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Interview s majiteľom fi rmy Poľno SME Ing. Zoltánom Černákom

Vám praje Vydavateľstvo H+S redakcia Chýrnik
a OZ Chýrnik – noviny tolerantnosti

Želáme tak všetkým našim čitateľom, priateľom 
a obchodným partnerom ďalším želaním, aby bola v novom 

roku naša spolupráca ešte intenzívnejšia ako doteraz, 
aby ste naďalej čítali a inzerovali v našich regionálnych 

novinách Chýrnik-Hírnök.

Mailový kontakt na nás je: humorista@milankupecky.eu.
Prípadne kontaktujte nás telefonicky na čísle: 0907 905 537

V Palárikove obnovili koniareň

a pribudli ďalšie služby  

Šťastný Nový rok

charakterizovať prerod ošumelých 
objektov hospodárskeho dvora na 
dnešný stav novučičkých rekon-
štruovaných koniarní a ďalších 
budov. Prvý údaj o organizovanom 
chove koní v katastri obce Palári-
kovo (predtým Slovenský Meder) 
sa zachoval spred roka 1703, keď 
gróf Ondrej Dominik Kaunitz dal 
postaviť 80,5 metrov dlhý a vyše 
12,5 metra široký dvojposchodový 
kaštieľ a na jeho prízemí umiest-
nil stajne pre 40 jazdeckých koní. 
V hospodárskom dvore pri kaštieli 
sa nachádzala ďalšia veľká konská 
stajňa dlhá 84,5 metra a šíroké 
necelých 11 metrov so základmi 
z pálených tehál. Ďalší údaj z tohio 
obdobia hovorí, že na veľkostat-
ku šľachtili jazdecké i ťažné kone. 
Chovali tu 400 až 500 koní a 250 
žrebcov.

V súpise majetku Károlyiovcov 
z roku 1791 sa zachovala poznám-

Pán Černák, v úvode nášho roz-
hovoru sme uviedli, že ste ste ako 
hlavný investor obnovili v obci Pa-
lárikovo koniareň, v objekte, ktorý 
bol kedysi chýrnym žrebčincom 

doplnenú o moderné a atraktívne 
prvky. Mohli by ste sa k tomu vy-
jadriť?

– To čo ste uviedli na úvod, 
azda takto by sme mohli stručne 

Kedsi chýrny žrebčinec prosperujúceho veľkostatku Károlyiov-
cov, v povojnových rokoch nemý svedok zániku chovu ušľachtilých 
koní, v nasledujúcich rokoch budovania svetlejších zajtrajškov 
iba dielne, sklad a iné pomocné účelové zariadenia pre poľnohos-
podársku výrobu – tak sa vyvíjal osud bývalých koniarní. Potom 
už len smutný pohľad na chátrajúce budovy a následne znovu-
zrodenie slávnej koniarne doplnenej o ďalšie atraktívne a moder-
né prvky zásluhou majiteľa poľnohospodárskej fi rmy Poľno SME 
Ing. Zoltána Černáka, ktorého sme požiadali o rozhovor.

ka o stajni, citujem: „Na konci 
južného krídla kaštieľa bola posta-
vená stajňa pre 18 koní. Rodinný 
majetok Károlyiovcov si v roku 
1827 bratia Károlyiovci - Štefan, 
Ľudovít a Juraj rozdelili, čím za-
ložili tri rodové vetvy. Slovenský 
Meder sa výmenou dedičstva me-
dzi dvoma staršími bratmi dostal 
do vlastníctva Ľudovíta, ktorý si 
tu založil dedičný majetok fi dei-
komis." Pre grófa Ľudovíta I. Ká-
rolyiho mal Slovenský Meder veľ-
ký význam ako strategické miesto 
na prepriahanie konských zápra-
hov, lebo sa nachádzal na polceste 
medzi Pešťou a Viedňou. Gróf mal 
k dispozícii dostatok kočov a v staj-
niach pri kaštieli 40 koní určených 
na prepriahanie. Traduje sa, že na 
neďalekom majeri Čiky, ktorýsa 
dodnes nachádza priamo pri cest, 
často nocovala aj rakúska cisárovná 
a uhorská kráľovná Mária Terézia. 
Gróf Ľudovít v roku 1850 postavil 
v majeri (dnešný areál fi rmy Poľno 
SME) krytú jazdiareň. Pre jazdec-
ké plnokrvné kone dal vybudovať 
menšiu i väčšiu stajňu, kováčsku 
vyhňu a ošetrovňu pre kone.

(pokračovanie na str. 2)

Inzerujte v našich novinách
VYUŽIŤ NAŠE STRÁNKY MÔŽETE AJ NA OSLOVENIE

SVOJICH POTENCIONÁLNYCH KLIENTOV! 

Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, môžete si priamo 
cez internetovú adresu: humorista@milankupecky.eu, 

alebo na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 42, Nové Zámky, 
objednať nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť si aj inú formu 

reklamy a propagácie (rozhovor, reportáž). 
-tvorcovia novín-

Myšlienka dvojtýždňa: 

"Ak sa chceš mať (nielen v politike) 

ako prasa v žite, správaj sa ako sviňa."       
      Milan Kupecký
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(dokončenie zo str. 1) 
mal korekciu v rodinnej výchove. 
A tak som sa postupne prepracoval 
k vedomej kresťansko-katolíckej 
viere a k dielam takých básnikov, 
spisovateľov a mysliteľov, ktorí vy-
trvali v pravde, opierajúc sa o stáro-
čiami preverené normy a hodnoty 
(etické aj estetické).

Myslím si, že môžeme smelo 
povedať, že svojou tvorbou ste sa 
prihlásili k odkazu slovenskej kato-
líckej moderny. Ako vidíte postave-
nie náboženskej poézie v súčasnom 
svete? Je o ňu záujem?

-Nebránim sa takémuto zatrie-
deniu, básnici katolíckej moder-
ny sú mi svojím dielom blízki, no 
musím dodať, že písanie nábožen-
skej poézie nie je mojím prvotným 
zámerom. Človek je (povedané  
s Ladislavom Hanusom) „kom-
plexnou jednotou tela a ducha“, je 
zaviazaný mravnou normou – teda 
duchovný či náboženský rozmer by 
malo mať všetko, čo z neho vzíde. 
Žiaľ, žijeme v časoch silno pozna-
čených ľahostajnosťou, povrchnos-
ťou a cynizmom, a z toho vyplýva 
aj odstrkovanie dobrej poézie na 
okraj záujmu. Výnimky potvrdzujú 
pravidlo.

Jedna vec je osobná viera, druhá 
vec je poézia. Henri Bremond však 
hovorí, že je úzka väzba medzi ná-
boženským cítením a básnickou 
inšpiráciou. Básnika dokonca zrov-
náva s mystikom. Ako vy vnímate 
hranicu medzi básňou a modlit-
bou?

- Územie poézie vnímam ako 
členité a rozľahlé. Hraničí nielen 
s ostatnými oblasťami literatúry a 
umenia, ale tiež s filozofiou a nábo-
ženstvom. Ide o spôsoby hlbšieho 
prežívania, ponor do hlbín bytia, 
prekonávanie každodennosti, kto-
rá by nás rada nalomila a zostrihla 
podľa práve prevládajúceho vku-
su. Lenže človek má rozum a vôľu, 
hádam nechce žiť iba zvykovo, 
konzumne, živočíšne. Väzba me-
dzi dobrou básňou a modlitbou 
je zrejmá, tak ako je zrejmá väzba 
medzi krásou, pravdou a dobrom. 
V ich spojení vidím vznešený spô-
sob existencie.

Milan Rúfus v básni A čo je 

krása? píše: „...dotknúc sa jej ner-
vu znamená v hĺbkach pohnúť ži-
votom.“ Chce sa súčasný človek 
dotýkať nervu krásy? A opäť rúfu-
sovsky: „Dá sa tu ešte niečo so slo-
vom?“ Potrebuje súčasný svet ešte 
básnika?

- Bez básne sa svet nerozpadne, 
no bez poézie bude na dne. Krása 
naozaj dokáže pohnúť životom. 
Človek nebol stvorený na to, aby 
strávil (obrazne povedané) celý 
život v montérkach. Má právo aj 
povinnosť žiadať si viac, žiť kom-
plexnejšie – v rovine telesnej, du-
ševnej i duchovnej. Veľmi dobre 
to vystihuje starobylé heslo: Ora et 
labora et lege – Modli sa a pracuj a 
čítaj! A či sa chceme dotýkať ner-
vu krásy? Pravdaže chceme, ibaže 
niekedy hľadáme na nesprávnom 
mieste. Nečudo, že potom stretne-
me namiesto krásky pobehlicu.

Okrem poézie sa venujete aj li-
terárnej kritike. Ako hodnotíte sú-
časnú literárnu kritiku na Sloven-
sku? Je vôbec ešte nejaká? Čo robí 
dobrú kritiku dobrou kritikou?

- Rád si tu pomôžem myšlienka-
mi dvoch osobností, velikánov lite-
rárnej (umeleckej) kritiky. Franti-
šek Xaver Šalda zdôrazňoval okrem 
iného potrebu metódy a kritérií. 
Kritika v plnom význame slova 
je vyvážené posúdenie záporov aj 
kladov, predpokladá zodpovednosť 
a primeranú znalosť problematiky. 
Jozef Kútnik-Šmálov zas pripo-
mína: „Pravá kritika neoddeľuje 
od seba to, čo Boh spojil: tvar a 
ducha.“ A dokladá, že interpretá-
cia je iba prvým stupňom kritiky, 
druhým stupňom je hodnotenie, a 
to hodnotenie v mene čohosi, teda 
postavené na nejakých zásadách.

Vo svetle predchádzajúcich slov 
sa naša súčasná kritika javí dosť 
biedne – akoby jej chýbali krité-
riá, úprimná snaha o objektívnosť 
a najmä zdravé zásady. Uznajme 
však, že literárny kritik to má ťaž-
ké. Dnes chce byť každý autor a 
vydavateľ úspešný (v niektorých 
prípadoch za každú cenu), chce byť 
chválený a propagovaný. A poctivý 
kritik musí zvádzať neraz donki-
chotský zápas. Kto ho podporí? Kto 
sa ho zastane?!

Asi sa dá povedať, že osud sloven-
ských recenzií je podobný osudu 
kritiky v tom zmysle, že v podstate 
chýbajú vážnejšie recenzie. Podľa 
uverejňovaných recenzií na Sloven-
sku vlastne vychádzajú len knihy, 
ktoré „musíte“ mať, „musíte“ si ich 
prečítať. V mnohých prípadoch 
vznikajú recenzie ako kamarátska 
služba autorovi. Kde vidíte príčinu 
tohto javu? Alebo si to recenzenti 
nechcú „rozhádzať“ s autormi?

- Áno, je to tak – vo väčšine 
periodík dostávajú priestor skôr 
reklamné články o knihách než 
vážnejšie recenzie. O filozofických 
otázkach sa ľuďom akosi odnech-
celo premýšľať. A čo je ešte horšie, 
ľudia sa tuším prestali zaujímať  
o pravdu. Väčšina si povie, že to 
nie je problém, ktorý by ich mal 
ťažiť. Keď si však uvedomíme sú-
vislosti, zbadáme prepojenie medzi 
filozofiou, morálkou a praktickým 
životom, medzi literatúrou, kultú-
rou a kultúrnosťou. Ide o spojené 
nádoby. Žalostný stav kultúry sa 
prenáša aj do ekonomickej oblas-
ti, ktorú mnohí (mylne) považujú  
za prvoradú.

Nielen z chleba žije človek. Zdá 
sa však, že sa v súčasnosti na po-
krm pre dušu akosi zabúda. Prejavy 
tejto diéty začínajú byť až desivé. 
Ako vnímate kultúru a kultúrnosť 
človeka 21. storočia (storočia rea-
lity šou, ale aj úžasných ľudských 
príbehov, osudov, konverzií...)? 
Kam smeruje človek, ľudstvo? Je 
riešenie? Je nádej?

- Človek mnoho vydrží, všeličo 
znesie. Dokáže prežiť bez strechy 
nad hlavou, bez rodiny či priateľov, 
naučí sa žiť trebárs bez ruky alebo 
bez nohy, dočasne hádam aj bez 
viery a lásky. Ale ani chvíľu nevydr-
ží, neudrží sa bez nádeje. Bez náde-
je padá do ničoty.

Netrúfam si predkladať spôsoby 
riešenia spoločenských problémov. 
Isté je, že do konca vekov bude pre-
biehať zápas medzi dobrom a zlom. 
Frontová línia tohto dejinného zá-
pasu prechádza vnútrom každého 
ľudského jedinca. A kto by mal  
v tomto boji obstáť, ak nie kresťan?! 
Veď kresťanská nádej sa opiera  
o Krista. Z druhej strany, Ježiš nie 
bezdôvodne nastolil otázku, či náj-
de vieru na zemi, keď sa vráti.

Internet sa stal moderným a do 

istej miery aj účinným médiom. 
Prevádzkujete portál PriestorNet. 
Čo vás viedlo k jeho založeniu? 
(Nebáli ste sa existencie podobne 
ladených portálov?)

- Internetový portál PriestorNet 
vznikol pred niekoľkými rokmi 
ako obyčajný blog, akých sú na Slo-
vensku tisíce. Postupom času som  
v ňom začal uverejňovať aj príspev-
ky iných autorov a texty zacielené 
na náročnejšieho čitateľa. Jeho 
podoba sa formuje takpovediac  
za pochodu, no už na samom za-
čiatku som si povedal, že ho zame-
riam na glosovanie spoločenského 
diania a formovanie kresťanského 
životného štýlu.

Väčšinu svojho doterajšieho ži-
vota som bol bez internetu. Udr-
žiavam si od tohto média určitý 
odstup. Nepodlieham ilúziám. 
Viem, že nie všetko je na webe, zato 
je tam až neuveriteľné množstvo 
marasu a balastu. Považujem preto 
za potrebné pracovať na tom, aby  
v priestore internetu neprevažovali 
sily zla. Chcem k tomu prispieť svo-
jou troškou, bez ohľadu na úspech 
alebo neúspech v očiach sveta.

PriestorNet prináša úvahy, glosy, 
rozhovory, a to v zmysle tradičných 
kresťanských hodnôt. Spĺňa či na-
pĺňa portál vaše pôvodné predsa-
vzatia? Čo by ste privítali zo strany 
návštevníkov portálu? Plánujete 
nejaké zmeny po formálnej či ob-
sahovej stránke?

- Ako som už naznačil, interneto-
vý občasník PriestorNet sa formuje 
postupne, aj v závislosti od mojich 
skúseností s touto prácou. Dôležitý 
je tiež zástoj hosťujúcich autorov 
a vôbec ľudí ochotných pomôcť. 
Pevná pritom zostáva jeho ideová 
línia (bez bulváru, bez komercie,  
s úctou k pravde a tradičným hod-
notám). Ostatné je v pohybe. Čoraz 
viac som ale presvedčený o tom, že 
vzhľadom na súčasné spoločenské 
pohyby a prehlbujúci sa odklon  
od kresťanského hodnotového sys-
tému je správne a žiaduce ísť proti 
prúdu.

Samozrejme, zmysel napísa-
ného sa napĺňa čítaním, teším sa  
z každého nárastu návštevnosti, ale 
nemienim preto klamať sám seba a 
zrádzať svoje presvedčenie.

Zhováral sa: 
Pavol Prikryl

Bez nádeje sa padá do ničoty

Rozhovor s Jánom Maršálkom
V Palárikove obnovili koniareň

a pribudli ďalšie služby  

(dokončenie z 1. str.)

Ak zalistujeme v historickom 
dokumente, revolučné 40-te roky 
v polovici 19. storočia si vyžiadali 
svoju daň aj v chove plnokrvní-
kov... Ako by ste charakterizovali 
toto obdobie? 

