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ÚVOD
Na požiadanie starostky obce Veľký Kýr Ing. Judity Valaškovej obsadila funkciu kronikára
Ing. Melinda Baruszová, PhD. Narodila som sa 24.3.1981 v Nových Zámkoch a študovala
som na Obchodnej akadémii v Nitre. Vysokoškolské vzdelanie som získala na nitrianskej
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Od roku 2011 pôsobím ako stredoškolský učiteľ
v Nitre. Vo Veľkom Kýri bývam od narodenia na Budovateľskej ulici. Ako nová kronikárka
obce vyviniem všetko úsilie, aby som v súlade so Štatútom kroniky obce Veľký Kýr dôsledne
zaznamenala najvýznamnejšie udalosti svojej rodnej obce, ktorú mám tak rada.
Obecné zastupiteľstvo ma zároveň poverilo dopísaním kroniky obce za roky 2015 a 2016.
Spolu s pani starostkou sme sa rozhodli, že kronika sa nebude písať ako doteraz, rukopisom
do viazanej knihy (ako Zväzok I), ale využijeme aj prostriedky súčasnej informačnej
spoločnosti, a bude mať digitálnu i tlačenú podobu napísanú počítačom.

Dátumy budú

uvádzané v skrátenej podobe a ako oddeľovač dňa, mesiaca a roku sa použijú bodky. Pri
udalostiach z aktuálneho roku sa nemusí všade uvádzať aj rok. Obyvatelia spomínaní na
stránkach kroniky budú „identifikovaní“ ulicou ich trvalého bydliska iba pri prvej zmienke
o nich.
Prv, ako zhodnotíme, ako sa obyvatelia našej obce vysporiadali s najdôležitejšími udalosťami
každodenného života v uplynulých rokoch, zastavme sa na chvíľu a pripomeňme si
najvýznamnejšie udalosti v histórii Veľkého Kýru, keďže sa začína písať nový zväzok
obecnej kroniky v úplne novej forme. Potom sa uvedú základné údaje o obci platné k začiatku
roku 2016 (opätovne sa budú v kronike uvádzať len v prípade ich zmien).
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POHĽAD DO HISTÓRIE
Archeologické nálezy dokazujú, že dedina bola obývaná už v kamennej dobe. Rimania si tu
v 1. storočí nášho letopočtu postavili pohraničnú strážnu vežu (castellum), v ktorej sa neskôr
usídlili Avari a po nich Slovania, nakoľko tadiaľto viedla vedľajšia vetva tzv. Jantárovej
cesty. Prvý kostol Sv. Klimenta bol postavený koncom 10. alebo začiatkom 11. storočia,
v čase, keď Maďari prijali kresťanskú vieru. Obec sa prvýkrát spomína v listine kráľa
Kolomana z roku 1113 ako Ker (zrejme pomenovanie podľa jedného z legendárnych
siedmych staromaďarských kmeňov Kér), ktorou dedinu venuje zoborskému opátstvu. Od
roku 1349 sa obec stala vlastníctvom ostrihomského arcibiskupstva, ktoré ju do 16. storočia
prenajímalo zemianskym rodinám. Začiatkom 17. storočia prežíva obec svoj najväčší
rozmach. Podľa starého medeného pečatidla bol v roku 1671 Veľký Kýr pravdepodobne
mestečkom s privilégiom usporiadania výročných trhov. V 18. a 19. storočí sa obyvatelia
zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a chovom hospodárskych zvierat. Až do
pádu Rakúsko-Uhorska bola obec jej súčasťou. Ťažké roky 1. svetovej vojny poznačili aj túto
usadlosť rovnako ako všetky ostatné sídla. Po podpísaní trianonskej zmluvy (1920) pripojili
obec k Československu, ale na základe viedenského rozhodnutia z jesene 1938 ju opäť vrátili
Maďarsku, kam patrila do skončenia 2. svetovej vojny v roku 1945. V roku 1948 dostala obec
nový názov, Milanovce. Po ničivej vojne sa obec prudko rozvíjala, menila sa tvár ulíc, v 60tych rokoch sa vybudovalo mnoho nových budov občianskej vybavenosti a rodinných domov.
Po spísaní petície obyvatelia dosiahli prinavrátenie pôvodného názvu obce, Veľký Kýr,
povolenie dostali v roku 1991.
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Zápis za rok 2015
1.

ÚDAJE O OBCI

Základné údaje o obci
Názov

Veľký Kýr, po maďarsky Nagykér

Časti

Veľký Kýr, Malý Kýr, Ružový dvor

Poloha

- geografická:

48° zemepisnej šírky a 18° zemepisnej dĺžky

- geologická:

mladšie štvrtohory (holocén)

- geomorfologická:

subprovincia Malá dunajská kotlina
oblasť Podunajská nížina
celok Podunajská pahorkatina
podcelok Nitrianska pahorkatina

- fytogeografická:
(podľa Futáka)

oblasť panónskej flóry
obvod eupanónskej xerotermnej flóry
Podunajská nížina

- administratívna:

okres Nové Zámky
Nitriansky samosprávny kraj

- regionálna: Dolná Nitra
- celosvetová: Slovenská republika
Európska únia
Európsky kontinent
Nadmorská výška

132 m n. m. stred obce
126 – 204 m n. m. chotár

Katastrálna výmera

2 363 ha
z toho zastavaná pôda: 189,13 ha
orná pôda: 1 957,89 ha
lesná pôda: 14,81 ha
ostatné pôdy: 201,17 ha

Vodstvo

rieka Nitra; prírodné jazero Štrkovisko

Počet obyvateľov

3 017 (k 31. 12. 2015)

Počet rodinných domov

976

Počet bytových domov

8
6

2015
Počet ulíc

28

Štatistická územná jednotka SK0234503380
Národnostné zloženie

slovenská národnosť 43,8 %

(podľa Sčítania obyvateľov,

maďarská národnosť 54,4 %

domov a bytov 2011)

ďalšie národnosti

0,3 %

národnosť nezistená 1,5 %
Poštové smerové číslo

941 07

Telefónna predvoľba

00421 035

Dopravné spojenie

cestné - cesta I. triedy I/64, železničné - elektrifikovaná
jednokoľajná trať

Evidenčné číslo vozidiel

NZ (prvá dvojica písmen označujúca okres)

Náboženstvo

Rímskokatolícka cirkev
diecéza Nitra
dekanát Močenok
farnosť Veľký Kýr

Partnerské obce

Pellérd, Hajmáskér, Csengőd, Balatonkenese (Maďarsko)

Združenia, v ktorých je členom
- Združenie miest a obcí slovenska (ZMOS)
- Regionálne združenie Podzoborských obcí
- Regionálne združenie miest a obcí novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti
- Regionálne vzdelávacie centrum
- MAS CEDRON-NITRA

Samospráva obce

Starosta obce
Svoje prvé volebné obdobie vo funkcii starostu obce začínala Ing. Judita Valašková.
Judita Valašková, rodená Csepediová, pochádza z obce Veľký Kýr, narodila sa 12. 10.
1968 v Šuranoch. So svojím manželom a dvomi dcérami žijú na ulici Veľká Pažiť. Úspešne
ukončila inžinierske štúdium externou formou na Fakulte európskych štúdií a regionálneho
rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore Verejná správa
a regionálny rozvoj. Po 10-ročnej práci na sekretariáte

miestneho

obecného úradu

sa

uchádzala v komunálnych voľbách o post poslanca Obecného zastupiteľstva. Ako nezávislý
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kandidát s podporou MOST-HÍD bola úspešná v kandidatúre na post starostu obce pod číslom
5. Občania jej v komunálnych voľbách 14. 11. 2014 vyjadrili dôveru, o mesiac neskôr
zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce na ustanovujúcej schôdzi - mohla sa teda
naplno pustiť do práce. Podľa svojho prísľubu štvrťročne dvojjazyčne informuje obyvateľov
o činnosti obecného úradu (ďalej OÚ) na oficiálnej webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo
Za poslancov nového obecného zastupiteľstva (OZ) boli zvolení (meno, ulica bydliska
a skratka politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo NEzávislý KAndidát):


Mgr. Ladislav Kottlík (Záhradná ul.) SMK-MKP



Mgr. Boris Bátora (Družstevná ul.) NEKA



Gizela Kevélyová (Družstevná ul.) SIEŤ



Ing. Erik Bottlik (Budovateľská ul.) NEKA



Jozef Sládeček (Hlavná ul.) NEKA



Mgr. Róbert Szabó (Školská ul.) NEKA



Mário Čebík (Hámad) NEKA



László Csepedi (Malá Pažiť) MOST-HÍD



Ing. Andrea Gyepes (Sv. Kelemena) NEKA



Ing. Ladislav Dojčan (Petőfiho ul.) NEKA



Dalibor Rampaško (Malokýrska ul.) SIEŤ

Zákonom predpísaný sľub poslanca OZ zložili na ustanovujúcej schôdzi 15. 12. 2014
v malom kultúrnom dome.
Na zasadnutí OZ 16. 1. 2015 sa zriadili 4 komisie ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Určili sa ich členovia a predsedovia (poslanci a ďalšie osoby zvolené obecným
zastupiteľstvom):


Komisia na ochranu verejného záujmu: Mgr. Boris Bátora (predseda), Mgr. Ladislav
Kottlík, László Csepedi, Dalibor Rampaško



Komisia výstavby, životného prostredia a prešetrovania sťažností: Mário Čebík
(predseda), Jozef Sládeček, Mgr. Róbert Szabó, László Csepedi, Dalibor Rampaško,
Ing. Pavol Kóňa (Hlavná ul.), Ladislav Kazán (Pažiť), Alexej Janyík (Vinohradnícka
ul.)
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Komisia finančno-sociálna: Ing. Erik Bottlik (predseda), Ing. Andrea Gyepes, Ing.
Ladislav Dojčan, Mgr. Ladislav Kottlík, Jozef Sládeček, Gizela Kevélyová



Komisia kultúry a športu: Gizela Kevélyová (predseda), Ing. Andrea Gyepes, László
Csepedi, Mgr. Róbert Szabó, Mário Čebík, Mgr. Boris Bátora, Judita Kelemenová (Na
Sihoti), Helena Kanyicsková (Veľká Pažiť), Ing. Štefan Száraz (Apátska ul.)

Za členov Školskej rady pri ZŠ s MŠ s VJSaM delegovalo OZ týchto poslancov: Mgr. Róbert
Szabó, Ing. Ladislav Dojčan, Ing. Andrea Gyepes, Gizela Kevélyová.
Na ďalšom zasadnutí 27. 2. Starostka menovala Ing. Andreu Gyepes za zástupcu starostu
obce Veľký Kýr a určila ju za sobášiaceho poslanca OZ. Taktiež schválilo vstup obce do
miestnej akčnej skupiny Mikroregión CEDRON. V rámci nej sa postupne začal vypracovávať
nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Veľký Kýr 2015-2023.
Prvý rok činnosti nového vedenia obce priniesol aj nepopulárne opatrenia, pretože finančná
situácia obce na začiatku roka bola veľmi zložitá. Od roku 2012 nemala obec schválený
rozpočet, čo je protizákonný stav a preto fungovala zo zákona v rozpočtovom provizóriu.
Počas tohto obdobia sa neuhrádzali včas všetky faktúry, nepresúvali sa materskej škole
potrebné výšky finančných prostriedkov na originálne kompetencie. Po prevzatí úradu novým
vedením sa zistilo, že v histórií obce sa prvýkrát preberala obec s dlžobami - neuhradenými
faktúrami. Zároveň sa nový rozpočet na rok 2015 schválil hneď v januári a prísnou finančnou
disciplínou sa toto ťažké obdobie podarilo prekonať. Ku koncu roka sa dokonca dosiahol
priaznivý výsledok hospodárenia, čo vytvorilo predpoklad ďalšieho rozvoja obce v budúcom
roku. Obec sa zbavila svojich dlhov a všetky svoje záväzky hradí včas.
V roku 2015 zasadalo OZ 9–krát. Rokovania boli vždy verejné a občania sa mohli s ich
priebehom oboznámiť cez záznamy káblovej televízie. Zápisnice sú zverejnené na webovej
stránke obce. Na zasadnutiach sa prerokovávali a neskôr zrealizovali tieto úlohy:


kolaudácia 9-bytovej jednotky na Hlavnej ulici (19. 3.) a jej odovzdanie do užívania



odkúpenie nehnuteľnosti vedľa budovy OÚ a za veľkým kultúrnym domom (972 m2),
pozemok sa pričlení k dvoru OÚ



potreba reorganizácie každoročných hodov (umiestnenie kolotočov a predajných
stánkov) kvôli dostavbe predajne COOP Jednota



práca v Spoločnej čističke odpadových vôd VEKOČEM



zmena frekvencie odvozu technického a komunálneho odpadu na jeden raz za 2 týždne
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zavedenie nového systému pri zbere stavebného a biologického odpadu v Kačíne,
dohľad dvoch pracovníkov na celý systém a triedenie



vyhotovenie a odovzdanie pamätníka obetiam vojny



skrášlenie nového cintorína najmä kvetinovou výsadbou



oprava strechy kostola a domu smútku, skončenie užívania priestorov domu smútku
Pohrebníctvom Molnár



opravy veľkého kultúrneho domu: skrášlenie a nutná oprava dlažby a schodov,
vymaľovanie vestibulu a schodiska ku knižnici, oprava balkóna (Kóňastav)
a čalúnených dverí



chemický postrek 88 jedincov pagaštana konského na území obce (1. fáza 8. 5.)



predaj montážnej plošiny a nákup autobusu Karosa



odstránenie príčiny zatekania strechy bytovky na Ružovej ulici



vybudovanie elektrickej prípojky k „domu ľudového umenia“ na Mlynskej ulici



získanie 20 000 eur dotácie na výmenu okien B-pavilónu ZŠ a iné.

Medzi obyvateľmi obce bol uskutočnený dotazníkový prieskum s cieľom zistenia názorov,
potrieb a požiadaviek obyvateľov

v súvislosti s

prípravou Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja obce na obdobie rokov 2015-2022. Tento strednodobý programový
dokument napokon vstúpil do platnosti od 14. 1. 2015. Hlavným zámerom spracovania
programu rozvoja je vízia progresívnej vidieckej obce, ktorej cieľom je v čo najväčšej miere
uspokojovať potreby občanov, umožňovať rozvoj podnikateľských aktivít a cestovného ruchu
na území obce a v čo najväčšej miere využívať výhodnú geografickú polohu pri dodržaní
podmienok trvalo udržateľného rozvoja.
Ani v tomto roku nechýbali v obci tradičné podujatia, ktorými sa OÚ snažil spríjemňovať
život deťom, dospelým i seniorom. Zorganizovali sa tieto obecné podujatia:
30. apríl

Stavanie mája, kultúrny program a vatra na námestí

21. jún

Spomienkový deň obce Veľký Kýr na novom cintoríne

11. júl

Deň otvorených pivníc v Čerdaúte

24. a 25. júl

Obecné dni ku dňu Sv. Anny v kultúrnom parku

13. september

Hody výnimočne na školskom futbalovom ihrisku

14. november

1. ročník kýrskej burzy nepotrebných vecí v kultúrnom dome

29. október

Stretnutie a blahoželanie jubilantom v kultúrnom dome
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29. november

Koncert ľudovej kapely Veselá muzika v kultúrnom dome

5. december

Príchod Mikuláša medzi deti do kultúrneho domu

29. december

Uvítanie detí do života v sobášnej sieni obecného úradu

Na ďalších podujatiach spoločenských organizácií sa obec čiastočne podieľala finančným
príspevkom, poskytnutím priestorov alebo zabezpečením prepravy osôb.
Obecné dni sa prvýkrát organizovali ku konkrétnemu, pre nás Kýranov významnému, dňu na
počesť sv. Anny (26. 7.). V minulosti trápil našu obec nákazlivý mor, ktorý prestal brať svoje
obete po dlhých modlitbách našich predkov práve k tomuto dňu, preto sa 26. júl stal
významným dňom v kalendári našich predkov. Aby sme vyjadrili úctu k starým tradíciám,
symbolicky sme spojili novodobú oslavu obce s uctením si tohto významného dňa
predchádzajúcich generácií obyvateľov našej obce.
Obecné dni sa začali v piatok 24. 7. diskotékou v kultúrnom parku. V sobotu 25. 7. sa od rána
konali športové súťaže (hokejbalový turnaj, bežecký maratón) a tiež súťaž vo varení guláša
v kultúrnom parku. Pre rodiny s deťmi bola zaujímavá hodina zumby, zábavné atrakcie pre
deti a možnosť jazdy na motorkách i koníkoch. Predstavili sa aj nadšenci veteránnych
vozidiel výstavou historických vozidiel. Celé dopoludnie bolo až neznesiteľne horúce počasie.
Po slávnostnej svätej omši v kostole nasledoval veselý sprievod od OÚ až do parku, ktorú
tvorili motorkári, bubeníci z Nitry a obyvatelia obce. Bubnová show pokračovala aj na
parkete kultúrneho parku. Po otvorení večerného programu starostkou obce nasledovalo
vyhlásenie víťazov súťaží. Na javisku sa predstavili miestne kultúrne skupiny, po nich
nasledovali skladby miestnej kapely KieroGrande a speváčky Bora-Bora. O dobrú zábavu sa
ďalej postarala dvojica z Groovhouse (Maďarsko) a do tanca hrala aj kapela Rondo
(Šamorín).

Hoci sa obloha počas koncertov vyhrážala tmavými oblakmi, dobré počasie

vydržalo.
Obecný úrad
OÚ viedla starostka obce Ing. Judita Valašková. Obsadenie ďalších pracovných funkcií bolo
nasledovné: Ing. Alexander Szabó (Novozámocká ul.) – kontrolór obce; Ing. Žaneta
Kováčová (Budovateľská ul.) - matrika, evidencia obyvateľov, overovanie podpisov a listín;
Ing. Simona Švajdová (Novozámocká ul.) - stavebná agenda, odpadové hospodárstvo a ŽP,
sekretariát; Erika Együd (Hámad) – účtovníctvo; Edita Szárazová (Petőfiho ul.) - správa daní
a poplatkov, pokladňa, evidencia hrobových miest; Gizela Lőrincová (Nitrianska ul.) - daň
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z nehnuteľností, samostatne hospodáriaci roľníci, sociálne veci, mzdy a personalistika; Jozef
Száraz (Staničná ul.) – správca cintorínov; Silvia Lukáčová (Družstevná ul.) – knihovníčka.
Jednopodlažná budova OÚ na Námestí sv. Jána postačuje súčasným potrebám obecnej
samosprávy a obecnému zastupiteľstvu. Má dostatok parkovacích miest pre motorové vozidlá,
uzamykateľné miesto pre bicykle a je chránená poplašným a kamerovým systémom. Je v nej
umiestnená aj ústredňa miestneho rozhlasu a štúdio miestneho štábu TV Carisma, kde je
hlavným kameramanom Vendelín Zatyko (Železničná ul.). Obci patria i garáže na
uskladnenie techniky a zberný dvor na Mlynskej ul., kde sú vytvorené priestory aj pre
zamestnancov zabezpečujúcich údržbu obce.
Uchádzači o zamestnanie aj v tomto roku pracovali pod koordináciou Magdalény Gulbišovej
(Na Sihoti). Pracovnou náplňou nezamestnaných na aktivačných prácach je starostlivosť
o verejné priestranstvá, ich čistenie, kosenie trávy, nátery povrchov, čistenie ulíc, parkovísk
a chodníkov.
Na základe zakúpených licencií pracovníčky OÚ využívajú aplikácie informačného systému
VEMA a URBIS - informačný systém pre obce a mestá. Webová stránka obce je
samozrejmosťou a už aj nevyhnutnosťou každej obce. Tá naša s doménou www.velkykyr.sk
je v prevádzke od roku 2011. Stránka poskytuje občanom všetky potrebné informácie,
aktuálne oznamy a výzvy, povinné dokumenty na zverejnenie, zdigitalizované staré kroniky
a publikácie o obci, fotogalériu, kontaktné údaje a veľa iných zaujímavostí. Je kvalitná,
moderná a obsahovo silnou informačnou tabuľou pre záujemcov z celého sveta. Technickým
prevádzkovateľom stránky je miestna firma Webstern s.r.o – Mgr. Daniel Száraz
(Budovateľská ul.).
Obecná knižnica
Verejná knižnica na poschodí veľkého kultúrneho domu poskytuje knihovnícke služby
širokému spektru návštevníkov. Svojim dvanásťtisícovým knižným fondom je informačným
centrom pre obyvateľov obce už niekoľko desaťročí. Jej knižný fond je budovaný
univerzálnym spôsobom. Tvorí ho beletria

pre dospelých čitateľov,

beletria

pre

deti

a náučná literatúra z rôznych vedných odborov. V priestoroch knižnice sa často koná
tematické vyučovanie miestnej materskej alebo základnej školy. Knihovníčkou je Silvia
Lukáčová (Družstevná ul.).
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Štátna správa
Prezidentom Slovenskej republiky na obdobie 2014-2018 je nezávislý kandidát Ing. Andrej
Kiska. Predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja je od 23. 11. 2013 Doc. Ing. Milan
Belica, PhD. V roku 2015 sa na Slovensku nekonali žiadne voľby. Na základe petície
občanov

Slovenska prezident republiky Andrej Kiska na sobotu 7. 2. 2015 vyhlásil

referendum o zachovaní tradičnej rodiny a manželstva, ktoré však pre nízku účasť (iba 21,4
% občanov v rámci Slovenska; 16,2 % občanov našej obce) bolo vyhlásené za neplatné.
Odpovede našich hlasujúcich však boli plne v súlade s názorom celého štátu.

