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K trom stálym a významným aktivitám pribudne ďalšie

Aktivity Občianskeho  združenia  

„Za  krajšiu  Radavu“  

vej, Bc. Petra Košťálika, Mariána 
Leváka bolo na miestnom cintoríne 
a medzi základnou školou a špor-
tovým klubom vysadených 70 tují. 
Ďalej, Zuzana Kiripolská s dcérou 

Zuzanou a Luciou Červenkovou 
skrášlili okolie altánku výsadbou 25 
tují. Združenie sa aktívne podieľalo 
na založení Požitavskej vínnej cesty 
spoločne so Združením Vrábeľ-

ských vinohradníkov, Zlatomora-
veckým vinohradníckym spolkom, 
Spolkom Ohajských vinohradní-
kov a Žitavskou komunitou. Úspeš-
ne sa podarilo zorganizovať podu-
jatie pre radavských spoluobčanov 
pod názvom Trojkáľová kapustni-
ca, ktorej hlavnými aktérmi boli 
Juraj Molda, Martin Jurík, Valéria 
Juríková, Bc. Peter Košťálik, Mgr. 
Blažena Felvidékyová, JUDr. Zuza-
na Kiripolská, Helena Stančová 
a Katarína Moldová. V nasledujú-
cich rokoch sa členovia Občian-
skeho združenia „Za krajšiu Rada-
vu“, spolu s členmi Poľovníckeho 
združenia Dolina podieľali na lik-
vidácii nelegálnych skládok tuhé-
ho komunálneho odpadu v obci 
a organizačne zabezpečili návštevu 
Radavy dvoch folklórnych súborov 
našich krajanov z Békešskej Čaby, 
ďalej pripravili fašiangové poduja-
tie spojené s ochutnávkou zabíjač-
kových špecialít, príprava ktorých 
v prevažnej miere ležala na pleciach 
Juraja Moldu a jeho manželky Ka-
taríny. Pomocnú ruku podali tiež 
Jozef Košťálik s manželkou Evou, 
Martin Jurík s manželkou Valériou 
a Marián Levák. Nechýbali ani vý-
borné pagáče, po radavsky „kabá-
če“ od Adriany Levákovej a Márie 
Hoštákovej, ďalej štrúdle alebo 
„ríteše“ z kuchyne Márie Poláko-
vej, lekvárové šišky upiekli Valéria 
Juríková, Miroslava Chrenková, 
Helena Stančová a Jarka Rodná. 
Počas troch rokov združenie hra-
dilo stravu sociálne slabším obyva-
teľom, ktorú pripravovali v kuchyni 
obecného úradu.

(pokračovanie na str. 2)

Občianske združenie „Za krajšiu 
Radavu“ bolo Ministerstvom vnút-
ra Slovenskej republiky založené 
v roku 2008 na základe návrhu 
prípravného výboru, ktorí tvori-
li JUDr. Martin Vreštiak, JUDr. 
Zuzana Kiripolská a Mgr. Blažena 
Felvidékyová. O mesiac neskôr, 
ustanovujúca schôdza schválila 
stanovy a zvolila orgány združenia. 
V tento deň členská základňa po-
zostávala z 32 členov. Za „krstného 
otca“ združenia možno považovať 
starostu obce Ing. Mariána Chren-
ka, ktorý založenie združenia na-
vrhol. Nielen to, ale z obecného 
rozpočtu poskytol združeniu v je-
ho začiatkoch fi nančnú pomoc, 
napríklad na zakúpenie kolkových 
známok potrebných k registrácii, 
na vyhotovenie pečiatok, na zria-
denie bankového účtu, zakúpenie 
kancelárskych potrieb a papiera 
a na iné výdavky nevyhnutné k za-
čatiu činnosti združenia. K tejto 
pomoci sa pripojil aj - bývalý mi-
nister kultúry Slovenskej republiky 
Ivan Hudec a tieto fi nančné pro-
striedky sa investovali na zakúpe-
nie krojového oblečenia pre členov 
speváckeho súboru Radavanka, 
ktorého členovia sú úzko naviazaní
na občianske združenie. V začiat-
koch treba vyzdvihnúť aj inicia-
tívu viacerých členiek a členov 
súboru na čele s Máriou Hoštáko-
vou. Hlavným cieľom a poslaním 
združenia je činnosť smerujúca ku 
skrášľovaniu obce. 

Radava, podieľanie sa na jej kul-
túrnom, ekonomickom, sociál-
nom inom rozvoji s dôrazom na 
úzku spoluprácu s obyvateľmi, 
jej komunitnými organizáciami 
a samosprávou obce a obcí zdru-
žených v mikroregióne Termál. 
V tejto súvislosti, ako to napokon 
vyplýva i zo stanov, združenie sa 

zameriava na aktivity súvisiace 
najmä s vylepšovaním a skvalitňo-
vaním životného prostredia obce 
a jej obyvateľov, so zachovaním 
a rozvíjaním tradícií a kultúrneho 

dedičstva, s poskytovaním pomoci 
sociálne slabším obyvateľom or-
ganizovaním a podieľaním sa na 
organizácii kultúrnych podujatí 
a iných aktivít. V prvom roku svo-
jej existencie občianske združenie 
spracovalo žiadosť o poskytnutie 
grantu na realizáciu projektu „Ľu-
dia pre stromy“. Projekt predpokla-
dal odborné ošetrenie a posilnenie 
chránených líp na cintoríne. Grant 
nebol nadáciou Ekopolis schválený 
napriek predloženiu všetkých pod-
kladov, ktorých bolo skutočne veľa. 
Z iniciatívy člena združenia Juraja 
Moldu a s pomocou ďalších členov 
združenia JUDr. Miloša Mrváňa, 
Veroniky Juríkovej, Beáty Búrano-
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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

Sme cieľom?
Dodnes niekto tvrdí, že nie sme 

cieľovou destináciou pre milióny 
imigrantov. My, teda Slovensko, 
Česko, Maďarsko a podobne.

Je to omyl.
Je to len momentálny a úplne 

dočasný stav. A zmena nebude len 
taká, že sa Česko či Slovensko stane 
tranzitnou krajinou. Stane sa cieľo-
vou.

Keď Nemecko skúsi zavrieť svo-
je hranice, odmietne akýchkoľvek 
ďalších ilegálov, prípadne začne 
tamojších ilegálov trestať a vysíd-
lovať, budú sa úplne automaticky 
roztekať aj do východoeurópskych 
krajín. Pôjdu sem hlavne tí, ktorí 
sa dopustia v Nemecku trestných 
činov a nebudú mať čo stratiť.

Dnes sa do Európy valia chlapi, 
ktorých hlavným motívom je eko-
nomická imigrácia, ale zároveň sú 
to aj fanatici svojho spôsobu ži-
vota, svojej doktríny, ktorou chcú 
infi kovať Európu. Tak, ako sa u nás
postupne zvyšuje počet tých, čo 
začínajú vidieť situáciu jasne a za-
čínajú sa obávať invázie, takisto 
u moslimov rastie počet tých, kto-
rí začínajú chápať rozmery invázie 
a s nadšením sa zúčastňujú tejto 
sionistami ponúknutej príležitosti 

a prudko v nich stúpa túžba vy-
kántriť bielych Európanov. Tento 
fanatizmus a vojnové šialenstvo 
v nich bude štatisticky prudko 
rásť a cieľ ich útoku sa nebude 
obmedzovať na bohaté krajiny, 
ale pôjdu aj do zvyšku Európy. 
Kým dúfajú, že v Nemecku dosta-
nú rýchlo sociál okolo tisíc euro 
mesačne, idú tam, ale ak si niekto 
myslí, že kozopastierov z polo-
púšti odradia drsnejšie pomery 
na Slovensku, tak sa fatálne mýli. 
Stále to tu bude pre nich sľubnej-
šie, ako v preľudnených vyžratých 
a zničených krajinách ich pôvodu. 
A keď zistia, akí neschopní, zba-
belí defétisti a podliaci tu tvo-
ria vyššie a intelektuálne vrstvy, 
pohrnú sa sem v státisícoch.