– Podľa dostupných údajov, 
Károlyiovci vtedy pre potreby ar-
mády predali 70 jazdeckých koní. 
Zo získaných fi nančných prostried-
kov z predaja dubového dreva ťaže-
ného z blízkej bažantnice a predaja 
jazdeckých koní staviteľ Mikuláš 
Ybl v roku 1866 prestaval kaštieľ 
v klasicistickom slohu. Vybudova-
né boli, na tú dobu moderné ko-
niarne i priľahlé hospodárske bu-
dovy, čím celý komplex kaštieľa, 
hospodárskeho dvora so stajňami 
a triumfálnou bránou nadobudol 
zhruba podobu, ktorú si zachoval 
doteraz. Celý areál spolu s bytmi za-
mestnancov veľkostatku tvoril uce-
lený  architektonicky zladený prvok.

Vďaka vedeniu nástupníckych 
fi riem Károlyiovského veľkostatku
v druhej polovici 20. storočia, bý-
valých Štátnych majetkov a Veľ-
kovýkrmní aj napriek investíciám 
a viacerým prestavbám hospodár-
skych budov sa historická konská 
stajňa aj s interiérom zachovala 
v pôvodnom stave, vrátane vzácnych
kovových častí a tehlovej podlahy 
z roku 1866. Za zachovanie toh-
to  nášho kultúrneho dedičstva im 
patrí vďaka súčasných i budúcich 
generácií nielen Palárikovčanov.

Ako vieme,  v novembri v roku 
2014 na podnet vedenia poľnohos-
podárskej fi rmy Poľno SME prišlo 

k začatiu rekonštrukcie a dostav-
by historickej koniarne, parkúru 
i k celkovej prestavbe priľahlých 
hospodárskych budov...Čo k tomu 
dodať? 

– Zámer rekonštrukcie objektu 
spočíval vo vybudovaní priestorov 
pre doplnkové zariadenia služieb 
neďalekého novopostaveného re-
laxačného Wellness-centra. Tre-
ba ešte doplniť a podčiarknúť, že 
Koniareň kedysi pôvodne slúžila 
pre ustajnenie záprahových koní 
do kočiarov a bričiek pre panstvo 
a odvoz poľovných hostí na poľo-
vačky do revíru. Ostatné desaťročia 
sa na tento účel nepoužívala, preto 
bolo potrebné obnoviť a prispô-
sobiť ustajňovacie boxy pre jaz-
decké športové kone. K pôvodnej 
koniarni z roku 1866 v roku 2014 
pribudli ďalšie priestory, ako sú šat-
ne pre jazdcov, sociálne zariadenia 
a sedlovňa. Celý komplex stajne 
po rekonštrukcii a dostavbe spĺňa 
všetky kritériá pre ustajnenie 10 až

12 športových koní v samostat-
ných boxoch s kŕmnymi žľabmi 
a napájačkami. V ďalšej etape re-
konštrukcie chceme v  nasledu-
júcom roku vybudovať krytú jaz-
diareň na tréning koní. Tá bude 
slúžiť v prípade nepriaznivého po-
časia pre nerušený chod jazdeckej 
školy v každom ročnom období. 
Pre tréning a výcvik koní, vrátane 
parkurových  je v súčasnosti  k dis-
pozícii moderný parkúr s rozmer-
mi 55 krát 35 metrov s kvalitným 
pieskovým podložím a estetickou 
drevenou ohradou. Parkúr predsta-
vuje voľné, nezakryté priestranstvo 
ohraničené zábradlím po celom 
obvode, s prepojením na okolité 

spevnené plochy. Priečelie budov 
krášli zeleň pripomínajúca miesta-
mi malú botanickú záhradu. Z vý-
chodnej strany parkúru postupne 
vybudujeme rozhodcovskú vežu 
a tribúnu pre divákov, ktorá op-
ticky oddelí výrobno-hospodár-
ske priestory fi rmy Poľno SME od 
športovo-spoločenskej časti areálu 
vrátane Wellness-centra, parkúru 
a bowlingovej miestnosti.  

Takéto výrazné zmeny si vyžia-
dajú aj prídavné zariadenia, ako 
sú stravovacie a občerstvovacie 
služby a podobne...

– V severnej časti rekonštruova-
ných budov čo nevidieť otvoríme 
reštauráciu s kapacitou na sedenie 
pre 60 hostí a kuchyňu s podáva-
ním vyše sto jedál denne. Kuchy-
ňa bude poskytovať stravovacie 
služby pre zamestnancov fi rmy 
Poľno SME, turistov, návštevníkov 
Wellness-centra vrátane obyvate-
ľov Palárikova. Otvorenie reštau-
rácie a sprevádzkovanie kuchyne 
plánujeme už na jar tohto roku. 
Z reštaurácie bude voľný prechod 
na vonkajšiu letnú terasu situo-
vanú do priľahlého anglického 
parku. V priestoroch triumfálnej 
brány čoskoro pribudne klubo-
vá miestnosť a luxusný salónik. 
V objekte je vytvorená miestnosť 
pre bowling pozostávajúci z dvoji-
tej dráhy, ktorú sme odovzdali do 
užívania nedávno a má slúžiť ako 
oddychová zóna pre zamestnancov 
poľnohospodárskych fi riem i os-
tatných návštevníkov. Steny bow-
lingovej miestnosti poslúžia ako 
výstavná plocha pre výtvarné diela 
maliarov, karikaturistov a iných 
umelcov. Sme radi, že pri všetkých 

stavebných úpravách sa zachovalo 
pôvodné architektonické riešenie 
rekonštruovaných objektov.

Čiže je zachovaná symbióza sta-
rého s novým?

– Stavebné dielo priamo nad-
väzuje na chránený historický an-
glický park a klasicistický kaštieľ. 
V zadnej oplotenej časti parku je 
možnosť absolvovať vychádzky 
na koňoch a pozorovať parkovú 
a lesnú zver. Za zrekonštruovaným 
objektom koniarní a priľahlých sta-
vieb sa v anglickom parku vyníma 
obnovená unikátna historická vo-
dáreň z roku 1864. Koniareň a oko-

lité budovy sú prepojené vydláž-
deným chodníkom s relaxačným 
zariadením Wellness-centra a ad-
ministratívnou budovou fi rmy Poľ-
no SME, ktorej väčšia časť je pre-
stavaná na apartmány s možnosťou 
ubytovania pre turistov a ďalších 
záujemcov.

Dosiaľ sme hovorili iba o re-
konštrukčných prácach. Ako je to 
s možnosťou vytvorenia pracov-
ných miest, s dopenním stajní kon-
mi a vôbec čo s tým súvisí?

– Pre začatie činnosti v koniarni 
bolo potrebné založiť farmu koní 
s názvom Jazdecký klub (v skratke 
JK Poľno SME). V koniarni sa v sú-
časnosti nachádza šesť ustajnených 
koní. Z nich dva čierne žrebce ple-
mena Nonius, ktoré sú priamymi 
potomkami plemenného žrebca 
Nonius IV. dovezeného z Maďar-
ska. Znalcom koní viac napovie 
3665 XVII-30 Ernő-a, ktorý na 
Národnom poľnohospodárskom 
a potravinárskom veľtrhu (OMÉK) 
v Maďarsku v roku 2005 získal zlatú 
medailu. Zakladateľom plemena je 
anglo-normanský žrebec NONIUS 
SENIOR uliahnutý v roku 1810 
v Calvados v Normandii, vo Fran-
cúzsku. Tretím koňom je gaštanový 
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Mesiac, ktorý nám na „svojich bedrách“ 

prináša jeseň
(dokončenie zo str. 1) Medzinárod-
ný deň demokracie, Medzinárodný 
deň ochrany ozónovej vrstvy, Sveto-
vý deň Alzheimerovej choroby, Sve-
tový deň vďačnosti, Medzinárodný 
deň mieru, Deň soft vérovej slobody, 

Svetový deň bez áut, Medzinárodný 
deň nepočujúcich, Medzinárodný 
deň proti sexuálnemu zneužívaniu 
a obchodu so ženami a deťmi, Eu-
rópsky deň agrobiodiverzity, Sveto-
vý deň mlieka v školách, Európsky 

deň jazykov, Svetový deň cestovného 
ruchu, Deň železničiarov, Svetový 
deň besnoty, Svetový deň za právo 
vedieť, Medzinárodný námorný deň 
(IMO), Sviatok sv. Michala, patróna 
chorých, Svetový deň srdca, Medzi-
národný deň prekladateľov. Na záver 
dovoľte jednu pranostiku: V septem-

bri sa má jesť a piť všetko, čo Pán 
Boh požehnal. A popri telesnej obži-
ve nezabúdajme ani na tú duchovnú. 
Poprosme našu Matičku známou 
prosbou: „Mária, Panna bolestná, 
patrónka nášho Slovenska, ty poznáš 
všetky úzkosti, buď s nami v žiali i 
v radosti.“ Jana Slobodníková

NOVÉ ZÁMKY
P. Blahu 19 
(na rohu pri reštaurácii Ajax)
tel.: 035/640 8840 • 0908 713 576
e-mail: novezamky@slovaktual.sk

Oslavujte s nami!
Nakúpte okná alebo dvere 

za najnižšie ceny  
v 25-ročnej histórii 

a ste v hre o viac ako  
280 cien.

www.slovaktual.sk

žrebec plemena anglický plnokrv-
ník dovezený z Francúzska. Zú-
častnil sa na viacerých dostihoch 
a má vysokú hodnotu najmä kvôli 
svojmu pôvodu. Vďaka jeho vý-
bornému skokovému potenciálu je 
v súčasnosti v parkúrovom trénin-
gu. Starý otec tohto ušľachtilého 
koňa bol žrebec Sunday Silence 
(25. 3. 1986 – 19. 8. 2002) z USA, 
ktorý v roku 1989 vyhral prete-
ky Kentucky Derby v Classic Cup 
šľachtiteľov. A v tom istom roku sa 
stal šampiónom v dostihoch ame-
rických trojročných koní a získal 
zároveň ocenenie "Kôň roka". Ne-
skôr ho nominovali do americkej 
Sieni slávy. Po dostihovej kariére 
ho importovali do Japonska a za-

radili do chovu. Jeho potomkovia 
sa nachádzajú v žrebčincoch po 
celom svete.

 
Hoci spravidla začiatky sú vždy 

ťažké, z rozhovoru s vami vyplýva, 
že ste relatívne za krátky čas úspeš-
ne vyštartovali, respektíve rozbehli 
sa...

– Už v týchto dňoch, hoci zima 
klope na  dvere, Jazdecký klub 
Poľno SME ponúka turistom, záu-
jemcom o kone i širokej verejnos-
ti viaceré služby. Okrem iných aj 
možnosť ustajnenia koní pre súk-
romných majiteľov. V krátkom čase 
bude klub organizovať rôzne špor-
tové podujatia, ako sú preteky a ve-
rejné tréningy pre amatérov i regis-

trovaných športovcov. Ponúkame 
možnosť prihlásiť sa na jazdecké 
kurzy pre začiatočníkov, a to nielen 
pre dospelých ale i pre deti. Pre po-
kročilých budú zriadené tréningy
v drezúrnom i parkúrovom jazdení 
s asistenciou kvalifi kovaného tré-
nera. Jazdecký klub plánuje v let-
ných mesiacoch vytvoriť možnosť 
letných jazdeckých táborov pre žia-
kov základných škôl s celodennou 
stravou a s možnosťou ubytovania 
v apartmánoch poľnohospodárskej 
fi rmy Poľno SME. Súčasťou letných 
táborov spojených s výučbou an-
gličtiny bude aj možnosť využitia 
Wellness-centra, ktorý je v areáli 
fi rmy. Rekreačno-relaxačné Well-
ness-centrum je vybavené najmo-
dernejšími technológiami a zaria-
deniami, ktoré ponúkajú dokonalú 
regeneráciu tela i osvieženie ducha. 
Kto už Wellness-centrum navštívil 
vie, aké atraktívne možnosti špor-
tu a zábavy ponúka najmä veľký 
bazén so spätným prúdom vody, 
vodopádmi, masážnymi tryskami 
i perličkovým kúpeľom. V ponuke 
sú tri sauny, špičková posilňovňa, 
priestory na zdravotné, športové 
a relaxačné masáže i spoločenské 
posedenie v bare s občerstvením. 
Na vyplnenie voľného času plánu-
jeme organizovať vychádzky do 
okolitej prírody ako súčasť výcviku 

zverencov jazdeckej školy s kvalifi -
kovaným trénerom. Jazdecký klub 
Poľno SME dokáže zabezpečiť pre 
majiteľov výcvik a trénovanie mla-
dých koní. V budúcnosti uvažuje-
me aj o možnosti využitia hipote-
rapie a rehabilitácie pre zdravotne 
postihnutých pacientov. V ponuke 
je aj prenájom koča na spoločen-
ské akcie, oslavy, svadby, prípadne 
vychádzkovú jazdu do okolitej prí-
rody. Zameriame sa najmä na chov 
parkúrových koní s cieľom zúčast-
ňovať sa na rôznych športových 
podujatiach.

Podľa vašich doterajších slov 
v Palárikove tak vzniká veľké kul-
túrno-spoločenské centrum.

– Dobudovaním celého areálu 
bývalých koniarní, hospodárskeho 
dvora, Wellness-centra, reštau-
rácie, vinotéky a bowlingovej 
miestnosti vznikne nové, doteraz 
v Palárikove (a dovolím si povedať 
i v okolí) vznikme kultúrno-spo-
ločenské centrum nevídaných 
rozmerov a možností kultúrneho 
vyžitia. Poskytne tak i občanom 
z blízkeho okolia možnosť stráviť 
niekoľko hodín v kultúrnom pro-
stredí, ktoré široko-ďaleko nemá 
konkurenciu

Zhováral sa Milan Kupecký
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Touto krátkou rekapituláciou 
možno konštatovať, že nášmu 
okresnému mestu, mestu Nové 
Zámky sa darí! Zrekonštruované 
sú školy, revitalizovaná centrál-
na mestská zóna, skrášlený Park 
na Bernolákovom námestí, oprave-
né chodníky, zdigitalizované kino 
Mier, vybudovaný skate a fi tness 
park v rekreačnej časti mesta Sihoť 
Sv. Alžbety, Novozámocké hradné 
hry... 

To sú zároveň príklady úspeš-
ných projektov, ktoré boli fi nanco-
vané z fondov EÚ a iných grantov 
a ušetrili prostriedky z mestské-
ho rozpočtu. Smerovanie mesta 
do budúcnosti usmerňujú strate-
gické dokumenty mesta – Priority 
rozvoja mesta, Územný plán mesta 
a ďalšie. Aké ale bude naše mesto 
v budúcnosti, to záleží aj na kaž-
dom z nás.