2.

OBYVATEĽSTVO

K 31.12.2015 žilo vo Veľkom Kýri 3017 obyvateľov (pre porovnanie k 26. 5. 2001 to bolo
3190 obyvateľov, za necelých 14 rokov teda pokles počtu obyvateľov až o 173). Narodilo sa
27 detí. Žiaľ, navždy nás opustilo 43 občanov. Do obce sa prisťahovalo 27 ľudí, odsťahovalo
sa 29 obyvateľov. V priebehu roka 2015 sa v sobášnej sieni uskutočnili 2 civilné sobáše.
Najstarším obyvateľom obce je Gejza Čeri (Pažiť) narodený v roku 1922 (93 rokov).
Najstaršou obyvateľkou je Irena Kántorová (Malokýrska ul.) s rokom narodenia 1920 (95
rokov).

3.

CIRKEVNÝ ŽIVOT

Obyvateľstvo obce sa hlási k rímskokatolíckemu náboženstvu zrejme už od vzniku obce,
pretože sa z minulosti nezachovali žiadne dôkazy o tom, že by niekedy v obci jestvovala
väčšia skupina obyvateľov iného vierovyznania. Viaceré sakrálne stavby a sochy z minulosti
potvrdzujú existenciu len jedného náboženstva na území obce. Omše sa slúžia denne
v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža s dátumom hodovej slávnosti k tomuto
sviatku 14. septembra. Výročná celodenná poklona k Oltárnej sviatosti sa koná 22. februára.
V roku 2015 bol správcom Farského úradu Veľký Kýr dekan Mgr. Štefan Bíróczi.
Kostolným otcom vo farnosti bol Michal Száraz (Ul. Sv. Kelemena), kostolníčkou Mária
Andrusková (Budovateľská ul.), organistami Mária Mráziková (Hlavná ul.), Martin Kováč
(Budovateľská ul.) a Mgr. Adrián Ballay (rodičovský dom Budovateľská

ul./súčasné

bydlisko Nevidzany). Počas cirkevných obradov vypomáhajú miništranti – chlapci vo veku
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9 až 17 rokov, medzi lektormi čítajúcimi Sväté písmo sú i dievčatá a mladšie ženy. O bohatú
kvetinovú výzdobu kostola sa pravidelne starala Mária Dojcsánová (Budovateľská ul.)
použitím vlastných skleníkových rezaných kvetov. Okolie kostola, Lurdskej jaskyne a farskej
budovy príkladne upravovali ochotní veriaci, dôchodcovia. Podľa Kódexu cirkevného práva
je vo farnosti aj Farská hospodárska rada.
Vo farskom kostole bolo pokrstených 25 detí, na prvom svätom prijímaní bolo 19 detí, na
birmovaní 106 birmovancov, sviatosť manželstva prijalo 9 párov, bolo 39 cirkevných
pohrebov.
Najvýznamnejšie liturgické slávenia za rok 2015:
18. apríl

Mons. Viliam Judák nitriansky biskup udelil sviatosť Birmovania

3. máj

Prvé sväté prijímanie

7. jún

Slávnostná procesia Božieho Tela na námestí

21. jún

Spomienkový deň obce Veľký Kýr, slávnostná svätá omša na počesť padlým
vojakom v I. a II. svetovej vojne (miestny kostol), posvätenie novej pamätnej
tabule so zoznamom padlých obyvateľov obce (ústredný kríž nového cintorína)

27. jún

Primície novokňaza Júliusa Andruska (*24. decembra 1988), syn Júliusa
a Márie Andruskových z Budovateľskej ul.), ktorý prijal kňazskú vysviacku
z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka 13. 6. 2015 o 10:00 hod.
v Katedrále – bazilike sv. Emeráma v Nitre. Dostal menovanie za kaplána do
Nových Zámkov.

11. - 14. august

4. Miništranská olympiáda v spolupráci s miestnou Základnou školou

K vytvoreniu optimálnych podmienok pre cirkevný život v obci OÚ udržiava verejnú zeleň
miestnych cintorínov, okolie Domu smútku i kaplnky, ktorá tiež poskytuje dôstojné
podmienky pre poslednú rozlúčku so zosnulým. Keďže sa aj v našej obci začali vykonávať
pohreby kremáciou, z dôvodu potreby zriadenia urnového hája sa na tento účel vyčlenila
plocha pod zvonicou nového cintorína. V tomto roku sa vykonala generálna oprava všetkých
3 zvonov kostolnej veže.
V modernej dobe sa na internete spravuje virtuálny cintorín – portál, kde sú zverejnené
hrobové miesta z viac ako 300 obcí na Slovensku. Nájdeme tu mapové nákresy všetkých
obecných cintorínov s vyznačenými hrobmi a údajmi o zosnulých. Na novom cintoríne sa
eviduje necelých 300 hrobov, na starom takmer 1000. Do najstaršej časti, kam sa už dlhší čas
nepochováva, sa k 1. 2. 2012 zaevidovalo 245 hrobov (355 zosnulých).
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4.

ŠKOLSTVO

Školský rok 2014/15 sa začal 1. 9. 2014, ale školské vyučovanie sa začalo až v utorok 2. 9.
2014. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka skončilo 30. 1. 2015. Školské
vyučovanie v druhom polroku sa začalo znovu 3. 2. a skončilo sa v utorok 30. 6. 2015.
Obdobie školského vyučovania trvalo teda spolu 187 vyučovacích dní. Činnosti a výučba
v školských zariadeniach prebiehali podľa platného Štátneho a školského vzdelávacieho
programu.

Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským sídli
v areáli na adrese Školská 7. Pod novým skráteným názvom Základná škola s materskou
školou – Alapiskola és Óvoda, Veľký Kýr – Nagykér fungujú na tejto adrese tieto subjekty:
Základná škola, Materská škola, Školský klub detí, Školská jedáleň a Výdajná školská
jedáleň.
Zriaďovateľom je Obec Veľký Kýr a podľa Zriaďovacej listiny je to základná škola (ZŠ) so
všetkými

ročníkmi

(teda plnoorganizovaná ZŠ)

a

materská škola (MŠ) s 3 triedami

s celodennou starostlivosťou.
V školskom roku 2014/15 bol riaditeľom školy Mgr. Kristián Kováč (Pažiť), jeho
zástupkyňou pre ZŠ Mgr. Monika Gergelyová (Vinohradnícka ul.) a zástupkyňou pre MŠ
Emerencia Pospigelová (Ružová ul.). Vedúcou školskej jedálne bola Edita Verešová
(Nitrianska ul.). Poradným orgánom školy je Rada školy, ktorej predsedom bol poslanec OZ
Alexej Janyík (Vinohradnícka ul.), ale po komunálnych voľbách nastala zmena –
zriaďovateľom bola delegovaná nová predsedníčka z radov poslancov, Gizela Kevélyová.
Poradným orgánom riaditeľa školy bolo jedno Metodické združenie a štyri Predmetové
komisie.
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Základná škola
Základná škola zamestnáva 22 pedagogických zamestnancov, 2 upratovačky a 3 ďalších
nepedagogických zamestnancov. V Školskom klube detí pracujú 2 kvalifikovaní pedagógovia.
Školská kuchyňa a jedáleň má 6 zamestnancov.
Škola hospodári s financiami, ktoré sú dotované zo štátneho rozpočtu podľa počtu žiakov na
škole. V deviatich ročníkoch ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským študovalo k 30. 6. 2015
spolu 170 žiakov. Na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským to bolo 36 žiakov v siedmych
ročníkoch, triedy 1. a 4. ročníka sa neotvorili. V školskom roku 2014/2015 piati žiaci plnili
povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. 21 žiakov deviatych ročníkov a jedna žiačka
ôsmeho ročníka boli prijatí na štúdium na gymnáziách a stredných školách. Dve oddelenia
Školského klubu detí navštevovalo spolu 43 žiakov.
K 31. 12. 2015 študovalo na miestnej ZŠ spolu 207 žiakov. Z dlhodobého hľadiska vývoj
počtu žiakov na škole, žiaľ, klesá.
Najúspešnejším žiakom školy bol Daniel Kazán (Cetínska ul.) z 9.A triedy. Spolu s ďalšími
48 úspešnými žiakmi bol

na konci školského roka odmenený knižnou odmenou. Mená

a fotografie týchto žiakov sú umiestnené

v A a B pavilóne školy na tabuli cti. Zároveň

najlepšiemu žiakovi bola udelená riaditeľská pochvala a bol mu odovzdaný putovný pohár.
Na škole sa vyučuje anglický jazyk od prvého ročníka nepovinne, od tretieho ročníka povinne
a nemecký jazyk od šiesteho ročníka povinne. Škola realizuje niekoľko dlhodobých aj
krátkodobých projektov, ktoré napomáhajú rozširovať poznanie žiakov a skvalitňovať ich
kompetencie. V rámci školy na I. i II. stupni ZŠ pracuje množstvo záujmových krúžkov pre
žiakov školy.
Počas roka učitelia usporiadali množstvo aktivít, ktorými pripravovali žiakov pre život nielen
v škole, ale i mimo nej, zapájali sa do súťaží, rozvíjali ich športové a umelecké schopnosti,
pripravovali kultúrne programy a organizovali odborné exkurzie. Zoznam aktivít a prezentácií
školy na verejnosti:


I. stupeň ZŠ: Jesenné cvičenia v prírode, Prezentácia vzdelávacieho centra Atlantis
Levice, Výstava prác dôchodcov v kultúrnom dome, Divadelné predstavenie Čert
a Káča - Divadlo Clipperton, Tvorivé dielne a program ku Dňu všetkých svätých,
Mikuláš v škole, Vianočné tvorivé dielne, Vianočný program a vianočné trhy
v kultúrnom dome, Vianočné posedenie v triedach, Otvorená hodina pre predškolákov,
Karneval, Výchovný koncert, Návšteva knižnice, Noc s Andersenom, Bábkové
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divadlo v Nitre - Tri prasiatka, Vystúpenie anglického divadla v kultúrnom dome,
Škola v prírode - Tralaland (10.-15. 5.), Otvorená hodina ku Dňu matiek, Deň detí.


II. stupeň ZŠ: Ochrana človeka a prírody, Literárno–historická exkurzia Nitra,
Ekovýstava Nové Zámky, Vodný mlyn Kolárovo, Dopravná výchova v TERKAR
Galanta, Návšteva vzdelávacieho centra Atlantis Levice, Tvorivé dielne ku Dňu
všetkých svätých, Divadelné predstavenie v Nitre, slovenské oddelenie Mikulášske
tvorivé , Vianočná akadémia v kultúrnom dome, Vianočné posedenie v triedach, Deň
otvorených dverí, Maškarný ples, Mladí záchranári – inštruktáž prvej pomoci, Noc
s Andersenom, Vystúpenie anglického divadla v kultúrnom dome, maďarské
oddelenie Divadelné predstavenie v Komárne, Výchova k manželstvu a rodičovstvu,
Protidrogový deň vo Vinodole (praktické účelové cvičenie), Exkurzie a triedne výlety,
Deň detí.

ZŠ s MŠ sa tiež zapojila do národných aktivít Európsky deň jazykov, Súťaž mladých
zdravotníkov, Deň narcisov, Testovanie 9, Buď múdrejší ako oheň, Deň Zeme, Šaliansky
Mat'ko, Zelená škola, Hviezdoslavov Kubín, Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy
Mihálya Tompu, Deň vody, Dobré slovo, Poznaj slovenskú reč, Štúrov Zvolen, A Slovo bolo
u Boha..., Svetový deň mlieka v školách, Vianočný vláčik a Korešpondečná súťaž KŠE. Žiaci
sa zúčastnili geografickej, matematickej, biblickej, dejepisnej, fyzikálnej a miništranskej
olympiády. Okrem týchto súťaží si zmerali sily v matematických súťažiach Komparo, MAKS,
Pytagoriáda, Expert Geniality a Katedra, ako aj v športových súťažiach v atletike, basketbale,
vybíjanej, v cezpoľnom behu, futbale, minifutbale a florbale. Aktivita žiakov v jednotlivých
súťažiach, olympiádach a korešpondenčných súťažiach je zrkadlom práce našich žiakov
a pedagógov - takto pravidelne reprezentujú nielen svoju školu, ale i obec.
Výchovno-vzdelávací proces a krúžková činnosť

prebieha v 15

klasických triedach,

3 jazykových učebniach, v špeciálnej prírodovednej učebni, v učebni výpočtovej techniky,
v telocvični a na školských ihriskách. Samozrejmosťou je moderné materiálno-technické
vybavenie priestorov ako interaktívne tabule, stolové počítače, tablety, notebooky
a dataprojektory.
Materská škola
Materská škola bola presťahovaná zo starých priestorov na Apátskej ulici do zrekonštruovanej
budovy A-pavilónu ZŠ k začiatku školského roka 2010/11. Priestory v prízemnej časti budovy
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boli vybavené novým zariadením, pomôckami i hračkami a dotvorené vkusnou výzdobou,
ktorú zrealizovali obetavé pani učiteľky. Odvtedy sú v prevádzke tri triedy:


trieda Lienok - deti od 3 do 4 rokov (vyučovací jazyk slovenský),



trieda Včielok - deti od 5 do 6 rokov (vyučovací jazyk slovenský),



trieda Motýľov - deti vo veku od 3 do 6 rokov (vyučovací jazyk maďarský).

Materská škola má dobre vybavenú telocvičňu, detské ihriská, vlastnú jedáleň s kuchynským
kútom na výdaj jedla, ktoré prináša kuchárka v určených prepravkách z kuchyne ZŠ.
Výchovu a vzdelávanie detí MŠ zabezpečuje 6 učiteliek, z nich Emeremcia Pospigelová vo
funkcii zástupcu riaditeľa pre MŠ. Okrem nich MŠ zamestnáva aj upratovačku a kuchárku.
V školskom roku 2014/2015 navštevovalo MŠ spolu 68 detí predprimárneho vzdelávania.
Zápis detí do MŠ sa konal v dňoch 10. – 11. 3. V júni sa so škôlkou rozlúčilo 29
predškolákov, ktorých úspešne prijali do prvého ročníka miestnej ZŠ. K 31. 12. 2015
navštevovalo triedu Lienok 21 detí, triedu Včielok 22 detí a triedu Motýľov 20 detí.
Materská škola má byť miestom plným radosti, pohody, v ktorej sú deťom ľahko prístupné
nové informácie. Deti sa môžu učiť hravou formou vo svojom materinskom jazyku.
Výchovno-vzdelávacia činnosť a krúžková činnosť je starostlivo naplánovaná práve v tomto
duchu. Zoznam aktivít a prezentácií MŠ na verejnosti:


I. polrok: Deň mlieka, Tekvicová party, Divadlo Dúha – Hugo a jeho sladkosti,
Svetový deň jablka, Divadlo Almara – O statočnom cínovom vojačikovi, Program
k Mesiacu úcty k starším, Mikuláš v MŠ, Vianočné trhy a program detí, Živý
Betlehem pri kostole, Divadlo Dúha – Mišo a jeho svet, Návšteva prváčikov
predškolákmi, Edukačná hudobná aktivita,



II. polrok: Zápis detí do základnej školy, Karneval, Návšteva knižnice, Pozorovanie
zatmenia Slnka, Deň Zeme, Deň otvorených dverí pre rodičov u predškolákov,
Fotografovanie detí, Deň rodiny, Medzinárodný deň detí, Rozlúčková slávnosť,
Návšteva miestneho chovateľa papagájov.

Mesačne raz sa priamo v priestoroch MŠ uskutočnila logopedická starostlivosť detí.
Odbor školstva Okresného úradu v Nitre pri príležitosti Dňa učiteľov 2015 ocenil najlepších
zamestnancov škôl nitrianskeho kraja, medzi ktorých patrila aj pani zástupkyňa riaditeľa ZŠ
pre MŠ, Emerencia Pospigelová. Za jej svedomitú 38 ročnú prácu v školstve jej bolo udelené
Čestné uznanie za vynikajúcu pedagogickú a riadiacu činnosť v predprimárnom vzdelávaní.
Srdečne

blahoželáme

a ďakujeme!

Vďaka

jej

profesionálnemu

prístupu

k práci
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a kvalifikovaným organizačným schopnostiam dosahuje naša MŠ vždy vyššiu úroveň
v oblasti výchovy a vzdelávania už niekoľkých generácií detí obce Veľký Kýr.
Obec Veľký Kýr a riaditeľstvo ZŠ odmenilo pri príležitosti Dňa učiteľov celý kolektív
zamestnancov MŠ slávnostnou večerou a divadelným predstavením v Divadle Andreja
Bagara v Nitre – Tisícročná včela.
Súkromná základná umelecká škola
Tralaškola ponúka umelecké vzdelávanie a umelecké aktivity základného stupňa pre deti od
4 rokov až po dospelosť. Okrem svojho hlavného sídla v Nitre má elokované pracovisko aj pri
ZŠ s MŠ vo Veľkom Kýri. Pedagógovia tak uľahčujú talentovaným deťom prístup
k umeleckému vzdelávaniu priamo v mieste bydliska. Žiaci a deti predprimárneho
vzdelávania majú príležitosť študovať na našej ZŠ s MŠ vo výtvarnom, tanečnom
a hudobnom (hra na zobcovej flaute) odbore pravidelne podľa rozvrhu. Každý rok sa pre
rodičov koná výstava výtvarných prác detí na chodbe ZŠ spojená s vernisážou, na ktorej
vystupujú svojím programom aj žiaci hudobného odboru.
Združenie rodičov a Kýranček
Popri ZŠ pracuje 9-členné Občianske združenie Kýranček, ktorého hlavným cieľom je
vypracovanie projektov na získavanie grantových finančných prostriedkov z rôznych
národných i európskych fondov. Je zriadené tiež na prijímanie príspevkov od rodičov, ktorí
majú možnosť darovať škole 2 % zo svojich daní. V tomto roku tak pomohli škole sumou
v celkovej výške 1366,04 eur. Predsedníctvo OZ im vyjadruje svoje poďakovanie.
OZ spolu so Združením rodičov každoročne organizuje aj Rodičovský ples. Jeho XIII. ročník
sa uskutočnil 24. 1. s vysokou účasťou rodičov a priateľov školy. V noci sa žrebovali ceny
tomboly zo sponzorských darov a potom zábava s obľúbenou hudobnou kapelou Flamingo zo
Žirian pokračovala až do rána. Zisk z plesu bol 304,35 eur.
Tento rok sa z týchto peňazí otvorila nová kuchynka pre žiakov v budove školskej jedálne.
Ďakujeme celému kolektívu zamestnancov školstva, ktorí sa v obci obetavo starajú o našu
budúcu generáciu. Rozvíjajú osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov
s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej,
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.
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5.