Toto nie je nejaká prognóza ďa-
lekej budúcnosti, ale aktuálna mož-
nosť dejov tohto roka.

A treba dodať, že ak si niekto 
myslí, že po vypuknutí banditskej 
vojny v Nemecku a Rakúsku nie-
kto dokáže ochrániť zelenú hra-
nicu, ktorá by nás od nich ako tak 
izolovala, tak je proste trestuhod-
ne naivný. Totalitný komunistický 
blok, ktorý nemusel mať a nemal 
v ničom zábrany, disponujúci širo-

kou armádou odvedencov, budo-
val ako tak nepriechodnú hranicu 
minimálne desať rokov. A aj tak 
nedokázal zabrániť prechodom 
bánd, ak boli naozaj ozbrojené 
a odhodlané.

Region ISIS na severe Sýrie a Ira-
ku bol zvláštny projekt. Ich vražde-
nie a krutosti na miestnych popu-
láciách nemajú dobré vysvetlenie. 
Šírenie teroru z vojenských dôvo-
dov tam doteraz nik nepotreboval 
a je otázne, nakoľko to bolo pre 
nich prínosom. Ťažko nájsť zdroj 
toľkého zápalu vo vyvražďovaní 
miernych inovercov - iba ak by sa 

to dalo chápať ako generálna skúš-
ka. Generálna skúška vyvražďova-
cej mašinérie, ktorá má svoj zmysel 
v krajinách úplne nepriateľských, 
ktoré treba úplne ochromiť, zlo-
miť a v podstate vyvraždiť. ISIS 
bola jednou z generálnych skúšok 
pred napadnutím Európy.

Prirodzene, v našincoch sa zas 
ozve hlas, že preháňam a že žiadne 
také sily vo svete nejestvujú, že také 
niečo nik nechce, nemôže chcieť 
a že to ani nie je možné. Niektorí si 
stále myslia, že slniečko bude stále 
svietiť a les bude stále lesom.

Ivan Scheimer

(dokončenie z 1. str.)

 Okrem sa združenie dvakrát 
organizačne a fi nančne podieľalo 
na príprave Dňa obce i účasťou na 
súťaži vo varení guláša. Osobitnú 
zmienku si zaslúžia najmä podu-
jatia - súťažné výstavy vín spojené 
s ochutnávkou s cieľom podnietiť 
producentov vína k výrobe kva-
litných vín a motivovať ich, aby sa 
venovali tejto ušľachtilej činnosti 
a v konečnom dôsledku pozdvihli 
úroveň vinárstva a vinohradníc-
tva v Radave a na Požitaví. Na ich 
organizácii sa každoročne aktívne 
podieľa organizačný výbor v zlo-
žení - Mgr. Blažena Felvidékyová, 
ktorá je zároveň aj odborným ga-
rantom súťaže, Bc. Peter Košťálik, 
Juraj Molda, Marián Levák, Martin 
Jurík, Ing. Marián Chrenko, JUDr. 
Martin Vreštiak za pomoci Jozefa 
Košťálika s manželkou Evou, Mgr. 
Andreja Gregušíka s manželkou 
Janou, Heleny Stančovej, Adriany 
Levákovej, Kataríny Moldovej, Mi-
roslavy Chrenkovej, JUDr. Miloša 
Mrváňa a jeho manželky. Uznanie 
si zaslúžia nečlenovia pán Andrej 
Pethö s manželkou a Peter Kováč 

za nezištnú pomoc pri zbere a vy-
hodnocovaní údajov od členov 
hodnotiacich komisií. Vianočné 
koncerty sú nepochybne vrcholom 
celoročnej činnosti združenia. Ten-
to názor podporuje nielen profe-
sionalita účinkujúcich ale aj účasť 
významných osobností na tomto 
podujatí, ako boli – podpredseda 
vlády Slovenskej republiky a minis-
ter fi nancií Ing. Peter Kažimír, gu-
vernér Národnej banky Slovenska 
Doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., ve-
dúci úradu Ministerstva fi nancií SR 
Ing. Jaroslav Mikla, podpredseda 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Ladislav Marenčák, plk. Mons. 
Th Dr. František Bartoš, PhD., bis-
kupský vikár Ministerstva vnút-
ra SR, starostovia okolitých obcí 
a ďalší vzácni hostia. Vďaka patrí 
i členom združenia, ktorí sa podie-
ľajú na príprave týchto pravidel-
ných sviatočných koncertov, vždy 
koncom roka, a to - Mgr. Blažene 
Felvidékyovej, Ing. Kataríne Me-
liškovej, Bc. Petrovi Košťálikovi, 
Márii Bruchterovej, Beáte Búra-
novej, Anne Meliškovej, JUDr. 
Milošovi Mrváňovi, Ing. Zite Ňar-
šanskej, Márii Hoštákovej, Helene 

Sádeckej, Márii Kliskej, Valérii Ju-
ríkovej, Adriane Levákovej, Joze-
fovi Košťálikovi a jeho manželke, 
ďalej Márii Polákovej, vdp. farárovi 
Imrichovi Kováčovi, zvlášť za po-
chopenie a súhlas, že sa koncerty 
môžu konať v priestoroch kostola 
sv. Cyrila Metoda, a v neposlednom 
rade osobitne treba poďakovať naj-
mä starostovi obce Ing. Mariánovi 
Chrenkovi za pochopenie, ústre-
tovosť a porozumenie pre aktivity 
združenia a podporu nielen fi -
nančnú, ale i s využívaním priesto-
rov obecného úradu a kultúrneho 
domu. Nepochybne realizácia spo-
mínaných aktivít združenia sa ne-
zaobíde bez fi nančnej a materiálnej 
podpory jednotlivcov a iných sub-
jektov. Jednotlivé podujatia v mi-
nulosti podporili Ing. Jozef Federič 
a Milan Vašenič obaja zo Žiliny, 
Jozef Zimula z Veľkých Loviec (žiaľ 
už nie je medzi nami), Ing. Milan 
Chúpek zo Žiliny, Novozámčanka 
Ing. Margita Furuglyásová a v sú-
časnosti podporujú Marián Bed-
nár z Nových Zámkov, Ing. Tomáš 
Jaššo z Bratislavy, Ing. Tibor Šafár, 
predseda Poľnohos- podárskeho 
družstva Podhájska-Radava, ďalej 

Ing. Jozef Barcaj, riaditeľ Termál-
neho kúpaliska v Podhájskej, JUDr. 
Ing. Štefan Hlaváček z Bratislavy, 
Občianske združenie Slovenský 
juh, Nitriansky samosprávny kraj, 
Národná banka Slovenska, prof. 
MUDr. Marián Karvaj taktiež 
z Nových Zámkov, Ing. Jozef Tóth 
z Dvorov nad Žitavou, Ing. Ján 
Karkó z Búču, Miloš Máťuš z Brati-
slavy, Peter Rajníc z Pezinka a Ing. 
Peter Malík z Úľan nad Žitavou. 
V priebehu ôsmich rokov existen-
cie Občianskeho združenia „Za 
krajšiu Radavu“sa jeho činnosť vy-
profi lovala do troch oblastí, ktoré 
budú aj naďalej tvoriť kostru aktivít 
združenia. Sú to podujatia - Troj-
kráľová kapustnica v inovovanej 
verzii, súťažná výstava vín a via-
nočný koncert. V budúcom roku 
pribudne k nim - vyhlásenie súťa-
že o najkrajšie vyzdobený rodinný 
dom a najkrajšiu predzáhradku. 
Je predpoklad, že táto novinka náj-
de priaznivú odozvu medzi obyva-
teľmi Radavy. 