Mesto žije kultúrnymi, spolo-
čenskými a športovými poduja-
tiami. Novozámocký jarmok Por-

ciunkula, Oberačkové slávnosti, 
letecký deň, Novozámocké hradné 
hry, výnimočné koncerty. Z tých-
to tradičných akcií si iste vyberie 
každý bčan mesta. Možnosti kaž-
dodenného vyžitia sú nemenej 
bohaté. Návšteva Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka, množstvo pod-
ujatí uskutočnených v Múzeume 
Jána Th aina, rôzne športoviská, 
detské ihriská, exteriérový fi tness a 
skatepark, 3D kino Mier. Ale život 
v meste nie je len o zábave, ale aj 
o doprave, parkovaní, zdravotníc-
tve. O dianí v meste sa aktuálne do-
zviete aj z týždenníka Castrum No-
vum, Televízie Nové Zámky, web 
stránky www.watson.sk, i z našich 
regionálnych novín Chýrnik. Verí-
me, že pričinením občanov sa bude 
naše mesto Nové Zámky naďalej 
úspešne rozvíjať. Prvým krokom 
bolo odovzdanie hlasov vo voľbách 
poslancom mestského zastupiteľ-
stva a jeho primátorovi. (-cký-) 

ako lovný rybník, kde po zakúpení 
povolenky môžete chytať ryby. Je to 
prevažne kaprovitý revír, ale po po-
užití vhodnej návnady môže rybára 
prekvapiť aj úlovok v podobe krás-
nej šťuky, karasa, zubáča, šťukyy, 
pleskáča a sumca. Miestne pravidlo 
rybníka je, že ryby do 4 kg si môže 

rybár kedykoľvek odkúpiť, zatiaľ čo 
ryby nad 4 kg sa považujú za tro-
fejný úlovok, ktorý treba vrátiť späť 
do rybníka. K rybolovu je povole-
ný iba háčik bez proti hrotu. Pre 
rybárov začiatočníkov je možnosť 
zapožičasť si základnú rybársku 
výbavu. Pri rybníku je bezplatné 
parkovisko. Rybári ktorý nechcú 
byť pri rybolove sledovaní, je tu po 
vzájomnej dohode možnosť noč-
ného rybolovu, s priestorom 
na rozloženie stanov, s možnosťou 
stanovania, športových aktivít či 
grilovania. Chytať môže každý, ne-
treba rybársky preukaz. Hĺbka vody 
sa pohybuje do 1,7 metra. Na Me-
derčine je tiež bufet s reštauráciou, 
kde si môžete dať pripraviť úlovok, 
ktorý ste si práve ulovili, a pre tých 
menej úspešných rybárov je v po-
nuke množstvo jedál a rybacích 

pochúťok, ktoré im šikovní kuchári 
pripravia na počkanie. Nazabudlo 
sa ani na fanúšikov dobrého piva, 
originál kofoly, palaciniek, či nanu-
kov. Každý rok sa tu konajú rybár-
ske preteky ako i rôzne športové a 
kultúrne podujatia, na ktorých sa 
môže zúčastniť každý. Konajú sa tu 

aj súťaže vo varení guláša, spojené 
s vystúpením nejakej známej spe-
váckej celebrity či súboru, ako i 
športovými súťažiami, a ak treba 
aj do skorého rána. Je tu možnosť 
udskutočniť rôzne súkromné pod-

ujatia, aj pre zamestnancov rôznych 
podnikov. V zimnom období sú k 
dispozícii dve vykurované miest-
nosti a v lete veľká terasa s výhľa-
dom na rybník. Veľa toho doku-
mentujú aj naše snímky.

Text a foto: Milan Kupecký

Nášmu okresnému mestu sa vcelku a v rámci možností darí

Aké bude naše sídlo, záleží aj od nás

Rybník Mederčina, funguje 
od roku 2005 ako súkromný pod-
nik. Od tohto roku jeho majitelia 
postupne vytvárali miesta pre ob-
ľúbené športové aktivity a zároveň 
miesta, kde je možné tráviť voľ-
ný čas s rodinou, alebo priateľmi. 
Okrem možnosti chytania rýb je 
Rybník Mederčina príjemné pro-
tredie pre všetky vekové kategórie, 
od najmenších až po najstarších. 

Pre deti je tu vytvorený priestor 
v podobe krásneho detského ih-
riska, pre nadšencov športu sú k 
dispozícii dve volejbalové ihriská a 
multifunkčné ihrisko s trávnatým 
povrchom. Pre romantické povahy 
je možnosť zapožičania vodných 
bicyklov a možnosť vychutnať si zá-
pad slnka z hladiny rybníka s chla-
deným pivkom v ruke. Rybník Me-
derčina slúži samozrejme prioritne 

Možnosť aktívneho oddychu a relaxu

Rybník Meďerčina...

Nedávno sa konal v Novom mes-
te nad Váhom 18. ročník Bienale 
kresleného humoru Novomestský 
osteň. Popri Kremnických gagoch 
a Fraštáckom tŕni, je to jediná vý-
znamná a tradičná humoristická 
akcia tohto druhu na Slovensku. 
S prívlastkom svetová, a nielen 
preto, že sa na nej zúčastňuje oveľa 
viac zahaničných autorov ako do-
mácich. 

Neuplynul ani mesiac a v Podja-
vorinskom Novomestskom kul-
túrnom strediskou sa v spolupráci 
s Galériou umenia Petra Matejku 
a Galériou M. A. Bazovského 
v Trenčíne, ktoré patrí pod zriado-
vateľskú pôsobnosť Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, a v spolu-
práci s mestom, konala vernisáž 
výstavy Vladimíra Pavlíka, ktorý 
na nej v rámci samostatej výstavy 
prezentuje svoje obrazy a kresby.

Zo 78 vystavovaných prác, bolo 
okrem karikatúr 44 obrazov ma-
ľovaných technikou akryl a olej 
o ktoré je, podľa slov autora, neča-
kaný záujem, čo ho pochopiteľne 
teší. Všetky karikatúry a kresby 
nesú osobitný nadhľad cez humo-
ristickú prizmu autora, optikou 
osobitného videnia sveta v ktorom 
žijeme, refl ektujúc tak na bežné 
veci a problémy okolo nás, ktoré 
nás nútia zamyslieť sa. Jednotlivé 
umelecké diela navyše zobrazujú 
radosť, sú plné humoru i myšlie-
nok. Autor vo svojich dielach často 
zobrazuje zvieratá a konfrontáciou 
s nimi karikuuje našu ľudskú ma-
losť. A poukazuje tiež na pozitíva 
v našom dnešnom uponáhľanom 
svete. 

Priestory galérie boli v ten deň 
zaplnené nielen širokým okruhom 
záujemcov a priaznivcov výtvarné-

ho umenia, ale aj blízkymi priateľ-
mi, vrátane hostí. Medzi nimi bol 
aj zahraničný záujemca, ktorý pri-
cestoval až z Moldavska, presnejšie 
z Kišineva. Počas vernisáže bolo 
v sále živo, vládla v nej pozitívna 
nálada, veď bolo sa na čo pozerať. 

Na záver treba snáď podčiarknúť, 
že karikaturista Vladimír Pavlík, 
aj ako držiteľ slovenského rekordu 
v rýchlokreslení karikatúr, vlastní 
nespočetné množstvo domácich 
i zahraničných ocenení, ktoré zis-
kal na rôznych súťažiach. Mnohé 
z nich sú z Talianska, Japonska, 
Kórey, z USA, Turecka, Nemec-
ka i z ďalekej Číny. Výstava je 
sprístupnená verejnosti až do 19 de-
cembra.

Milan Kupecký, 
kresby z výstavy

Občianske združenie a obec Radava 
zorganizovali ďalší, už tradičný Via-
nočný koncert, ktorý sa uskutočnil 
v sobotu 19. decembra v kostole sv. 
Cyrila a Metóda. V rámci koncertu 
vystúpili učitelia a žiaci Základnej 
umeleckej školy v Zlatých Morav-
ciach. Ako nám povedal predseda 
združenia Martin Vreštiak Vianoč-
né koncerty sú nepochybne vrcho-
lom každoročnej celoročnej činnos-
ti združenia. Tento názor podporuje 
nielen profesionalita účinkujúcich 
ale aj doterajšia účasť významných 
osobností na tomto podujatí, ako 
boli – podpredseda vlády Slovenskej 
republiky a minister fi nancií Ing. 
Peter Kažimír, guvernér Národnej 
banky Slovenska Doc. Ing. Jozef 
Makúch, PhD., vedúci úradu Mi-
nisterstva fi nancií SR Ing. Jaroslav 
Mikla, podpredseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Ladislav 
Marenčák, plk. Mons. Th Dr. Franti-
šek Bartoš, PhD., starostovia okoli-
tých obcí a ďalší vzácni hostia. (red.)

� Aj demokracia by sa mala vyvážať 
na základe objednávok.
� Nemôžeme sa spoliehať že nám 
niečo zadarmo spadne z neba. 
Okrem snehu.
� Nekašlite na všetko. Prispievate 
tak k epidémii chrípky.
� Bledšia ako mesiac je ľudská zá-
visť.
� Zlý autor viac troví, ako tvorí.
� Zdá sa, že lahšie je zaplátať ozó-
novú dieru ako štátny rozpočet.
� Von s pravdou! Za dvere...
� V dnešných znečistených rie-
kach sa skôr otrávite, ako utopíte.
� Akčný hlupák je horší ako triedny 
nepriateľ.
� Niektorí ľudia sú pre peniaze 
schopní všetkého. Hoci aj vstúpit 
do politiky.
� Nechty na končatinách rastú ove-
ľa rýchlejšie, ako príjmy.
� Schránkové fi rmy by mali zlik-
vidovať, pretože doteraz vediem 
márny súdny spor s niekdajším 
P.O. Boxom.
� Prednosti sa dajú skúmať aj odza-
du. Najmä tie ženské.
� Na domácu klobásu a slivovicu 
netreba certifi kát.
� Dnes sa skúsenosti neodovzdáva-
jú, ale speňažujú.
� Humor je najlacnejšia valuta. 
Súdiac podľa honorárov.

Podujatie, ktoré sa koná krátko po Novomestskom ostni

Samostatná výstava obrazov 
a karikatúr Vlada Pavlíka

Vianočný koncert

Čo vŕta Milanovi 

Kupeckému v hlave
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„Rendvanská“ základná škola 
je neveľkou prízemnou budovou, 
nachádzajúca sa niekde v strede 
obce. Stojí na miernom svahu kop-
ca v strede dediny a bola postave-
ná v roku 1913. Je to malotriedka 
a navštevujú ju žiaci od 1. po 4. 
ročník. Žiakov je vždy v každom 
školskom roku nemej ako 30. Sú 
ako veľká rodina. Učiteľky dohlia-
dajú na deti akoby boli ich mat-
ky. Všetci sa navzájom poznajú a 
pomáhajú si v ťažkostiach i počas 
plnenia školských povinností i 
v čase zábavy. 

Žiaci prichádzajú do školy s ra-
dosťou a vzhľadom na neprítomný 
dopravný ruch bez doprovodu ro-
dičov. Ročníky sa do tried spájajú 
podľa počtu detí. Často bývajú 

spojené - prvý a štvrtý ročník a 
druhý s tretím ročníkom. Učenie 
v spojených ročníkoch žiakom 
nerobí starosti. Rýchlo si zvyknú 
na seba i systém práce. Niekedy si 
starší žiak zopakuje vedomosti z 
nižších ročníkov a opačne. Stáva 

sa i to, že prvák sa zaujíma o vedo-
mosti z vlastivedy či prírodovedy. 
Počas výchovy je to pestré. Na Hu-
dobnej výchove starší pomáhajú 

Súčasnú budovu materskej školy 
v Semerove sprevádzkovali v roku 
1984. Je to jednoposchodová, mo-
derne riešená budova, s dvoma 
triedami, kuchyňou a miestnou 
knižnicou. Obklopená je veľkým, 
trávnatým dvorom s množstvom 
zelene a miest na hranie. Vlastní-
kom budovy je obec Semerovo. 

Výchovno-vzdelávací proces 
v Materskej školy v Semerove sa 
uskutočňuje podľa Programu vý-
chovnej práce pre deti predškolské-
ho veku. V roku 2002 prešla zriaďo-
vateľská funkcia materskej školy na 
obec Semerovo a v roku 2006 bola 
urobená rekonštrukcia interiéru a 
maľovka. Materská škola sa tak sta-
la pútavým miestom pre celodenný 
pobyt detí v kultúrnom, čistom a 
estetickom prostredí. V súčasnosti 
škola poskytuje celodennú a podľa 
záujmu rodičov aj poldennú sta-
rostlivosť.

Vytvára podmienky na zaško-
lenie detí s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou a detí, ktoré 
majú v nasledujúcom roku začať 
plniť povinnú školskú dochádzku. 

Pre zdravý duševný a telesný roz-
voj detí sa realizujú prvky zdravej 
školy a pracuje s metodikou Krok 
za krokom. Vedenie školy spo-

lupracuje so školskou jedálňou, 
rodičmi, Základnou školou Seme-
rovo, obcou, detským lekárom, sto-
matológom a logopédom.

V spolupráci s rodičmi organizu-
jú v tomto predškolskom zariade-
ní kultúrne podujatia, prednášky, 
spoločné výlety a súťaže v rámci 
spolupráce materských škôl sused-
ných obcí.

Na pôde materskej školy trá-
via všetci spoločne Vianoce, Deň 
matiek, Deň detí. Zúčastňujú sa 
kultúrnych akcií organizovaných 
Maticou slovenskou, stavajú máje 
a oslavujú fašiangy, májú posede-
nie s členkami Slovenského zväzu 
invalidov.

Mnohé ich aktivity propagujú 
formou káblovej televízie. Materi-
álne zabezpečenie a dopĺňanie po-
môcok realizujú za pomoci rodičov 
a vo veľkej miere za pomoci obec-
ného úradu.

Ich cieľom je umožniť deťom 
všestranne sa rozvíjať, čo najlep-
šie ich pripraviť na vstup do zák-
ladnej školy a to všetko pomocou 
individuálneho, citlivého prístupu 
zo strany učiteliek a všetkých pra-
covníkov školy k maximálnej spo-
kojnosti rodičov.                      (int.)

mladším, počas telesnej výchovy 
mladší chcú dokázať to, čo vedia 
starší a na hodine výtvarnej vý-
chovy chce každý vytvoriť niečo 
zaujímavé. Učiteľky sa starajú nie-
len o kvalitné vzdelávanie, ale aj 
o záujmy, zábavu a aktívny oddych 
žiakov. Vedomosti si žiaci rozširu-

jú najmä zapájaním sa do rôznych 
súťaží. Pravidelne riešia matema-
tickú olympiádu, tzv. pytagoriádu 
a to na školskej i okresnej úrovni. 
Práce z výtvarnej výchovy učiteľ-
ky zasielajú do rôznych súťaží, ako 
sú - Európa v škole, Vesmír očami 
detí, Slovensko moje. Doteraz sa 
zapojili do každého ročníka súťaže 
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo 
mám rád Slovensko“. Súťažili aj na 
podujatiach ako Šaliansky Maťko, 
Rozprávkové vretienko a ďalšie. 
Súťažia aj vo vybíjanej – zmiešané 
družstvo, olympijský beh. 

Nakoľko všetci žiaci navštevujú 
náboženskú výchovu, každoroč-
ne na jeseň vytvoria obraz z plo-
dov zeme na výstavku do kostola, 
na Vianoce nacvičia krátku scénku 
o narodení Ježiška. Pretože chcú 
zdravo žiť plnia projekt – Škola 
podporujúca zdravie. Organizujú 
týždeň zdravej výživy, Jabĺčkovú 
desiatu, Týždeň bez pozerania te-
levízie. Viac pohybu na čerstvom 
vzduchu, Mliečny týždeň spojený 
s ochutnávkou mliečnych výrob-
kov. Ku dňu nefajčiarov vyhotovili 
nástenku do vestibulu Kultúrneho 
domu o škodlivosti fajčenia a uží-
vania drog. Žiaci sa prezentujú i 
na verejnosti. Pre občanov a naj-
mä rodičov pripravujú program 
na deň Mikuláša a ku Dňu matiek. 
Dvakrát v roku vystavujú svoje 
práce, vždy v októbri pripravu-
jú darčeky pre starých rodičov a 
v máji venujú kvety matkám. Kaž-
dý rok sa tešia na fašiangový kar-
neval, kde po dobrej zábave sa ob-
čerstvia šiškami a čajom. 

 V popoludňajšom čase sa v ško-
le vyučuje cudzí jazyk. Vytvorili si 

dva krúžky – práca s počítačom 
a šikovné ruky. V rámci Zdra-
vej pohybovej výchovy chodia 
do plavárne v Nových Zámkoch. 
Organizujú i podujatia mimo 
obce. Navštívili divadlo v Nitre, 
Mestskú knižnicu v Šuranoch, 
Hvezdáreň v Hurbanove, Poľov-
nícke dni v Leviciach, kúpalisko 
v Podhájskej. Pravidelne ku koncu 
školského roka idú na výlet, v pod-
titule Za krásami Slovenska. 