ZDRAVOTNÍCTVO

V obci vykonávajú svoju súkromnú lekársku prax títo lekári:


Všeobecná ambulancia pre dospelých
MUDr. Peter Frey, TOP HEALTH s.r.o. (z Nových Zámkov), zdravotná sestra
Alžbeta Valašková (Budovateľská ul.)



Zubná ambulancia
MUDr. Mária Križanová (z Nitry), zdravotná sestra Katarína Ťapušová (Na Sihoti)



Ďalšie služby pre zdravotníctvo
Bc. Vašová Zita (Nitrianska ul.) - liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch
vybraných systémov

Do 31. 8. 2015 pôsobil v obci Všeobecný lekár pre deti a dorast v osobe našej obyvateľky,
MUDr. Emílie Sládečkovej (Hámad), ktorá odišla na dôchodok. Za jej dlhoročnú prácu
v pediatrickom obvode Veľký Kýr v rokoch 1982-2015 jej starostka obce odovzdala ďakovnú
sklenenú plaketu. Žiaľ, doteraz nie je miesto pediatra v našej obci obsadené.
Niekoľkí v obci tiež poskytujú masáže, zdravotné terapie a skrášľovacie procedúry. Od roku
1997 je v rámci Zdravotného strediska vo veľkom kultúrnom dome otvorená Lekáreň,
v súčasnosti pod vedením PharmDr. Eleonóry Micháčovej.
V spolupráci s miestnou organizáciou Červeného kríža sa v priestoroch malého kultúrneho
domu 3-krát konal Odber krvi mobilnou jednotkou transfúznej služby. Všetci darcovia (asi 50
pri jednotlivých príležitostiach) boli výdatne pohostení obedom, ktorý pripravil predseda MO
Červeného kríža Jozef Dojcsán (Nitrianska ul.). Vyslovujeme im poďakovanie za tento
šľachetný čin!

6.

PODNIKANIE A POĽNOHOSPODÁRSTVO

Najväčší zamestnávatelia obyvateľov obce sú sústredení v Nitre, Nových Zámkoch
a Šuranoch, ale i smerom na Šaľu, Bratislavu. Nedostatok pracovných príležitostí priamo
v obci má za následok každodennú dochádzku pracujúcich do okolitých miest alebo obcí
vlastným automobilom, stále menej často prostriedkami hromadnej dopravy. Značné percento
ekonomicky aktívneho obyvateľstva odchádza za prácou do zahraničia. Rozvoj obce je
závislý od rozvoja súkromného sektora, ktorý ponúka pracovné príležitosti vo viacerých
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oblastiach hospodárstva. V blízkej budúcnosti sa očakáva nárast počtu pracovných miest
v priemyselných parkoch v Nitre i Nových Zámkoch.
Medzi najvýznamnejšie podniky v obci patria (všetky v zriadení „spoločnosť s ručením
obmedzeným“):


mikropodniky - A.M.WINE., ALCATO, Pohrebná služba Amethyste, Apetit Veľký
Kýr, Autoservis – Pneuservis Jozef Csernyanszki, DODO-Š, LABAKON, IGRO,
Letmann market, LPT plus, MAXiLab.net, NALOV, Pekáreň IMMA, PLUS - ŠK,
STYLETRIX, Tinsel, ViVa Plast, VÍNO VELKEER 1113, Webstern a i.



malé podniky - Finta Veľký Kýr, ELMON



stredné podniky - Stavebná firma Kóňastav a Poľnohospodárske družstvo Veľký Kýr

Na námestí sú okrem predajne Jednota ešte tieto prevádzky: Priemyselný tovar Miloš
Miškovič, Rozličný tovar Zoltán Baňár - Zelmont, Ági shop, A&L Rozličný tovar,
Chovateľské potreby (aj rybárske potreby a kopírovacie služby), prevádzka Danubius s. r. o. predajňa mäsa, Zmrzlina Casa Mia, Záhradnícke potreby. Na prízemí veľkého kultúrneho
domu je zriadená Lekáreň MICHELE s.r.o., Slovenská pošta s pobočkou Poštovej banky a na
poschodí Desperado Disko-bar. V tomto roku v malom kultúrnom dome Agneša Dojčánová
(Apátska ul.) otvorila kvetinárstvo a na Mlynskej ul. sa vedľa kaderníctva otvorila H&M
Drogéria. V obci naďalej pôsobí predajňa Firmy BOEL a Kamenárstvo B&M Pieta Bartoň
Ondrej na Novozámockej ul.; MNK AUTO, Záhradkárska predajňa a ReArt reštaurátorský
ateliér na Budovateľskej ul.; Športcentrum ADA na Gaštanovej ul. a Gardencentrum na
Apátskej ul. V oblasti verejného stravovania v obci najdlhšie pôsobí pohostinstvo Piváreň
Tóth na Hlavnej ul., kde má svoju pobočku stávková kancelária Tipsport. Niekoľko desaťročí
sú často navštevovaným miestom občerstvenia a zábavy Malokýrsky PUB so susednou
prevádzkou Pizza22 a Bufet VEGET pri vlakovej stanici. Na Nitrianskej ul. sa nachádza
práve rekonštruovaný Bar Hubert Riby. Najväčšou reštauráciou s možnosťou ubytovania je
Motorest Veľký Kýr na Novozámockej ul., kde sa organizujú rôzne spoločenské, firemné
a rodinné oslavy. Od jari 2011 je na Novozámockej ul. nepretržite otvorená čerpacia stanica
pohonných látok s autoumyvárkou spoločnosti REAL-K s.r.o. z Komárna.
V súčasnosti je v obci viacero remeselníkov vykonávajúcich svoje remeslo ako živnosť
v oblasti stolárstva, tesárstva, umeleckého kováčstva, zámočníctva, maliarstva, opravy
a údržby motorových vozidiel a iných strojov. Nielen občania Veľkého Kýru využívajú
služby kaderníčok, kozmetičiek, masérov, fotografov, cukrárov, dláždičov, murárov,
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pokrývačov striech, natieračov či elektroinštalatérov z našej obce. Niekoľko fyzických osôb
poskytuje účtovnícke, poisťovacie a audítorské služby, prekladateľstvo a daňové poradenstvo.
Novou firemnou kultúrou je tzv. práca z domu. Nezanikli ani tradičné remeslá ako včelárstvo,
košikárstvo, vyšívanie, háčkovanie, ozdobovanie kraslíc, šperkárstvo, rezbárstvo alebo
hrnčiarska výroba. Ľudia sa dnes radi vracajú k týmto remeslám a dokážu oceniť ručnú prácu.
Mnoho podnikateľských subjektov a remeselníkov je v úzkej spolupráci s OÚ pri naplňovaní
rozvojových priorít obce a pomáhajú v uskutočňovaní cieľov svojou aktivitou a často
i dobrovoľnou prácou či sponzorstvom. V obci zatiaľ nie je veľmi rozvinutý cestovný ruch.
Dobudovaním vlastných kapacít rekreačných zariadení, potrebných sprievodných služieb,
príťažlivých domácich produktov a podujatí s tradíciou by sa dosiahol rozvoj cestovného
ruchu v cykloturistike, ekoturistike či vínnej turistike.
Mnohé rodiny sa už niekoľko generácií venujú pestovaniu koreňovej, bobuľovej a hľuzovej
zeleniny, obilnín, strukovín, drobného ovocia a melónov, okrasných kvetov, tráv, rezaných
kvetov a chryzantém. Mnohí si v predvianočnom období privyrábajú pečením a predajom
vianočných oblátok a trubičiek. Svoje domáce produkty zhodnocujú na predajných trhoch
v okolitých (Nitra, Nové Zámky Vráble, Zlaté Moravce) i vzdialenejších mestách (Myjava,
Považská Bystrica, Trenčín, Žilina, Žiar nad Hronom a ďalšie), na burzách a veľtrhoch (napr.
na výstavisku Agrokomplex Nitra) alebo priamo popri hlavnom cestnom ťahu Nitra-Nové
Zámky formou predaja z dvora.
Zo živočíšnej výroby sa v hospodárskych dvoroch najčastejšie chovajú zajace, ošípané, vodná
a hrabavá hydina, ktoré poskytujú rodinám hlavne vysokokvalitné mäso, vajcia či perie.
Obyvatelia sa s obľubou zaoberajú aj chovom kôz (plemená anglonúbijská, hnedá a biela
krátkosrstá), oviec (plemená hortobáďska racka, Merino, Charollais, Ile de France) a dobytka
(slovenská strakatá krava). Ojedinele vidieť vo dvoroch aj kone, vtáka emu, prepeličky či
perličky.
Poľnohospodárske družstvo Veľký Kýr
Miestne Jednotné roľnícke družstvo vzniklo v roku 1949 a až od roku 1993 vystupuje pod
obchodným názvom Poľnohospodárske družstvo Veľký Kýr (ďalej PD). Sídli v areáli na
Družstevnej ulici za ohybom rieky Nitra. Jeho predsedom je Ing. Igor Hlavatý (Veľká
Pažiť). Hlavným agronómom je Milan Gulka (Hámad) a mechanizátorom Pavol Čebík
(Petőfiho ul.). Hlavnou ekonómkou je Ing. Jolana Szárazová (Malá Pažiť). Predstavenstvo má
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7 členov. Členmi kontrolnej komisie sú Alexander Sládeček (Budovateľská ul.), Zlatica
Szárazová (Železničná ul.) a Ľudovít Ťapuš (Železničná ul.).
V roku 2015 malo PD spolu 161 členov. Z tohto počtu bolo 132 dôchodcov a 29 činných
členov zamestnaných na družstve. Okrem nich na družstve pracovali dvaja zamestnanci ako
nečlenovia družstva.
V roku 2015 PD obhospodarovalo 1615,85 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 1578,65 ha
ornej pôdy. Dosiahlo priemerné až nadpriemerné úrody okresu.
Nosnými plodinami boli:
pšenica ozimná
kukurica na zrno
slnečnica ročná
jačmeň jarný
repka ozimná
hrach jedlý

plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha

546,89 ha
478,95 ha
198,22 ha
146,05 ha
120,12 ha
88,42 ha

výnos
výnos
výnos
výnos
výnos
výnos

5,85 t/ha
6,27 t/ha
1,73 t/ha
4,79 t/ha
2,58 t/ha
3 t/ha

PD zrušilo živočíšnu výrobu, lebo bola neekonomická.
PD používa na obrábanie pôdy najmodernejšiu techniku, traktory typu CLAAS, kvalitné
sejačky ako aj postrekovač riadený GPS a autopilotom.
Počas 42. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre
boli odovzdané aj rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj slovenského
agrosektoru. Cenou Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bol vyznamenaný
aj predseda PD Veľký Kýr Ing. Igor Hlavatý. Blahoželáme mu k bronzovej medaile, ktorú
získal za úspešnú celoživotnú prácu v poľnohospodárstve a pri príležitosti životného jubilea!
Spotrebné družstvo COOP Jednota Nové Zámky
Už vyše pol storočia má svoje vidiecke predajne aj v našej obci spotrebné družstvo Jednota
Nové Zámky. Pod dnešným názvom COOP Jednota Slovensko má tento obchodný systém vo
Veľkom Kýri 3 širokosortimentné predajne potravín – na Nitrianskej ul. pracujú 2
predavačky, na Družstevnej ul. 3 predavačky a na Námestí sv. Jána 11 predavačiek.
Zamestnáva teda spolu 16 žien našej obce.
Spotrebné družstvo má v našej obci 290 členov. Predsedom Výboru členskej základne je
Anna Kántorová (Budovateľská ul.). Posledná výročná členská schôdza sa konala v roku
2014 v kultúrnom dome.
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7.

KULTÚRA – ORGANIZÁCIE, SPOLKY

Dôležitou súčasťou života obyvateľov je voľný čas, ktorý každý nevyhnutne potrebuje na
regeneráciu svojich fyzických a psychických síl. Čas oddychu, uvoľnenie sa po škole trávia
deti a mládež v záujmových krúžkoch, profesionálnym športovaním, hrou s kamarátmi. Tí
starší možno uprednostňujú umelecké, tvorivé, technické, spoločenské a oddychové aktivity,
alebo rekreačné športy ako lyžovanie či lov rýb.
O spoločenské aktivity obyvateľov Veľkého Kýru nie je núdza. Svedčí o tom bohatý
náboženský, kultúrny i športový život v obci, do ktorého sa môžu zapojiť všetci bez ohľadu
na vek, takisto aj hostia z iných obcí. Mimovládne organizácie, ktoré vytvárajú rôzne
zoskupenia, plnia aj v našej obci najrozličnejšie poslanie v miestnych organizáciách (ďalej
MO). Do diania obce sa najviac zapájajú členovia týchto organizácií a skupín (zoznam
usporiadaný podľa abecedy):


Citarový súbor Mórinca Veľký Kýr



Čerdavín, združenie vinárov a vinohradníkov Veľký Kýr



Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor



Hudobná kapela Kiero Grande



Jednota dôchodcov Slovenska



Klub dôchodcov Veľký Kýr



MO CSEMADOK Veľký Kýr



Občianske združenie Kýranček



Poľovnícke združenie HUBERT Veľký Kýr



Tanečná folklórna skupina Mórinca



Združenie maďarských rodičov na Slovensku



Zmiešaný spevácky zbor CSEMADOK



69. Skautský zbor Mrenna Jószef Veľký Kýr

Zaregistrované sú tiež občianske združenia VELKYKYR.EU (rozvoj obce, regiónu, CR),
Rádioklub Veľký Kýr a nezisková organizácia DSG (organizovanie voľnočasových aktivít,
zamerané na rozvoj talentu a jedinca, prevencia potláčajúca kriminalitu mládeže).
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CSEMADOK
Kultúrna organizácia Maďarov žijúcich v Československu vznikla 5. mája 1949 v Bratislave
pod názvom Kultúrny zväz maďarských pracujúcich v Československu (Csehszlovákiai
Magyar Dolgozók Kultúregyesülete, zaužívalo sa jej skrátené pomenovanie CSEMADOK).
MO CSEMADOK bola v našej obci založená 15. 6. 1949. Odvtedy sa so svojou početnou
základňou členov nepretržite aktivizuje v rôznych oblastiach spoločenského života obce.
Organizácia sa zapája aj do regionálnych podujatí CSEMADOK. Svojou činnosťou
prispievajú k súdržnosti obyvateľov obce, ako aj k udržaniu maďarského materinského jazyka
a maďarskej kultúry u miestnych obyvateľov. V súčasnosti má 271 členov a jeho predsedom
je Ladislav Száraz (Apátska ul.). Vo funkcii podpredsedu je Ing. Marek Száraz (Nitrianska
ul.), tajomníka Ing. Róbert Mészáros (Železničná ul.) a pokladníkom je Dénes Fiala
(Novozámocká ul.). Členmi kontrolnej komisie sú Ján Kanyicska (Veľká Pažiť) a Árpád
Száraz (Vinohradnícka ul.).
Kalendár podujatí:
1. marec

Výročná členská schôdza vo veľkom kultúrnom dome s prednáškou o priebehu
svetových vojen v našej obci (Ing. Marek Száraz), kultúrny program
folklórnych súborov
Výstava „VARIÁCIE hodváb a korálky“ umelkýň Zsuzsa Juhász a Alica
Stanczová
Výstava zbierky fotografií, denníkov a spomienkových predmetov na vojenský
život našich mužov počas I. a II. svetovej vojny vo vestibule kultúrneho domu

15. marec

spomienková slávnosť na udalosti rokov DH-49 v záhrade malého kultúrneho
domu, kultúrny program a následné pohostenie všetkých účastníkov

17. apríl

ľudová veselica a vystúpenie siedmych tanečných skupín vo veľkom
kultúrnom dome, tanečný dom pod vedením Jánosa Szente z Budapeste, hudba
Békás Banda z Pomázu

6. jún

3. futbalový turnaj KEER pohár na futbalovom ihrisku s účasťou troch
mládežníckych tímov a víťazstvom družstva z našej obce

13. jún

Juniáles CSEMADOKNAP (59. ročník) v kultúrnom parku s účasťou 14
folklórnych skupín z našej i okolitých obcí, ako aj z Maďarska

13. november „Poď, zatancuj si s nami“ ľudová veselica vo veľkom kultúrnom dome,
„tanečný dom“ pod vedením Szente János z Budapeste, hudba Békás Banda
z Pomázu
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Všetky kultúrne akcie i fungovanie CSEMADOK-u sú zabezpečované z vlastných zdrojov,
najmä z príspevkov od členov, od niektorých miestnych samospráv, z medzinárodných
fondov a darov sponzorov (nie zo štátneho rozpočtu!).
Spevácky zbor
Ženský spevokol vo Veľkom Kýri vznikol v roku 1978 za podpory miestnej organizácie
CSEMADOK. Nápad združiť ženy pracujúce v miestnom závode Elektrosvitu pochádza od
prvej vedúcej spevokolu, ktorou sa stala Helena Gyurcsek (Cetínska ul.). V roku 1982 vznikol
aj mužský spevácky zbor a netrvalo dlho, kým tieto súbory pripravili aj spoločné vystúpenie
(na májovej slávnosti v roku 1983). Od tých čias často vystupujú spolu pod názvom
„Veľkokýrsky zmiešaný spevokol“. Vedúcim zmiešaného spevokolu je od roku 2002
Ing. Marek Száraz a hlavnou choreografkou Mgr. Mária Szárazová (Vinohradnícka ul.). Vo
svojom repertoári majú piesne o víne, láske, vojenčine, svadbe, ale i cirkevné mariánske
piesne. Takto reprezentujú obec v jeho širokom okolí, snažia sa o spestrenie spoločenského
života obce prostredníctvom svojich piesní. Odievaním podzoborského kroja tiež zachovávajú
miestne ľudové tradície. Zároveň pôsobia aj ako zbor na cirkevných obradoch. Ich skúšky
prebiehajú vo veľkom kultúrnom dome pravidelne v pondelok, príležitostne na chóre kostola.
Vystúpenia v tomto roku:


na všetkých podujatiach organizovaných miestnou organizáciou CSEMADOK



na iných kultúrnych, spoločenských a cirkevných podujatiach vo Veľkom Kýri



v rámci okresu v Pribete, Andovciach a Nových Zámkoch



v Maďarsku na stretnutí súborov III. Palóc világtalálkozó v Bátonyterenye (Palóc je
nárečová oblasť na severe Maďarska a juhu Slovenska (okrem oblasti Zemplína
a východu Abova), ktorá sa nachádza medzi riekami Váh, Dunaj a Bodva s vlastnou
architektúrou a zvykmi.)