 Milan Kupecký, 
snímka Marian Mandúch

MILAN KUPECKÝ
Najťažší prechod je z dobre vykonanej práce na dobre
zaplatenú prácu.

(LT 3 – 4 z 27. 1. 2016)

Viac tu: http://www.literarny-tyzdennik.sk/zanrovy-archiv/aforizmy/

Aforizmy (dvoj)týždňa 2016
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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

Kňaz Pavel Flajžík pôsobil vo 
farnosti obcí Dolný Ohaj a Hul 
v rokoch 2002 až 2004. Zaujíma-
vosťou je, že po rokoch, v čase Fa-
timskej soboty navštívil tamojšiu 
Kaplnku blahoslovenej Zdenky 
v Dolnom Ohaji, ktorú dal v čase 
pôsobenia v obci postaviť. Ako sme 
sa dozvedeli, do chodníka smerujú-
ceho z dvora fary do Kaplnky, vtedy 
klincom vyryl iniciály jej tvorcov 
- tri „F“ Flajžík, Feherváry, Feješ. 
Mená tých, ktorí sa na jej stavbe 
najviac podieľali. Hoci od samotnej 
výstavby a jej posvätenia uplynulo 
už dvanásť rokov, stále je jedinou 
Kaplnkou tohto druhu na Sloven-
sku. Každý deň sa v nej modlia 
miestni veriaci a z času na čas sa 
v nej zastavia aj turisti či pútni-

ci. Tak tomu bolo i nedávno, kde 
zároveň v Kostole svätej Rodiny 
odslúžil svätú omšu spolu s miest-
nym kňazom Romanom Gallasom 
a pátrom Šebastiánom Košútom, 
ktorý pôsobí v miestnom Dome 
seniorov. Omšu sprevádzal domáci 
Spevokol Juraja Holčeka pod ve-
dením Vojtecha Slobodníka. Kňaz 
Pavel Flajžík sa potom v Kaplnke 
prihovoril käzňou k veriacim. Je-
den z jeho farníkov prečítal živo-
topis Zdenky. Nosnou témou bola 
nádej, v ktorú verila aj blahoslave-
ná sestra Zdenka, ktorá žila v is-
tote, nie v pochybnostiach. V tejto 
súvislosti vdp. Pavel Flašík, okrem 
iného povedal, že symbolom súčas-
nej migrácie je strata nádeje, strata 
istoty.

V Kaplnke blahoslavenej Zden-
ky potom vysvetlil symboly, ktoré 
sa tu nachádzajú. V strede kaplnky 
je stolík v tvare hviezdy. Od tohto 
bodu smerujú súradnice a odví-
jala sa celá výstavba. Pod stolom 

sú zamurované noviny, fotografi e 
a zaujímavosti. Počas stretnutia 
nechýbala ani spoločná modlitba. 
Predstavení, si spoločne s tamojší-
mi farníkmi zaspomínali na rôzne 

situácie počas stavby kaplnky, keď 
muži často pracovali až do polno-
ci. Spomínalo sa aj na františkána 
Štefana Františka Mušku, ktorý 
v ohajskej farnosti pôsobil 39 rokov. 
Potom sa všetci zúčastnení, domá-
ci i hostia presunuli do miestneho 
Kultúrneho domu, kde starosta 
obce Ivan Solár vyzval všetkých 
k potlesku pre členky Zväzu inva-
lidov, ktoré pre nich uvarili guláš. 
Seniorky si to práve v mesiaci úcty 
k starším zaslúžili. Stretnutie obľú-
beného a vždy humorne naladené-

ho kňaza Pavla Flajžíka s veriacimi 
a farníkmi bolo v Dolnom Ohaji 
veľmi srdečné, úprimné a dojímavé.

Text a foto: Jana Slobodníková

Kaplnku blahoslavenej Zdenky v Dolnom Ohaji navštívil jej zakladateľ

Stretnutie s veriacimi a farníkmi 
bolo srdečné a dojímavé
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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 sme ocenili ľudí Krištá-
ľovým krídlom. Je to splnenie cieľa 
ekonomickej vedy. Ale najskôr pár 
iných viet. V novinách a aj iných 
médiách sa čitateľ dozvedá, že svet 
sa rúti do záhuby, že vojna je na 
spadnutie, globálne oteplovanie vy-
voláva tiež katastrofi cké vízie, zlo-
čin a agresia sa na nás, povedal by 
som, denne valia nielen z médií, ale 
aj z vyjadrení politikov. Češi chcú 
vybudovať najväčší a najluxusnej-
ší bunker pre milionárov. Prečo? 
Lebo politici a súčasní tvorcovia 
ekonomickej politiky, alebo lepšie 
hospodárskej politiky, zabudli (ne-
vedeli) na dobre známe myšlien-
kové základy hospodárskej vedy, 
ekonómie. Naši veľkí ekonómovia 
R. Briška a I. Karvaš vo svojich die-
lach, keď píšu o ekonomike, sústave 
národného hospoárstva tak vedu 
o ekonomike defi nujú, že je to veda 
o poriadku, v ktorom sa jednotlivec 
a národ strajú o udržnie a zlepše-
nie života ľudí. Hovoria aj o tom, 
že existuje hospodársky ideál. Iba 
sme na to zabudli, lebo sa sústreďu-
jeme na ideál krásy a tak v televízii 
každú chvíľu vidíme súťaže o Miss. 
Poznáme aj slovné spojenia ideálny 
muž, ideálna žena, ideálne počasie. 
Iste aj v týchto pojmoch je zabudo-
vané hodnotenie; často ide o sub-
jektívne hodnotenie. Do hospodár-
skej vedy, do ekonómie prirodzene 
patrí len hospodárske hodnotenie. 
To sa líši od spomenutého hodno-
tenia krásy. Totiž hospodárskym 
ideálom je uspokojovanie ľudských 
potrieb. Hospodárske hodnotenie 
sa vzťahuje na uspokojovanie ľudí 
v tovaroch a službách, ktoré vplý-
vajú na blahobyt človeka. O tom 
hovorí časť ekonomickej vedy zná-
mej ako teória spotreby a či časť 
teórie známa ako teória výroby. 
Aby som podporil tieto myšlienky 
spomeniem, že iba nedávno sme 
oceňovali našich ľudí a to Krištá-
lovým krídlom. Teda, ak za hospo-
dárstvo dáme krídlo podnikateľovi, 
potom čo sme urobili? Ukázali sme 
hospodársky ideál, konkrétmneho 
jednotlivca. Ale mohol by ním byť 
aj podnik, či ekonomika krajiny. 
A tak už v roku 1952 J. Nash, no-
siteľ Nobelovej ceny za ekonó-
miu, hladal hospodársky ideál 
a povedal, že ekonomika nemá byť 

založená na konkurencii. Podľa 
neho pojem konkurencia indikuje 
použitie rôznych nečestných zbra-
ní, teda aj reálnej zbrane. A koľko 
sme ich v SR od roku 1989 mali. 
Jeho hospodársky ideál spočíval na 
pojme ekonomická súťaž. A sprí-
meroval to tak, že povedal, že pri 

hraní šachu vyhrá ten, čo má lep-
šiu stratégiu. Ale tým to nekončí. 
On defi noval aj ekonomickú rov-
nováhu – iný ideál, nie rast HDP. 
Nash ukázal, že nie je jediná. 
On navrhol rovnováhu, ktorá v 
odbornej literatúre dostala názov 

Nashova rovnováha. Čitateľ sa o nej 
dozvie v diele Čistá duša, prípadne 
z fi lmu o tomto velikánovi. Hospo-
dársky ideál musíme chápať tak, 
že má poskytnúť ideálny efekt uspo-
kojovania potrieb a ideálnu štruk-
túru ekonomiky. Nie utópiu, ktorú 
ekonomická teória dobre pozná. 