Viac razy v škole zorganizovali 
Európsky deň rodičov a detí, vždy 
s iným námetom, podľa ročného 
obdobia. Prvky environmentálnej 
výchovy sa premietajú i do separo-
vaného zberu druhotných surovín, 
ktorý prebieha v obci a na ktorom 
sa podieľajú i žiaci. Ku Dňu Zeme 
si skrášľujú okolie školy výsadbou 
okrasných kríkov. Ekologická vý-
učba prebieha v prírodnom pro-
stredí, konkrétne v areáli Vodný 
mlyn Kolárovo, kde získali okrem 
vedomostí i vzťah k prírode. 

Hoci sú málotriedkou, získa-
li rôzne ocenenia na súťažiach. 

Napríklad na 11. ročníku celo-
slovenskej súťaže „Prečo mám 
rád slovenčinu, prečo mám rád 
Slovensko“ získali Čestné uzna-
nie a za prácu z výtvarnej výcho-
vy „Naša obec očami detí“ získali 
v rámci okresu 1. miesto. V rámci 
okresu získali aj ocenenia v lite-
rárnej tvorbe, v prednese i v súťaži 
hliadok mladých zdravotníkov. 

Ak náhodou navštívite ich škol-
ské zariadenie, všade vôkol vládne 
čistota, poriadok, steny sú vkusne 
vyzdobené. O čistotu a hygienu 
priestorov školy sa stará školníč-
ka, ktorá pomáha i pri rôznych 
akciách organizovaných školou. 
Na výchovu a vzdelávanie žia-
kov dohliadajú učiteľky. Škola 
nie je právny subjekt, patrí pod 
obec Radava, ktorá pomáha škole 
po stránke materiálnej i fi nančnej. 

-sz-

História materskej školy v Semerove
Celodenná starostlivosť o žiakov

Všetci žiaci navštevujú náboženskú výchovu v duchu tradícií obce

Vsadili na súdržnosť kolektívu

Vo foyer Divadla Andreja Baga-
ra v Nitre sa konala v týchto dňoch 
vernisáž výstavy karikatúrnych 
prác s názvom Videnie nevidenia 
- i videnia. Téma bola ľubovoľná. 

Hlavným organizátorom prvého 
ročníka tejto súťaže spojenej s vý-
stavou bolo Stredisko integračných 
aktivít Sina Nitra, n. o. pre zrako-
vo a viacnásobne postihnutých 
občanov, ktorej predsedom je Jo-
zef Zbranek. Podujatie moderoval 
sám riaditeľ nitrianskeho Divadla 
Andreja Bagara v Nitre Ján Greššo. 
Po vyhodnotení súťaže sa kona-
la aj prezentácia knihy aforizmov 
„Čo vŕta Milanovi Kupeckému

v hlave“. Nechýbal ani krátky kul-
túrny program a napokon i spoloč-
ný banket.

Odbornú profesionálnu porotu 
predstavovala dvojica, humoris-

tov-karikaturistov Vlado Pavlík 
a František Bojničan. I na tejto sú-
ťaži sa prejavil súčasný slovenský 
satiricko-humoristicky trend, keď 
opäť bolo viac zahraničných súťa-
žiacich, ako domácich. Odzrkadlilo 
sa to, okrem početného zahraničné-
ho zastúpenia i na relatívne vysokej 
kvalite zaslaných prác. Prvenstvo 
a tým i zlatú dúhovku si odniesol 
Jiří Novák z Česka, za ním skončil 
Andrej Popov z Ruska a na treťom 

mieste sa umiestnil Tony Tasco 
z Belgicka. Oceniť treba najmä to, 
že sa na nej zúčastnili autori zvuč-
ných mien, ako sú Márie Plotěná 
a Břetislav Kovařík, obaja z Čes-
ka, Izabela Kowalska-Wieczorek 
z Poľska, Konstantin Kazanchev 
z Ukrajiny, Slováci Bobo Pernecký 
a Miroslav Barvičák. Všetci spo-
mínaní získali Čestné uznanie. 
V súťaži, kategória do 18 rokov 
bola odmenená bronzovou dúhov-

Na ľudovú nôtu
V minulosti vytvoril náš ľuď 

hodnoty aj tvorbou ľudivých pesní, 
z ktorých nie všetky boli doteraz 
publikované. Aj naša minizbierka 
je iba z niektorých, ktoré sa nám 
podarilo zhromaždiť a zachovať. 
Nabudúce sa možno pokúsime zís-
kať takýto druh ľudového folklóru 
z ďalších dedín nášho slovenského 
vidieka. 

Aj toto duchovné bohatstvo, kto-
ré nám v tejto podoba zanechali 
predošlé generácie môže byť akýmsi 
príspevkom do spoločnej Európy. 
Tieto prekáracie veršíky sú najmä 
mladej generácii neznáme, hoci 
majú svoju históriu a aj preto je 

dobré si ich aspoň takouto formou 
príležitostne pripomenúť. Tieto ver-
šovačky z Požitavského regiónu, ke-
dysi kde-koho pohnevali, pretože sa 
ľudia nimi „dopaľovali“, dnes sa už 
každý nad nimi iba pousmeje.

ŠURANY sú široko-ďaleko zná-
me svojim tvrdým nárečím, ktoré 
je podobné trnavskému. Preto sa 
Šurancom ľudia z okolitých dedín 
posmievali aj takto: „Nyny, lala, ku-
tuši sa bijú!“ Alebo: „Duro, daj tú 
retaz! Ideme merat tonu.“

V neďalekom Nitrianskom Hrád-
ku (na Várade) sa Šurancom po-
smievali takto: „Váradani kona drali, 
Šurančani uchýtali, namali ho dosť 
zjedli mu aj chvóst“. Alebo: „Šuran-
čani gavalíri zjedli žabu na taníri“, 

alebo: „Šurančani vy ste, obesili by 
ste, mlynárovho psíka za kus motú-
zika.“

Šuranci im zasa na oplátku zvykli 
zanôtiť: “Na Várade na rohu, visí 
žaba za nohu a to taká veliká ako rýl 
a motyka.“

Alebo: „Na Várade na zvonici visí 
žaba na trlici“, alebo: Váradani srnci 
varili sa v hrnci, nemohli sa vydria-
pať museli tam pokapať.“

 O šurianskom hrade, ktorý stál 
na Podzámečku: 

„Ten šuransky zámeček, je na 
peknej rovine,

pod ním stojí milá, holubenka 
sivá, z vínečkem šenkuje.“

Aj takto sa ešte aj dnes príleži-
tostne pospevuje v ľudovej piesni 

o dnes už neexistujúcom šurian-
skom hrade, ktorý stál na šurian-
skej lokalite (ulici) Podzámeček 
a ešte pred niekoľkými desiatka-
mi rokov sa tu zachovala po ňom 
studňa.

Aj na ostatné obce vymysleli ľu-
dia veršovanky:

ONDROCHOV (dnes už pomaly 
zániková obec):

„Ondrhov, štyri kočky zadrhóv
a tú pátu nemohóv, prišél kocúr po-
mohóv. Piata sa mu nedala aj kocúra 
zožrala.“

BÁNOV:
Časté požiare v obci dali kedysi 

podnet k vzniku tejto povedačky:
„Na Bankesy voda horí, so sla-

mou ju dusli, husi boli fajermáni 
a kačice trúbili.“

 Jednému zomrelému sa prihová-
rali: „Jano múj, Jano múj, čéra večér 
strýk prišél, aby si mu orat šél. A ty si 
mu neoral, keď ta pánboh povolal.“ 

kou Anna Pénzešová zo Slovenska, 
prvé a druhé miesto porota neude-
lila. 

Milan Kupecký, 
snímky Gabriela Kováčová

Podujatie moderoval riaditeľ nitrianskeho divadla

� V rámci programu, vystúpila, 
okrem iných aj hudobná country 
skupina.

� Knihe bola viac ako konkurencia domáca hruškovica od Vlada Pavlíka.

� Hlavní protagonsti stretnutia, zľava víťaz súťaže karikaturista Jiří No-
vák, vedúci Strediska integračných aktivít Sina Nitra, n. o. pre zrakovo
a viacnásobne postihnutých občanov Jozef Zbranek, riaditeľ nitrianske-
ho divadla Ján Greššo a porotcovia súťaže František Bojničan a Vladimír 
Pavlík.

Vernisáž z výstavy Videnie nevidenia 
- i videnia v Divadle Andreja Bagara v Nitre

Tvorivosť  ľudí z našich požitavských obcí a miest

Vyberáme z bohatého archívu Milana Kupeckého
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Majitelia a prevádzkovatelia
Rybníka Mederčina

prajú čitateľom Chýrika 

pf 2016! 
A tešia sa na vašu návštevu 

v priebehu sazóny tohto roka!

Využite služby rekreačného strediska Mederčina

Silvestrovské pele - mele ...

Ívery

Služby takmer po celý rok
Rybník Mederčina v Nitrian-

skom Hrádku existuje od roku 
2005 ako súkromný rybník. Na-
chádza sa v malebnom prostredí 
v strede prírody. Majtelia od jeho 
vzniku pripravili pre návštevní-
kov, nielen rybárov, miesto pre 
obľúbené športové aktivity a zá-
roveň miesto na trávenie aktívne-
ho voľného času s rodinou, alebo
s priateľmi. A to pre všetky veko-
vé kategórie, od najmenších až po 
tých skôr narodených. Pre deti je tu 
vytvorený priestor v podobe krás-
neho detského ihriska, pre nadšen-
cov športu sú k dispozícii dve vo-
lejbalové ihriská, jedno futbalové 
a multifunkčné ihrisko s trávnatým 
povrchom. Pre romantické povahy 
je možnosť zapožičania si vodných 
bicyklov a možnosť vychutnať si 
tak západ slnka z hladiny rybní-
ka, prípadne s chladeným pivom 
v ruke. Rybník slúži samozrejme 
prioritne ako lovný rybník, kde po 
zakúpení povolenky môžete chytať 
ryby. Je to prevažne kaprovitý revír, 
ale po použití vhodnej návnady vás 

môže prekvapiť aj úlovok v podo-
be krásnej šťuky. Miestne pravidlo 
rybníka je, že ryby do 4 kg si môže 
rybár kedykoľvek odkúpiť, zatiaľ 
čo ryby nad 4 kg sa považujú 
za trofejný úlovok, ktorý treba 
vrátiť späť do rybníka. K rybolo-
vu je povolený iba háčik bez proti 
hrotu. Pre rybárov začiatočníkov 
je v ponuke, respektíve k zapoži-
čaniu základná rybárska výbava. 
Pri rybníku je bezplatné parkovis-
ko. Po vzájomnej dohode je mož-
nosť nočného rybolovu, s priesto-
rom na rozloženie stanov, a zároveň 
s možnosťou stanovania, športo-
vých aktivít či grilovania. Ulovenú 
rybu si možno odkúpiť. Chytať po 
zakúpení povolenky môže každý, 
netreba rybársky preukaz. Hĺbka 
vody sa pohybuje do 1,7 metrov. 
Nachádzajú sa tu okren kaprov 
a šťúk aj karasy, zubáče, pleskéče 
a sumci. V rámci občerstvenia je 
tu pre návštevníkov bufet s reštau-
ráciou, kde si prípadne môžete dať 
pripraviť úlovok, ktorý ste si práve 
ulovili. Pre tých menej úspešných 

Recept, ako mať po celý čas 
dobrú náladu. Prečítajte si humor 
a satiru. Verte, že oplatí sa smiať 
a tešiť sa. Ono vám to síce nepomô-
že vyriešiť vaše každodenné prob-
lémy, ale stojí to za to. Navyše ak sa 
budete usmievať, viete koľko tým 
naštvete ľudí, ktorí vás stretnú?!

���
– Ešte pred vianočnými sviatka-

mi sme odcestovali na dovolenku.
– A kde ste ju celú strávili?
– V nemocnici.

���
– Preboha, - vraví policajt, ktorý 

po silvestrovskej noci zastavil vodi-
ča osobného auta:

– Ako ste vôbec takto opitý 
mohli sadnúť si za volant?

– Nemohol. Kamaráti mi po-
mohli.

���
– Prečo blondínka počas vianoč-

ných nákupov chodí v obchode po 
štyroch?

– Hľadá nízke ceny.

Na Silvestra príde k dopravnej 
nehode. Zrazilo sa auto s konským 
poťahom. Policajt vidí, že kôň má 
zranenú nohu. Vytiahne zbraň a 
koňa jediným výstrelom utratí. 
Vzápätí sa otočí s pištoľou v ruke k 
posádke auta a vraví:

– Je tu ešte niekto zranený?!
���

Opitý, vracajúci sa zo silvestrov-
skej zábavy sa dá zaviesť taxíkom 
domov.

– Kam to bude presne? - pýta sa 
taxikár.

– Opitý na to:
– Do obývačky.

���
Zo silvestrovskej zábavy sa vra-

cia opitý vodič. Zastavia ho policaj-
ti a pýtajú sa ho:

– Kedy ste sa naposledy tak opili?
– Ajajaj, to bolo dávno. Ešte vlani.

���
Na súde.
– Ako ste sa mohli tak do nemo-

ty opiť a potom riadiť auto, pán 

Mrkvička?
– Viete, počas silvestrovskej zá-

bavy som bol v zlej spoločnosti. 
Boli sme štyria na liter slivovice 
a všetci, okrem mňa boli abstinen-
ti.

Treba uzákoniť eutanáziu. Prevý-
chova vychádza draho.

Aj tzv. obyčajní ľudia majú 
možnosť hovoriť do politiky. V ka-
viarňach a v reštauráciách.

Chceli si zvoliť zlatú stednú ces-
tu. Ale len v krajnom prípade.

Angažovanosť v politike sa vy-
pláca. Najmä v euromene.

Nemám problémy s hryzením 
svedomia. Mám umelý chrup.

Ťažké je byť nejakého vierovy-
znania, keď človek pomaly neverí 
ani tomu, čo vidí.

Aj ako pesimista vidím občas ne-
jaký ten krok vpred. Najmä v spo-
ločenskom tanci.

Každý deň dostávam košom. 
Pri nákupe v supermarkete.

K skromnosti sa hlásime najčas-
tejšie až vtedy, keď stratíme všetko 
ostatné.

Najľahšie je zdolávať prekážky 
ktoré si sami staviame.

Skúsenosť: Ľahšie je hovoriť po 
lopate, ako s ňou robiť.

Rada: Skôr ako si niekoho začne-
te vážiť, najskôr si ho premerajte.

K zrátaniu prichádza obyčajne 
vtedy, keď sme v mínuse.

V každom človekovi je niečo 
dobré. Najmä po výdatom obede.

Nielen v splácaní hypotéky sme 
dĺžnikmi, ale aj svojej povesti.

Nebral by som úplatky, keby 
som ich nemusel dávať.

Človek by aj žil poctivo, ale musí 
prežiť.

Snažím sa byť vždy slušný. Aj 
pri nadávkach každému vykám.

Mnohí vedia šplhať, hoci boli 
oslobodení od telocviku.

Milan Kupecký

rybárov i ostatných návštevníkov 
je v ponuke množstvo jedál vátane 
rybacích pochúťok. Hostitelia ne-
zabudli ani na fanúšikov dobrého 
piva, originál kofoly, palaciniek, 
či nanukov. Každý rok sa tu ko-
najú rybárske preteky, ako i rôzne 
športové a kultúrne podujatia, vrá-
tane súťaže vo varení guláša. Tieto 
akcie bývajú spojené s bohatým 
koltúrnym a športovým o progra-
mom, niekedy až do rána bieleho...
Priestory rybníka využívajú na re-
lax v priebehu roka, najmä počas 

víkendových dní rôzne organizácie 
a konajú sa tu aj súkromné oslavy, 
kedy je plne k dispozícii obslužný 
personál reštaurácie. Keže ide aj 
o mimo sezónnu prevádzku v zim-
nom období sú k dispozícii na po-
dobné akcie dve vykurované miest-
nosti a v lete je k dispozícii veľká 
terasa s výhľadom na rybník.