Tanečná folklórna skupina Mórinca
Tanečná folklórna skupina Mórinca vznikla v roku 1996 z iniciatívy obce oživiť ľudové
tradície regiónu. Pre získanie odbornej kvalifikácie tanečníkov súboru sa nadviazal kontakt
s pedagógmi ľudového tanca z Komárna, neskôr i z Maďarska. Poslaním súboru je
uchovávanie a rozvíjanie ľudovej kultúry a tradícií našich predkov prostredníctvom ľudového
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folklóru a predstavovanie tohto dedičstva doma i v zahraničí. Množstvo vystúpení, pekné
kroje a dobrý kolektív tanečného súboru s dlhoročnou tradíciou každoročne oslovuje viacej
detí školského aj predškolského veku, ktoré s radosťou chodia na tanečné skúšky a učia sa
základné kroky ľudových tancov a texty ľudových piesní. Keď sa predstavenia spájajú
s tanečným domom či expozíciou ľudových krojov, ľudové tance sa sprístupnia všetkým
priaznivcom ľudovej hudby. Takéto stretnutia výrazne upevňujú vzťah k rodisku
a k hodnotám našich predkov.
V roku 2015 bola vedúcou súboru Ing. Szilvia Cilling (Malá Pažiť), choreografmi boli János
Szente a Gábor Farkas z Maďarska. Súbor sa podľa vekovej kategórie detí delí na Kis
Mórinca (prevažne deti 1. stupňa ZŠ) a Mórinca (deti 2. stupňa ZŠ a mládež). Skúšky súboru
prebiehajú v priestoroch kultúrnych domov alebo A-pavilónu ZŠ.
Kalendár vystúpení:
Január

Novoročná veselica Veľký Kýr; Levice

Február

Podzoborské fašiangy Veľký Cetín; Bartók nap Fonó Zeneház Budapešť
(Maďarsko)

Marec

Výročné členské schôdze CSEMADOK Veľký Kýr a Nové Zámky

Apríl

Veľký Kýr; Nesvady

Máj

Pápa (Maďarsko); Pribeta

Jún

49. celoštátny folklórny festival Diakovce

Júl

Vár tábor Pomáz (Maďarsko); Deň obce Veľký Kýr; XI. Felvidéki tánctábor
Budapešť (Maďarsko)

August

festival Břeclav, Lednice (Česká republika)

September

Branč; Pohranice; Dolné Obdokovce

November

Veľký Kýr

Novoročná veselica má už niekoľkoročnú tradíciu v našej obci a je očakávanou udalosťou po
vianočných sviatkoch v mnohých rodinách aj z iných obcí. Podujatie organizuje súbor spolu
so svojimi podporovateľmi pravidelne v prvej tretine mesiaca január. Tanečný dom sa aj tento
rok konal v sále veľkého kultúrneho domu pod vedením choreografov Jánosa Szente a Gábora
Farkasa. Tanečnú zábavu sprevádzala Békás Banda z Pomázu (Maďarsko). Počas prestávok si
mohli deti i celé rodiny zasúťažiť v rôznych veselých disciplínach. V rámci tohto večera si aj
gazdinky porovnali svoje kuchárske umenie zapojením sa do súťaže v pečení sladkých či
slaných dobrôt. Čerstvé koláče ochutnávala 3 členná komisia zostavená z hostí večera, ktorí
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potom slávnostne vyhlásili výsledky a odovzdali víťazom i ostatným súťažiacim odmeny.
Príjemný večer sa končil vyžrebovaním cien tomboly, ktoré na toto podujatie venovali
sponzori a fanúšikovia tanečnej skupiny.
Citarový súbor
Citarový súbor Mórinca bol založený v roku 1998, jeho „hnacím motorom“ je od založenia
manželský pár Éva a József Szabóovi z obce Szőny (Maďarsko). Od začiatku sú členmi
súboru takmer tí istí nadšenci ľudového umenia, ktorí sa pravidelne v nedeľu zúčastňujú
nácvikov v sále veľkého kultúrneho domu. Ich cenné hudobné nástroje vyhotovil pán Szabó,
ich učiteľ, ktorí sa venuje týmto melodickým strunovým nástrojom už dlhé desaťročia. Súbor
hrá na štyroch sopránových, troch tenorových a dvoch basových citarách naraz. Ich hudobný,
stále sa rozširujúci, repertoár tvoria ľudové piesne z rôznych regiónov Strednej Európy.
Kalendár podujatí a vystúpení:
31. január

II. fašiangová zábava vo veľkom kultúrnom dome

Marec

spomienková slávnosť na udalosti rokov 1848-49 pred malým kultúrnym
domom

Apríl

Festival Zene-Barátság v Petőfi Művelődési Ház v maďarskom Szőnyi

Máj

24. komárňanské dni, vínni dvor na Jókai Liget v maďarskom Komárome

Jún

Festival VII. Hon-nap v pevnosti Csillag v maďarskom Komárome,
Juniáles CSEMADOKNAP (59. ročník) v kultúrnom parku

Júl

Strandnap v maďarskom Komárome

August

Obecné dni vo Veľkom Cetíne

September

Oberačkový obecný deň na dvore Petőfi Művelődési Ház v maďarskom Szőnyi

November

VI. stretnutie citarových súborov v rámci Týždňa ľudového umenia v Petőfi
Művelődési Ház v maďarskom Szőnyi

31. november Katarínska zábava spojená s krstom hudobného CD kapely Flamingo zo Žirian
Združenie maďarských rodičov na Slovensku
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége je
občianskym združením na školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike podľa
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
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Poslaním tohto nezávislého a dobrovoľného združenia rodičov je podporovať výchovu
a výučbu v materinskom jazyku, spolupracovať s pedagogickými a výchovnými pracovníkmi
školy pri výchove a vzdelávaní detí na školách s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na
nich, na princípoch humanizmu, vlastenectva a demokracie, podporovať úsilie vedenia škôl,
učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese. Medzi
ciele Združenia patrí tiež rozvíjanie družobných stykov medzi školami na území SR ako
i v zahraničí.
V našej obci vzniklo Združenie z absencie takého spolku, ktoré by podporovalo vzdelávanie
detí v ich materinskom jazyku nielen v škole, aj organizovaním rôznych mimoškolských
a prázdninových aktivít. Zástupcovia v miestnej organizácii teda spolupracujú s riaditeľom,
učiteľmi a ostatnými pedagogickými pracovníkmi ZŠ s MŠ vo Veľkom Kýri a to tým, že:


pomáhajú pri výchove detí mimo vyučovania, pri organizovaní mimoškolských aktivít
na území obce, ale i za štátnymi hranicami,



spolupracujú s detskými a mládežníckymi organizáciami pri rozvoji záujmovej
a kultúrnej činnosti v obci,



spolupracujú s ostatnými kultúrno-spoločenskými organizáciami v obci v plnení
spoločných záujmov obce,



spolupracujú pri technickom vybavení školy a kultúrnych zariadení a i.

Finančné prostriedky a iný majetok Združenia používaný na realizáciu jej poslania a úloh sa
získava najmä z členských a účelových príspevkov, darov a úspešných grantových projektov.
Predsedom a konateľom Združenia v našej obci je Helena Kanyicsková (Veľká Pažiť),
vďaka ktorej sa Združenie zapája do verejného života obce v najrôznejších oblastiach.
Z prostriedkov Združenia bol vydaný aj „Kalendár na rok 2014 Történelmi kalendár Nagykér
900 éves“.
Kalendár aktivít:
5. január

Novoročná veselica tanečnej skupiny Mórinca a súťaž v pečení koláčov vo
veľkom kultúrnom dome

7. jún

Spoločná rodinná cyklotúra pri príležitosti Dňa detí (trasa Veľký Kýr – Malý
Cetín – Čechynce a späť) a návšteva ukážkovej prírodnej záhrady

12. júl

Zájazd za odmenu pre účastníkov súťaže v pečení koláčov do Maďarska
(kaštieľ Eszterházyovcov vo Fertőd a mesto Sopron)
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14.-16. júl

9. letný tábor Castellum s názvom „Krajina zázrakov“ pre deti vo veku 6-15
rokov v priestoroch bývalej MŠ na Apátskej ulici

18. júl

Účasť na 1. podzoborskej pešej púti v rámci Stredoeurópskej mariánskej cesty
(trasa Zrúcanina hradu Hrušov – kaštieľ Topoľčianky – kostol Zlaté Moravce)

21.-22. august

Zájazd do talianskych Benátok

18. december

Adventný program vo veľkom kultúrnom dome

O všetkých aktivitách Združenia je verejnosť informovaná prostredníctvom sociálnych sietí,
článkov na rôznych regionálnych webových stránkach a miestnej káblovej TV.
Ďakujeme za všetky aktivity, ktorými sa obetavou prácou členov Združenia dosiahli ich
vytýčené ušľachtilé ciele - udržiavať a trvalo rozvíjať našu kultúru a materinský jazyk,
zachovávať a oživiť tradície našich predkov, utužovať rodinné vzťahy, priateľstvá a puto
k rodisku, ako aj spoznávať krásy a zaujímavosti nášho okolia.
Klub dôchodcov
Miestny Klub dôchodcov bol založený 3. mája 1992 s počtom členov 36. Zakladateľmi klubu
boli Jozef Horváth (Novozámocká ul.), Vojtech Száraz (Apátska ul.), Gejza Tóth (Jókaiho ul.)
a Štefan Krajč (Novozámocká ul.).
V súčasnosti je predsedníčkou klubu Oľga Frayová (Novozámocká ul.), pokladníčkou
Katarína Verešová (Staničná ul.) a členmi výboru sú: Eva Kóňová (Novozámocká ul.), Helena
Szárazová (Novozámocká ul.), Irena Banyárová (Vinohradnícka ul.), Zoltán Krizsan (Apátska
ul.), Ján Machata (Novozámocká ul.), Tibor Bób (Pažiť), Štefan Malý (Cetínska ul.), Margita
Szárazová (Jókaiho ul.) a Ing. Pavol Kováč (Pažiť). Výbor sa stretáva raz do mesiaca
v kultúrnom dome. K 31. 12. 2015 malo združenie 190 členov.
Cieľom združenia je zorganizovanie takých akcií pre seniorov, ktorými dokážu spríjemniť ich
dni na dôchodku. Čajové večierky, poznávacie zájazdy, návštevy termálnych kúpalísk
a kultúrnych predstavení sú vždy plnohodnotne stráveným voľným časom a oddychom
v spoločnosti rovesníkov, priateľov. Výlety sú sponzorované čiastočne dotáciou od obce.
Kýrski dôchodcovia si však priplatia aj sami, aby navštívili vzdialenejšie mesto či pútnicke
miesto. Okrem zábavy a cestovania členovia Klubu dôchodcov organizujú aj brigády na
úpravu prostredia, v ktorom žijú. Spolupracujú s miestnou MŠ a tiež s miestnou organizáciou
CSEMADOK.
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Kalendár aktivít:
Január

výročná členská schôdza spojená s čajovým večierkom

Marec

návšteva mesta Győr, pútnického miesta v Maďarsku

Máj

vlakový zájazd na prehliadku Košíc

Júl

návšteva termálneho kúpaliska Vincov Les

August

návšteva pútnického miesta Mátraverebély – Szent Kút
výlet do Viedne s účasťou na sv. omši v dóme Sv. Štefana

September

divadelné predstavenie v Budapešti

Október

návšteva pútnického miesta Marianka na Záhorí

November

čajový večierok spojený s kultúrnym programom a gratuláciou jubilantom

Jednota dôchodcov
MO Jednoty dôchodcov Slovenska vznikla v apríli 2014. Predsedníčkou organizácie je
Margaréta Kántorová (Malokýrska ul.), podpredsedníčkou Zuzana Peternaiová (Družstevná
ul.) a pokladníčkou Eva Javorčíková (Petőfiho ul.). Kroniku má na starosti Margita Fintová
(Apátska ul.), inú dokumentáciu spracováva tajomníčka Eva Vöröšová (Mlynská ul.) a na celý
chod dohliada Zuzana Ballayová (Budovateľská ul.). K 16 zakladajúcim členom sa pridalo
ďalších niekoľko desiatok, až sa členská základňa rozšírila na 60. Medzi ich prvé aktivity
patrili brigády, ktorých výsledkom je úprava a skrášlenie verejných priestorov a vyhradenej
zelene obce. V marci vysadili symbolickú aleju 14 listnatých drevín v miestnom parku pre
každého novorodenca z roku 2014. V zimných mesiacoch sa stretávali na krúžkoch ručných
prác, na záver ktorých usporiadali výstavu svojich prác tematicky zameranú podľa sviatkov.
Na Veľkú noc vyzdobili brezy pred Obecným úradom kraslicami. Pekné zážitky majú
z návštevy rozprávkového zámku v Bojniciach. V septembri zostavili v malom kultúrnom
dome peknú výstavu s jesennou tematikou – poľnohospodárske produkty, ručné práce
a kresby detí MŠ a žiakov ZŠ. Pri príležitosti „Október – Mesiac úcty k starším“ na
príjemnom posedení blahoželali svojim jubilantom. Asi ich najkrajšou aktivitou je zhotovenie
živého Betlehemu pri kostole. V 1. sviatok vianočný sa tu koná jasličková slávnosť pre
veriacich vychádzajúcich po omši z kostola.
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Poľovnícke združenie HUBERT
Slovenský poľovnícky zväz je poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona č. 274/2009 Z.
z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ods. 1 § 32 je neziskovou
organizáciou. Je zapísaný v centrálnom registri poľovníckych organizácií MP a RV SR pod
číslom VVS/1-909/90-41. Medzi regionálne organizácie zväzu patrí aj Poľovnícke združenie
HUBERT Veľký Kýr založené ešte v roku 1948. Síce už pred 2. svetovou vojnou sa v katastri
obce poľovalo, ale poľovníctvo malo výrazne súkromný charakter. Majetnejší jednotlivci si
prenajali veľké časti chotára a lovili zver podľa vtedy platných pravidiel. Po vojne nastalo
obdobie kolektivizácie poľnohospodárstva a prírodné podmienky pre divo žijúcu zver ako aj
rozvoj poľovníctva sa postupne začali meniť. V minulosti bolo rastlinstvo extravilánu obce
vhodné pre množstvo druhov voľne žijúcej zveriny: zajac poľný, bažant poľný, prepelica
poľná, srnčia a diviačia zver, kačica divá, líška a rôznorodé vtáctvo. Poľnohospodársky
obrábané plochy v hojnom počte dopĺňali plochy s ideálnym prostredím pre túto zver. Ale
tlmenie jednotlivých druhov zveri kvôli znižovaniu škôd na poľnohospodárskych produktoch,
chemizácia a likvidácia odvodňovacích kanálov spôsobili, že kýrski poľovníci sa v súčasnosti
viac venujú ochrane zveri a prostredia, ako poľovačkám.
Predsedom poľovníckeho združenia je Robert Szórád (ul. Na Sihoti), poľovným hospodárom
je Igor Javorčík (rodičovský dom Petőfiho ul./súčasné bydlisko Nové Zámky) a tajomníkom
Tibor Krajč (Novozámocká ul.). V tomto roku pôsobí v združení 32 členov.
Poľovný revír sa rozdeľuje na vnútorný a vonkajší. Hranicou týchto revírov je staré koryto
rieky Nitry. Každoročne poľovný hospodár navrhne plán na lov zvery na základe daných
kmeňových stavov. Tento plán odsúhlasí členská rada. Lov raticovej zvery je individuálny
a na drobnú zver sa poľuje na spoločných poľovačkách.
V roku 2015 sa plán odstrelu raticovej srnčej zvery stanovil na 40 ks, tento plán sa splnil na
85 %. Kmeňové stavy zajaca poľného sú každoročne ovplyvnené poveternostnými
podmienkami (veľké sucho alebo nadmerné zrážky) a chemizáciou poľnohospodárskych
plodín. Odstrel zajaca poľného v počte 60 ks sa podľa plánu splnil na 100 %. Odstrel bažanta
poľného v počte 120 ks sa podľa plánu splnil na 80 %. Diviačia zver sa v našom poľovnom
revíri vyskytuje len prechodne. Lov je však na základe povolenky povolený celý rok. Za
posledných 10 rokov sa strelilo 5 ks. Líška hrdzavá patrí medzi škodlivú zver. V roku 2015 sa
jej ulovilo 22 ks. Kačica divá sa lovila pri rieke Nitra (Cetínka) v počte 10 ks.
V majetku poľovného združenia Hubert Veľký Kýr je Poľovnícky Vagón v Malom Kýri.
Každý člen má vlastný kŕmelec, o ktorý sa stará. Vysokých posedov sa vybudovalo od roku
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1990 v počte 14 ks. Poľovníci sa stretávajú na spoločných akciách, akými sú brigády,
spoločné kŕmenie a napájanie zveri, alebo na pravidelných členských schôdzach. Duchovnú
oporu si poľovníci zabezpečujú tradičnými stretnutiami pri soche sv. Huberta na konci ulice
Pažiť, ktorý je patrónom poľovníkov. Samozrejmosťou je aj ich účasť na akciách
organizovaných obcou.
V tomto roku usporiadali už tradičný III. Poľovnícky ples, ktorý sa konal 2. februára vo
veľkom kultúrnom dome. Záujem o zábavu v poľovníckom prostredí, ochutnať jedlá z diviny,
vypiť si kvalitné vína a zatancovať si na dobrú hudbu s hudobnou skupinou DUO PLUS bol
veľký. Lákadlom je určite aj bohatá tombola, v ktorej nechýbajú úlovky domácich
poľovníkov.
Významnou udalosťou v živote poľovníkov bola oslava 20. výročia vysvätenia sochy Sv.
Huberta, ktorá sa konala tradične v mesiaci poľovníctva a ochrany, prírody 20. júna na konci
ulice Pažiť.
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor (DHaZZ)
DHaZZ plní na území obce úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác
pri živelných pohromách a iných nežiaducich udalostiach. Pri podujatiach, na ktorých sa
zúčastňuje väčší počet osôb alebo pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiarov sa zriaďuje Protipožiarna asistenčná hliadka obce z členov DHaZZ. Veliteľom je
Ľudovít Kováč (Budovateľská ul.), strojníkmi sú Tibor Lőrinc (Nitrianska ul.) a Zoltán Malý
(Budovateľská ul.).
Mimoriadnou, ale priaznivou udalosťou hasičov za rok 2015 bola vzácna návšteva
z Ministerstva vnútra SR. Dňa 5. 10. osobne Minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák
odovzdával obci nové hasičské auto Iveco Daily. Aj našu obec takto podporili v rámci
projektu pripravenosti Slovenska v boji proti živelným pohromám organizovaným týmto
ministerstvom. Za prítomnosti pozvaných hostí, členov miestneho dobrovoľného hasičského
zboru a obyvateľov obce sa pred OÚ uskutočnil „krst“ nového vozidla. Aj touto cestou
ďakujeme každému, kto mal zásluhu na tom, aby nám toto auto bolo pridelené.
Hudobná kapela
V roku 2006 uzrela svetlo sveta kapela Csukamáj Olaj, v ktorej pôsobili Róbert Gajdošík
(Budovateľská ul.; spev a basová gitaru), Adrian Kelemen (Na Sihoti; sólová gitara) a Erik
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Szőke (Veľká Pažiť; bicie nástroje). Neskôr sa skupina rozrástla o harmonikára Radoslava
Múdreho (Nitrianska ul.) a gitaristu Vladimíra Kanása (Hámad). V takejto zostave
koncertovali do roku 2013, keď Erika na poste bubeníka vystriedal Vojtech Száraz
(Novozámocká ul.). V pôvodnej zostave kapela odohrala mnoho koncertov, medzi inými aj
na svetoznámom festivale SZiGET v Budapešti, ako aj na Living Blues v Bratislave a v roku
2011 získali tiež titul „Objav roka“ udeľovaný Slovenskou Bluesovou Spoločnosťou. Ešte
v rozmedzí rokov 2009 až 2010 spevácke žezlo prevzal Ady a repertoár postupne dopĺňal
vlastnou tvorbou. K oficiálnemu premenovaniu na „Kiero Grande“ došlo v roku 2013
v dôsledku používania obľúbenej slovnej hračke medzi členmi kapely (Veľký Kýr – Kiero
Grande). V tomto roku aktuálna trojčlenná zostava Robi, Ady a Vojtech chystali aj svoj prvý
debutový album.