Samozrejme, že existuje aj subjek-
tívny hospodársky ideál, ak máme 
na mysli ako cieľ uspokojenie osob-
nej spokojnosti. Avšak ten ideál 
zvyčajne rodí ekonomickú pliagu, 
teda tú plodí osobný záujem, ktory 
tak zbožňujú naši kontaminova-

ní ekonómovia. Svojrázna povaha 
„látky obsahu súkromný záujem“ 
môže a zobúdza najzúrivejšie a naj-
zlomyselnejšie vášne ľudskej duše, 
fúrie súkromného záujmu. Nebol 
to však iba J. Nash. Musím spo-
menúť aj dielo Public Choice Po-
licy, teda Politika voľby občanom. 
Autorom tejto teórie je James Bu-
chanan, tiež nositeľ Nobelovej ceny. 
Nebudem analyzovať jeho dielo, 
lebo priam z nadpisu srší podstata 
jeho nielen ekonomických myšlie-
nok. Aj jeho myšlienkové základy, 
základy vlastnej teórie vychádzajú 
z toho, že ekonomický systém má 
odpovedať na otázky čo vyrábať, 
ako vyrábať a pre koho vyrábať. A 
dobre vieme, že takto ostro to na-
stoli veľký ekonóm P. A.Samuelson, 
opäť nositeľ Nobelovej ceny. Všetci 
vlastne potvrdili to, čo už v roku 
1943 napísal prof. R. Briška o hos-
podárskom ideáli. Do nášho eko-
nomického systému po roku 1989 
jeho „konštruktéri“ nevedeli čo do 
neho zabudovať, alebo inak, aký 
systém je chcený. Ich zaujímalo v 
diskusii na úrade vlády „artikulujte 
svoje predstavy“. Že ich oni nemali, 
to nebol problém. Nepoznali diela 
ekonómov Slovenska. Nevedeli na-
kresliť hospodársky ideál. A tak sa 
stalo, že ani EÚ nemá hospodársky 
ideál. Po škandáloch so sexuálnym 
obťažobaním EÚ obmedzuje počty 
prijatých utečencov. Éra vítania sa 
skončila. 

Prof. Jaroslav Husár 

Do hospodárskej vedy a ekonómie patrí 

len hospodárske hodnotenie

Subjektívny hospodársky ideál rodí ekonomickú pliagu a tú plodí osobný záujem

Bruno Horecký
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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

Kostol sv. Imricha
Jediná chránená pamiatka mesta 

bola postavená v roku 1701 v baro-
kovom štýle. Koncom 18. storočia 
bol rímskokatolícky kostol presta-
vaný v neskorobarokovom štýle. 
V roku 1878 kostol rozšírili dvoma 
bočnými loďami. Pri prehliadke in-
teriéru si pozornosť zaslúžia vzácne 
obrazy na hlavnom a bočných oltá-
roch, neskorobaroková kazateľnica 
s maľbami štyroch evanjelistov na 
parapete z roku 1760 a rokoková 
organová skriňa z roku 1790.

Kalvária
Pri kostole sa nachádza baroková 

kalvária z roku 1766 so sochou sv. 
Jána Nepomuckého. Socha je ľudo-
vá kamenárska práca a pochádza 
z roku 1807.

Most Márie Valérie
Po výstavbe bratislavského a ko-

márňanského mosta v 19. storočí, 
uhorská vláda pristúpila k stav-
be železného mosta aj v Parkani 
(terajšie Štúrovo). Most bol sláv-

nostne odovzdaný verejnosti dňa 
28. septembra 1895. Ustupujúce 
vojská Československej republiky 
v lete 1919 vyhodili prvé pole mos-
tu na parkanskej strane do vzdu-
chu. Most bol v 20-tych rokoch 
obnovený. Koncom 2. svetovej 
vojny, na Vianoce 1944 nemecké 
jednotky vyhodili do povetria tri 
stredné polia mostu. Most bol zno-
vu postavený na prelome 20. a 21. 
storočia a odovzdaný k premávke 
11. októbra 2001. Most spája nielen 
mestá Ostrihom a Štúrovo, ale stal 
sa aj symbolom európskej spolu-
patričnosti.

Pamätihodnosti v meste 
Štúrovo

Tipy, kam za oddychom v okolíPrečo treba ísť voliť
Dožil som sa už viac ako 70 ro-

kov a zažil som veľa volieb, ktoré by 
sa mohli zrátať na desiatky. Boli to 
voľby parlamentné, komunálne ako 
aj referendá. Pamätám si ešte tie, 
ktoré boli za čias socializmu, ale aj 
teraz za posledných dvadsať rokov.

Taktiež si pamätám kandidátky 
politických strán a hnutí, rôznych 
ľudí, z rôznych smerov. Jedno však 
všetci mali spoločné - SĽUBY. 
Vždy sľubovali, že ak nás budete 
voliť, budete sa mať lepšie a všetko 
vám vybavíme. Možno že som zle 
počul, keď nám vždy sľubovali, že 
ak nás budete voliť, budete sa mať 
lepšie a oni asi mysleli, že ak nás 
budete voliť, budeme sa mať lep-
šie. Za svojho života čo chodím 
voliť som počul už toľko sľubov, že 
keby sa z nich splnila aspoň polovi-
ca, tak by Slovensko vyzerali inak. 
Žiaľ, splní sa vždy len málo, čo je 
vidieť na nezamestnanosti, bývaní, 
poriadku, zdravotnej starostlivosti, 
stave ciest a chodníkov ako i do-
chádzania mladých ľudí za prácou 
do zahraničia. Boli niekedy za vami 

po voľbách poslanci, ktorí obsadili 
významné funkcie a spýtali sa vás 
aké máte problémy, čo vás trápi ako 
vám môžu pomôcť? Neboli, lebo 
vás už nepotrebovali.

Aj preto pred blížiacimi voľbami 
apelujeme na všetkých občanov, 
voličov, aby sa znovu nedali zlákať 
prázdnymi sľubmi poslancov pre-
to, že za posledných vyše 20 rokov 
rokov sú to väčšinou tí istí ľudia, 
ktorí mohli a už mali príležitosť 
konkrétne pomôcť, aby sa ľudom 
lepšie žilo. Z nášho pohľadu je už 
potrebné, aby sa pristúpilo kioneč-
ne k problémom socialistickým 
heslom - od slov k činom. Je teda 
potrebná zmena poslancov i strán, 
ktoré majú pronárodnú orientáciu 
a ide im skutočne o Slovensko. Vy-
plýva to najmä z programu Smeru, 
SNS, koalície Spoločne za Sloven-
sko a niektorých ďalších, najmä ľa-
vicových strán. Ide o to, aby sme sa 
opäť všetci neocitli v nejakej Sieti, 
hlboko sociálnej.