KONTAKT:
Telefón:  +421 35 650 7080
 +421 905 453 750
E-mail:  mail@medercina.sk

CHÝRNIK: Vydáva: Vydavatelstvo H+S. Vychádza ako mesacník v obciach a mestách novozámockého regiónu. Povolené: OVS OÚ, reg. c. 265/2003.
Zostavuje Milan Kupecký. Adresa: Redakcia CHÝRNIK, ul. SNP c. 42, 940 01 Nové Zámky. E-mail: humorista@milankupecky.eu. Web: www.milankupecky.eu. Telefón: 0907/905 537.

Nevyžiadané príspevky redakcia nevracia, ani ich nehonoruje.
Tlac: Necarte Komárno. Internet: www.izamky.sk, www.watson.sk
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Lekár radí
Prekyslený organizmus - časovaná bomba!

Človek sa rodí s telom naprogra-
movaným na dlhovekosť – približ-
ne na 130 rokov. Od spôsobu, ako 
so svojím telom zaobchádza, závisí, 
či zostane v zdraví, alebo ochorie 
a predčasne umrie. Každý hnev, 
každý stres, neprimeraná strava, 
každé neprirodzené, čiže životu ne-
priateľské správanie ,odpisuje niečo 
z konta nášho života, až napokon 
ostane len malý zlomok pôvodné-
ho programu. Tu pramenia príčiny 
chorôb a utrpenia. Je však potešu-
júce, že toto dodatočné negatívne 
presmerovanie svojho vývoja mô-
žeme zvrátiť. Ak človek urobí čosi 
v záujme toho, aby žil čo najdlhšie, 
zdravý a vitálny, je to dôkaz, že ve-

del prijať dar života. Nikdy nie je 
neskoro plne oceniť tento dar a dať 
mu možnosť, aby sa naplno preja-
vil. Nevyžaduje si to veľké úsilie a 
v prípade každého človeka to vedie 
k potešiteľnému výsledku: oveľa 
dlhšie ostane mladý a až do vyso-
kého veku si môže udržať zdravie 
a vitalitu. Existuje nespočetne veľa 
chorôb, ale len jedna jediná príčina: 
neprirodzený spôsob života, ktorý 
nerešpektuje jeho princípy. Keď člo-
vek nie je zdravý a necíti sa dobre, 
je to signál, že v jeho živote sa deje 
niečo nesprávne. Sú dve základné 
príčiny neprirodzeného spôsobu 
života: nevedomosť a nedbalosť. 
Obe sú odstrániteľné. A jediným 
účinným liekom je poznanie. Mno-
hí ľudia však iba užijú nejaký pro-
striedok na potlačenie bolesti, a 
keď bolesť zmizne, vsugerujú si, že 
sú zdraví. Prekyslenie organizmu 
(acidóza) sa dnes pokladá za jed-
nu z najnebezpečnejších civilizač-
ných chorôb, pretože zdravie bez-
prostredne závisí od acidobázickej 
rovnováhy v našom tele. Prekys-

lenie je základom väčšiny chorôb, 
preto dôkladná očista od kyselín 
a opätovné doplnenie minerálov 
sú základom každej liečby. Deje sa 
to predovšetkým prostredníctvom 
prirodzenej výživy, bohatej na zá-
sady. Dnes sa veľa hovorí o umie-
raní lesov a o kyslých dažďoch. Ale 
tie isté škodliviny, pre ktoré nám 
hynú lesy, útočia aj na naše zdravie. 
Najprv zomrie les, potom človek. 
Kyslý dážď spôsobuje prekyslenie 
pôdy a kyselinotvorná strava zasa 
prekyslenie ľudského organizmu. 
Toto neprirodzené prekyslenie 
organizmu človeka vedie čoskoro 
k ochoreniu a k predčasnému star-
nutiu. Prvý krok k zmene spočíva 
v poznaní a pochopení týchto fak-
tov. Druhým krokom je urobiť to, 
čo je NEVYHNUTNE potrebné, 
čiže akceptovať všetko prirodzené 
a eliminovať zdraviu neprospešné 
návyky. Skôr či neskôr sa musí kaž-
dý z nás zapodievať svojím zdra-
vím. Čím skôr s tým začneme, tým 
prekvapivejšie a úžasnejšie bude to, 
čo môžeme dosiahnuť. Je dôležité 
začať čo najskôr. Podľa možnosti už 
za mlada. Ale nikdy nie je neskoro: 
ešte aj osemdesiatnik môže totiž 
v priebehu niekoľkých hodín vý-
razne zlepšiť svoje zdravie.

Kroky k optimálnemu zdraviu sú 
všeobecne známe a jednoznačne sa 
ukazuje, že choroba aj predčasné 
starnutie sú dôsledkom nespráv-
nych návykov v živote. Medicínsky 
výskum v poslednom čase dospel 
doslova k revolučným poznatkom, 
ktoré viedli k prelomu na ceste 
k dokonalému zdraviu a vitalite 
až do vysokého veku. Žijeme v in-
formatickej ére, no napriek tomu 
niektoré dôležité informácie, často 
dokonca aj tie životne dôležité, sú 
nám neznáme. Sú etniká a prírod-
né národy, v ktorých je úplne nor-
málne dožiť sa vyše sto rokov bez 
chorôb. A to je dostatočný dôkaz, 
že v zásade to možné je. Pritom 
je prekvapujúce, aké jednoduché 
kroky a aký krátky čas stačia na to, 
aby sa zdravie človeka priam neu-
veriteľne zlepšilo. Najdôležitejším 
krokom, základom každej liečby a 
predpokladom vyliečenia i zacho-
vania zdravia až do vysokého veku 

(pokračovanie na str. 10)

Pra-mienky

Citius, altius, fortius
Skutočne bojovať začíname vtedy,

keď sme presvedčení,
že už ďalej nevládzeme.

Prístup k informáciám
A čo ak jedna myšlienka

preváži megabajty hlúpostí ?!

Reforma
(podľa Murphyho)

Aj úspora administratívy
sa rieši byrokratickými metódami.

Byť, či nebyť (fi lozofom)
Mnohí by radi boli Sokratom,

žiť so Xantipou však odmietajú.

Zrnká
Zbierajme zrnká múdrosti,

lebo bez nich sa nedá rozsievať.

Genetický kód?
Demokracia je u nás poznačená

tými nedostatkami, 
ktorými sa vyznačoval aj socializmus.

Pohrobkovia
Ešte nie všetci,

ktorí mali niekoho za sebou,
to už majú za sebou. 

Deľba práce
Jedni robia čo môžu,
iní môžu to, čo robia.

Zlyhanie
Úlohu hrdinu nezvládol.

Spadol z podstavca.

Svetlo
Nestačí byť svetlom,

treba byť jeho zdrojom. 

Nevyhnutnosť
Hlavným predpokladom nesmrteľnosti

je smrť .

Macocha múdrosti
Opakovanie v neskorších rokoch

už býva spravidla matkou sklerózy.

Pôrod
Dieťa sa rodí ťažko,

ešte ťažšie sa rodí človek.

Workoholik
U nás prevládajú workalkoholici.

Pijú aj v práci.

Prinášame humorné tradície z nášho regiónu a hoci mnohí ich pamätníci ešte žijú, treba ich 

priblížiť aj novej, mladej generácii

Šurany

 Povráva sa, že v Šuranoch býva-
jú hody známe po okolí. Ísť na ne 
sa vraj nevypláca, pretože hosťov 
kŕmia iba šalátom, dovezeným do 
mesta vlakom.

 Kedysi dávno sa v Šuranoch 
stratil pes. Obecný hlásnik to dával 
bubnom na známosť: „Stratev sa 
čérný kutuš s býlíma papučámi. Kto 
ho nájde, nech kutuša vráti a papu-
če nech si nehá.“ Odvtedy dodnes 
Šurancov prezývajú „kutuši“.

 Nie je to tak dávno, snáď „iba“ 
niekoľko desaťročí, čo v Šuranoch 
mali veľmi starostlivého predsedu 
MNV, ktorý bol známy svojim sil-
ným hlasom. Známi mu hovorili 
familiárne - richtár! S odstupom 
času sa tento bývalý richtár, potom 
čo zvolili nového, sám nezabudol 
pochváliť pri náhodných osob-
ných stretnutiach s občanmi, že, 
citujeme.. “To boli časy, keď som 
ja „richtároval! Vtedy nebolo treba
v meste zaviesť ani len mestský roz-
hlas, pretože keď som ja prehovo-
ril pri artézskej studni na námestí, 
bolo to počuť po celom meste a aj 
v priľahlých majeroch.“ 

���� ���� ����

 Malý Várad 
(dnes Nitriansky Hrádok, 
časť Šurany)
 
Vraj na „Várade“ sa kedysi raz, 

ešte v starom kostole (dnes majú 
„Váraďani“ moderný kostol), v or-
gane usadil tchor. Počas omše, keď 
organista začal hrať sviatočné me-
lódie, tchor sa zľakol a vybehol von. 
Ľudia sa za ním rozbehli, v snahe 
chytiť ho. Tchor bol však o niečo 
rýchlejší a zachranil sa v blízkom 
živom plote z orgovánu, ktorý pat-
ril rodine Hučíkových. Jeden z pre-
nasledovateľov komentoval vzniklú 
situáciu takto: “Škrkév z organu do 
hučíkevho plotu“. Odvtedy, pričom 
žijú ešte pamätníci tejto udalosti, 
keď chce niekto pohnevať „Vára-
dana“, zopakuje mu túto vetu. 

 Alebo, raz sa vyšetrovateľ pýtal 
na istú nepríjemnú situáciu, ktorá 
sa stala v obci. Oslovil starého Hu-
číka.

– Tak, pán Hučík, popíšte čo 
všetko ste videli, ako to vlastne 
bolo? Pán Hučík odpovedal: „Nuž, 
čo sem videv, to sem videv, jak Ra-
učina Benku drgév...“

– A čím ho drgév? - pýta sa vy-
šetrovateľ.

– Nuž čím? Majzlíkem do prsú...“

���� ���� ����

Kesa - Bánovská Kesa
(dnes Bánov)

 O Kesanoch sa hovorí toľko 
vtipov ako o Záhorákoch, ba pri-
pisujú sa im aj niektoré príhody
o Škótoch, ktorí sú, ako vieme, veľ-
mi lakomí. Či je to tak, ťažko objek-
tívne posúdiť.

 Kedysi, veľmi dávno niesol „Ke-
san“ cestou z Nových Zámkov do 
Bánova na chrbáte veľkú fľašu pá-
lenky. Ako sa pred svätým krížom, 
ktorý stojí povedľa cesty neďaleko 
obce, uklonil, fľaša sa mu oň zachy-
tila, spadla mu z chrbáta a rozbila 
sa. Nahnevane sa pozrel na svätého 
a s povzdychom vyriekol: “Aj sem 
se ti ukloniv, aj tak si mi pálené
z chrbta zhodiv.“

 Jedna klebeta sa vzťahuje tiež na 
Kesanov, ktorí vraj raz počas zimy 
naťahovali v kostole lavicu. Mysle-
li si, že sa im lavica scvrkla, keďže 
sa na ňu pri sedení v lete vmestilo 
osem babičiek a cez zimu o dve me-
nej. Starké sa nedovtípili, že na sebe 
majú zimné kabáty, ktoré zaberajú 
miesto.

 Bánov je veľká obec a tak sa
u nich traduje a spomína aj udalosť 
z fary, pri vyberabní do zvončeka. 
Vraj po omši sa pochválil jeden ob-
čan druhému: „Ale sem s kostelní-
kem vybabral. Jeden sem mu dav, 
sedem sem mu zav...“

 Mimochodom, o „Kesanoch“ ko-
luje v Požitavskom regióne, i o kú-
sok ďalej, viac vtipných príhod. 
Podaktorí vravia, že si ich sami na 

seba vymýšľajú, aby boli zaujímaví 
a populárni. 

 Vraj pri prechode z letného 
času na zimný im to vychádza tak, 
že v tých dňoch, keď sa čas nmení 
majú v obci hody, ktoré im takto tr-
vajú o hodinu dlhšie. A vraj, keď sa 
na hodovej zábave nikto nepobije, 
musia hody opakovať.

���� ���� ����

Fedýmeš 
(Úľany nad Žitavou)

„Fedýmešan“ (mimochodom, 
hovoria im aj „pepéškári“, pretože 
vraj u nich „bíla slípka čírne vajco 
znísla“) raz kúpil kozu. Aby si pri-
vykla, zavrel ju do chlieva a kŕmil. 
Ona však krmivo odmietala. Na-
hnevaný sa takto sťažoval susedovi 
(nárečím): „ Sused, tá moja koza je 
veľká mršina. Slíže nezé, datelinu 
nezé, lopúchy nezé, chrchláče nezé, 
tak čo zé, jej otca zé?...

���� ���� ����

Komjatice

Kto by v okolí Požitavia nepoznal 
Komjatice, kde sú vraj dievčatá veľ-
ké klebetnice. Aj komjatické hody 
majú veľký chýr po okolí. Pretože 
tam hosťov neradi na hody vidia. 
Vraj, prísť na hody do Komjatíc
5 minút pred obedom je ešte sko-
ro a päť minút popoludní je už ne-
skoro.

 Komjatičania boli znmi aj tým, 
že sa tam vždy na zábave niekto po-
bil. A keďže chlapiská to boli vždy 
ozrutné, ako sa patrí, ešte aj teraz 
ich prezývajú „lapaji“. A Komjati-
ce - Lapajovce. Aj v tejto obci má 
humor tradíciu, podobne ako aj 
v ďalších obciach Požitavia.

���� ���� ����

Kostolný Sek

Od ucha k uchu sa ešte aj dnes 
pošepkáva, že v Kostolnom Seku, 

ktorý je v súčasnosti akýmsi pred-
mestím Šurian, vraj hodili kedysi 
do vody (do neďalekej Niterky) 
richtára zo susednej obce. Aby ne-
zostali vinní, kričali po ratu: “Ľudé, 
vo vode je hastrman!“ Odvtedy im 
prischla prezývka „Hastrmani.“

���� ���� ����

Rendva 
(Radava)

 Najznámejšou časťou obce bola 
dlhé roky časť tzv. Hnilý kút, kto-
rý niesol meno pravdepodobne 
po hlinených domkoch, ktoré tam 
dlhé roky stáli. Obec je známa aj 
chovom kôz. V obci vraj mali ke-
dysi obecné nohavice, ktoré si kaž-
dý mladoženáč pred svadbou poži-
čiaval od richtára. Známe je široko 
- ďaleko víno „Rendvanské kysevé“.

���� ���� ����

Dolný Ohaj 

V obci sú známe škrobárne i pá-
lenica, čo však necharakterizuje 
miestnych obyvateľov, že by boli 
„škrobmi.“ Zachovala sa však 
o nich jedna klebeta, že vraj - istý 
čas holili makové slíže, aby neboli 
zarastené.

���� ���� ����

A ešte raz

Šurany

O Šurancoch, či Šurančanoch sa 
povráva i to, že mali kydysi dvoch 
richtárov. Jeden z nich bol vraj 
mestský a druhý podzámočský 
(Podzámočok bola najstaršia, prvá 
ulica mesta, ktorá mala studňu
a stál na nej bývalý šuriansky 
Hrad.) A keďže boli dvaja richtári, 
vznikali hádky, ktorý je ten prvý 
a koho slovo platí ako rozhodujúce. 
Tieto škriepky vždy dávali námet 
na rôzne veselé príhody. O Podzá-
mečku sa v raví, že mal toľko ne-
prehľadných uličných zákutí a zá-
krut, že v tejto časti neraz poblúdili 
aj - drotár, vápnár a péráš. A mož-
nože viete, že Šurany majú najdlhší 
most na svete. Vedie zo Šurian do 
Argentíny. (pozn. Argentína je časť 
mesta za štrekou).