8.

ŠPORT

V obci je využívaných viacero športových plôch. Veľké futbalové ihrisko s tribúnou a šatňami
pre hráčov je miestom tréningov a zápasov hlavne zverencov FC Veľký Kýr. Areál základnej
školy ponúka možnosti pre šport vo svojej telocvični, na antukovom ihrisku za budovou
telocvične a na ploche futbalového ihriska s priľahlými voľnými priestormi. Súkromné
squashové a tenisové kurty umožňujú zahrať si na 2 antukových ihriskách a dvoch s umelým
povrchom. Počas sezóny sa parket kultúrneho parku premení na mobilné hokejové alebo
hokejbalové ihrisko. Občas sa konajú hodiny cvičenia zumby aj na parkete kultúrneho domu.
V roku 2015 reprezentovali našu obec tieto športové kluby (zoznam podľa abecedy):


Hokejový klub HC KEER (30 členov)



Šachový klub (18 členov)



Telovýchovná jednota a Futbalový klub FC Veľký Kýr - 70 členov (3 družstvá)



Zväz rybárov

Zaregistrované sú tiež občianske združenia ŠPORT 22 a Športový klub stolového futbalu.
Amatérsky trénujú aj hokejbalisti v klube WILD BULLS.
Hokejový klub
História ľadového hokeja v našej obci siaha až do začiatku 20. storočia, kedy sa Kýrania
korčuľovali na miestnych prírodných klziskách. Láska k hokeju sa preniesla aj do súčasnosti
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a v roku 2008 partia miestnych hokejových nadšencov začala organizovať pravidelné
hokejové tréningy na zimnom štadióne v Nových Zámkoch. Klub viedli spoločnými silami
Radoslav Dubický (Nitrianska ul.) a Mário Čebík. V súčasnosti má HC KEER 20 stálych
členov z obce a z okolia, zabezpečili si vlastné dresy s logom mužstva. Okrem nich si občas
prídu zahrať aj rekreační hokejisti. Klub svoju činnosť čiastočne financuje z členských
príspevkov, zo sponzorských darov a z dotácií obce. Najvýznamnejšou udalosťou mužstva
bola účasť v projekte Amatérskej slovenskej hokejovej ligy, v ktorej nastupovali na zápasy v
2. lige ASHL. Hoci v tabuľke skončili na 8. mieste z 10 tímov, bol to pre nich úžasný zážitok
zahrať si v lige za podpory svojich fanúšikov.
Futbalový klub
Oficiálne listiny tvrdia, že futbalový klub vo Veľkom Kýri bol založený v roku 1948. Podľa
pamätníkov sa tak ale stalo už pred sto rokmi. Počas tohto obdobia prešlo klubom veľa
talentovaných futbalistov a tradícia futbalu žije v obci aj dnes. Za ostatné roky toho už musel
zažiť naozaj veľa - niekoľko vzostupov a ešte viac pádov - v tomto roku až do predposlednej
okresnej súťaže. Čaká ho reštrukturalizácia cestou neutrality od politického života obce, aby
došlo k rozvoju dedinského športu v nádeji prílevu nových futbalových posíl hlavne z radov
mládeže.
Všetci hráči pravidelne trénujú na hracích plochách obce, ako aj na sezónnych sústredeniach
mimo nej. Ich víkendové zápasy si na futbalové ihrisko radi prídu vychutnať fanúšikovia
tohto športu.
Rybársky revír
Rybársky revír Štrkovisko Veľký Kýr pod číslom 2-4160-1-1 je v správcovstve Mestskej
organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Šurany. Správcom lovnej vodnej plochy je Pavol
Baňár (Nitrianska ul.). Podľa štatistiky ulovených rýb sa tu v tomto roku vylovilo 1237 ks
rýb, z toho 1086 kaprov (v priemere 4,72 ks na jedného rybára). Pozoruhodný bol úlovok
Stanislava Ondrišeka (Bernolákova ul.), ktorého amur biely meral 101cm a vážil 13,5kg.
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9.

RÔZNE

Počasie
Rovnako ako uplynulý, aj rok 2015 bol nadpriemerne horúci, bolo v ňom veľa teplotných
rekordov, niektoré mesiace rekordne suché bez jedinej kvapky dažďa. Podľa meraní
Svetovej meteorologickej organizácie to bol po roku 2014 druhý najteplejší rok v
histórii merania v Európe. Globálna teplota Zeme bola však úplne najvyššia v histórii
meteorologických záznamov, obdobie rokov 2011 – 2015 bolo najteplejšou päťročnou
periódou v histórii pozorovaní. Podľa meteorológov sú vysoké teploty dôsledkom
celkového globálneho otepľovania podporovaného silným a pokračujúcim fenoménom El
Niňo, ktorý stále naberá na intenzite. Podľa meraní SHMÚ bolo počas roka 2015 v našom
pásme až 23 dní, počas ktorých teplota vzduchu presiahla 35ºC.
1. 1. 2015, na 22. výročie Vyhlásenia samostatnosti Slovenskej republiky, bolo sychravé
počasie s mrznúcim mrholením. Na juhu Slovenska sme pocítili dve zemetrasenia
s epicentrom v Maďarsku. Prvé hneď ráno o 7:45 s magnitúdou 3, druhé pred 12:00
s magnitúdou 4, vraj ich bolo celkom až 10. Otrasy pocítili až v Detve a vo Zvolene.
Nový rok začal bez snehu, sneh napadol až koncom januára, potom aj okolo 9. februára, nikdy
sa však dlhodobo neudržal. V posledné februárové dni boli teploty do +10°C. V marci bolo
premenlivo, veterno, s občasným dažďom, veď sa blížili Veľkonočné sviatky. Jarná
rovnodennosť bola 20. 3. o 23:46, práve v tento deň bolo aj čiastočné zatmenie Slnka (60 %),
u nás pozorovateľné v čase od 9:39 do 12:00 s maximom o 10:48. 12°C teplota vzduchu
priala pozorovaniu tohto nezvyčajného javu. Najbližšie zatmenie u nás bude v roku 2021,
úplné zatmenie Slnka však až o 120 rokov. Posledný marcový deň sme zažili dážď, vietor,
v polohách nad 300 m sneh, vrátila sa zima. Zima ukázala svoju studenú tvár ešte raz
a bláznivé aprílové počasie sa prejavilo i snehovou nádielkou. Veľká noc 5. - 6. 4.
pripomínala skôr Vianoce, teploty v noci klesli do -6°C a cez deň boli 2°C. Ale to bol
posledný sneh v roku, pretože ani Vianoce 2015 neboli biele a ochladilo sa až na Silvestra. 16.
4. bol doslova jarný deň s teplotou 25°C, v Hurbanove 28°C, potom chladný veterný víkend.
Ukážkové počasie bolo na Deň Zeme 23. 4., naplno sa rozbehli i práce v záhradách a na
poliach. Koniec mája bol chladný a daždivý, ale to bol nadlho posledný dážď. Od začiatku
júna prevládalo už len horúce a suché počasie. Na Slovensku na seba upozornili letné vlny
horúčav kombinované

s nedostatkom zrážok, čo spôsobilo citeľné sucho. Najteplejšie
36

2015
obdobie bolo od konca prvej augustovej dekády do jeho polovice. Práve v tomto období, 12.
8., namerali v Topoľčanoch i Dudinciach 39°C, čo bola najvyššia hodnota teploty vzduchu
v roku 2015 na Slovensku. Osvieženie priniesla nočná búrka 15. 8. Ďalšie dni tiež boli
zamračené s občasnými prehánkami, výdatný dážď bol 18. 8., teplota 22°-25°C. Počasie
pokračovalo ako na hojdačke, občas dážď, teploty medzi 23° a 30°, koncom prázdnin ešte
viac. Sucho bolo i u nás naozaj zničujúce. Naša obec vďaka svojej polohe v Podunajskej
nížine prežila taktiež horúčavy, aké ľudia nepamätali. Úmorné boli nielen vysokou teplotou
vzduchu, ale aj dĺžkou obdobia, v ktorom horúčavy vládli a nepoľavovali ani v noci.
S nástupom do školy 2. 9. sa ochladilo na 25°C, v noci bolo iba jesenných 15°C. 6. 9. už na
Lomnickom štíte prekvapil turistov sneh. Na kýranské hody sme mali pekné slnečné počasie.
28. 9. ráno po 3:00 bol na západnej oblohe pozorovateľný tzv. Krvavý Mesiac. V posledné
dni októbra sa ešte ukázali dni babieho leta pri 17°C. Aj novembrové dušičkové dni boli
v znamení babieho leta. Ráno síce bolo badať na tráve a strechách mráz, ale cez deň žiarili na
cintoríne kvety, svetlá aj pavučinky na pomníkoch. Prvý sneh prišiel na Katarínu a hoci bolo
mrazivo aj na Mikuláša, v decembri prišlo ďalšie oteplenie a teploty sa až do januára
udržiavali vysoko nad nulou. Vianoce bez snehu boli sychravé a občas pršalo. Silvestrovskú
noc sprevádzali výstrely petárd, ktoré trvali ešte 25 minút po polnoci. SKONČIL SA ROK
PESTRÝ NA UDALOSTI AJ POČASIE, VĎAKA BOHU SME HO PREŽILI!
Výrub stromu
Dňa 19. 2. sa uskutočnil výrub dreviny – topoľa bieleho (Populus alba) pri starom cintoríne
na Staničnej ulici, ktorého obvod kmeňa bol úctyhodných 285 cm. Dôvodom výrubu bol zlý
zdravotný stav stromu a najmä to, že v prípade zlého počasia by mohol ohroziť bezpečnosť
a zdravie ľudí, cestnej premávky, ako aj majetok vlastníkov oproti stojacej budovy rodinného
domu.
Zaujímavosťou je, že vek stromu bol okolo 70 rokov a na jeho údržbu si spomínal prítomný
Jozef Seszták (Vinohradnícka ul.). Dnes už 85 ročný pán v čase, keď pracoval pre Obecný
úrad, sám vykonával orezávanie a úpravu koruny tohto statného stromu.
Po vyrúbaní stromu sa skutočne zistilo, že strom bol zvnútra celý prehnitý a držal vskutku iba
na 30 cm drevnej hmote, ktorá by počas silného vetra nezniesla tento nápor a zrútila by sa.
Takto sa predišlo škodám na majetku a taktiež ohrozeniu bezpečnosti obyvateľov, keďže táto
cesta je vysoko frekventovaná.
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Socha Sv. Huberta má 20 rokov
Sochu Sv. Huberta vo Veľkom Kýri dalo postaviť miestne Poľovnícke združenie na podnet
svojich členov niekoľko rokov po prevrate v politickom režime Slovenska. Je dielom
Františka Vašeka z Mojzesova - už v tom čase najvýznamnejší drevorezbár nášho regiónu –
ktorý figúru biskupa ponechal s naturálnym povrchom dreveného materiálu, ako je to typické
v jeho tvorbe. Dňa 17. júna 1995 sa v miestnom kultúrnom dome konala Okresná konferencia
Slovenského poľovníckeho zväzu. Popoludní nasledovala slávnostná svätá omša pod holým
nebom na konci ulice Pažiť, kde na nevyužitej trávnatej ploche stojí dodnes dielo pána
Vašeka pod vhodným prístreškom, ktorý ho chráni pred nepriazňou počasia. Socha bola
v rámci bohoslužby slávnostne vysvätená pánom dekanom Ľudovítom Elekom, ktorý zároveň
vysvätil aj zástavu poľovníkov - zobrazuje svätca Huberta a na rube jeleňa s krížom medzi
parožím. Počas omše spieval spolu s cirkevným spevokolom aj zmiešaný spevokol
CSEMADOK. V podvečerných hodinách usporiadalo Poľovnícke združenie v miestnom
kultúrnom parku juniáles - tradičnú ľudovú zábavu s gulášom a dobrou hudbou. Od tých čias,
teda už 20 rokov, sa poľovníci stretávajú pri soche každoročne v novembri na začiatku
poľovníckej sezóny a v mesiaci jún sa tu vždy koná bohoslužba.

10. ROZŠÍRENIE A DOPLNKY
K ZÁZNAMOM Z MINULÝCH ROKOV
Na záver zápisov tohto roku zopár čísel:
- priemerná mzda na Slovensku v roku 2015 882 eur,
- minimálna mzda 380 eur,
- najviac zarábajúce odvetvia: informačné technológie, telekomunikácie, bankovníctvo,
- najslabšie zarábajúce: upratovacie a stravovacie služby, poľnohospodárstvo,
opatrovateľstvo,
- dĺžka materskej dovolenky: 34 týždňov, osamelé matky 37 týždňov,
- dĺžka rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa, ak má dieťa dlhodobé
zdravotné problémy možno ju predĺžiť do 6 rokov veku dieťaťa (čoraz častejšie ju
využívajú aj muži),
- rodičovský príspevok na jedno dieťa 23,20 eur,
- priemerný starobný dôchodok bol 408 eur,
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- minimálny dôchodok 272 eur,
- vek odchodu do dôchodku 62 rokov pre mužov aj ženy,
- možnosť zadarmo cestovať vlakom osobám nad 70 rokov,
- za nákup týchto potravín sa platí:
chlieb od 0,85 €/500g

víno od 2,30 €/0,7l

pečivo 0,06-0,30 €/1 kus

pivo od 0,65 €/0,5l

mlieko 0,50 -0,83 €/1 liter

automatická pračka od 180 €

jogurt od 0,50 €/125g

televízor od 100 €

maslo od 0,90 €/250g

najlacnejšie auto od 6500 €

saláma od 0,50 €/100g
- liter pohonných látok na konci roka 2015 stál:benzín 95 stál 1,202 € a nafta 1,033 €
Žijeme v informačnej spoločnosti. Cena tovaru je veľmi pohyblivá a rozdielna, ponuka tovaru
je nesmierne široká, až je ťažké sa v nej orientovať. Jeho kvalita je však často sporná,
životnosť oproti výrobkom v minulosti neraz iba do skončenia dvojročného záručného
obdobia, po ňom prichádzajú poruchy. Ľudia stále viac nakupujú z domu, cez internetové
obchody a tovar im prepravcovia privezú priamo domov. Pri nákupoch v obchodoch stále
častejšie platia platobnou kartou, vysokú sumu peňazí v hotovosti má doma či v peňaženke
už len málokto.
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Zápis za rok 2016
1.

ÚDAJE O OBCI

Základné údaje o obci
Názov

Veľký Kýr, po maďarsky Nagykér

Časti

Veľký Kýr, Malý Kýr, Ružový dvor

Starosta obce

Ing. Judita Valašková

Počet obyvateľov

2 995 (k 31. 12. 2016)

Počet rodinných domov

976

Samospráva obce
Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo malo v roku 2016 verejných zasadnutí 7. Pracovalo v 9-člennom
zložení tak ako v roku 2015. Na svojich zasadnutiach riešilo aktuálne problémy obce,
budovanie obce a problémy občanov. Komisie pri obecnom zastupiteľstve taktiež pracovali
v rovnakom zložení ako v roku 2015 a zasadali podľa potreby.
Zápisnice zo zasadnutí boli na výveske obecného úradu (ďalej OÚ) i na webovej stránke
obce. Na zasadnutiach sa prerokovávali a neskôr zrealizovali tieto úlohy:
-

zriadenie parkovacích miest pri základnej škole

-

ochrana 100-ročnej aleje pagaštana konského na brehu rieky Nitra

-

výmena okien veľkého kultúrneho domu z dôvodu dosiahnutia úspor na vykurovaní

-

opravy miestnych komunikácií plochy spolu 4300m2 (ulice Gaštanová, Jókaiho,
Školská, ulička pri Novozámockej ulici)

-

stavebné práce za účelom prekrytia odvodňovacieho kanála pri starom cintoríne –
rozšírenie parkovacích kapacít pri hlavnom ťahu do centra obce

-

nová prístupová cesta do kultúrneho parku uložením odvodňovacích rúr do kanála

-

ozvučenie zasadacej miestnosti OÚ

-

oprava zvonice na novom cintoríne a nová pamätná tabuľa obetiam I. svetovej vojny

-

výmena okien na severnej fasáde B-pavilónu Základnej školy

-

zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu firmou ENVI GEOS Nitra, s.r.o.
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-

modernizácia káblovej siete spoločnosťou Carisma

-

vydávanie časopisu Obec Veľký Kýr : Náš Kýrnik /Nagykér község : Nagykér infó
v polročných intervaloch pre lepšiu

informovanosť občanov o spoločenskom,

športovom a kultúrnom dianí (zdarma do každej domácnosti) – bude zároveň zdrojom
k doplneniu údajov do tejto kroniky
22. 7. sa po splnení protipožiarnych podmienok skolaudovala prístavba k budove OÚ, ktorú
obec užíva už 19 rokov, ale jej legálne uvedenie do prevádzky sa doteraz neuskutočnilo.
Budova prístavby bola zapísaná do vlastníctva obce aj na katastrálnom odbore Okresného
úradu v Nových Zámkoch. V rámci zmien v evidencii Katastra nehnuteľností sa
geometrickým plánom zamerala a zapísala do vlastníctva obce aj budova malého kultúrneho
domu, ktorej prístavba a rekonštrukcia sa zrealizovali ešte v roku 1998. Podobne sa učinilo aj
s areálom kultúrneho parku so svojimi existujúcimi stavbami.
Aj v tomto roku boli zapojení do verejno-prospešných prác obyvatelia vedení v evidencii
nezamestnaných. Títo dostávali mzdu zo štátneho rozpočtu.
Kalendárny rok 2016 sa ukončil s kladným hospodárskym výsledkom, pričom v uplynulom
roku sa do rozvojových aktivít investovali z vlastného rozpočtu finančné prostriedky vo výške
vyše 200 tisíc eur. Okrem nich sa využili dotácie od Ministerstva financií SR, príspevky
z Nitrianskeho samosprávneho kraja, dotácia Environmentálneho fondu. Pred vianočnými
sviatkami bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o pridelení
nenávratného finančného príspevku na realizáciu zberného dvora v Kačíne vo výške 371 950
eur. Úspešný rok 2016 potvrdil fakt, že podávať projekty sa oplatí. Aj vďaka nim sa dajú
v obci zrealizovať také plány, ktoré by sa len z vlastných prostriedkov nedokázali uskutočniť.
Ani v tomto roku nechýbali v obci tradičné podujatia, ktorými sa obecný úrad snažil
spríjemňovať život deťom, dospelým i seniorom. Zorganizovali sa tieto obecné podujatia:
2. januára

Novoročný koncert vokálneho kvarteta DECÓRUM A CAPPELLA
GROUP v miestnom kostole

9. februára

Oslava Dňa žien a pohostenie pre samosprávy obcí Regionálneho
združenia podzoborských obcí v malom kultúrnom dome