  J. Zbortalan, Nové Zámky

Mariánska čeľaď
Mariánska Čeľaď je malá pusta-

tina, patriaca k Veľkým Lovciam, 
v obci v Novozámockom okrese. 
Nachádza sa tu nálezisko z doby 
bronzovej. Po prvý raz sa spomína 
v roku 1210, kedy tu stála kaplnka. 
Kedysi bol na tomto mieste paulín-
sky kostol a veľký kláštor. Do zruše-
nia paulínskeho rádu rozkvital ako 
posvätné miesto. Dnes iba zacho-
valá kláštorná budova s mnohými 
celami dávajú tušiť dávnovekosť. 
Cyklistický výlet trvá približne tri 
hodiny a je pekným spestrením pri 
poznávaní histórie v okolí Podháj-
skej.

Obec Bardoňovo
Obec sa nachádza na severový-

chodnej časti Hronskej pahorka-
tiny okresu Nové Zámky smerom 
od Šurian cestou na Levice. Leží 
v údolí bardoňovského potoka 
Kvetňanka v nadmorskej výške 193 
m. Prvý raz sa obec spomína v roku 
1269 pod názvom Baracha. Dátum 
prvej zmienky o obci je z roku 
1773. Od roku 1907 užívala názov 
Barsbaracska. Dnešné pomenova-
nie si obec zvolila, prípadne jej ho 
z vyšších miest určili prispôsobe-
ním k starému názvu Baracska, 
dnešné Bardoňovo. V obci sa na-
chádzajú kultúrne pamiatky, ako 
kaštieľ, ktorý v súčasnosti slúži pre 
kultúrne účely obce. Ďalšou vzác-
nosťou je poschodový kaštieľ ze-
mepána Istvána Katonu.

Arborétum Tesárske 

Mlyňany
Arborétum založil v roku 1892 

Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi. 
K mlynianskemu veľkostatku, zís-
kanému sobášom s Antóniou Mi-
gazziovou, prikúpil od tajnianske-
ho grófa Šimona Révaya dubovo 
- hrabový lesík vo Vieske. Práve tu 
začal realizovať svoj zámer. Poda-
rilo sa mu sústrediť cudzokrajné 

dreviny a aklimatizovať ich na naše 
podmienky. V súčasnosti, svojou 
plochou 67 ha, Arborétum Mlyňa-
ny zasahuje do katastrálnych úze-
mí dvoch susediacich obcí: Vieska 
nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. 
Dominantu tohto chráneného are-

álu tvorí romantický kaštieľ (z roku 
1894) s charakteristickou vežou 
(z roku 1905). Pestrofarebné skupi-
ny rododendrónov a azaliek vytvá-
rajú prekrásne prostredie pre od-
dych. Rozsahom svojej unikátnej 
zbierky cudzokrajných drevín patrí 
arborétum k najväčším v strednej 
Európe.

Prírodné jazero 

Komjatice
Medzi obcami Komjatice a Čer-

ník ( asi 14 kilometrov od Šurian) 
sa nachádza prírodné jazero, kde si 
na svoje prídu hlavne milovníci ry-
bolova a windsurfi ngu. Torzo býva-
lého rekreačného areálu TONA sa 
nachádza asi 10 km, na okraji Šu-
rian. Patrí medzi najväčšie prírod-

né vodné plochy v našom okrese. 
V areáli sa v súčasnosti nachádza 
Rybársky dom s vodnou plochou, 
rajom pre rybárov. Je tu možnosť 
občerstvenia v priľahlom bufete, 
možnosti pre deti vyšantiť sa v do-
provode rodičov, na rozsiahľej tráv-
natej ploche. Najmä cez víkendové 
dni. 

(archív)



CHÝRNIK 7

ferovali sme rýchle občerstvenia, 
len aby sme niečo dôležité v nad-
chádzajúcom kapitalizme nezmeš-
kali. To všetko len tak, postojačky, 
pod farebne blikajúcimi reklamami 
a v tieni predavačov, navlečených 
do farebných rovnošiat, ako deti 
samotného Maa. Áno! Presne tak, 
ako som to videl prvý raz vo Vied-
ni. Konečne sa naplnil môj sen, 
o ktorom som určite nie sám toľko 
sníval! Ryba, jedlo žobrákov, ako sa 
niekedy na bratislavskom trhovisku 
hovorilo, sa stala lahôdkou. Kura-
cie zadky, ktoré sa hádzali psovi, 
sa začali predávať s kúskom chrb-
ta v honosnom balení s hrabákmi 
a krkami, ako delikatesa. Kvalitnú 
vodu z vodovodu, sme vymenili 
za sladké presýtené žbrndy. Ro-
hlíky sa scvrkli o polovicu, kyslé 
mlieko sa nedalo už doma vyrobiť, 
nahradila ho smradľavá odporne 
zapáchajúca tekutina, ktorú možno 
udržať v ústach len dovtedy, kým ju 
rýchlo nevypľujete...a to kdekoľvek! 

(pokračovanie na str. 8)

Naša besednica

Myslím pozitívne: Namýšľam si, že mi je dobre

Krátka retrospektíva, či pohľad do súčasnosti i späť

Keď som sa pred dvadsiatimi 
rokmi konečne dostal za Dunaj, 
presnejšie do Rakúska, bol som 
doslova ohúrený. Zostal mi v pa-
mäti reklamný pútač, ktorý zakrý-
val starú rozpadnutú šopu v jednej 
prihraničnej dedinke, na ktorej si 
Coca-Colu v plechovke postrkovali 
dve natiahnuté ruky. Bol som une-
sený veľkosťou aj farebnosťou tohto 
monštra, ktorý určite priniesol ma-
jiteľom spomínanej šopy korunku, 
či šiling do rozpočtu. V návale šťas-
tia a radosti z práve nadobudnutej 
slobody, som si vôbec neuvedomil 
pozadie a pravú tvár tejto a podob-
ných reklamných tlakov na ľud-
skú psychiku. Vôbec už nie, že ide 
o spôsob, ako zmanipulovať a nah-
lodať myslenie človeka. Veď o tom 
vlastne reklama je! Čosi také sme 
u nás nemali, nepoznali, videli sme 

to len vo fi lmoch a tí šťastnejší v ra-
kúskej televízii. Dychtivo som na-
sával všetko čo bolo spoza hraníc, 
neznáme, nové, no podvedomie mi 
s predstihom našepkávalo, že je to 
len veľká lož. Oddal som sa hod-
notám západu viac ako bolo zdra-
vé. Nenávidel som režim v ktorom 
som prežil veľkú časť svojho živo-
ta. Nenávidel som vlastne nič čo
z neho vzišlo, akoby som stratil 
všetok rozum a súdnosť. Všetci 
sme boli takí, prečo by som ja mal 
byť výnimkou? Dokonca aj to čo 
bolo dobré, sa stalo pod tlakom 
vtieravých reklám, meniaceho sa 
životného štýlu a hlavne systému... 
zlé, zastaralé, nepotrebné! Nenávi-
del som svoju vlasť a ľudí v nej, pre-
tože som nepoznal druhú stranu tej 
hrdzavej mince, ktorá sa v pozlátku 
vynárala spoza hraníc. Preto som 

prijal aj vojnu v priamom prenose. 
Zabíjanie pred zrakmi celého sveta, 
ktoré v tom čase vysielala každá te-
levízia aj s patričným komentárom. 
Išlo vtedy o tzv. „požehnanú“ vojnu 
v Perzskom zálive. Nuž a tak sme 
začali hltať iný, už kapitalistický 
chlebík, aj s poriadnym navijakom, 
ak nie s celou udicou. Vysnívaný 
kapitalizmus nás prepadol v obý-
vačkách aj v kuchyniach domo-
vov. Začal nám chutiť margarín 
namiesto kvalitného masla a začali 
sme sa nadájať Coca Colou. Pamä-
tám si, keď som priniesol vlastnej 
matke margarín dovezený z Viedne 
a ona ho prvý raz ochutnala, pove-
dala: „Čo to preboha je?! Pozrela 
na mňa nechápavo a vypľula ho 
do umývadla. Začali sme vedo-
me konzumovať prepečené mäso 
páchnuce po spálenom oleji, pre-

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
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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.