-kup-

Zo  Šurian a okolia
Takmer v každej slovenskej dedinke, požitavský región nevynímajúc, kolujú medzi pospolitými ľuďmi 

veselé historky. Prechádzajú, alebo inak povedané, dedia sa z generácie na generáciu a pretrvávajú desaťro-
čia. Ľudia si nimi pripomínajú smiešne príbehy, ktoré sa stali v tej-ktorej obci, či mestečku. Zaujímavé však, 
že počujeme ich vždy v inej, nie v tej, kde sa údajne stali, ktorej sa bezprostredne dotýkajú.



CHÝRNIK 9

Omrvinky zo Silvestrovského stola
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Takmer telegraficky o vzniku 
obce Hul. Sídlisko z mladšej doby 
kamennej s kultúrou volútovou a 
lengyelskou. Sídlisko z najmladšej 
doby kamennej a hrobový nález 
kanelovanej keramiky. Pohrebisko 
skrčencov zo staršej doby bronzo-
vej (nitrianska skupina). Sídlisko 
zo staršej doby železnej a z doby 
rímsko-barbarskej. Pohrebisko  
z doby sťahovania národov. Slo-
vanské sídlo a pohrebisko z doby 
veľkomoravskej a z 10. až 12.storo-
čia. V 11. storočí sa obec stala prí-
slušenstvom Tekovského hradu. Až 
do konca 11.storočia osady v Huli 
sú v zoznamoch tekovského archi-
diakonátu uvádzané ako kráľovský 
majetok v správe tekovského župa-
na. V polovici 12.stor. boli tu už dve 
osady – Malý a Veľký Hul. Koncom 
12. storočia jedna z hulských osád 
patrila aj dvoru benediktínskeho 
kláštora v Trávnici. Začiatkom 13. 
storočia krátko patrili osady v Huli 
Hlohoveckému hradu, potom hra-
du Jelenec. Pred vpádom Tatárov 
(v roku 1241) patrili osady v Huli 
hronskobeňadickému opátstvu. 
Tatárskym vpádom zničené osady 
boli obnovené až po roku 1260. 
Obe osady v Huli sa dostali do ma-
jetkovej držby nitrianskej kapituly. 
Táto ich r.1275 dala do doživot-
nej držby vojvodcu – zástavníka 
Salamona. Spomína sa vo viero-
hodnom liste nitrianskej kapituly  
o predaji zeme Aguch (Agač) z roku 
1290 ako kuriálny majetok. V súpi-
se osád z roku 1302 sa uvádza Malý 
a Veľký Hul s kostolom. Kostol bol 
postavený pri kúrii okolo r.1299, 
pravdepodobne neskororománsky, 
tzv. pánskeho typu. Po roku 1301 
bol do roku 1317 pánom Hulu Ma-
túš Čák. V roku 1287 boli v chotári 
umiestnené vojská Ladislava IV. Za 
ťaženie nemeckého cisára Henri-
cha. V rokoch 1362 až 1364 v cho-
tári táborili vojská Karola Luxem-
burského. Na začiatku 15.storočia 
20 rokov trval spor zemepanských 
rodín z Hulu a Úľan o právo rybo-
lovu. V roku 1465 v chotári tábo-
rili husitské vojská. Koncom 15. a 
začiatkom 16.storočia sa okrem 
Malého a Veľkého Hulu spomína 
aj Hully praedium. V rokoch 1506-

1521 je bolo vlastníkom hronsko-
beňadické opátstvo. V rokoch 1531 
až 1640 patrila obec Levickému 
hradu. RV roku 1506 sa spomína na 
Malý a Veľký Hul. V roku 1531 bola 
obec úplne opustená. V roku 1533 
sa obec od vyplienenia Turkami 
vykúpila dobytkom. Po roku 1543 
podliehala cisárskemu a aj turecké-
mu zdaneniu. V roku 1544 mala 21 
poddanských a 7 želiarskych usad-
lostí. V roku 1564 bola podrobená 
Turkom. V daňovom súpise ostri-
homského sandžaku z roku 1570 je 
v obci Hul uvedených 12 domov. 
V roku 1570 sa spomína neobýva-
ný majer pri obci Siko Hul. V roku 
1593 bola obec turkami vypliene-
ná. V roku 1599 Tatári v službách 
Turkov odvliekli z Veľkého Hulu 
17 ľudí a všetky domy vypálili. V 
roku 1600 bolo tu 18 zdanených 
domov. Po mieri pri ústí Žitavy v 
roku 1606 obec násilím obsadili 
Turci. V súpise z roku 1615 je obec 
uvádzaná ako podrobená Turkom. 
V súbornom lénnom deftere ostri-
homského sandžaka z roku 1631 je 
obec Hul uvedená výnosom 8.785 
akče. Podľa súpisu z roku 1634 pla-
tila ostrihomským Turkom okrem 
časti úrody 32 florénov dane a ci-
sárovi 8 florénov. Súpis z roku 1657 
tu uvádza 13 spustnutých usadlostí.  
Po roku 1684 mala obec v úžitku 
rád paulínov z Mariánskej Čeľa-
de ako majetok Levického hradu.  
V roku 1710 bola obec úplne opus-
tená. V roku 1720 bolo v obci zda-
nených 8 poddaných sedliakov. 
V súpisoch z roku 1720 a 1746 je 
chotár obec uvedený ako úrodný, 
dávajúci 7-8 násobok výsevu obilia. 
V roku 1755 bola postavená kúria, 
ku ktorej bola po roku 1758 pri-
stavená kaplnka. Okolo roku 1762 
bola v Malom Huli vybudovaná 
teheľňa. Podľa urbárskej regulácie  
z roku 1768 obec poskytovala 
zemepánovi výnimočne finanč-
nú náhradu za deviatok úrody.  
V roku 1781 obyvatelia obce chodili  
na týždenné trhy do Hronského 
Beňadika, Bratislavy a čiastočne aj  
do Nitry. Okolo roku 1786 bolo  
v obci skoro 5 ha viníc. V roku 1828 
bolo v obci 98 domov so 670 oby-
vateľmi. V roku 1831 na choleru 

zomrelo 39 ľudí. V roku 1837 mala 
obec 720 obyvateľov a bola známa 
chovom oviec. V roku 1848 bola  
v obci posledná lapačka (verbo-
vačka) - bolo zverbovaných 15 ob-
čanov. V roku 1849 v chotári obce 
táborilo vojsko ruského generála 
Paškieviča. V tom istom roku bol 
v obci aj veliteľ cisárskych vojsk 
bán Jelačič. V roku 1866 na chole-
ru zomrelo 34 ľudí. RV roku 1869 
mala obec Hul 745 obyvateľov. 
Okolo roku 1876 bola vybudovaná 
hradská Úľany nad Žitavou – Hul. 
Stará hradská Mojzesovo-Agač-
-Hul-Radava údolím potoka Lysky 
zanikla po roku 1853. V roku 1910 
bolo v obci 126 domov a 823 oby-
vateľmi. Škola bola založená v roku 
1843 a v roku 1891 bola postavená 
nová budova. Kaštieľ – klasicistický 

– bol postavený v roku 1785 – 1795 
a upravený v prvej tretine 19. sto-
ročia, kaplnka v ňom bola zrušená  
v roku 1895. Neobarokový kostol 
bol postavený v roku 1863, v roku 
1863 sa ešte spomína ako v obci 
patriaci majer Malá Rendva, pô-
vodne obec, roku 1531 bola úplne 
vypálená, v roku 1533 - 45 obýva-
ná, v roku 1542 úplne opustená a 
roku 1570 tiež neobývaná. V roku 
1828 a 1837 sa spomína ako ma-
jer. Zájazdný hostinec (čárda) bol 
postavený okolo roku 1795. Bol 
zrušený v roku 1895 a budovy boli 
potom používané na ubytovanie 
zamestnancov veľkostatku. Majer 
za zájazdným hostincom bol posta-
vený okolo roku 1800. 

Podľa informácií autora 
E. Gazdíka spracovala: 

M. Košíková

Telegraficky z histórie obce Hul 
Kedysi tu existovali dve osady

(dokončenie zo str. 8)
je očista organizmu od prekyslenia 
a opätovné doplnenie minerálov. 
Túto požiadavku dokonale vystihu-
jú slová prof. H. Heineho, vedúceho 
Anatomického a klinickomorfolo-
gického ústavu Witten – herdeckej 
univerzity: „Každá chronická cho-
roba sa začína najprv lokálnymi 
a skrytými acidózami určitého 
orgánu s príslušnými zápalovými 
reakciami, až sa napokon utvorí 
circulus vitiosus (bludný kruh), 
spojený s čoraz menšou možnos-
ťou regulovať stav tohto orgánu 
či celého organizmu pri akútnych 
prejavoch acidózy.“ Šancu na vylie-
čenie prináša podľa prof. Heineho 
len „odbúranie chronickej acidózy 
zvýšením rezervy zásad a likvidácia 
voľných radikálov (najmä zeleni-
nou, strukovinami a vitamínom C ).  
Keďže iné terapie acidózy klasická 
medicína nepozná, jeho záver znie: 
To, čo robíme každodenne, určuje, 
ako a koľko budeme žiť. 

MUDr. Jozef Slávik CSc.

Poznámka redakcie

Priam zázračne pri prekysle-
ní organizmu pôsobí Mladý ze-
lený jačmeň v prášku. Výsledky 
sa dostavujú už pri prvom užití!  
Po viac ako ročných skúsenostiach 
s jeho striedavým užívaním mož-
no tomuto prírodnému produktu 
pripísať priam neuveriteľné účin-
ky – organizmus sa zbavuje nielen 
prekyslenia vytvorením zdravého 
zásaditého prostredia, ale zbavuje 
sa i toxínov, tukov, cholesterolu a 
všetkých nežiaducich látok v orga-
nizme. Správne funguje pečeň, vy-
žarovanie krvi, srdce, mozog, člo-
vek nie je cez deň unavený, ľahko 
zaspáva i vstáva, nepotrebuje toľko 
spať /v súčasnosti je dokonca veľmi 
rozšíreným javom, že človeku ne-
prinesie oddych ani spánok trvajú-
ci 8-10 hodín!/. Mladý jačmeň cel-
kovo regeneruje organizmus a jeho 
bunky do takej vitálnej podoby, akú 
snáď človek už od detstva nezažil. 

Prekyslený organizmus - časovaná bomba!

Predám zachovaný, málo používaný 

perličkový kúpeľ do vane, zn. EASTCON, 

komplet, pretože už teraz mám  

sprchovací kút.  Cena dohodou.  

Volajte 0907 905 537 nonstop.
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Pod týmto názvom sa intenzív-
ne vyvíja činnosť ohľadne využitia 
termálneho vrtu, ktorý sa nachádza 
pod Kalváriou v obci Tvrdošovce 
a takmer tri desaťročia nebol vy-
užívaný a žiaľ ani pravidelne udr-
žiavaný. Z toho dôvodu obec dala 
vypracovať technicko-ekonomickú 
štúdiu využívania geotermálnej 
vody z vrtu. Na základe záverov 
tejto štúdie bola vyhlásená verej-
ná súťaž na zabezpečenie revita-
lizácie vrtu, tzn. jednak overenie 
technického stavu vrtu, zistenia 
dôležitých technických paramet-
rov ako podkladov k vypracovaniu 
projektu termálneho kúpaliska a 

jednak vyčistenie vrtu a technické 
zabezpečenie jeho funkčnosti. Zna-
mená to okrem fyzicky náročných 
technických činností aj zložitý a 
časovo náročný administratívno-
-právny proces. Na základe výsled-
kov revitalizácie sa môže pristúpiť 
k procesu projektovania a zabez-
pečenia fi nancovania vybudovania 
samotného termálneho kúpaliska 
pri zohľadnení najmodernejších 
trendov z hľadiska estetiky a efek-
tívnosti využívania k spokojnosti 
nielen obyvateľstva obce, ale i širo-
kej verejnosti z blízkeho aj vzdiale-
ného okolia obce. 

Ján Szabó

Sú v živote chvíle, keď sa treba 
rozhodnúť. Aj pre mňa nastal taký 
okamih, vystala otázka: Akým sme-
rom sa má uberať môj ďalší život? 

Radcov som mal naporúdzi 
hneď troch. Najskôr sa mi rozum 
prihovoril:

- Poď za mojim hlasom a budeš 
slávny! Pre múdrosť ťa budú osla-
vovať!

- Veď uvidím, - hovorím si, -nech 
aj tí dvaja ponúknu, čo majú.

Potom mi srdce takto vraví : 
- Môj hlas, to je samá dobrota. 

Choď za ním a oltáre ti budú za 

živa stavať! 
- Načo sú mi oltáre, -dumám a 

čakám ešte, čo mi svedomie po-
núkne. 

- Riaď sa ty len mojim hlasom, 
-káže mi svedomie -budeš dobre 
spávať, aj umierať sa ti bude ľahko!

Je mi to ale za ponuku, -pomys-
lím si a zahľadím na kopec peňa-
zí, horu bohatstva, ktoré sa predo 
mnou vynímajú... 

Čuším, v duchu nesúhlasím, ale 
aj tak sa poberám tým smerom... 

J. Heinrich

Tá moja manželka je fakt nejaká 
čudná. Možno frigidná alebo čo. 
Veď posúďte sami. Napríklad vče-
ra. Popoludní sme sa obaja vrátili 
z roboty uťahaní ako kone. Keďže 
si uvedomujem význam plnenia 
manželských povinností pre fun-
gujúci vzťah, rozhodol som sa pri-
stúpiť k svojim úlohám maximálne 
koncentrovane a zodpovedne. Kým 
sa moja polovička venovala svojim 
koníčkom v domácnosti (varenie, 
pranie, žehlenie, upratovanie), ja 
som si napustil vaňu a dal si kúpeľ, 
aby som načerpal sily na večerné 
erotické harašenie. Len čo som 
dohladka vyholený, navoňaný a 
oddýchnutý vyšiel z kúpeľne, vy-
striedala ma v nej manželka, ktorá 
sa sem prišla zrelaxovať praním. 
Automatická práča robila všetko 
za ňu, tak schytila metlu, aby vyza-
metala balkón. Ja som ju zatiaľ roz-
veseľoval svojimi humornými po-
známkami o tom, či práve priletela 
alebo niekam odlieta. Keď potom 
moja „striguša“ vysávala, už som 
bol troška suchý, lebo o vysávačoch 
žiadne vtipné hlášky neviem. Zato 
som v tom čase usilovne listoval 

pánskymi magazínmi s neslušnými 
obrázkami sporo odetých mužov a 
žien, aby som nazbieral inšpiráciu 
na naše večerné „ťuťu muťu“. Som 
obetavý a pozorný partner, takže 
som polovičke pri vysávaní pomo-
hol tým, že sediac vo fotelke som 
nadvihol nohy, aby mohla povysá-
vať popod mňa. Navyše som taktný, 
vôbec som nedržkoval, že vysávač 
hlasno vrčí a ja sa nemôžem sústre-
diť na vnímanie pikantných obráz-

