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Zaujímavosti a výnimočné udalosti 
Marec – mesiac knihy, priniesol so sebou vyhodnotenie ankety Najlepší čitateľ 

Obecnej knižnice vo Vinodole za posledný rok. Vďaka ankete sme spoznali, kto sú 

najaktívnejší čitatelia obecnej knižnice v celej našej obci. Táto iniciatíva a aktivita 

knihovníčky obecnej knižnice Eriky Kozárovej, sa v obecnej knižnici konala už po druhý 

krát. Obidve prvé miesta obhájili minuloročné víťazky. Najlepším detským čitateľom za 

uplynulý rok sa stala Hanka Plšková s počtom výpožičiek 17 a najlepším dospelým 

čitateľom sa stala Eva Plšková s počtom výpožičiek 92. 

Už každoroční sezónni obyvatelia Vinodolského rybníka – labute, k nám prišli 

i tento rok. Labutí pár si opravil staršie veľké hniezdo z prútia, tŕstia a rákosia, 

nachádzajúce sa pri východnom brehu Vinodolského rybníka. V priebehu apríla sa           

v hniezde asi po 35 dňoch inkubácie vyliahlo deväť mláďat, ktoré postupne labutí pár 

vyviedol na vody rybníka a blízkej rieky Nitra. Vinodolský rybník je dnes dôležitou 

ornitologickou lokalitou, kde okrem labute veľkej žijú či hniezdia i ostatné druhy 

vtáctva, ako napríklad lyska čierna, kačica divá, ale i volavka popopolavá. Všetky 

spomenuté druhy vtáctva sme mali možnosť z brehov Vinodolského rybníka pozorovať 

i tento rok. Okruh reprezentantov vtáčej ríše tento rok doplnili i noví obyvatelia rybníka, 

ktorými sú korytnačky a dokonca i nutria. Nutria riečna tiež označovaná ako nutria 

vodná, zaujala svojich pozorovateľov svojimi typickými oranžovočervenými prednými 

rezákmi. V rybníku žije v symbióze s vodným vtáctvom. Jej prirodzeným domovom sú 

juhoamerické oblasti. Do Európy boli nutrie dovezené začiatkom 20. storočia ako chovný 

druh, no čoraz častejšie unikali chované jedince do voľnej prírody. Nutria sa tak úspešne 

adaptovala na život v prostredí močiarov, vodných nádrží, rybníkov a riek. V súčasnosti 

sa vyskytuje pri vodných plochách, predovšetkým v nížinatom prostredí Žitného 

ostrova, Vinodolský rybník nevynímajúc. Nutria sa živila vodnými rastlinami a na 

brehoch rybníka i inými porastami okolia. 

V miestnej časti obce, našimi občanmi nazývanej Kút, na ulici Na sihoti, vypukol 

požiar na príbytku Rómov. Pri nočnom požiari, ktorý vypukol okolo polnoci 10. júna 

zhorela časť strechy. Na hasení požiaru sa podieľali tak profesionálni hasiči z Vrábľov, 

ako i dobrovoľní hasiči z Vinodolu. Požiar hasili tromi Tatrami 148 a prítomné na zásahu 

bolo i hasičské auto IVECO Dobrovoľného hasičského zboru Vinodol. Poškodení 

Rómovia požiadali obecné zastupiteľstvo o pomoc pri oprave strechy, nakoľko uviedli, 
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že nemajú finančné prostriedky na to, aby si zakúpili materiál na opravu poškodenej 

časti strechy. Poškodeným bola poskytnutá materiálna pomoc, ako jedna z možností 

pomoci. Obec v zmysle zákona o obecnom zriadení poskytla týmto obyvateľom obce 

nevyhnutnú okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej požiarom. Súkromný 

podnikateľ dokonca daroval drevo vhodné na opravu poškodenej časti strechy. Jeden       

z občanov Vinodolu ponúkol z vlastnej rozobranej strechy škridlu na zakrytie 

poškodenej časti strechy.  