(dokončenie zo str. 7)

Všetko čo bolo kedysi naozaj 
dobré, čo malo svoju hodnotu, 
tradíciu, sme vlastne vymenili 
za šmejdy v drahom obale. Nie! 
Nechcem len kritizovať. Sú tu aj 
dobré veci. Len čím ďalej ich je 
menej a treba ich poriadne hľadať. 
Hľadať, premýšľať, čítať nečitateľné 
návody a obsahy, ktoré nemáme 
šancu vidieť, ak sme si nepribalili 
lupu. Konečne, keď už sme sa tro-
cha spamätali a dávame prednosť 
kúpe zdravým výrobkom z vlastnej 
domácej produkcie, EÚ nás za to 
dáva na európsky súd s odvodne-
ným, že bránime dovozu potravín, 
spomínaného šmejdu zo zahrani-
čia, ktorý k nám prúdi cez bchod-
né reťazce. Demokracia nám ur-
čuje, čo budeme konzumovať. Nie 
je to extrém postavený na hlavu? 
Ulice sa nám zaplnili obyvateľmi
z Číny, Th ajwanu či Vietnamu. 
Prúdi k nám, najmä do Európy 
monožstvo utečencov. Cez reklamy 
si nevidíme na špičku nosa. Chod-
níky a prechody sú plné stojacich 
áut. Exekútori dopisujú adresy 
a správcovia domov hádžu do 
schránok vyúčtovania s tučným 
nedoplatkom. Žijeme v pomysel-
nom blahobyte. Máme dva aj tri te-
lefóny, internet, televíziu, domáce 
kino, DVD, PC a stále nám niečo 
chýba. Absorvovať zákazy, príka-
zy, nariadenia, poučenia, ktorým 
už človek prestáva rozumieť a vy-
znať sa v nich, je priam nemožné. 
Kamery nás sledujú na každom 
kroku. Kdekoľvek sa pohneme, 
sme pod kontrolou. Všetko je evi-
dované, zaznamenané a všetko pre 
našu „bezpečnosť.“ Každá sprá-
va, každá pošta, každý telefonát, 
každá platba, každý mail, každý, 
niekedy veľmi súkromný pohyb, 
je pod organizovaným dohľadom. 
Kedykoľvek sa dá vybrať z archívu 
ako zbraň, ktorá je pripravená na 
okamžité použitie proti nám. Za-
ujímavé je, že aj pri takomto špic-
ľovaní dochádza k trestným činom 
o akých som nemal v minulosti ani 
potuchy. Drogy, prepady, násilie, 
výpalníctvo, vraždy...sa stali bež-
ným sprievodným javom týchto 
slobodných časov. Zbavujeme sa 
vlastnej identity, pretože súhlasíme 
so všetkým, čo po nás rôzne inšti-
túcie, ako sú banky, mobilní operá-
tori a podobne, požadujú. Veru tak, 
máme čo sme chceli, máme tu sen 
o ktorom sme snívali. Môžeme vi-
dieť oči bezdomovca, ktorí sa určite 
na ulici nenarodil. Môžeme vidieť 
žobrákov, čo im trčia nohy z kon-

tajnera, aby sa natiahli za prázd-
nou fľašou, či noblesné hotely pre 
psov aj s vlastnou web stránkou, 
súkromných lekárov i kaderníkov. 
Môžeme sledovať zložité operácie 
svojich psích miláčikov priamo na 
internete. A ak sa nám náhodou 
nás drahý psík stratí, okamžite sa 
o neho postarajú v útulku aj s le-
kárskou starostlivosťou. Ak sa však 
ocitne na ulici človek, nezakopne 
o neho ani pes. Stávame sa číslom 
daňového úradu či sociálnej pois-
ťovne. Kde sa podeli hodnoty, kde 
je vlastná podstata človečenstva? 
Kde je niečo viac, ako len strohé 
konštatovanie? Hrôza, čo sa tu 
udialo za tých dvadsať rokov. Vy-
tratila sa láska, porozumenie, ľud-
skosť, tolerancia, teplo rúk, sklon 
pred šedinami…Nepoznáme su-
seda, nevieme aký plat má vlastná 
žena či muž. Nesmieme dať po zad-
ku vlastnému dieťaťu ak nechceme 
mať problém s úradmi. Sledujeme 
stupídne, nehodnotné až deštruk-
tívne pôsobiace televízne stanice, 
kde seriály bez konca produkujú 
kultúrne vyžitie určitej skupine ne-
vedomých a možno aj nevidomých 
ľudí. Ale čo ta druhá polovica? Žiaľ, 
nemá šancu fungovať dôstojne, bez 
toho aby jej boli podsúvané podob-
né stupídnosti. Ak je toho málo, 
môžeme si pozrieť Superstar a tam 
nás pošlú verejne do zadku aj s po-
smešným komentárom. Ak je to 
ešte málo, potom sú tu "pripečení" 
policajti, alebo niečo podobné, ne-
hovoriac o mafi i. Nádhera a vďaka 
vám, za ten kultúrny a hodnotný 
zážitok, ktorý nám je za lacný pe-
niaz podsúvaný médiá ako dušev-
ným mrzákom. Nehovoriac o tom, 
aké celebrity tam má možnosť člo-
vek vidieť…Kdeže by mali na nich, 
na takých akými boli umelci - Kró-
ner, Dibarbora, Haverl, Huba, čo sa 
celý život usilovali o to, aby pred-
viedli ten najlepší herecký, umelec-
ký výkon, aby zanechali v divákovi 
ozajstný zážitok. Rozdiel je najmä 
v tom, že títo herci s umením žili 
celý svoj život. Žili pre umenie 
a srdcom umenie tvorili. Kupujeme 
cigarety, ktoré nám zakázali fajčiť 
tam, kde to bolo dovolené a na-
hradili ich drogy(!) Okrádajú nás 
ako malé deti. K lekárovi chodíme 
s platobnou kartou, alebo s pe-
ňaženkou v ruke…bavíme sa ako 
roboti, keď jeden rozpráva o živote 
a druhý hľadí do počítača. Formul-
ky a nacvičené frázy, nemajú s na-
šim ozajstným ľudským vnútrom 
a s presvedčením nič spoločné-
ho. Letákmi, ktorými sú upchané 
vchody bytoviek, nás lákajú do 