30. apríl

Stavanie mája, kultúrny program a vatra na námestí

19. jún

Spomienka pri pamätníku vojnových hrdinov na novom cintoríne

16. júl

Deň otvorených pivníc v Čerdaúte

24. júl

Futbalový turnaj o Putovný pohár starostov obcí v Čechynciach
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30. júl

Deň obce Veľký Kýr – oslavy v kultúrnom parku

16. september

Detská hodová diskotéka vo veľkom kultúrnom dome

18. september

Hody na námestí, večer hodová zábava s Ivanom Danišom vo veľkom
kultúrnom dome, hosťom večera skupina IRIGY HÓNALJMIRIGY

19. november

Galavečer 20. výročia založenia tanečného súboru Mórinca

3. december

Stretnutie a blahoželanie jubilantom v kultúrnom dome

4. december

Príchod Mikuláša medzi deti a spoločné rozsvietenie vianočného
stromčeka na námestí

18. december

1. ročník Vianočných trhov vonku medzi OÚ a kultúrnym domom

28. december

Uvítanie detí do života v malom kultúrnom dome

31. december

Silvestrovská zábava s hudobnou skupinou BEST v kultúrnom dome

Na ďalších podujatiach spoločenských organizácií sa obec čiastočne podieľala finančným
príspevkom alebo poskytnutím priestorov.
30. 7. v sobotu sa uskutočnil dlho plánovaný Deň obce Veľký Kýr so zábavným programom
v kultúrnom parku. Obecné slávnosti začali svätou omšou v miestnom kostole. Počas
sobotňajšieho podvečera boli v priestoroch kultúrneho parku predajné stánky, atrakcie pre deti
a stánky s občerstvením. Príjemným spestrením bola prezentácia miestnych organizácií
(halászlé, guláš a vínko od Rybárskeho zväzu, Poľovníckeho združenia a združenia vinárov
Čerdavín; aktivity pre deti v réžii združenia Kinderko). Návštevníci sa mohli zúčastniť
spoločnej zumby na parkete. Hlavný večerný program otvorila starostka obce svojím
príhovorom v oboch jazykoch obce. Pripomenula, že oslavujeme aj 903. výročia prvej
písomnej zmienky o obci v zoborských listinách. O 20:00 hod. sa začalo vystúpenie známej
slovenskej kapely Gladiátor, ktorej členov privítali obyvatelia obce a ostatní návštevníci
búrlivým potleskom. Nálada bola výborná aj počas spoločného fotenia a autogramiády
v zákulisí. Po odchode skupiny Gladiátor sa začal koncert maďarskej skupiny TNT.
Nasledovala ľudová veselica, o zábavu sa postaral hudobník Ivan Daniš. Koncertné
vystúpenia prilákali do našej obce stovky fanúšikov a nadšencov týchto hudobných kapiel.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii a financovaní tejto kultúrnej akcie
a samozrejme všetkým zúčastneným za príjemnú atmosféru, ktorú počas víkendu vytvorili.
Stretnutie jubilantov, ktorí sa dožili životných jubileí 65, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov, OÚ
usporiadal 3. 12. 2016 vo veľkom kultúrnom dome. V porovnaní s minulým rokom bolo
v roku 2016 až 119 pozvaných jubilantov, pričom až 62 z nich sa aktívne zúčastnilo tejto
oslavnej udalosti. Program slávnostne otvorila pani starostka svojím príhovorom k pozvaným
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a ich rodinným príslušníkom. Nasledovali gratulácie, udeľovanie pamätných listov
a podpisovanie sa do pamätnej knihy obce Veľký Kýr. O veselú atmosféru sa postarali svojim
spevom hudobní interpreti Arpád Szabó a Gabriel Gál, ale i dialógy oslávencov v milej
spomienke na staré dobré časy.
Obecný úrad
OÚ viedla starostka obce Ing. Judita Valašková. Obsadenie pracovných funkcií na OÚ
bolo rovnaké ako v predošlom roku. Aj v tomto roku obec požiadala o finančnú podporu
z rôznych zdrojov, na zlepšenie života obyvateľov našej obce a to kultúrneho, sociálneho
života, na zvýšenie bezpečnosti v našej obci a na rozvíjanie športu.
V tomto roku nastali tieto zmeny vo vozovom parku OÚ:
-

vyradenie požiarneho auta Škoda 1203 z majetku obce,

-

odpredaj nákladného automobilu LIAZ miestnemu obyvateľovi,

-

zakúpenie 9t traktorovej vlečky,

-

nákup nového multifunkčného traktora CLAAS s čelným nakladačom (jedinečnosťou
tejto kúpy je skutočnosť, že je to prvý pracovný stroj v histórii obce, ktorého je obec
prvým evidovaným majiteľom).

Z opísaného možno činnosť nášho Obecného zastupiteľstva, Obecného úradu pod vedením
starostky hodnotiť úspešne. Želáme im, aby aj naďalej pracovali v prospech obce a občanov,
aby odrazom ich práce bola spokojnosť a vďaka občanov Veľkého Kýru!

Štátna správa
Prezidentom Slovenskej republiky na obdobie 2014-2018 je nezávislý kandidát Ing. Andrej
Kiska. Predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja je tretí rok Doc. Ing. Milan Belica,
PhD. Dňa 5. 3. 2016 sa konali voľby do Národnej rady SR. Aj v našej obci sme dokázali
svojou účasťou na voľbách, že nám nie je jedno, kto riadi náš štát a ako sa bude SR naďalej
vyvíjať. Svojim hlasom vyjadrilo názor 1 558 voličov (t.j. 61,36 % účasť) a výsledok
hlasovania v našej obci bol nasledovný: MOST-HÍD 33,72 % hlasov, SMK-MKP 21,54 %
hlasov, SMER- sociálna demokracia 11,65 % hlasov, SME RODINA-Boris Kollár 7,87 %
hlasov, OĽANO-NOVA 7,81 % hlasov, Sloboda a Solidarita 5,53 % hlasov, Ľudová strana
Naše Slovensko 4,62 % hlasov a ostatné strany získali pod 3%.
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Na Slovensku bola volebná účasť 60 %. Po spočítaní celoslovenských hlasov mala najviac
hlasov strana SMER– (28,28 %), Sloboda a Solidarita (12,10 %), OĽANO-NOVA (11,02 %),
SNS (8,64 %), Naše Slovensko (8,04 %), SME RODINA-Boris Kollár (6,62 %), MOST-HÍD
(6,50 %) a Sieť (5,60 %). Ostatné strany mali pod 5 %, čiže sa nedostali do parlamentu.
Koaličnú dohodu podpísali strany SMER, SNS, MOST-HÍD a Sieť. Predsedom vlády SR sa
stal Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. (SMER) a predsedom Národnej rady SR JUDr. Andrej
Danko (SNS).

OBYVATEĽSTVO

2.

K 31. 12. 2016 žilo vo Veľkom Kýri 2995 obyvateľov, čo je oproti vlaňajšku o 22
obyvateľov menej. Narodilo sa 28 detí. Žiaľ, navždy nás opustilo 48 občanov. Do obce sa
prisťahovalo 39 ľudí, odsťahovalo sa 43 obyvateľov. V roku 2016 urobili vyhlásenie
o uzavretí manželstva pred starostkou za prítomnosti matrikárky 4 páry.
Najstarším obyvateľom obce je Gejza Čeri (Pažiť) narodený v roku 1922 (94 rokov).
Najstaršou obyvateľkou je Irená Kántorová (Malokýrska ul.) s rokom narodenia 1920 (96
rokov).

3.

CIRKEVNÝ ŽIVOT

V roku 2016 bol správcom Farského úradu Veľký Kýr dekan Mgr. Štefan Bíróczi.
Kostolným otcom vo farnosti bol Michal Száraz (Ul. Sv. Kelemena), ďalšie funkcie sa od
minulého roka nezmenili. Podľa Kódexu cirkevného práva, vo farnosti je aj Farská
hospodárska rada. Omše sa pre obyvateľov obce naďalej denne slúžia v rímskokatolíckom
kostole Povýšenia sv. Kríža.
Vo farskom kostole bolo pokrstených 27 detí, na prvom svätom prijímaní bolo 25 detí,
sviatosť manželstva prijalo 8 párov a bolo 45 cirkevných pohrebov.
Najvýznamnejšie liturgické slávenia za rok 2016:
2. január

Novoročný koncert vokálneho kvarteta DECÓRUM A CAPPELLA GROUP

10. február

Posvätenie oltárneho kríža na hlavnom oltári kostola

8. mája

Posvätenie nového hasičského auta Iveco Daily po sv. omši

22. máj

Prvé sväté prijímanie
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29. máj

Slávnostná procesia Božie telo na námestí

14. september Posvätenie novej krížovej cesty v kostolnej záhrade nitrianskym biskupom
Mons. Viliamom Judákom
18. december hudobné predstavenie vokálneho kvarteta DECÓRUM a cappella group
Vo februári tohto roku sa skompletizoval hlavný drevený bohostánok kostola. Obetný stôl
i bohostánok dal na Božiu slávu postaviť nebohý Alfréd Havlas, rodák obce žijúci vo Floride,
ktorého dedičstvo bolo použité podľa jeho závetu na rekonštrukciu kostola a vynovenie oltára.
Ten zhotovil miestny stolár Štefan Tóth (Malokýrska ul.) a bol posvätený 17. 1. 2005. Ale až
v tomto roku sa doplnil o oltárny kríž, ktorý je umiestnený na najvyššom bode bohostánku
a tak nám pripomína, že to čo sa stalo na kríži, to isté sa koná pri sv. omši na oltári – Pán Ježiš
sa za nás obetuje.
Nad Lurdskou jaskyňou sú vztýčené tri drevené kríže Kalvárie. Ich posviacka generálnym
vikárom nitrianskej diecézy, Petrom Brodekom sa uskutočnila 14. 9. 2013 počas osláv 900.
výročia prvej písomnej zmienky o obci. V apríli tohto roku sa začali stavebné práce aj na
zastaveniach krížovej cesty. 26. 4. boli na betónový základ osadené stĺpy z tvárnic, neskôr
pribudli striešky z vápenca (z lomu Süttő v Maďarsku). Stavebné práce sa ukončili 1. 6.
osadením reliéfnych výjavov krížovej cesty (poľská výroba). Na zadnej strane stĺpikov sú na
štítkoch uvedení prispievatelia na výstavbu krížovej cesty, zoznam ďalších prispievateľov je
na spoločnej tabuli v záhrade kostola. Slávnostné posvätenie krížovej cesty s pekne
upraveným okolím a menovkami prispievateľov sa konalo 14. 9. o 10:00 hodine. Ďakujeme
za dobrovoľnú prácu členov cirkevnej obce a tiež príspevky organizácií, rodín a jednotlivcov
k realizácii tohto vzácneho objektu!
Na financovanie jedného zastavenia krížovej cesty poskytol finančný príspevok Obecný úrad.
Celý rok naďalej udržiava verejnú zeleň miestnych cintorínov, Domu smútku i okolie kaplnky
k vytvoreniu optimálnych podmienok pre cirkevný život v obci.

4.

ŠKOLSTVO

Školský rok 2015/2016 sa začal 1. 9. 2015. Školské vyučovanie sa začalo v stredu 2. 9.
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka skončilo 29. 1. 2016 a druhý polrok sa
začal 2. 2. Školský rok sa skončil vo štvrtok 30. 6. 2016. V školskom roku 2015/2016 bolo
spolu 191 vyučovacích dní.
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Základná škola s materskou školou
Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Veľký Kýr – Nagykér pracovala
aj v školskom roku 2015/2016 podľa Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva
školstva a dôsledne plnila svoje úlohy vyplývajúce zo Štátneho a školského vzdelávacieho
programu.
Zriaďovateľom je Obec Veľký Kýr a podľa Zriaďovacej listiny je to základná škola (ZŠ) so
všetkými ročníkmi a materská škola (MŠ) s 3 triedami s celodennou starostlivosťou.
Riaditeľom školy je naďalej Mgr. Kristián Kováč (Pažiť), jeho zástupkyňou pre ZŠ Mgr.
Monika Gergelyová (Vinohradnícka ul.) a zástupkyňou pre MŠ Emerencia Pospigelová
(Ružová ul.).
Základná škola
Základná škola zamestnáva 22 pedagogických zamestnancov, 1 asistenta učiteľa, 2
upratovačky a 3 ďalších nepedagogických zamestnancov. V Školskom klube detí pracujú 2
kvalifikovaní pedagógovia. Školská kuchyňa a jedáleň má 5 zamestnancov.
Škola hospodári s financiami, ktoré sú dotované zo štátneho rozpočtu podľa počtu žiakov na
škole. V deviatich ročníkoch ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským študovalo k 30. 6. 2016
spolu 173 žiakov. Na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským to bolo 34 žiakov v siedmych
ročníkoch, nakoľko žiaci 1. - 3. ročníka boli zlúčení. Triedy 2. a 5. ročníka sa neotvorili. 23
žiakov deviatych ročníkov a jeden žiak ôsmeho ročníka boli prijatí na štúdium na stredných
školách a gymnáziách. Dve oddelenia Školského klubu detí navštevovalo spolu 42 žiakov.
K 31. 12. 2015 študovalo na miestnej ZŠ spolu 207 žiakov. Klesajúca krivka demografického
vývoja sa, žiaľ, odzrkadlila i v počte žiakov našej školy – za posledné štyri roky sa počet
žiakov znížil o 18.
Riaditeľskú pochvalu a putovný pohár najúspešnejšieho žiaka školy tentokrát získala Sofia
Verešová (Apátska ul.) z 9.B triedy. Spolu s ďalšími 43 úspešnými žiakmi bola na konci
školského roka odmenená knižkou a ich fotografie s menami sú umiestnené v budove školy
na tabuli cti.
Na škole sa vyučuje anglický jazyk od prvého ročníka nepovinne, od tretieho ročníka povinne
a nemecký jazyk od šiesteho ročníka povinne. V rámci školy pracuje na I. stupni 6 a na II.
stupni 19 záujmových krúžkov pre žiakov.
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Počas roka sa žiaci zapájali do rôznych súťaží, na kurzoch sa rozvíjali ich športové
a umelecké schopnosti a predstavili sa na mnohých kultúrnych podujatiach. Pedagógovia
usporadúvali množstvo aktivít, ktorými pripravovali žiakov pre život nielen v škole, ale
i mimo nej, organizovali odborné exkurzie a výchovné koncerty. Zoznam aktivít a prezentácií
školy na verejnosti:


I. stupeň ZŠ: Jesenné cvičenia v prírode, Mikuláš v škole, Vianočné tvorivé dielne,
Vianočný program a vianočné trhy v kultúrnom dome, Vianočné posedenie v triedach,
Plavecký výcvik (Plaváreň Nové Zámky), Karneval, Divadielko Clipperton, Divadelné
predstavenie v DAB Nitra, Noc s Andersenom, Otvorená hodina pre predškolákov,
Tvorivé dielne s Osmijankom, Hudobno-dramatické pásmo, Otvorená hodina pre
rodičov, Projekt Food revolution, Deň rodiny, Výchovný koncert „Stop intolerancii“,
Exkurzie, Deň detí.



II. stupeň ZŠ: Divadelné predstavenie v Komárne, Exkurzia do Slovenskej ústrednej
hvezdárne v Hurbanove, Ochrana človeka a prírody – účelové cvičenia, Týždeň boja
proti drogám, Vianočné posedenie v triedach, Lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz,
Karneval, Škola v prírode (fajnPark Horná Ves), Vystúpenia anglického divadla
v kultúrnom dome, Exkurzia do Prírodovedného a Technického múzea vo Viedni,
Výchovný koncert „Stop intolerancii“, Deň detí a deň rodiny, Filmové predstavenie
v Nitre, Exkurzia k vodnému dielu Gabčíkovo, triedne výlety, Protidrogový deň vo
Vinodole, Divadelné predstavenie v DAB Nitra.

ZŠ s MŠ sa tiež zapojila do národných aktivít Európsky deň jazykov, Súťaž mladých
zdravotníkov, Deň narcisov, Testovanie 9, Buď múdrejší ako oheň, Deň Zeme, Šaliansky
Mat'ko, Zelená škola, Hviezdoslavov Kubín, Celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy
Mihálya Tompu, Deň vody, Dobré slovo, Poznaj slovenskú reč, Štúrov Zvolen, A Slovo bolo
u Boha..., Svetový deň mlieka v školách. Žiaci sa zúčastnili geografickej, matematickej,
biblickej, dejepisnej a fyzikálnej olympiády. Okrem týchto súťaží si zmerali sily
v matematických súťažiach Komparo, MAKS, Pytagoriáda, Expert Geniality a Katedra, ako
aj v športových súťažiach v atletike, basketbale, vybíjanej, v cezpoľnom behu, futbale,
minifutbale a florbale.
Výchovno-vzdelávací proces a krúžková činnosť prebieha v 15 klasických triedach,
3 jazykových učebniach, v špeciálnej prírodovednej učebni, v učebni výpočtovej techniky,
v telocvični a na školských ihriskách. Samozrejmosťou je moderné materiálno-technické
vybavenie priestorov ako interaktívne tabule, stolové počítače, tablety, notebooky
a dataprojektory. Na severnej strane B-pavilónu sa vymenili okenné tabule.
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Rada školy a Združenie rodičov aj tento rok usporiadalo tradičnú fašiangovú zábavu. XIV.
rodičovský ples sa konal 23. 1. vo veľkom kultúrnom dome. Do tanca hrala hudobná skupina
Flamingo zo Žirian. Rodičia svojou účasťou a kúpou tomboly podporili školu finančnou
čiastkou, z ktorej sa neskôr vybudovala dielňa v škole.
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 20. septembra 1993 – 15. máj za Medzinárodný deň
rodiny. Pri príležitosti tohto dňa povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť rodine
a realizovali pro-rodinné projekty na podporu rodiny založenej na manželstve muža a ženy
s láskou prijímajúcich deti ako dar. Na základe tohto podnetu ZŠ s MŠ usporiadali 1. ročník
Dňa rodiny na školskom dvore. Toto podujatie bolo pôvodne naplánované na 4. 6., ale kvôli
nepriaznivému počasiu sa ešte včas odvolalo a presunulo na utorok 7. 6. V dopoludňajších
hodinách sa žiaci v rámci vyučovania zapájali do rôznych zábavných a športových aktivít
pripravených učiteľmi. Popoludní si žiaci pripravili pre svojich najbližších kultúrny program,
v ktorom predviedli svoju šikovnosť, tvorivosť a hravosť. Súčasťou akcie bolo splavovanie
rieky Nitra a ukážky práce požiarnikov. Žiaci sa mohli zároveň zapojiť i do rôznych súťaží,
ktoré prebiehali v priestoroch školy. Vo večerných hodinách bolo pre všetkých účastníkov
pripravené výborné pohostenie.
Pri príležitosti 50. výročia založenia školy sa dňa 16. 12. konala slávnostná akadémia vo
veľkom kultúrnom dome (podrobnejšie v zápise za školský rok 2016/2017).
Materská škola
Predprimárne vzdelávanie detí v našej obci zabezpečujú tri triedy materskej školy na prízemí
A-pavilónu miestnej ZŠ. V školskom roku 2015/16 navštevovalo triedu Lienok 21 detí vo
veku od 3 do

