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Pre nas ičh č lenov a sympatizantov 

 

Z ijeme a pračujeme   v   obči    Vinodol  s dosahom    na   regio n,  

ktory    reprezentuje  17   občí    zdruz eny čh v  MAS   Dolna  Nitra.  

V   praxi   to  znamena ,  z e  nas e  aktivity  by  mali  poznať,  resp. 

by   mali   poslu z iť   viač   menej   aj    obyvateľom   ty čhto    občí .      

Samozrejme   miestnou   prioritou  je   udrz iavať komunitu,  ale 

aj  pama tihodnosti   obče  v dobrej    kondí čii  a   starostlivosťou    

o nas e  z ivotne   prostredie, vytva rať  priestor pre  aktivity  čelej 

popula čie obče,  bez  rozdielu  veku  č i  zaradenia  do sočia lnyčh  

skupí n.  

   Proste  pracujeme  pre  komunitu.  

 

Od   vzniku   zdruz enia   v   r. 2007,   kedy   sme    sa   viač   venovali   kontrole   samospra vy,   vzdela vaní m 

obyvateľstva   v   ota zkačh  transparentnosti  a otvorenosti  večí  verejny čh, sme  postupne  ťaz isko  svojej 

č innosti presunuli do tere nu a pra ču s marginalizovanou mla dez ou. Neznamena  to ale, z e monitorovanie 

pra če  nas ej miestnej samospra vy nie je na programe dn a. 

Predklada me  verejnosti Vy roč nu  spra vu  za  r.2021  č o najsko r, z do vodov  vas ej skorej informovanosti a 

v snahe aj  tento rok  vyuz iť  moz nosti  u č asti v grantovy čh sčhe mačh donorov, ktorí  tieto informa čie   vo 

svojičh podmienkačh vyz aduju .  Z  tohto  do vodu  v  nas ej Vy roč nej spra ve  nena jdete  kompletne  dan ove  

priznanie a finanč nu  uza vierku, ktora   v č ase  zverejnenia  nas ej  Vy roč nej spra vy  nie je  es te spračovane . 

Prí jmy  a  vy daje  ale  uva dzame tak,  ako  rea lne pris li  a  odis li  pre  realiza čiu nas ičh  projektov a aktiví t, 

ktore   sme  realizovali  v priebehu   hodnotene ho  roka  2021.  V  texte  Vy roč nej spra vy  popisujeme nas e 

aktivity  na  Revitaliza čii  z idovske ho  čintorí na  vo  Vinodole,  na  pokrač ovaní   dotva rania Relax zo ny pri 

Vinodolskom rybní ku, ale počhva liť sa mo z eme aj  sponta nnou aktivitou na  stavebnej u prave miestnosti  

v priestoročh  hasič skej  zbrojniče,  kde  sme  spolu  s  vinohradní kmi,  hasič mi   a ďals í mi dobrovoľní kmi 

vytvorili  zasadač ku pre  potreby  spolkov a  zdruz ení  obče Vinodol. Hygieničke  opatrenia pre  pande miu  

Čovidu   na m  aj  tento rok  neumoz nili  organizovať  niektore   pla novane   spoloč enske   podujatia  a to je 

do vod,  preč o   sme  v u zkej  spolupra či  s  občou Vinodol. realizovali len obľu benu  a u spes nu  Gula s  pa rty  

na  nas ej Relax zo ne pri rybní ku.  

U č asť čča 500 na vs tevní kov bola odmenou za organizovanie tohto podujatia. 

Nas a č innosť v hodnotenom období  roku 2021 bola  smerovana  pre obyvateľov obče Vinodol, ale logičky 

aj   pre  čely   regio n  Dolnej Nitry,  s podporou  obče Vinodol, poslančov  zastupiteľstva  a samozrejme  aj 

starostu obče.  Spolupra ča a podpora  obče   spolkom  a  zdruz eniam,  je veľkou pomočou  a v  koneč nom 

do sledku z toho maju   prospečh  samotní  obč ania  obče , č i regio nu. 

Som  veľmi ra d,  z e  to platí   aj pre obeč  Vinodol  a  jeho zdruz enia,  kde  po sobí   aj  to nas e, pomenovane  

na zvom   osady, ktora  je su č asťou prvej pí somnej zmienky o obči Vinodol. 

 

Vladimí r S pa nik, predseda 
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                                                                                                                                                  Vo Vinodole 25.februa r 2022 

 

Revitalizácia židovského cintorína vo Vinodole 

 

 

Na tomto projekte sme zač ali pračovať v sobotu, 10 aprí la a posledna   briga da v roku  bola 10.novembra 

2021, aj keď sporadičky sme sa  na  maly čh pra čačh  streta vali  aj dvaja, traja poč as ty z dn a. Čieľom  tohto 

projektu je v priebehu dvočh rokov, vyč istiť čely  priestor pozemku čintorí na o rozlohe 399 m2, prekopať 

do  hl bky 40 čm,  tak  aby sme nas li č o najva č s ie mnoz stvo znič eny čh a zahrnuty čh na hrobny čh kamen ov, 

ktore   by  sme na sledne opravili,  postavili na po vodne  miesto a ostatne  uloz ili do vytvorene ho  lapida ria. 