obchodov. Dobre, že nás neprosia 
aby sme nakúpili práve u nich. Keď 
sme však zaplatili, hneď je jasné kto 
je tu pánom a kde ich zdvorilosť 
skončila. V súčasnej tzv. demok-
racii, ktorú možno nazvať nálep-
kou, môžeme vysloviť svoj názor. 
Slobodne, no k čomu to je, keď je 
to nič platné. Žijeme v neustálom 
strese a napätí. Nikto z nás si nie je 
istý zajtrajškom. Je len pár jedincov 
(najmä zlodejov - rýchlozbohat-
líkov) ktorým je to jedno a tí žijú 
aj tak mimo nás a v anonymite. 
Nie som sám, ktorému to všetko 
už začalo vadiť. Niekde sa stala 
chyba-veľká chyba, ktorej nápra-
va bude trvať dlho. Ochorel nám 
svet a mi v snahe uplatniť sa, sme 
ochoreli s ním! Socializmus nebol 
dobrý, ale takáto demokracia, nie 
je o nič lepšia. Možno až nástup 
duševných chorôb, depresii, samo-
vrážd, naštartuje proces triedenia, 
ktorý nás položí na kolená, keď to 
už prestaneme vládať. Vidíme len 
väčšie mestá, ale čo tí, ktorí žijú na 
dedinách, samotách? Tí, ktorých 
už dnes neuživí dvor, záhrada...
Čo ďalej? Máme slobodu, ktorá so 
skutočnou slobodou nemá nič spo-
ločného. Slobodu, ktorú si nedoká-
žeme užívať, pretože je viac proti 
nám ako pre nás. Je tak oklieštená 
zákonmi a zároveň otvorená ne-
právosti, zločinu, podvodom, že jej 
existencia pripadá ako aura. Kdesi 
je, ale nevidíme ju. Je mimo nás. 
Nuž a záverom? Nechýba mi už 
reklama, ktorá ma v tej rakúskej 
dedine tak ohúrila. Nechýba mi ani 
západ o ktorého ideách som toľko 
sníval. Nechýbajú mi ani kura-
cie zadky čo som hádzal psovi…
Chýba mi len jedno, - chcem ešte 
stretnúť človeka - priateľa. Chcem 
sa ráno prebudiť a celým srdcom sa 
tešiť novému dňu. Chcem mať oko-
lo seba úprimných ľudí, ako tomu 
bolo kedysi, nie tak dávno. Chcem 
stretnúť kamaráta, ktorého prvá 
otázka nebude smerovať k mate-
riálnym veciam, ale bez prípravy 
ma potľapká po pleci a spýta a ma 
- ako sa máš? A zájdeme si niekem 
sadnúť, pohovoriť si. Kamaráta 
ktorého v polovici debaty nevyruší 
zvonenie mobilu. Žiaľ, ovládol nás 
strach a v tom strachu žijeme každý 
deň. To je realita tohto novodobé-
ho, pokazeného sveta. Nehovorím 
o novembri, ten prísť musel, ale 
o tom, čo všetko sem s novembrom 
vkĺzlo? Ďalšieho pokusu, ktorý 
príde keď sa to už celé nebude dať 
udržať, sa chvála Bohu asi nedoži-
jem.     

M. Šupina

Kým muž opravoval auto, jeho 
syn zobral do ruky kameň a poškra-
bal ho. Muž chytil svojho syna a zo 
zúrivosťou niekoľkokrát ho udrel 
po ruke.

Nevšimol si však, že ho bije fran-
cúzskym kľúčom. Chlapček v ne-
mocnici stratil všetky svoje prsty 
kvôli zlomeninám. A potom sa opý-
tal svojho otca  s unaveným pohľa-
dom v očiach: Oci, kedy mi znova 
narastú prsty?

 Otec, vedomý si vážnosti situácie, 
nebol schopný povedať vôbec nič.

Šiel späť k svojmu autu a viackrát 
do neho kopol. Rozhorčený si pred-
neho sadol a pozeral sa na škraban-
ce. Chlapec tam napísal: "MILUJEM 
ŤA TATI!"

 Veci sú na používanie, ľudia sú 
na milovanie! Problém v dnešnom 
svete  spočíva v tom, že ĽUDIA sú 
používaní A VECI sú milované.

Preto je ľudstvo tam, kde je.
Ďakujem všetkým, ktorí toto zve-

rejnia, aby viac ľudí spoznalo tento 
príbeh ...

(Int.)

Aj keď starý som senior
odvážim sa pred monitor
iba jedným prstom síce,
ťukajúc do klávesnice.

Píšem majly tak po novom.
šetrím €urá na poštovnom.

Cvičím mozog, čo už dospel,
aby celkom neosprostel

lebo ten, kto s dobou kráča,
vie, že pamäť počítača
napísané uschováva,

lepšie ako vlastná hlava.

 (int. magazín)

Príbeh o veci

a ľuďoch

Starec a internet

• Hľadám pani na upratovanie 
rodinného domu v Šuranoch. 
Kontakt: 0910 404 474

INZERÁT
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Z historického kalendára

Obec Kmeťovo 
Názov Kmeťovo nesie obec od 

roku 1948. Takto bola pomenova-
ná podľa slovenského národovca, 
kňaza a vedca Andreja Kmeťa. 
Prvá písomná zmienka o obci je 
z roku 1214, keď bola pod panstvom 
hradu Posádka. Vtedy sa volala 
Gyrok. V 13. storočí, v rokoch 
1264-95 patrila obec premonštrá-
tom, potom na konci tohto storo-
čia, od roku 1295 bola majetkom 
Ostrihomského arcibiskupstva. 
Panstvu Jelenec (hradu Gýmeš) 
patrila od roku 1386. Vraj, v roku 
1533, keď do obce vtrhli Turci, oby-
vatelia sa vykúpili dobytkom a Tur-
ci odišli, avšak v rokoch 1571-73 
sa vrátili a vyrabovali ju. Dovtedy 
obec ležala na pravom brehu rieky 
Žitavy, no potom sa obyvateľstvo 
presťahovalo na jej pravý breh. 
Od roku 1830 už patrila časť obce 
pod panstvo Veľkej Mane. V obci 
nikdy nebývali páni a preto tu ne-
stojí žiaden kaštieľ a tamojší kostol 
bol postavený neskoršie. 

DOBA PREHISTORICKÁ 
Pri archeologických vykopáv-

kach sa na území obce našli črepi-
ny s primitívnymi ozdobami. Jeden 
malý a dva väčšie hrnčeky formova-
né rukou, zbraň z jelenieho parohu, 
ohnisko s veľkým množstvom želo-
viny (ľudovo povedané korýtka),
ihlu z vtáčej kosti a dve pece z doby 
prehistorickej. Tieto nálezy boli 
v častiach obce nazývaných Zá-
hrady a Kratiny. V roku 1925 zistil 
Dr. Ján Eisner, že pochádzajú 
z doby novokamennej a podoba-
jú sa nálezom z Baden-Badenu 
a sú staré 5000-6000 rokov. Dnes sú 
uložené v Slovenskom národnom 
múzeu v Martine. 

V dobe prehistorickej bola Ži-
tava významnou riekou. Neďaleko 
dnešného toku, počas industralizá-
cie našli robotníci v pôde množstvo 
štrku riečneho. V oblasti, kde leží 
Kmeťovo boli v minulosti ideálne 
podmienky pre pravekého človeka. 
Ľudia v rieke lovili ryby, v lesoch 
zverinu a lesy im poskytovali dre-
vo. Až do začiatku 19. storočia sa 
tiahli cez územia dnešného Kme-
ťova dubové, bukové a cerové lesy. 

DOBA HISTORICKÁ 
Pri stavbe cesty sa našiel jeden 

malý strieborný peniaz z dôb vlá-
dy jedného z rímskych cisárov. Buď 
ho stratil rímsky legionár, ktorý 

cez územie prechádzal so svojou 
kohortou, alebo ho stratil rímsky 
obchodník. Tento nález dokazu-
je, že cez terejšie Kmeťovo viedla 
býznamná obchodná trasa. 

PÔVOD OBYVATEĽSTVA
Dodnes nebolo zistené, či sú 

miestni obyvatelia potomkami 
dávnych predkov. Starší ľudia tvr-
dia, že Kmeťovčania pochádzajú 
z Moravy. Je však isté, že slovanský 
ľud tu žil už veľmi dávno a nedal 
sa ovplyvniť žiadnym nárečím. 
Takmer každá obec v okolí má svo-
je nárečie, no ani jedno neovplyv-
nilo obyvateľov Kmeťova, ktorí si 
po celé roky zachovali svoju reč. 