4 rokov. Triedu Včielok navštevovalo 22 detí vo veku od 5 do 6 rokov

a triedu Motýľov 20 detí od 3 do 6 rokov. K 31. 12. 2016 mala MŠ spolu 63 detí. Zápis detí
do MŠ sa konal v dňoch 10. – 11. 5. 2016. V júni sa so škôlkou rozlúčilo 15 predškolákov,
ktorých úspešne prijali do prvého ročníka miestnej ZŠ.
Zástupkyňou riaditeľa pre MŠ je naďalej Emerencia Pospigelová. Výchovu a vzdelávanie
detí MŠ spolu s ňou zabezpečuje 6 učiteliek. MŠ zamestnáva aj upratovačku a kuchárku.
Kolektív MŠ aj tento rok pripravil okrem denného rozvrhu v triedach veľa takých aktivít,
ktoré podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej,
telesnej, morálnej i estetickej. Rozvojom ich schopností a zručností sa utvárajú
u predškolákov predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Tak pripravujú najmenších na život
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v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami. Zoznam aktivít
a prezentácií MŠ na verejnosti:


I. polrok: Deň mlieka, Hudobný koncert, Šarkaniáda, Šalátový deň, Deň jablka,
Program k Mesiacu úcty k starším, Začiatok Adventu, Mikuláš v kostole, Mikuláš
v MŠ, Vianočné trhy a program detí, Jasličková pobožnosť, Sviatok svätej rodiny
v kostole, Uvítanie detí do života na Obecnom úrade,



II. polrok: Krajský metodický deň, Karneval, Návšteva Divadla Andreja Bagara
v Nitre – Ferdo Mravec, Koncert Simsalala, Návšteva ZŠ predškolákmi, Zápis detí do
základnej školy, Hudobný koncert, Deň rodiny, Medzinárodný deň detí, Rozlúčková
slávnosť, Návšteva miestneho chovateľa papagájov

Raz za mesiac sa priamo v priestoroch MŠ uskutočnila logopedická starostlivosť detí.
Krajského metodického dňa v období Fašiangov sa zúčastnili členky Regionálnej sekcie
OMEP-u a delegácie z mnohých MŠ nitrianskeho regiónu (Nitra, Hurbanovo, Komárno,
Šaľa, Želiezovce, Demandice, Komjatice a i.). Kolektív učiteľov miestnej MŠ im pripravil
profesionálnu prezentáciu práce s deťmi jednotlivých vekových kategórií. Účastníčky boli
vďačné za podnetné námety a inšpirácie i spomienkové zážitky a fašiangové pohostenie.
Učiteľky si takto zároveň udržujú pracovné vzťahy a vymieňajú pracovné skúsenosti, čím
spoločne prispievajú ku zvyšovaniu odbornej úrovne predškolskej pedagogiky.
Odbor školstva Obvodného úradu v Nitre pri príležitosti Dňa učiteľov 2016 ocenil čestným
uznaním pani učiteľku triedy Včielok Máriu Gallikovú. Dňa 21. 4. jej PaedDr. Ingrid
Hrnčárová odovzdala Osvedčenie za dlhodobú pedagogickú činnosť v predprimárnom
vzdelávaní detí. Srdečne blahoželáme a ďakujeme! Vďaka jej profesionálnemu a veľmi
láskavému prístupu k deťom a kvalifikovaným pedagogickým schopnostiam sa pripravilo už
niekoľko generácií detí obce Veľký Kýr na nástup do základnej školy.
Slávnostnú večeru v Nitre pri príležitosti Dňa učiteľov usporiadalo vedenie ZŠ, boli prítomní
aj riaditeľ ZŠ, starostka obce a celý učiteľský kolektív. Odmenou bol i následný divadelný
zážitok z DAB Nitra.
Súkromná základná umelecká škola
Tralaškola so sídlom v Nitre naďalej ponúka žiakom a deťom predprimárneho vzdelávania
umelecké vzdelávanie priamo v priestoroch našej ZŠ s MŠ. Mnohí túto možnosť využívajú
a pravidelne podľa rozvrhu študujú vo výtvarnom alebo hudobnom odbore. Pre rodičov sa
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koncom školského roka konala výstava výtvarných prác detí na chodbe ZŠ spojená
s vernisážou. V úvode vernisáže i júnového Dňa rodiny sa predstavili aj žiaci hudobného
odboru svojou komornou hrou na flaute. Pravidelne vystupujú aj na triednych koncertoch
v divadelnej sále Tralaškoly v Nitre.
Občianske združenie Kýranček
Občianske združenie Kýranček popri ZŠ (9 členov) pracovalo na vypracovaní niekoľkých
projektov na získavanie grantových finančných prostriedkov z rôznych národných
i európskych fondov. Je zriadené tiež na prijímanie príspevkov od rodičov, ktorí majú
možnosť darovať škole 2 % zo svojich daní. Výsledkom ich snahy o rozšírenie radov
sponzorov školy je zdvojnásobenie vyzbieranej sumy oproti minulému roku. V tomto roku
prispievatelia pomohli škole sumou v celkovej výške 2679,33 eur.
Aktivita žiakov na jednotlivých súťažiach, olympiádach a kultúrnych predstaveniach je
zrkadlom spolupráce našich žiakov a pedagógov, ktorí tak pravidelne reprezentujú našu školu
i obec. Ďakujeme celému kolektívu zamestnancov školstva, ktorí venujú maximálnu
pozornosť úrovni vyučovacích hodín, krúžkov, testovania žiakov a netradičných aktivít, ako
aj realizácii zdravého životného štýlu detí a mládeže. Celoročne sa dbá aj o estetický vzhľad
a bezpečné prostredie v areáli školy.

5.

ZDRAVOTNÍCTVO

V obci vykonávajú svoju súkromnú lekársku prax tí istí lekári ako v predchádzajúcom roku.
Obaja lekári denne dochádzajú z Nových Zámkov, resp. z Nitry do svojich ambulancií
zriadených v suteréne nového kultúrneho domu. Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr.
Emília Sládečková (Hámad) v septembri 2015 odišla do dôchodku a žiaľ, doteraz nie je
miesto pediatra v našej obci obsadené. Od 5. 5. každý štvrtok prichádza zo Zdravotného
strediska Komjatice pediatrička MUDr. Jarmila Sieglová zabezpečiť poradňu pre riešenie
otázok zdravia tých najmladších obyvateľov obce. V ostatné dni ordinuje riadne
v Komjaticiach.
V spolupráci s miestnou organizáciou Červeného kríža na čele s Jozefom Dojcsánom
(Nitrianska ul.) sa v obci 3x konal Odber krvi. Národná transfúzna služba SR svojou
mobilnou jednotkou v priestoroch malého kultúrneho domu umožnila darcom (asi 40 pri
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jednotlivých príležitostiach) dobrovoľné darovanie tejto vzácnej tekutiny. Vyslovujeme im
poďakovanie za tento šľachetný čin!

6.

PODNIKANIE A POĽNOHOSPODÁRSTVO

Firmy prevádzkujúce svoju činnosť v našej obci v roku 2016 plynulo pokračovali vo
svojej podnikateľskej činnosti. Ku zmenám došlo na námestí. Kvôli rozširovaniu priestorov
predajne Jednota na námestí zavrela malá predajňa záhradkárskych potrieb a neskôr sa
z rozhodnutia vedenia COOP Jednota zavrela predajňa potravín na Nitrianskej ulici. Po
otvorení Supermarketu v marci sa tu zamestnali obe predavačky zo zrušenej prevádzky.
Poľnohospodárske družstvo Veľký Kýr
Poľnohospodárske družstvo Veľký Kýr (ďalej PD) so sídlom v areáli na Družstevnej ulici
viedol aj v tomto roku Ing. Igor Hlavatý (Veľká Pažiť). Hlavným agronómom bol Milan
Gulka (Hámad) a mechanizátorom Pavol Čebík (Petőfiho ul.). Hlavnou ekonómkou bola Ing.
Jolana Szárazová (Malá Pažiť). 11. 3. sa konali voľby do predstavenstva, ktoré má teraz 5
členov. Členmi kontrolnej komisie sú Alexander Sládeček (Budovateľská ul.), Zlatica
Szárazová (Železničná ul.) a Ľudovít Ťapuš (Železničná ul.).
V roku 2016 malo PD spolu 149 členov. Z tohto počtu bolo 122 dôchodcov a 27 činných
členov zamestnaných na družstve. Okrem nich na družstve pracovali dvaja zamestnanci ako
nečlenovia družstva.
V roku 2016 PD obhospodarovalo 1612,24 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 1580,12 ha
ornej pôdy. Dosiahlo priemerné až nadpriemerné úrody okresu.
Nosnými plodinami boli:
kukurica na zrno
pšenica ozimná
slnečnica ročná
hrach jedlý
jačmeň jarný
repka ozimná

plocha
plocha
plocha
plocha
plocha
plocha

547,75 ha
521,29 ha
252,53 ha
125,57 ha
118,65 ha
14,33 ha

výnos 11,10 t/ha
výnos 6,49 t/ha
výnos 2,77 t/ha
výnos 4,12 t/ha
výnos 5,43 t/ha
výnos 3,06 t/ha
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Spotrebné družstvo COOP Jednota Nové Zámky
Skupina COOP Jednota ako najväčší domáci obchodný reťazec udržala svoju pozíciu na trhu
a naďalej pôsobila ako kľúčový predajca potravín na Slovensku. V našej obci sú v prevádzke
predajné miesta, ktoré zamestnávajú spolu 16 žien našej obce. Výhody členstva v spotrebnom
družstve v našej obci využíva 290 členov. Výročná členská schôdza sa konala dňa 25. 1. 2016
v miestnom kultúrnom dome. Prebehli voľby do výboru členskej základne na funkčné
obdobie 2016-2021. Vo funkcii predsedu bude naďalej pôsobiť Anna Kántorová
(Budovateľská ul.), ďalšími členmi výboru sú Ing. Renata Bálintová (Budovateľská ul.) a Ing.
Jolana Szárazová. Delegátmi do Zhromaždenia delegátov sú Alžbeta Dubická (Ul. Sv.
Kelemena), Ing. Jolana Szárazová a Margita Straňáková (Záhradná ul.). Schválil sa tiež návrh
rozpočtu čerpania združených prostriedkov členov.

Zasadnutia sa zúčastnili aj členovia

predstavenstva družstva Ing. Mário Jurík a Ing. Ladislav Orémus z Nových Zámkov, ktorý vo
svojom vstupe do diskusie upresnil termín otvorenia novej rozšírenej predajne na námestí.
Očakávané otvorenie zrekonštruovaných priestorov predajne Supermarketu na Námestí Sv.
Jána sa uskutočnilo dňa 10. 3. ešte pred Veľkou Nocou.

7.

KULTÚRA – ORGANIZÁCIE, SPOLKY

Úspešné prezentovanie folklórnych súborov, klubov a združení pôsobiacich v našej obci
i v tomto roku rozširuje dobré meno obce, ich činnosť hodnotne napĺňa voľný čas obyvateľov
obce a prehlbuje vzájomné vzťahy.
CSEMADOK
Miestna organizácia CSEMADOK má v súčasnosti 268 členov. Predsedom organizácie je
naďalej Ladislav Száraz (Apátska ul.). Zmenou oproti minulému roku je výkonná osoba vo
funkcii tajomníka, stala sa ňou Mgr. Mónika Szolár Géhry (Mlynská ul.).
Kalendár podujatí:
14. február

Predstavenie 2 nových knižných titulov samotným autorom publikácií Tiborom
Szomolaim

21. február

Výročná členská schôdza v malom kultúrnom dome, malá výstava spomienok
na neb. Vladislava Žitného (Apátska ul.)
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20. marec

Spomienková slávnosť na udalosti rokov 1848-49 v záhrade malého kultúrneho
domu, kultúrny program, výstava výtvarných prác žiakov maďarského
oddelenia ZŠ s MŠ a následné pohostenie všetkých účastníkov

18. jún

Juniáles CSEMADOKNAP (jubilejný 60. ročník) vo veľkom kultúrnom parku
s účasťou 13 folklórnych skupín z našej i okolitých obcí

25. jún

4. futbalový turnaj KEER pohár na futbalovom ihrisku pre mládežnícke tímy

21. august

Slávnosť pri soche Sv. Štefana kráľa

7. december Divadelné predstavenie košického Thália divadla, hudobnej komédie
„Mirandolina, ty drahá!“ vo veľkom kultúrnom dome, ktorý sa úplne naplnil
divákmi z našej i okolitých obcí

Spevácky zbor
Zmiešaný spevácky zbor vo Veľkom Kýri reprezentuje obec v jeho širokom okolí, snaží sa
o spestrenie spoločenského života v rámci obce, prostredníctvom svojich piesní a odetého
podzoborského kroja tiež zachováva miestne ľudové tradície. Súbor naďalej pracuje pod
záštitou miestnej organizácie CSEMADOK, ich najvýznamnejším sponzorom je miestny
obecný úrad, ale úspešne využívajú aj vyhlasované národné grantové projekty.
Vystúpenia v tomto roku:


na všetkých podujatiach organizovaných miestnou organizáciou CSEMADOK



na iných kultúrnych, spoločenských a cirkevných podujatiach vo Veľkom Kýri



v rámci

okresu

v Zemnom

na

33.

ročníku

osláv

spevu

a tanca

(Járási

CSEMADOKNAP), v Strekove


v okrese Veľký Krtíš na III. Palóc bál v Opatovskej Novej Vsi



v okrese Nitra vo Veľkom Cetíne, Čechynciach a v Nitre na výstavisku Agrokomplex
v rámci predstavenia Mikroregiónu CEDRON



v Maďarsku na 12. ročníku celoštátnej súťaže vo varení leča v partnerskej obci
Balatonkenese

Tanečná folklórna skupina Mórinca
Tanečný súbor funguje od svojho založenia popri Obecnom úrade vo Veľkom Kýre.
V súčasnosti ho vedie Alžbeta Szárazová (Apátska ul.), členka miestneho spevokolu. Pre
malých tanečníkov je otvorený už niekoľko rokov, v rámci základnej školy, tanečný krúžok
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pod vedením Mgr. Silvie Szabovej (Novozámocká ul.). Od tejto jesene sú choreografmi
súboru Hutura Beáta a Molnár Bálint z Budapešti.
Kalendár vystúpení:
Január

Podzoborské fašiangy Čechynce

Február

Výročná členská schôdza CSEMADOK Veľký Kýr

Apríl

Nové Zámky; Bartók nap Budapest Fonó (Maďarsko); Veľký Kýr

Máj

Nesvady

Jún

Budapešť (Maďarsko); Salka; Veľký Kýr; Zemné; Branč

Júl

Hagyományok háza Budapešť a Magyar Vár Tábor Pomáz (Maďarsko)

August

XII. Felvidéki tánctábor Budapešť (Maďarsko); Agrokomplex Nitra

September

Nová Vieska; Branč; Pohranice; Dolné Obdokovce

November

20. výročie súboru Mórinca Veľký Kýr

Niekoľko rokov sú podujatia výstaviska Agrokomplex v Nitre spestrené aj kultúrnym
programom. Tohtoročná 43. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava sa na
výstavisku konala v dňoch 18. - 21. 8. Tanečný súbor Mórinca prijal pozvanie na piatkové
popoludňajšie vystúpenie, ktoré sa uskutočnilo v expozícii národnej siete rozvoja vidieka SR
(pavilón M1). Deťom sa pobyt na výstavisku veľmi páčil.
Pri príležitosti Roka slovenskej hudby sa po desiatich rokoch obnovila rozsiahla festivalová
prehliadka s názvom Epoché, ktorej organizátorom je Hudobné centrum v Bratislave. Ich
hlavným cieľom je predstaviť slovenské hudobné umenie v širokom historickom
a interpretačnom rozmere a uviesť diela skomponované na našom území od čias renesancie po
20. storočie. Festivalu, ktorý sa konal od 3. – 15. 11. v rôznych koncertných sálach
v Bratislave, sa zúčastnili aj skúsení tanečníci z Mórinca. Ich vystúpenie Svadobná
z Podzoboria vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu bolo súčasťou spoločného
koncertu Komárňanského komorného

orchestra

a niekoľkých

speváckych

zborov

(prevažne z Komárna). Koncert v spolupráci s Maďarskou spoločnosťou priateľov hudby na
Slovensku mal veľký úspech.
Najvýznamnejšou udalosťou v živote súboru však tohto roku bol ich jubilejný galavečer,
ktorý sa konal 19. 11. pri príležitosti 20. výročia založenia tanečného súboru Mórinca.
Jubilejný program oslavovali všetky generácie, slávnostne vyzdobený kultúrny dom sa zaplnil
do posledného miesta. Nechýbalo ani vzrušenie, veď bývalí a súčasní členovia súboru sa na
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slávnostný program chystali niekoľko mesiacov. Pri príležitosti jubilea sa predstavili širokej
verejnosti aj svoje nové kroje, v ktorých si najstarší tanečníci zatancovali po prvýkrát. Kroje
ušila Alžbeta Gyepesová z Dolných Obdokoviec na základe fotografií pochádzajúcich z 20tych rokov minulého storočia. Veríme, že hodnota, ktorú sa nám podarilo vytvoriť aj vďaka
finančnej podpore Združenia maďarských rodičov na Slovensku, ZO Veľký Kýr a Nadácie
Gábora Betlhena, zostane v našej obci navždy zachovaná.
Pri zostavení slávnostného programu poskytovali cenné rady a pomoc taneční inštruktori
Szente János, Hutura Beáta a Molnár Bálint z Budapešti. Okrem domáceho tanečného súboru
sa na pódiu predstavili aj ďalšie veľkokýrske umelecké súbory - spevácky a citarový súbor.
Po programe sa k členom oslavujúceho súboru prihovorila starostka obce Judita Valašková
a každému členovi udelila pamätný list a vecný dar. Ani pozvaní hostia neprišli s prázdnymi
rukami. Oslávenci dostali dar aj od spoločnosti Bonsens a od Primetime Production. Vďaka
Attilovi Birkusovi (Mlynská ul.) bol po slávnostnom programe premietnutý krátky film
zostavený z fotografií pripomínajúcich uplynulé 2 desaťročia tejto veselej komunity. Za
ozvučenie podujatia patrí vďaka Róbertovi Mészárosovi (Železničná ul.) a Vojtechovi
Szárazovi (Novozámocká ul.). Slávnostná atmosféra sa po večeri stupňovala

v tanečnom

dome, kde do tanca hrala skupina, tak ako aj počas slávnostného programu, Békás Banda
z Pomázu. Honorár pre hudobníkov bol hradený z dotácie, ktorú získala MO CSEMADOK.
Organizátori ďakujú aj spoločnosti Velkeer za podporu. Záštitu nad podujatím prevzala
samospráva obce Veľký Kýr a Nitriansky samosprávny kraj. Úspešnú a nezabudnuteľnú
atmosféru sa podarilo vyčariť aj vďaka finančnej podpore a nezištnej pomoci rodičov členov
súboru. Patrí im vďaka!
(zdroj: http://www.zurnaly.sk/doc/ostatne/201704_velkykyr.pdf)
Citarový súbor
Hra na citare nie je na Slovensku bežná, ale v našej dedine sa teší nezvyčajnej obľube už
skoro 20 rokov. Mladí hudobníci s vlastným repertoárom v maďarskom i slovenskom jazyku
pravidelne vystupujú nielen na podujatiach obce a regiónu, ale naďalej úspešne reprezentujú
našu obec i za hranicami Slovenska.
Kalendár podujatí a vystúpení:
16. január

III. fašiangová zábava vo veľkom kultúrnom dome

Február

Festival

17.