V nedeľu 11. júla sa v bezprostrednej blízkosti Vinodolského rybníka odohrala 

záchranná akcia, prostredníctvom ktorej sa zachránil život zákonom chráneného 

živočícha – mladej labute. Vďaka občianskej zodpovednosti, všímavosti a z podnetu 

občana našej obce Daniela Šulíka, bol po informácii, že sa v blízkosti obecného rybníka 

pohybuje po ceste labuť, privolaný veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Vinodol, 

Norbert Paľa. Mladá labuť zostala po odchode rodičovského páru a svojich ôsmich 

labutích súrodencov z vôd Vinodolského rybníka sama a dezorientovaná. Na základe 

vzniknutej situácie rozbehli dobrovoľní hasiči Norbert Paľa a Michal Szabó záchrannú 

akciu, vďaka ktorej bola mladá labuť úspešne odchytená a zachránená. Po úspešnom 

odchyte a dočasnom umiestnení labute na bezpečnom mieste, bola kontaktovaná štátna 

ochrana prírody. Na nasledujúci deň po záchrannej akcii, v pondelok 12. júla, prišiel pre 

labuť zamestnanec štátnej ochrany prírody, ktorý sa už ďalej postaral o bezpečný 

a správny postup v záchrane štátom chráneného živočícha. Vinodolskí dobrovoľní hasiči 

vinodolskej verejnosti i touto záchrannou akciou opäť dokázali, že sú nablízku vo 

výnimočných situáciách nielen ľuďom, ale všetkým tým, ktorí potrebujú v núdzi podať 

pomocnú ruku. 

 Obyvateľka našej obce pani Magdaléna Kelemenová, rodená Nemešová sa 

zúčastnila televíznej súťaže „Pečie celé Slovensko.“ Reprezentovala nielen svoje 

pekárske a cukrárske umenie, ale aj našu obec, ktorej názov niekoľko krát vo 

verejnoprávnej televízii zarezonoval. Magdaléna Kelemenová pracovala vo Vinodole 

v miestnej občianskej poriadkovej službe a časť výkonu svojho povolania venovala 

problémovým komunitám, ktoré vo Vinodole žijú. Pečeniu sa aktívne venuje už 16 rokov 

a označuje ho „za relax a spôsob ako si vyvetrať hlavu.“ Nikdy neabsolvovala žiadne 

kurzy a v pečení je samouk. Pri svojej mame a v kolektíve žien, ktoré pripravovali koláče 

na svadby, sa naučila množstvo grifov a „vychytávok“ pri pečení a využíva ich vo svojom 

cukrárskom umení. Magdaléna Kelemenová bola najstaršou súťažiacou v šou Pečie celé 

F/29/21 
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Slovensko, z dvanástich finalistov. Súťaž opustila ako druhá v poradí. V divácky 

mimoriadne obľúbenom televíznom programe na RTVS, jej silnou zbraňou boli jej 

skúsenosti. V šou súťažiaci bojovali o titul Majster pekár. Dvanásti finalisti počas 

desiatich epizód predviedli svoje pekárske a cukrárske schopnosti. Cieľom šou bolo 

prostredníctvom cukrárskeho umenia, zábavnou formou predstaviť slovenské tradície   

a rodinné hodnoty. Televízna šou, ktorej moderátormi boli Juraj Bača a Milan 

Zimnýkoval bola postavená na súťaži amatérskych cukrárov a pekárov. Súťažiacich 

hodnotila dvojčlenná porota, ktorej členkami boli Petra Tóthová a Jozefína Zaukolcová.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                              Foto: Vladimír Špánik 

 

                                                              Foto: Vladimír Špánik 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Juraj_Ba%C4%8Da_(herec)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Zimn%C3%BDkoval
https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Zimn%C3%BDkoval
https://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Zimn%C3%BDkoval
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Pomôcky pri písaní Kroniky obce Vinodol 
za rok 2021   
Pri tvorbe obsahu kronikárskeho zápisu za rok 2021 som používal tieto podklady: 

 

 Uznesenia zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vinodol v roku 2021; 

 Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Vinodol v roku 2021; 

 Koncepčné dokumenty obce a projektová dokumentácia jednotlivých projektov 

realizovaných v roku 2021;  

 Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej 

školy; 

 Vinodolské noviny; 

 Osobné písomné a elektronické záznamy z účasti na stretnutiach a podujatiach 

organizovaných v obci Vinodol; 

 Osobné rozhovory s predstaviteľmi obce, cirkví, škôl, spolkov a športových 

klubov pôsobiacich v obci; 

 Elektronická komunikácia prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí s aktérmi 

spoločenského života a predstaviteľmi organizácií a spolkov pôsobiacich v obci. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