kov. Zahryzol som si do jazyka, veď 
manželstvo je aj o tolerancii. Keď 
moja milovaná ženuška utierala 
prach, ležal som ďalej nepohnuto 
na gauči, aby som ten prach náho-
dou svojim pohybom ešte viac ne-
rozvíril. A prosím nerýpte do mňa, 
že som nepohol ani prstom. Po-
hol. Kým moja láska utieral prach, 
z gauča som jej ukazoval ukazová-
kom, kde všade je špina. Medzitým 
práčka doprala a pri vešaní čipko-
vaného prádielka som drahej skla-
dal komplimenty, ako ma dráždia 
jej sexi krivky, ak ho má oblečené 
na sebe. A keď začala v predklone 
zmývať podlahy, hoci iba vo vyťa-
haných teplákoch, kochal som sa 
pohľadom na jej rajcovne vytrčený 
zadoček. Waaaaw. Máme trojiz-
bový byt, kým všetko pozmývala, 
určite si viete predstaviť, ako som 
bol potom z toľkého obdivného ko-
chania unavený. Preto som si troška 
zdriemol a keď som otvoril oči, môj 
pokladík akurát žehlil obrovskú 
kopu posteľnej bielizne. Nechcel 
som jej iniciatívne pomáhať, aby 
nepovedala, že si niečo žehlím. 
Poznáte podozrievavé ženy. Radšej 

som pustil dobrú muzičku, aby jej 
išla práca od ruky a do rytmu. Ná-
sledne som si znova ľahol na gauč 
a odtiaľ na ňu hádzal zamilované 
pohľady, posielal vzdušné božteky, 
aby aj pri skladaní bielizne cítila, 
že som pozorný, galantný a najmä 
milujúci manžel. Ďalšími sladkými 
nezmyslami na jej adresu som už 
perliť nechcel, lebo by som ju iba 
zbytočne zdržiaval a nesústredila 
by sa na robotu. Presnejšie - na pí-

sanie domácich úloh s deťmi. Odi-
šiel som teda do krčmy za kama-
rátmi, aby som nevyrušoval. Keď 
som sa po piatich pivkách vrátil 
domov, uvedomil som si, že aj ona 
si zaslúži ísť medzi ľudí. Tak som ju 
poslal na nákup do hypermarketu. 
Pešo, nebudem jej dávať auto. Ešte 
by niekde tresla, prizabila sa a mala 
výčitky, že ja sa kvôli tomu trápim. 
Myslím, kvôli rozbitému autu. Keď 
sa vrátila s plnými igelitkami, sama 
pochopila, že by bolo dobré navariť 
niečo pod zub. To jaká zlatááááá. 
V kuchyni som sa jej radšej nemo-
tal, ale kým sa zabávala s hrncami 
a varieškou, troška som si začetoval 
na nete a od počítača som jej ob-
čas zakričal, že ona je mojou naj-

sladšou maškrtkou a že by som ju 
najradšej natrel čokoládou alebo 
medom, celú zlízal a zjedol. Som 
nenapraviteľný romantik, že? Keď 
sme sa najedli (medové kura s ko-
kosovou ryžou), odbremenil som 
ju od umývania hrncov, príborov 
a tanierov. Veľkoryso som mávol 
rukou, nech sa vykašle na špinavý 
riad. Zato, že tak fantasticky nava-
rila, stačí, ak ho umyje zajtra. Šok 
prišiel po večeri. Keď som nadrža-
ný vošiel do spálne a logicky oča-
kával, že ma bude v postieľke vítať 
s rozkročenou náručou. A ona 
zvädnutá, že nech prepáčim, dnes 
akosi na sex nemá chuť. No, rozu-
miete tomu?!

Jozef Podmanický

Aquapark pod Kalváriou

Malá exkurzia do „sveta“ manželského...

Ako rozmýšľa chlap?

Fejtón 

Prehlušené svedomie
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V dome pod číslom 43 (dnes číslo 
56) bola od 18. storočia umiestnená 
školská miestnosť, kde sa vyučova-
lo a ktorá bola súčastne bytom pre 
pána učitela a organistu. Dom bol 
v cirkevnom majetku. Novú školu, 
prvú slovenskú školu v Mojzesove 
umiestnili v dome pod číslom 45 
( zrúcaný). Túto školu navštevo-
valo 146 žiakov. V školskej budove 
sa vyučovalo do konca školského 
roku 1925-1926. Učiteľmi boli: Jozef 
Miklovič, Jozef Táborský, Mária Za-
jíčková a Aladár Bránsky. Táto jed-
notriedna škola bola iba dočasným 
riešením. Ešte pred pozemkovou 
parceláciou vzišiel v Obecnej rade 
návrh vyzvať veľkostatkára Ľudoví-
ta Károlyiho, aby z hospodárskych 
budov prepustil 2 miestnosti pre 
školské učebne alebo pre učiteľský 
byt. Károlyi prejavil ochotu a pre-
najal hospodársku budovu pod čís-
lom 55 ( dnes číslo 88) na 20 rokov 
za ročné nájomné 600 korún. Boli 
v nej 3 miestnosti a kuchyňa, v ktorej 
bol aj učiteľský byt. Školský inšpek-
tor po obhliadke vyhlásil, že budova 

je vhodná na školské učebne a uči-
teľský byt. Stanovil podmienku, že 
školu treba oplotiť, vybudovať ihris-
ko a školskú záhradu. Táto škola za-
bezpečovala základné školské vzde-
lanie. Povinná školská dochádzka 
sa zmenila zo šesť na osem rokov. 
Pri výbere učiteľov sa prísne dbalo 
na kvalifi káciu. Spočiatku na moj-
zesovskej škole učil len jeden učiteľ, 
v roku 1924 bol schválený druhý 
učiteľ s pôsobnosťou od roku 1925 
a do 1.septembra 1929 aj tretí učiteľ. 
V Mojzesove sa vystriedali učitelia 
s krátkodobým pôsobením, viace-
rí tu zapustili korene na dlhé roky. 
Hlboko do pamäti Mojzesovčanov 
sa zapísali najmä učitelia Ján Cifra, 
Jozef Žatko, Štefan Heiler, Štefan 
Paško a Vincent Lobotka. Na Cif-
ru si dodnes spomínajú s vďakou 
za jeho mimoriadne hodiny , v kto-
rých ich učil k láske k prírode, pesto-
vať včelárstvo, očkovať ovocné stro-
my a vínnu révu. Učiteľ Žatko, vedel 
obdivuhodne zapáliť žiacku myseľ. 
Paško počas 15 ročného pôsobenia 
úspešne formoval školský dorast pre 

život, skladal piesne a založil žiacky 
spevokol. Spolu s Lobotkom prebu-
dili v mládeži záujem o divadelnú 
činnosť. K známym mojzesovským 

občanom, ktorý začínali už v spomí-
nanej ľudovej škole patrili napríklad 
František Hagan a Július Vašek. 

František Podmanický

Prvá slovenská ľudová škola v Mojzesove

Vyhnite sa nebezpečným miestam 
- nechoďte večer alebo v noci 
do mestkých parkov či do neosvet-
lených ulíc, či na miesta, ktoré sú 
známe, že sa tam zdržujú podozrivé 
indivíduá. Nechoďte do reštaurácií 
alebo podnikov so zlou povesťou.

Ľahko sa to povie, to by ste ne-
mohli už nikam chodiť, ale je to len 
Vaše rozhodnutie kam ísť, či si skrátit 
cestu cez park či pobaviť sa s priateľ-
mi v neznámom podniku a samo-
zrejme tým zvýšiť riziko napadnutia. 
Mnoho prepadnutí sa deje doma, 
na parkovisku supermarketu, teda 
na miestach ktoré sa zdajú byť bez-
pečné. Dôležité je byť predvídavý, 
poznať situácie , ktoré môžu nastať a 
vyvarovať sa im vopred. Keď pôjdete 
po ulici a proti Vám pôjde skupina 

rozjašených mladíkov, je lepšie sa 
otočiť a ísť inou ulicou alebo prejsť 
na opačný chodník. Tak sa vyhnete 
možným problémom. V reštaurácii 
si sadnite tak aby ste mali prehľad čo 
sa deje, ak sa začne atmosféra zhor-
šovať, je najlepšie rychle zaplatiť a 
zmenit podnik alebo reštauráciu. 

Večer strávite síce inde ako ste 
spočiatku plánovali, ale bez mož-
ných zranení. Zvoní u Vás neznámy 
človek, neotvárajte mu a dohodnite 
sa cez dvere. Pri nákupoch v super-
markete venujte pozornosť i okoliu 
a nielen svojim taškám.Toto sú rady 
pre tých, ktorí nemajú skúsenosti 
s bitkou, ktorá sa môže strnúť aj z ba-
nálnych pohybov, či rečí, alebo reak-
cií na provokácie. 

Jozef Sýkora

Opatrnosti nikdy nie je nazvyš

Ako sa ubrániť? 
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Pravdu, ktorá bola samozrejme 
iná, ako ich ľudskými predstavami 
popretkávané učenie. 

Čiste poznanie o Zákonoch Bo-
žích však aj napriek odporu vte-
dajšej cirkvi na zemi predsa len 
zažiarilo, avšak behom stáročí ho 
ľudia opäť strhli nadol a zakalili až  
na nepoznanie. Všetkým hľadajúcim 
Pravdu musí byť preto zvlášť zdôraz-
nené: Učenie cirkví a Pravda sú dve 
úplne rozdielne veci! 

No a tomu, že cirkvi už dávno 
správne nestoja v Zákonoch Božích, 
tomu zodpovedá i všetko to nespráv-
ne a zlé, čo vykonali počas svojej dl-
hej histórie a čo mnohokrát doslova 
poburuje ľudí, ktorí si zachovali jas-
nú myseľ, čisté srdce a elementárny 
zmysel pre spravodlivosť. 

Jedným z neblahých dôsledkov 
tohto všetkého je, že mnoho súčas-
níkov sa práve z vyššie spomínaných 
dôvodov stalo ateistami, ktorí zane-
vreli takmer na všetko, čo i len trochu 
zaváňa duchovnom.

Ich odpor môže byť v nich hlboko 
zakorenený aj na základe osobných, 
negatívnych prežití, ktoré zakúsili 
vo svojich minulých životoch. Práve 
vtedy mohli byť totiž títo samostatne 
uvažujúci ľudia pre nesúhlas s vtedaj-
šími cirkevnými praktikami neraz 
osobne prenasledovaní, mohlo im 
byť spôsobované utrpenie, ba dokon-
ca siahnuté na život. Takéto niečo sa 
zapíše do duše človeka tak hlboko, 
že pri ďalšom pozemskom vtelení si 
so sebou prináša silný vnútorný od-
por voči všetkému, čo nejako súvisí  
s cirkvami a duchovnom. 

Je však smutné a nesprávne, že 
títo ľudia spolu s cirkvou zanevreli aj  
na duchovno ako také, lebo aj na-
priek ich zlej osobnej skúsenosti, či 
už súčasnej, alebo minulej, má život 
na zemi a vo stvorení duchovný roz-
mer. 

Celé stvorenie funguje na zákla-
de určitých Zákonitostí, o ktorých 
poznanie a aplikovanie do každo-
denného života sa snažili všetci veľkí 
duchovní učitelia a nakoniec i Syn 
Boží. Zo Svetla bola vždy v logic-
kej vecnosti prinášaná iba znalosť  
o spomínaných Zákonitostiach, kto-
ré musia ľudia poznať a naučiť sa 
ich rešpektovať, pretože iba tadiaľto 
vedie cesta k plnosti a šťastiu života  
na zemi i mimo nej. 

Avšak po odchode každého  
z týchto veľkých duchovných učite-
ľov bol z ich osoby vytvorený kult a 
z ich učenia náboženstvo, v ktorom 
nakoniec, pod nánosmi ľudských 
názorov celkom zaniklo pôvodné 
vedenie. A počas svojej dlhej histó-
rie sa tieto náboženstvá so svojimi 
nesprávnymi postojmi tak veľmi 
sprofanovali, že ak dnes, v dobe re-
latívnej slobody názorov začneme 
niektorým ľuďom hovoriť o du-
chovnom rozmere bytia, o nutnosti 
určitého duchovného poznania a  
o znalosti Zákonov Božích, ktoré by 
mal pre svoj vlastný osoh poznať a 
rešpektovať každý z nás, za všetkým 
týmto je okamžite videná cirkev a jej 
snaha o získanie moci, vplyvu, či do-
konca snaha o zriadenie cirkevného 
štátu. 

Áno, onen panický strach, ktorý 
sa pri vyslovení pojmu „cirkevný 
štát“ zmocňuje všetkých ateistov je 
do určitej miery plne oprávnený, 
pretože pramení z mnohých nega-
tívnych historických a ako už bolo 
spomenuté, snáď i osobných skú-
seností, kedy sa cirkev k tejto moci 
blížila, alebo ju už aj reálne vlastnila, 
ale žiaľ, nikdy ju správne nevyužila. 
Panovanie cirkví totiž sprevádza-
lo rovnaké množstvo krívd, ne-
právosti, biedy a nespravodlivosti, 
ako vládnutie ktoréhokoľvek iného 
kráľa, monarchu, alebo panovníka.  
Vo všetkých cirkvách to boli vždy 
iba jednotlivci, ktorí sa v bež-
nom živote naozaj úprimne snažili  
o uplatňovanie zásad vlastného vie-
rovyznania. 

Ale každý štát, ktorý chce reálne 
fungovať, sa musí predsa len riadiť 
nejakými pravidlami a zákonmi. 
Zákonodarstvo súčasných štátov 
funguje na racionálno-rozumovom 
a materialisticko-hmotárskom zák-
lade, bez rešpektovania duchovného 
rozmeru bytia. Tento systém je ale  
v zásade nesprávny a s nezvratnou 
určitosťou speje k istému zrúteniu. 

Avšak ako nám história ukazuje, 
rovnako nesprávnymi boli aj všetky 
pokusy o nastolenie takzvaných cir-
kevných štátov, ktoré žiaľ, nijakým 
výrazným spôsobom nevybočovali 
z bežného štandardu vládnutia a  
v ktorých nikdy neprišla k životu 
realizácia základných princípov tej 
ktorej cirkvi v celospoločenskom 

meradle. 
Ideálny štát, ktorý je štátom 

blízkej budúcnosti, nebude stáť  
na slepom, bezduchom a tupom 
materializme, ako je tomu dnes, ani 
na pravidlách nejakej z mnohopo-
četných cirkví, v ktorých to ľudsky 
– cirkevné úplne potlačilo pôvodnú 
znalosť Zákonov božích.

Ideálny štát má byť a musí byť po-
stavený iba na čistej a vecnej znalosti 
na Zákonov Božích! Rozumoví ľudia 
dneška netušia, čo to znamená! 

Ľudia dneška sú totiž pyšní na 
výdobytky súčasnej spoločnosti, 
považujúc ju za vrchol všetkého, čo 
táto civilizácia doteraz dosiahla. To 
všetko však bolo vybudované iba 
za pomoci obmedzeného ľudské-
ho rozumu a Zákonov na ňom po-
stavených. Áno, vskutku, takzvaný 
racionálny materializmus dosahu-
je v dnešnej dobe svojho vrcholu,  
za ktorým však práve pre jeho rozu-
movú obmedzenosť nemôže nasle-
dovať nič iného, ako strmhlavý pád 
nadol. 

Pri pozornejšom pohľade okolo 
seba môže predsa každý celkom jas-
ne vidieť tisíce príznakov poslednej 
agónie tohto mravne skazeného, bez-
ohľadnou chamtivosťou presiaknuté-
ho a ľudsky úplne zvrhlého systému. 

Jedine Zákonmi Božími – doko-
nalými Zákonmi stvorenia sa musí 
riadiť ľudská spoločnosť, ak sa má 
stať spoločnosťou dokonalou a ide-
álnou. 

V prvom rade však je treba po-
znať tieto Zákony v ich logike a 
prísnej vecnosti, presne tak, ako  

vo stvorení fungujú a to všetko bez 
viazanosti na nejakú cirkev, du-
chovný prúd alebo smer. Logická 
jasnosť a vecná znalosť týchto Zá-
konov musí byť potom aplikova-
ná do pozemského zákonodarstva 
toho ktorého štátu. Konkrétne  
do hospodárskej a ekonomickej ob-
lasti, do pracovno právnych a spolo-
čenských vzťahov, do výchovy detí,  
do kultúrnych a oddychových aktivít 
a tak ďalej. 