Mátyás-napi

Tavaszváró

Néptáncfesztivál

v maďarskom

Nagyigmánde; fašiangová zábava v maďarskom Kocs
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Marec

spomienková slávnosť na udalosti rokov 1848-49 pred malým kultúrnym
domom v našej obci a tiež v maďarskom Szőnyi

Apríl

Festival Zene-Barátság v Petőfi Művelődési Ház v maďarskom Szőnyi

Máj

oslava 40. výročia vzniku citarového súboru v Bešeňove; 25. komárňanské dni

Jún

Juniáles CSEMADOKNAP (jubilejný 60. ročník) vo veľkom kultúrnom parku

Júl

Stretnutie generácií v Dolných Obdokovciach

November

VII. stretnutie citarových súborov v rámci Týždňa ľudového umenia v Petőfi
Művelődési Ház v maďarskom Szőnyi

Združenie maďarských rodičov na Slovensku
Kalendár aktivít:
9. január

Novoročná veselica tanečnej skupiny Mórinca a súťaž v pečení koláčov vo
veľkom kultúrnom dome

1. máj

„Mama je len jedna“ - čajové popoludnie pri príležitosti Dňa matiek v malom
kultúrnom dome

Jún

Zájazd za odmenu pre účastníkov súťaže v pečení koláčov do Székesfehérváru
v Maďarsku, návšteva ľudového domu združenia Moha Terepjárók

26.-28. júl

10. letný tábor Castellum pre deti vo veku 6-15 rokov v priestoroch bývalej MŠ
na Apátskej ulici a v malom kultúrnom dome

7. august

Spoločná rodinná cyklotúra (trasa Veľký Kýr – Malý Cetín – Čechynce a späť)
a návšteva ukážkovej prírodnej záhrady

15. október

Poznávací zájazd do Budapešti s výletnou plavbou po Dunaji

19. november Galavečer z príležitosti 20. výročia tanečného súboru Mórinca vo veľkom
kultúrnom dome
10. december Zájazd na vianočné trhy v Budapešti
18. december Spomienková slávnosť z príležitosti 65. výročia znovuotvorenia základnej
školy s vyučovacím jazykom maďarským, odhalenie pamätnej tabule na
pôvodnej budove školy (dnes stará budova OÚ)
Hudobná kapela
Najvýznamnejším úspechom kapely Kiero Grande v roku 2016 boli nahrávky svojho
debutového albumu „Unorthodox“ v trnavskom Štúdiu J. 12 vlastných skladieb prevažne
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bluesrockového žánru si postupne našlo svoju cestu do stoviek domácností nielen na
Slovensku, ale aj v Maďarsku, Anglicku, Česku aj Fínsku. Skladby z albumu sa objavujú
v bluesových reláciách na rádiách Devín a Proglas. Okrem fyzickej kópie albumu kapela
poslucháčom ponúkla všetky svoje skladby aj zadarmo na najpopulárnejšom internetovom
videoportáli. O aktuálnom dianí okolo vystúpení Kiero Grande nás členovia informujú na
sociálnych sieťach.
Občianske združenie Kynderko
Pôvodné detské centrum Kinderko vzniklo v októbri 2015 s cieľom stretávania sa mamičiek
a detí na príjemný rozhovor, hru, zábavu i šport. Až v tomto roku sa hlavné iniciátorky,
rozhodli o založení oficiálneho občianskeho združenia. Občianske združenie pod názvom
Kynderko funguje od 19. 10. 2016, ale oficiálny zoznam členov zatiaľ neevidujú. Predsedom
združenia sa stala Zita Balážiová (Hlavná ul.), v zastúpení s Erikou Redecky (Apátska ul.)
a Mgr. Viktóriou Száraz (Nitrianska ul.). Pokladníčkou je PaedDr. Silvia Ribyová
(Družstevná ul.) a ostatnými členmi rady sú Ing. Eva Száraz (Budovateľská ul.) a Beáta
Lőrinczová (Budovateľská ul.). Žiaľ, doteraz nemajú svoje priestory na stretávanie.
Vyhradením vlastnej miestnosti by ju mohli zútulniť a prispôsobiť pre aktívny tvorivý a hravý
život našej budúcej generácie.
Finančné zabezpečenie získavajú z úspešných projektov, čiastočne ich podporuje OÚ, ale ich
najväčšou podporou sú vlastné rodiny detí, ktoré s veľkou radosťou navštevujú celoročne
usporadúvané aktivity združenia. V teplejších mesiacoch uprednostňujú šport, tvorivú činnosť
a pohostenie vonku, v zimných mesiacoch využívajú kultúrny dom, knižnicu alebo telocvičňu
podľa voľných kapacít. Všetky ich oznamy i priebeh aktivít je uvádzaný v slovenskom
i maďarskom jazyku, čím sa neustále snažia o zlepšovanie slovensko-maďarského
spolunažívania v obci.
Kalendár najvýznamnejších aktivít: jún Deň detí na špekáčikoch letí, júl Indiánske popoludnie
a Deň obce v parku, august zájazd do Viedne a Pirátske dobrodružstvo pri rieke, september
Piknik v parku a Hodová diskotéka, október Šarkaniáda a Helloween party, november
Spomienka na zosnulých lampášovým sprievodom, december Vianočný bazár „Made in
Veľký Kýr“.
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Jednota dôchodcov
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska mala bohatý rok na aktivity a podujatia.
Vedenie a obsadenie funkcií v organizácii sa nezmenilo, predsedníčkou je naďalej Margaréta
Kántorová (Malokýrska ul.) a podpredsedníčkou Zuzana Peternaiová (Družstevná ul.).
V súčasnosti majú 63 členov. V jarných mesiacoch zorganizovali kurz veľkonočných ručných
prác a navštívili Tekovské múzeum v Leviciach, zvolenský zámok a arborétum Borová Hora.
V lete sa konal zájazd do Maďarska. V októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším, si Jednota
dôchodcov uctila tých členov, ktorí tento rok dovŕšili svoje jubileum. Vianočnou aktivitou
bolo opäť postavenie stánku na živý Betlehem pri kostole. 25. 12. sa tu miništranti a školáčky
odeli do kostýmov a pred takýmto živým Betlehemom predniesli koledy deti miestnej MŠ.
Žiaľ, počasie tento rok neprialo tejto milej slávnosti, nakoľko pršalo.
Medzi ďalšie už tradičné aktivity organizácie patrili brigády, ozdobovanie briez kraslicami
a opekačka.
Klub dôchodcov
K 31. 12. 2016 malo združenie 186 členov. Predsedníčkou klubu je naďalej Oľga Frayová
(Novozámocká ul.) a pokladníčkou Katarína Verešová (Staničná ul.) Vedenie a členovia
výboru sa stretávajú raz do mesiaca v kultúrnom dome na poradu ohľadom plánovania
spoločných podujatí.
Kalendár podujatí:
Február

Výročná členská schôdza spojená s čajovým večierkom

Marec

Návšteva pútnického miesta Győr v Maďarsku

Jún

Vlakový zájazd na prehliadku hlavného mesta Českej republiky, Prahy

August

Návšteva pútnického miesta Mátraverebély – Szent Kút
Výlet do Viedne s účasťou na sv. omši v dóme Sv. Štefana

Október

Návšteva najstaršieho slovenského pútnického miesta Marianka na Záhorí
Výlet do Žiliny, Rajeckej Lesnej a Čičmian, expozície ľudovej architektúry

November

Čajový večierok spojený s kultúrnym programom a gratuláciou jubilantom
Výstava ručných prác členov klubu v spolupráci s o. z. KYNDERKO

December

Prezentácia na miestnych vianočných trhoch
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Poľovnícke združenie HUBERT
Členovia združenia naďalej vylepšujú výzor chotára, udržujú voľne žijúcu zver v revíri,
znižujú stavy škodnej zveri, udržujú poriadok v revíri a chránia životné prostredie pre ďalšie
budúce generácie občanov obce. Vo vedení združenia nenastali žiadne zmeny.
Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor (DHaZZ)
V priebehu tohto roka sa DHaZZ obnovil - bolo zvolené nové vedenie, strojníci sa zúčastnili
povinného školenia a posádke hasičského auta boli zakúpené rovnaké úbory.
Na počesť sv. Floriána, dňa 8. 5. pán dekan Štefan Bíróczi posvätil po sv. omši nové hasičské
auto Iveco Daily. Staré nepojazdné hasičské auto Škoda 1203 obec vyradila zo svojho
majetku. Úžitkový automobil nám dlho dobre slúžil, po jeho darovaní Slovenskému
poľnohospodárskemu múzeu v Nitre ho záujemcovia nájdu medzi exponátmi múzea v areáli
Agrokomplexu.

8.

ŠPORT

Futbalový klub FC Veľký Kýr
V lete tohto roku sa obnovila činnosť klubu založením novej členskej základne a zvolením
nového vedenia združenia. Predsedom sa stal Gábor Bajkai, tréner z Nových Zámkov,
tajomníkom Róbert Fiala (Novozámocká ul.), ISSF manažérom Vendelín Zatyko (Železničná
ul.) a pokladníkom Ing. Erik Bottlik (Budovateľská ul.). Vznikol tiež návrh na nové stanovy
občianskeho združenia a návrh na zmenu názvu z „TJ družstevník Veľký Kýr“ na „FC
Veľký Kýr“. Aj v mužstve „A“ skupiny nastali zmeny, novú zostavu tvoria iba domáci hráči.
Ich trénermi sú Attila Kökényesi (Nitrianska ul.) a Gábor Bajkai (Nové Zámky), ktorý je tiež
trénerom dorastu. Starších žiakov trénuje Patrik Malý (Veľká Pažiť), mladších žiakov J.
Uhlárik. Trénerom prípravnej skupiny je Tomáš Slovák (Apátska ul.).
Hoci bol prvý polrok tohto roku menej úspešný pre veľkokýrsky futbal, od druhej polovice
leta nasledovala séria úspešných zápasov. Na futbalovom turnaji o Putovný pohár starostov
obcí v Čechynciach dňa 24. 7. obsadilo „A“ mužstvo 2. miesto.
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V jesennej časti majstrovských zápasov 2016/2017 bola nasledujúca víťazná účasť mužstiev:
„A“ mužstvo

(7. liga ObFZ Nové Zámky)

13 zápasov / 13 výhier

Dorast

(6. liga ObFZ Nové Zámky)

11 zápasov / 7 výhier

Starší žiaci

(4. liga ObFZ Nové Zámky)

11 zápasov / 10 výhier

Mladší žiaci

(4. liga ObFZ Nové Zámky)

10 zápasov / 5 výhier

V decembri sa konal v Nových Zámkoch halový turnaj mužov o pohár predsedu oblastného
futbalového zväzu Nové Zámky, na ktorej Veľký Kýr obsadil 5. miesto.
Na 1. valnom zhromaždení od reštrukturalizácie klubu odsúhlasila novovytvorená členská
základňa dobrovoľníkov občianskeho združenia nové stanovy a zároveň aj nové oficiálne
pomenovanie klubu „FC Veľký Kýr“. Následne sa konal vianočný večierok zorganizovaný
starostkou obce.
Hokejový klub
V súťažnom roku 2015/2016 sa HC KEER umiestnil na 3. mieste Amatérskej slovenskej
hokejovej ligy, odohrali 11 úspešných zápasov a dosiahli svoj cieľ - postup do play off
súťaže. Priateľské zápasy si zahrali aj so súpermi z miest ako sú Nitra, Zlaté Moravce,
Trenčín či Prievidza.
V lete boli spoluorganizátormi II. ročníka HC KEER CUP. Hokejbalový turnaj sa uskutočnil
v kultúrnom parku 20. 8. a víťazstvo získalo HBK Veľký Kýr WILD BULLS.
Rybársky revír
Rybársky revír Štrkovisko Veľký Kýr je v správcovstve Mestskej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu Šurany. Správcom lovnej vodnej plochy je Pavol Baňár (Nitrianska ul.).
Podľa štatistiky ulovených rýb sa tu v tomto roku vylovilo iba 823 ks rýb. Zo štvortisícového
množstva napustených kaprov bolo vychytaných len 753 ks. Pozoruhodným bol kapor
ulovený Danielom Szárazom ml. (Záhradná ul.), úlovok meral 92 cm a vážil 13,5 kg.
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9.

RÔZNE

Počasie

Rok 2016 ako celok bol na Slovensku veľmi až mimoriadne teplý a veľmi bohatý na
atmosférické zrážky. Pozorovali sme aj viacero prípadov s veľmi vysokými dennými, ale aj
viacdennými úhrnmi zrážok. Aj napriek veľmi teplému letu sa vyskytli len dve výraznejšie
vlny horúčav, a to v druhej polovici júna a na začiatku septembra. Je zaujímavé, že rok 2016
mal o 2 až 7 letných dní viac ako mimoriadne teplý rok 2015. Na druhej strane sme však
v roku 2016 zaznamenali výrazne menej tropických dní než v predchádzajúcom roku
(približne o 15 až 30 dní menej).
Meteorologicky významné boli aj ďalšie poveternostné anomálie, medzi ktorými bola jarná
vlna neskorých mrazov. Celkovo teplý ráz jari bol prerušený v poslednej aprílovej dekáde
prudkým ochladením, kedy zasiahli väčšinu územia Slovenska mrazy. Po 25. 4. prenikol na
naše územie studený vzduch, vyjasnilo sa, ranná teplota 26. 4. klesla na -2°C až -3°C
a poškodila kvitnúce ovocné stromy a vinič. Chladno bolo celý týždeň, ranné teploty klesali
pod bod mrazu ešte dvakrát. V niektorých lokalitách zničil mráz celú násadu úrody viniča,
marhúľ, broskýň, orechov, ale i ďalších ovocných stromov. Posledné dva dni mesiaca sa
pomaly otepľovalo. 1. máj, sviatočný deň, bolo pekné slnečné počasie s dennou teplotou
20°C. Zaujímavosťou je, že 13. máj bol v tomto roku jediným „nešťastným piatkom
trinásteho“. Letné vlny horúčav sa objavovali aj v druhej polovici septembra. Počas Vianoc
bolo väčšinou nepríjemné hmlisté počasie. Často dochádzalo k teplotnej inverzii. Ranné
teploty klesali na -3°C až -5°C, denné vystupovali spočiatku na +3°C, neskôr okolo nuly
a slabo pod nulu. Na Štedrý večer slabo snežilo. Na prvý a druhý sviatok vianočný sa oteplilo.
Na Silvestra 2016 bolo cez deň jasno, ale poobede, večer a v noci bola veľká hmla.
Tento rok bol veľmi bohatý na atmosférické zrážky. Podľa predbežného hodnotenia sa ročný
územný úhrn zrážok za minulý rok zaradil medzi desiatku najdaždivejších rokov aspoň od
roku 1881.
Tvorba snehovej pokrývky v aktuálnej zimnej sezóne 2016/2017 začala podstatne skoršie
a s vyššou snehovou nádielkou. V niektorých oblastiach na severnom Slovensku,
a predovšetkým v Tatrách, sa prvá významná snehová pokrývka vytvorila už začiatkom
októbra 2016, kedy napríklad v priebehu 4. 10. pribudlo na Skalnatom plese až 38 cm nového
snehu (zdroj: www.shmu.sk).
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Mesiac, ktorý neobieha okolo Zeme v kruhu, ale po elipse, je od nás vzdialený v priemere 384
400 km. 14. 10. 2016 sa však k nám priblížil na vzdialenosť “iba” 356 536 km - a to ako spln!
Preto sa zdal byť až o 14 percent väčší ako obyčajne. Superspln Mesiaca mali ľudia na celom
svete možnosť sledovať od nedeľného večera až do utorkového rána. Posledného takéhoto
obra mali ľudia možnosť vidieť v roku 1948.

Výstava umelkyne Eriky Szőke

7. 9. sa uskutočnila vernisáž výstavy AZ ÓRÁT IGAZÍTSÁTOK EL - NASTAVTE SI
HODINY v Slovenskom národnom múzeu - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku na
Žižkovej ulici v Bratislave. Svoje diela vystavovala rodáčka našej obce Erika Szőke, vizuálna
umelkyňa, fotografka. Narodila sa v roku 1977, Vysokoškolské štúdium absolvovala na
Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, žije a tvorí vo
Veľkom Kýre. V tvorbe inklinuje popri konvencionálnych analógnych a digitálnych
technikách k rôznym experimentatívnym, sčasti osobne vyvinutým postupom na rozhraní
medzi klasickou fotografiou a netradičnými grafickými technikami. Častokrát vytvára akési
„expanded photographies“ resp. hybridné diela na rozmedzí fotografie a trojdimenzionálneho
objektu. Centrálnymi témami jej tvorby sú otázky rodiny, medzigeneračnej pamäte,
mikrokozmos spätosti vzťahov v rámci rodiny, otázky spoločenského rodu a rodovej identity.
Svoje diela pravidelne vystavuje na Slovensku aj v zahraničí. V roku 2014 získala veľkú cenu
Sikulského Grafického Bienále (Sfântu Gheorghe, Rumunsko).
Nezamestnanosť obyvateľov

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci decembra 2016 8,76 %.
Zostala tak na najnižšej úrovni od decembra 2008, kedy predstavovala 8,39 %. Miera
nezamestnanosti v posledných rokoch klesala aj v našom regióne.
V okrese Nitra bol pokles nasledovný:
Rok

2012 – 8,75 %

V okrese Nové Zámky bol pokles nasledovný:
Rok

2012 - 14 %

2013 – 10,63 %

2013 – 14,83 %

2014 - 8,88 %

2014 – 11,02 %

2015 – 8,17 %

2015 – 9,91 %

2016 – 6,36 %

2016 – 8,70 %
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Na rozvíjajúcom sa trhu práce sa stávajú nedostatkovými profesiami obrábač kovov, obsluha
CNC strojov, vodič, kuchár, čašník a operátor výroby. Podobne ako v iných regiónoch, aj
v našom okrese sú medzi uchádzačmi o zamestnanie ľudia, ktorí sa na trhu práce uplatňujú
iba ťažko. Patria sem predovšetkým mladí vo veku do 29 rokov, ľudia nad 50 rokov
a dlhodobo nezamestnaní, ktorí sú v evidencii úradu práce viac ako 12 mesiacov. (zdroj:
https://regiony.sme.sk/c/20871666/datova-mapa-nezamestnanost-na-slovensku-od-roku1997.html)

10.

ROZŠÍRENIE A DOPLNKY K ZÁZNAMOM
Z MINULÝCH ROKOV

Ak sa získajú dostatočné podklady pre spracovanie ročného záznamu za roky 1991-2014,
vyhotoví sa takýto záznam na základe dostupnej fotografickej a tlačovej dokumentácie do
samostatného počítačom napísaného zväzku kroniky.
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ZÁVER
Vyslovujem poďakovanie každému, kto mi ochotne poskytol údaje potrebné do záznamov za
tieto dva kalendárne roky a tak pomohol so zostavením Kroniky do tejto novej podoby.

Pri tvorbe obecnej kroniky s kronikárom spolupracovali:


Ing. Judita Valašková, nar. 12. 10. 1968, starosta obce



Daniel Száraz (Záhradná ul.), nar. 17. 3. 1991 – fotodokumentácia



Oslovení členovia miestnych inštitúcií a organizácií

Fotogaléria:


autormi fotografií sú zamestnanci OÚ, kronikár a uvedený fotograf



fotografie uložené na externom disku v priečinkoch označených rokom a mesiacom

Hlavné použité pramene:


www.velkykyr.sk



http://skola.velkykyr.sk/



časopis Obec Veľký Kýr : Náš Kýrnik

Použité skratky:
OÚ – Obecný úrad
OZ – Obecné zastupiteľstvo
ul. – ulica
nar. – narodený/á
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