 

 

Na obrázku je vidieť stav po základnom vyčistení od náletových krovín.                                            Marec 2021 

Streta vali  sme  sa  kaz du   sobotu  na  čča  3 hodiny a postupne sme odkry vali  vs etko, č o  bolo skryte  pod 

nahrnutou zeminou. Bohuz iaľ va č s ina na hrobny čh kamen ov je  nena vratne znič eny čh. 

Zapojili  sme  sa  do  vy zvy Nada čie Tesčo a zí skali sme 800 € ktore  sme pouz ili na na kup elektročentra ly, 

na radia, čementu  a čhe mie  potrebnej  pre  opravu  na hrobny čh  kamen ov,  ktore   boli  sčhopne  opravy a 

na sledne ho osadenia na po vodne  miesto. 

V  septembri  sme  vytvorili   a  u spes ne  spustili  projekt  Revitaliza čia  z idovske ho čintorí na vo Vinodole 

prostrední čtvom Starlabu, kde sa na m podarilo  naplniť čiele projektu na 140 % a zí skali sme  od darčov 
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čelkom 4 195 €.  Peniaze   boli  urč ene   na    vyhľada vanie  georadarom  a  na sledne    odkrytie   na jdeny čh 

fragmentov na hrobny čh kamen ov a hrube  zemne  u pravy a presuny zeminy maly m nakladač om.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hneď  na  zač iatku  pra č  na  projekte,  sa  k na m  pridala  skupina 6 ro mskyčh čhlapčov, vo veku 11 az  15 

rokov,  ktorí   spolu  s  ostatny mi   aktivistami a dobrovoľní kmi  odpračovali  poč as roka čelkom 27 briga d 

po čča 3 hodina čh.  Spolu   sme  odpračovali    na revitaliza čii  z idovske ho  čintorí na  pribliz ne 650 hodí n. 

Nas u  č innosť si  vs imol  a napí sal o na s aj ty z denní k Ty z den  a na sledne  o na s povedala svetu aj 

agentu ra Reuters. 

https://www.tyzden.sk/spoločnost/73282/najvačsi-

frajeri/?ref=kathttps://www.reuters.čom/world/roma-boys-help-restore-forgotten-slovak-jewish-

čemetery-2021-06-18/ 
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Stav po  ukončení  hrubých zemných prác a  osadení prvých  náhrobných kameňov, kde bola istota, že sú na    

svojom pôvodnom mieste.                                                                                                                          November 2021         

Rekonštrukcia  priestorov po  bývalej pošte. 

Máme klubovňu. 

Pos ta  sa odsťahovala a 30 m2  ostalo  takmer rok bez vyuz itia. Od  dohody so starostom neubehli ani 2 

ty z dne  a maxima lnym nasadení m  č lenov Zoulusu, dobrovoľny čh hasič ov a č lenov  Vinodolske ho 

vinohradní čkeho spolku, sme zmenili zdevastovany  priestor  na zasadač ku- klubovn u, pre  aktivity 

spolkov a zdruz ení  obče Vinodol, ktore  nemaju  svoje vlastne  za zemie. 

 

 

Odbornú murársku prácu na omietkach urobili  skutoční odborníci                                                        Jún 2021 

 

Po  odstra není  elektriky vedenej v lis ta čh, sme  vymenili električke  rozvody,  ins talovali sme aj rozvody 

pre  projektor,  urobili sme nove  omietky, vymaľovali a vymenili svietidla .  

Majster  obkladač   poloz il    dlaz bu  a obklad  v  kučhynskom   ku tiku. Stavebny   materia l  zaplatila   obeč, 

vybavenie, kučhynsky  ku t, projektor, pla tno a komplet na bytok  dodalo obč ianske zdruz enie Zoulus. 



ČO SME CHCELI A ČO SA PODARILO 

Strana 5 

Opa ť  is lo o dokonalu  spolupra ču obče s aktí vnymi 

ľuďmi  nas ej komunity. 

 

Zasadačka je ďalším prínosom  dobrej spolupráce 

medzi občianskym združením Zoulus a obcou. 

 

               Miesto pre  streta vanie sa aktí vnyčh ľudí ,  najma  

v  zimny čh  mesiačočh,  je kvalitatí vnym posunom pra če 

pre  vs etky obečne  organiza čie.            

 Jedny m z prvy čh podujatí   na tomto novom  mieste bolo 

stretnutie s čhlapčami, ktorí   ako dobrovolní či pračovali  

od  jari  do jesene  na   projekte  revitaliza čie z idovske ho 

čintorí na vo Vinodole.      

Tí to  čhlapči   zí skali   za   svoje aktivity  v ra mči  tohto  

projektu  aj  očenenie Detsky  č in roka 2021,  v  kategorii  

Pomoč  ľuďom,  v  hlasovaní   dospely čh,  ktore   bolo  pod 

za s titou prezidentky SR Zuzany Č aputovej. 