Dnes ešte máme slobodný výber 
spomedzi dvoch alternatív: Tou pr-
vou je spoznanie a priznanie si trvalej 
neudržateľnosti súčasného systému 
vecí, jeho zavrhnutie a dobrovoľné 
vykročenie na správnu cestu, spo-
čívajúcu v poznaní a podriadení sa 
Zákonom Božím. 

Ak ale zlyhá táto možnosť dobro-
voľnej zmeny, príde na rad tá druhá, 
ktorá nám prinesie globálne zrútenie 
na nesprávnych základoch vybudo-
vanej spoločnosti. Potom pochopia 
mnohí, aj tí, čo sa teraz ešte usmieva-
jú, že touto cestou sa už ďalej ísť nedá. 

No a po bolestnom páde nespráv-
neho, bude aj tak nasledovať nevy-
hnutné podriadenie sa tomu, čo ešte 
dnes môžeme urobiť dobrovoľne - 
bude nasledovať podriadenie sa Zá-
konom Božím! 

V skutočnosti má teda ľudstvo 
iba jednu jedinú možnosť, ku ktorej 
vedú dve cesty: Dobrovoľná, čiže viac 
menej bezbolestná a nedobrovoľná, 
plná zbytočnej bolesti, utrpenia a ne-
vídaného odriekania. Ktorú z nich si 
vyberieme?

M. Šupa

Prekonajme duchovný marazmus!

Dve veselé príhody zo života
Boli sme niekoľkí na chate, na 

večernom posedení pri ohni, kde 
nechýbala opekačka, guláš, ba ani 
hudba skupiny priateľov. 

Do neskorej noci sme sa zabáva-
li, keď tu ktosi z kolektívu sa obrátil 
na muzikantov, - či nevedia zahrať 
nejakú skladbu z cantry skupiny? 
Povedzme od českých bratov Meď-
vedovcov...

Jeden z členov tejto slávnej do-
mácej skupiny nečakane povedal, 
- čoby nie, a s predspevom zanôtil:

- Medveďku, daj labku...
Všetci sme sa razom rozosmiali, 

našťastie aj to patrí k takémuto po-
sedeniu. 

* * *

Za čias, keď som pacoval ak re-
daktor, robil som interview s výher-
com desaťtisícovej lotérie. Náš roz-
hovor bol nasledovný:

- Čo urobíte s peniazmi?
- Pôjdem na zájazd do Sovietske-

ho zväzu.
- A čo by ste urobili s peniazmi, 

ak by ste vyhrali dvadsaťtisíc korún?
- Išiel by som na zájazd do Soviet-

skeho zväzu.
Nedalo mi to, aby so sa ho nespý-

tal:
- A vy iný štát nepoznáte ako So-

vietsky zväz?
Čoby nie, poznám. Ale vás nepo-

znám....
Milan Kupecký
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Kde bolo, tam nebolo, a kde ne-
bolo, tam bolo. Nebolo treba ani 
za sedem vrchov a sedem dolín 
chodiť, nuž a ani poriadnej hory 
tam už nebolo. Skrátka tam, kde sa 
z niektorých pot lial a niekoľkým to 
sypalo, bola raz jedna Byrokrajina. 

 Inak by to bol celkom oby-
čajný územný útvar, keby nemal 
nadmernú administratívu. Na ne-
veľkej rozlohe krajiny vykazovalo 
svoju činnosť sedem ústredných, 
sedemdesiatsedem regionálnych, 
sedemstosedemdesiatsedem stolič-
ných a sedemtisícsedemstosedem-
desiatsedem miestnych úradov. 
Napriek tomu, že nikde nebolo ani 
chýru o úradníckej škole, úradní-
kov stále pribúdalo. Problém rastu 
administratívy narástol do takej 
miery, že si s ním už ani regionál-
ne úrady nevedeli dať rady. A tak 
Ústredná rada v hlavnom meste 
New Stampel (vyslovuj „ňjú štem-
pl“) prijala uznesenie na riešenie 
tohto kritického stavu. Regionálne, 
stoličné a miestne úrady rozpraco-

vali uznesenie a prijali opatrenia 
v rozsahu svojich administra-
tívnych právomocí. Na všetkých 
stupňoch boli zriadené komisie 
na posudzovanie možností znižo-
vania administratívnej náročnosti. 
Vedecký prístup v plnení úloh mal 
sledovať nový centrálny Výskumný 
ústav znižovania administratívy. 
Ústav postupne zriadil svoje po-
bočky aj v jednotlivých regiónoch. 
Na návrh ústavu bol vytvorený 
štvrťročný štatistický výkaz o zni-
žovaní administratívy. Výskumný 
ústav tlačív a hlásení doplnil výkaz 
o nové rubriky a zisťované údaje. 

Napriek vylepšovaniu výsledku 
zo strany vykazujúcich jednotiek 
ani po dvoch rokoch sa neprejavilo 
viditeľné zníženie administratívy. 
Krajina zároveň požiadala o fi nan-
covanie úlohy zo štrukturálnych 
fondov. Výskumný ústav tlačív a 
hlásení pozval ku spolupráci ďal-
šie výskumné pracoviská. Niekto-
ré spoluprácu odmietli s dôvodu 
vyťaženosti administratívnymi 

úlohami. Výskumný ústav verej-
nej mienky rozoslal a vyhodnotil 
dotazník s otázkou, či je adminis-
tratíva v krajine neúnosná. Väčšina 
respondentov neodpovedala. Mlča-
nie tak svedčilo o kladnej odpovedi 
na položenú otázku. (Kto mlčí, ten 
svedčí!) Zaujímavé boli aj výsledky 
tematických úloh niektorých ve-
deckých pracovísk. Ústav pracov-
ného a mimopracovného pohybu 
sumarizoval výsledky tézami: „čo 
sa vlečie, neutečie“ a „pomaly ďa-
lej zájdeš“. Ústav verejného osvet-
lenia hodnotil výstup výskumnej 
úlohy záverom, že „pod lampou je 
najväčšia tma“. Zo spleti výsledkov 
nedokázali úlohu úspešne uzavrieť 
ani pracovníci Výskumného ústavu 
rozvoja výskumnej činnosti, potvr-
dil sa však stúpajúci počet úradní-
kov. Na riešenie tohto stavu bola 
preto zadaná nová výskumná úlo-
ha, paralelne viacerým vedeckým 
ústavom.

Do riešenia sa zapojil aj Vý-
skumný ústav vývoja štatistických 
formulárov, čo znamenalo zásad-
ný obrat v odhalení pôvodu ras-
tu byrokracie. Dosiaľ nezistený 
pracovník tohto ústavu upozornil 
na svojho kolegu, ktorého práca a 

iniciatíva bola už dlho tŕňom v oku 
viacerých členov kolektívu. A tak sa 
zistilo, že pôvodcom celého nešťas-
tia v Byrokrajine je drak. Teda pres-
nejšie úradník menom Jack von 
Drack. Niektorí ho však s obľubou 
volali „Von-draček“. Všetko by síce 
bolo v poriadku, keby J. von Drak 
nebol do roboty ako drak. Celé dni 
trávil nad zdokonaľovaním tlačív, 
vymýšľal nové výkazy a hlásenia. 
Inak bol skromný a mnoho ne-
žiadal, iba panensky biely papier. 
Toho „konzumoval“ celé hromady. 
Taká pažravosť sa mu však tolero-
vala, lebo nadriadení sa chválili 
výsledkami jeho práce, čím sa im 
dostávalo uznania aj na Ústrednom 
úrade tlačív. Ten následne tlačivá 
schvaľoval a zavádzal do praxe.

Keďže opatrenia na znižovanie 
administratívy boli čoraz nalieha-
vejšie a uznesenia centrálnej vlá-
dy prísnejšie, došiel príkaz nášho 
„dráčika“ zlikvidovať. V tom sa 
však vynoril vážny problém. Dra-
kov v krajine vyhubili pred mnohý-
mi rokmi a drakobijci buď vymreli, 
alebo sa rekvalifi kovali na iné pro-
fesie. Najslávnejší z nich s titulom 
„zaslúžilý drakobijca“ 

(pokračovanie na str. 16)

FEJTÓN
Bezhlavý boj s mnohohlavým drakom
Takmer rozprávka o hlúpom Janovi
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Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave

O politike

Zaujímavé, už aj gorily sa stali u nás chráneným živočíchom.
Ilúzia je pomyslenie, že poslanec príde za voličom aj po voľbách.
Vo filatelii rozhodujú známky. V politike známosti.
Niektoré volebné výsledky sú ako história. Opakujú sa.
Voľby sú pre občana čertovská vec. Pre správne rozhodnutie musia 
mať z pekla šťastie.
Skutočne chorý poslanec je ten, ktorý už nevládze plniť ani  
stranícke pokyny.
Ryby neberú, no vládni úradníci berú ako straky.
Záhradkári a poslanci si vždy presadia svoje.
Odvolávanie zo straníckej funkcie prichádza často ako smrť,  
neočakávane.
Lekárska prax nepozná politika chorého na čisté svedomie.
Zaujímavé, že niektorých obrovitých politikov nemôžeme na tele-
víznej obrazovke ani len vidieť.
Paradox: Hoci populistické sľuby politikov očakávame necháme 
sa nimi zaskočiť.
Často aj na predvolebných politických mítingoch ťažko rozoznať či 
ide o držanie palcov, alebo zvieranie pästí.
Výsledok rokovania koaličnej rady: Tak dlho sa dohadovali, až 
sa začali hádať.
Opozičný poslanec s dobrým návrhom má vždy viac prenasledo-
vateľov, ako nasledovateľov
Najčastejšie sa prechádzame politickým spektrom.
Keď sa v parlamente ozýva HOP! Odskáču si to občania.
Občania vedia dosiahnuť konsenzus iba pri nadávaní na poča-
sie, manželstvo, futbal, televízny program a na politiku. 
Na niektorých poslancov sa dá iba tak spoľahnúť, že očakávate  
od nich opak toho, čo vám sľúbili.
Zaujímavé, že aj tí politici, ktorí sa nepozerajú do zrkadla, vidia 
iba seba.
Aj v politike sa najväčšie bezcitnosti robia s citom.
Poslanci v parlamente by mali byť ako vajíčka. Mali by sa znášať.
Najviac defektov má duša politika.
Iniciatíve sa počas interpelácií medze nekladú. Iba prekážky.
Často počuť, - mysli pozitíve, usmievaj sa....bez príčiny sa však 
smejú iba blázni.
Keď nebudú slovenskí europoslanci proslovenský parlamentovať, 
budú napokon lamentovať.
Životné prostredie ženieme do krajnosti.
Inak orientovaní vraj majú tiež svoj podiel na globálnom otepľo-
vaní.
Morálnemu víťazovi sa málokedy ujde miesto na stupienku  
víťazov.
Najoduševnejšie sa rehabilitujú mŕtvi. Tí nám nemôžu obsadiť 
naše fleky.
Pre toho kto má peniaze nie je získať doktorát žiadna veda.
Budúcnosť vojakov z povolania je vo hviezdach.
Vyšliapané chodníčky neraz vedú na tŕnistú cestu.
Pohľad na zdevastovanú prírodu: Kedysi sme mali smutné iba 
vŕby.

(dokončenie zo str. 15)
odišiel pred rokmi zlikvidovať draka 
do cudziny, kde sa oženil s dcérou 
panovníka. Návrh pozvať ho späť do 
Byrokrajiny bol úradmi zamietnutý 
z obavy pred zdĺhavým vybavova-
ním vízových formalít. Stal sa totiž 
vážny incident, keď nedávno po pre-
hratom hokejbalovom zápase a ná-
slednej šarvátke divákov obe krajiny 
prerušili vzájomné styky. 

Nereálnou sa stala aj možnosť vy-
užiť ďalšieho „vzorného drakobijcu“ 
Old Forehanda (vyslovuj „ould for-
hend“), ktorý sa dostal do nemilosti 
kvôli neprehľadnému sprivatizova-
niu firmy Šarkan s.r.o., v ktorej roz-
vinul výrobu papierových šarkanov, 
exportovaných najmä do zahraničia. 
Nuž poslednou nádejou zlikvidovať 
draka sa stal Big John (vyslov „big 
džon“), nazývaný aj „hlúpy Jano“. 
Nemal síce tituly, no valaškou sa 
oháňal jedna radosť. Aj keď bol naj-
lepší z drakobijcov, udelenie titulu 
mu vždy bolo zamietnuté, lebo cho-
dil za manželkou miestneho staros-
tu a mal sklon k alkoholu. A tak aj  
v čase, keď nebolo na stínanie dra-
čích hláv, dokázal sa Big John po-
riadne „sťať“. Nuž a raz tak vystrájal 
a zastrájal sa, že rozrúbe starostu, až 
mu bola valaška úradne odňatá aj  
s povolením na jej nosenie.

Požiadavka na likvidáciu draka 
bola dostatočným dôvodom na vrá-
tenie valašky, Big John však musel 
o to požiadať stoličné úrady. Keďže 
na ojedinelú žiadosť nemala krajina 
príslušné tlačivo, musel Big John po-
žiadať úrady o výnimku z obvyklé-
ho postupu. Vzhľadom na vzťah 
žiadateľa a starostu bola na úrovni 
miestneho úradu žiadosť zamietnu-
tá. Big John sa odvolal na stoličnom 
úrade, ten však po niekoľkotýž-
dňovom skúmaní „neobvyklú“ žia-
dosť postúpil regionálnemu úradu.  
Po necelom roku bolo z hlavného 
mesta New Stampel inštančným po-
stupom Johnovi oznámené, že žiadosť  
o vrátenie valašky nemusí byť podaná  
na normovom formulári, ale ob-
vyklým úradným listom. Big John 
tak obratom urobil a list na miestny 
úrad podal. Ten zaevidoval a pre-
skúmal žiadosť a po posúdení dra-
kobijcových zásluh ju postúpil ob-
vyklým postupom vyššie na stoličný 
úrad. A Big John čakal týždne a me-
siace kým úrady jeho žiadosť zaevi-
dujú, preskúmajú a postúpia ďalej, 
až kým sa dostane až na ústredný 
orgán. A keďže Big John, ergo „hlú-
py Jano“, bol predsa aj trochu hlúpy, 
čaká dodnes... 

J. Liptay

Bezhlavý boj s mnohohlavým drakom

Takmer rozprávka o hlúpom Janovi

Stvorenie človeka
Na siedmy deň Pán stvoril člo-

veka. Písmo hovorí, že ho z hliny 
vytvaroval. 

Najskôr hruď, potom brucho, 
horné a dolné končatiny a nako-
niec hlavu. Pozerá sa na svoje die-
lo, v dlaniach kúsok hliny šuľká, 
čo mu z tej roboty zvýšil. Škoda 
dobrého materiálu, dumá. Nuž 
mu ten šúľok pekne medzi nohy 
pod brucho prilepil. Až potom 
mu dušu vdýchol. Tak Pán stvoril 
Adama.

Na Evu, ako je známe, mu hlina 
nezvýšila. Tak prišiel Adam o reb-
ro.                              Ján Heinrich

Sexuologická poradňa

Nedávno som len tak, z nudy, 
čiasočne aj z recesie, navštívil 
sexuologickú poradňu. Lebo, ne-
mám žiadne problémy. Všetko 
funguje tak, ako má. Aspoň ja 
som si to myslel.

Ale to len dovtedy, kým ma ne-
vzal do parády sexuológ. Otázka 
striedala otázku, jeden test nasle-
doval za druhým. Obrázky, kaze-
ty... Pot sa zo mňa lial cícerkom. 
Ale výsledok stál za to. Z poradne 
som vychádzal vnútorne oslobo-
dený, akoby znovuzrodený. 

„Óch, šťastná som to ja žena..!“ 
Ján Heinrich