Pra ve  na  tomto stretnutí , v dečemri 2021 im predseda 

OZ Zoulus odovzdal tu to informa čiu  a poinformoval ičh 

o tom, č o vs etko ičh v ra mči tohto očenenia  č aka . 

Pra ča  s ro mskou  mla dez ou  je  jedny m  z  prvkov  nas ej č innosti, ktorej sa venujeme. 

SÚ VECI KTORÉ MUSÍ ROBIŤ ODBORNÍK.    
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Priestor pre všetkých 4 – dotváranie Relax zóny 

Uz   s tvrty   rok  pračujeme  na  tvorbe  Relax  zo ny,  pločhy,  ktoru   sme pred 12 rokmi vyč istili od  odpadu 

a  na letovy čh dreví n, ale len posledne  4 roky sme doka zali vďaka  aktí vnej u č asti zdruz enia Zoulus v MAS 

Dolna  Nitra, kaz doroč ne  tento  priestor  slu z iači  s irokej  verejnosti regio nu  dopl n ať mobilia rom a takto 

skvalitn ovať tento priestor, kde  sa konaju  kultu rnospoloč enske   aktivity  typu  Maja les,  Junia les č i Gula s  

pa rty- su ťaz  vo varení  gula s a, Priestor hojne navs tevuju   rodiny s deťmi, psič ka ri a čykloturisti.  

V roku 2021 sa podarilo  k 4 alta nkom so sedení m, osadiť na pločhu Relax zo ny  viaču č elovy   alta n, ktory   

okrem  bez ne ho  uz í vania, slu z i   poč as  akčií      na  predaj  obč erstvenia a  na pojov.  Alta n  v čene 3600 €   

sme otestovali  poč as  augustovej  Gula s  pa rty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laviče sme vyrobili  z 50 roč ny čh kostier po vodny čh lavič iek, ktore  boli svojho č asu osadene  v obči pri 

autobusovy čh zasta vkačh. 

Kovove   ra my  sme  vylovili   z  rybní ka  pred  12 rokmi  pri   zač atí   u prav  pločhy  pri  rybní ku,  kde dnes 

preva dzkujeme  Relax  zo nu.  Finančovane   z  dota čie  obče  pre OZ Zoulus  v sume čča 120 € na materia l. 

Sto l  bol  tiez    obnoveny   na  vyhodenej   kovovej kons trukčii po vodne ho stola s dví hačí m mečhanizmom. 

Aj pri tejto  prí prave na  osadenie tohto  alta nu, poma hali  dobrovoľní či z radov ro mskej mla dez e v ra mči 

ičh  leps ej integra čie   do va č s inovej č asti   nas ej komunity.   
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 Síleš fest – Guláš párty   

Už   11 krát   sme   

organizovali   obľúbenú   

Guláš párty, súťaž vo varení 

guláša  s celodenným 

programom .  

  Situa čia     poč as      čovidovej 

pande mie    na m   predsa   len 

dovolila  organizovať    aspon  

toto     obľu bene        podujatie 

v   kra snom   prostredí      Relax 

zo ny pri Vinodolskom rybní ku.  

 

Uz   tradič ne  sa  Gula s  pa rty konala poslednu  augustovu  sobotu, tentokra t za u č asti čča 500 na vs tevní kov  

a 13  su ťaz ny čh druz stiev.   Aj toto  podujatie  sa  uz  viač  rokov  uskutoč n uje  s podporou obče, najma  pri  

na kladočh na kultu rny program. 

Potes ilo na s,  z e pozvanie  prijali  aj  č lenky  Senior  klubu  vo  Vinodole  s  ponukou  miestnyčh doma čičh 

peka rensky čh s pečialí t. 
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Prí jmy za rok 2021 : 

Dota čia  obče..........................................................................2400 € 

Nada čia Tesčo – Pontis..........................................................800 €  

StarLab – Revitaliza čia z idovske ho čintorí na...........4195 € 

Leader – MAS Dolna  Nitra/ NSK ....................................2940 € 

                                                                              Spolu: 10335 €     

 

Vy daje: Viaču č elovy  alta n ......................................3600 € 

                Revitaliza čia z idovsky  čintorí n ...........3550€  

                Rekons trukčia  klubovne .........................350€  

                 Re z ia a drobny  materia l...........................560€  

                 Tečhničke  zabezpeč enie Gula s  fest......600€ 

                                                                       Spolu : 8660 €  

 

Rozdiel  + 1675 € bude pouz ity  v r. 2022 na preva dzku 

zdruz enia a pokrač ovanie v revitaliza čii z idovske ho 

čintorí na.                          
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Kontaktne  informa čie 

 

VLADIMÍR ŠPÁNIK 
PREDSEDA 

  
 

  
 

 

    

Tel. 0911772170 

zoulus@vinodol.sk 

    

Informa čie o spoloč nosti 

ZOULUS, obč ianske zdruz enie 

Hlavna  343/126, 961 06 Vinodol 

Tel. 0911 772170 

www.vinodol-otvorene.sk 

 