V archíve nitrianskej župy sa 
uvádza, že Kmeťovo existovalo 
už za tatarského pochodu, za pa-
novania Arpádovca Vojtecha IV., 
v roku 1242. Lahinský dokument 
svedčí o tom, že sa obec vtedy 
volala Girok. Podľa tohto doku-
mentu obec jestvuje už dlhé roky 
a patrila pod kastelanát (panstvo), 
ktoré sa nachádzalo v okolí Hlo-
hovca. Meno obce sa z času na čas 
menilo. Raz sa obec volala Ďrok, 
potom Gorok, Gyrok, Girok, a za 
čias Rakúsko-uhorskej monarchie 
sa volala Ďarak a Ďarok. V časoch 
1. Československej republiky sa 
volala Ďorok a neskôr Ďerek. Až v 
roku 1948, po vytvorení 2. Česko-
slovenskej republiky sa obec pre-
menovala na KMEŤOVO, podľa 
Andreja Kmeťa. 

DOBA FEUDALIZMU 
Celé stáročia boli obyvatelia obce 

poddaným ľudom. Svojmu páno-
vi odovzdávali povinnú dežmu zo 
zeme, z biednej chalúpky i z chovu 
hydiny. Chodili i na pánske. Práca 
nebola ľahká. Oralo sa dreveňá-
kom, žalo sa kosou a mlátilo cep-
mi. Dežma sa platila veľkomáňan-
skému pánovi a za vinice platili 
komjatickému pánovi. Muži museli 
narukovať na vojenskú službu, kto-
rá trvala 10-12 rokov. 

V obci žili hoferi, čo boli pán-
ski sluhovia (z nemeckého hof = 
dvor -- dvorník), želiari a urbárnici 
(z maďarského úr bére = platba pre 
pána), čiže poddaní, ktorí tvorili 
väčšinu obyvateľstva. 

V roku 1882 bola vykonaná ko-
masácia, teda rozdelenie chotára 
na základe osobného vlastníctva 
medzi jednotlivé rodiny. V tom-

to čase bolo v obci 54 domov. Žili 
tu rodiny - Miháloví, Šulíkoví, 
Hoppanoví, Sládečkoví, Zrubcoví, 
Bednárikoví, Kačákoví, Černákoví, 
Gajdošíkoví, Švecoví, Bujdákoví. 
Intravilán obce mol rozmer 27.926 
štvorcových siah, čiže 23 maďar-
ských holdov. Pôda bola rozdelená 
na intravilán (funduš), ornú pôdu a 
lúky predstavovali 1,158.333 štvor-
cových siah. Pred komasáciou tu 
žilo 34 rodín, po nej 58. Do ma-
jetku obce patrila škôlka, obecný 
plevinec, záhrada obecného ovčin-
ca, dom ovčiara, kováča a pastiera. 
Ďalej, krčma, hliník (smetisko), 
kresťanský a židovský cintorín; 
funduše, orná pôda a lúky. 

POŽIVEŇ OBYVATEĽSTVA 
KMEŤOVA

Na úhoroch sa chovali ovce. Zá-
soby obilia sa ukladali do jám, kto-
ré mali tvar vajca. Jama bola v dol-
nej časti rozšírená a smerom hore 
sa zužovala. Vnútro bolo obložené 
otepou pripevnenou kolíkmi k ste-
nám jamy. Otvor bol zakrytý sla-

meným balvanom. Keď sa nevoľ-
níctvo zrušilo, ľudia pracovali pre 
zveľadenie svojich rodín. 

V roku 1882 bol postavený kos-
tol, ktorý vďační veriaci zasvätili 
Panne Márii ružencovej. Vystavali 
ho na voľnej ploche uprostred de-
diny, kde pôda okolo neho bola 
takmer po celý rok močaristá 
a bahnistá. Bolo to nebezpečné 
miesto najmä pre malé deti, ktoré 
sa tu mohli utopiť. Kúpavali sa tu 
husi z celej obce, čo tiež nepro-
spievalo zdraviu obyvateľov. Až 
po mnohých rokoch sa podarilo 
tento pozemok odvodniť a vystavať 

v týchto miestach park. 

OBYDLIA
Domy sa stavali z hliny, hovo-

rilo sa im nabíjané domy, domy 
z nabíjanice. Pred začatím stavby sa 
vždy navozilo veľké množstvo hli-
ny zo smetiska za cintorínom. Táto 
hlina sa dávala medzi dosky v šírke 
múrov a chlapi tzv. nabijákmi ju na 
tvrdo ubíjali. Tieto stavebné práce 
sa robievali kolektívne, pomáhala 
celá rodina, susedia a každý, kto 
mohol, pomohol. Druhý spôsob 
stavania domov bolo tzv. vyklada-
nie. Urobila sa zmes z hliny a z obil-
ných pliev, z ktorej sa stavali steny. 
Domy sa stavali do dĺžky a podľa 
toho, ako sa rodina rozmnožovala 
sa pristavovali izby. V jednom dvo-
re bývalo 6 až 8 rodín. V rodinnom 
dome bola jedna priestranná izba, 
kuchynka a komora. Zariadenie 
domov bolo skromné. Mali len 
postele, stôl, zopár stoličiek, vyre-
závanú lavicu, kolísku, truhlu na 
šaty zafarbenú na červeno alebo na 
modro. Steny zdobili obrazy čič-

manského pôvodu. Vo dvore stála 
maštaľ. Strechy domov boli pokry-
té slamou. Z ražnej slamy sa robili 
tzv. hlavačky, ktoré sa priväzovali 
na krovové laty. Čelá striech mali 
tvar trojuholníka. Boli urobené 
z dosiek, ich kraje boli zubkované, 
v strede mali vyrezaný kríž, kalich 
či tulipán. Izby boli maličké, múry 
takmer stále vlhké, bez dlážky. Plo-
ty a brány sa nestavali. Za domom 
mávali gazdovia humná, ktoré slú-
žili na hospodárske účely. Nepesto-
vali tu ovocné stromy, iba agáty.

J. Blaho

 Kmeťovo, snímka zo súčasnosti...  
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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.

     Historická tendencia
Koncom vľanajšieho roka našu 

tlač zaplavili správy z Nemecka, 
kde počas silvestrovských osláv 
došlo vo viacerých mestách k hroz-
ným udalostiam. V Kolíne nad 
Rýnom zaútočilo 1000 migrantov, 
mladých, agresívnych mužov, na 
domáce obyvateľstvo. Boli tam aj 
materiálne škody? Iste boli. Kto 
to bol? To je už zložitejšia otázka. 
Aj zahraničná tlač hovorila o dave 
agresorov, ktorí bili. Ale neboli to aj 
zločinci, keďže okrádali a znásilňo-
vali nemecké ženy? Ale veď došlo 
aj k otvorenému hanobeniu osôb, 
kresťanstva, rasy. Nebol to iba Ko-
lín, tieto útoky prebehli na viace-
rých miestach Nemecka súčasne. 
Zarážajúce na tom je, že ako by tam 
bol rovnaký alebo aspoň podobný 
scenár. Kto to organizuje? A ako to, 
že o tom nevedeli ich tajné služby? 
Či vedeli? Už som veľakrát písal 
o tom aká bola hospodárska situ-

ácia v starých krajinách EHS, či 
neskôr EÚ. Do čoho sme sme sa to 
dostali našim vstupom do EÚ?

Z dejín ekonomických teórií sa 
dozvedáme, že s rozvojom kapita-
listickej výroby za manufaktúrneho 
obdobia stratila európska verejná 
mienka posledný zvyšok studu
a svedomia. Národy sa cynicky vy-
statovali každou nehanebnosťou, 
ak bola prostiedkom na akumu-
láciu kapuitálu. Pri troche úsila sa 
dostaneme k naivným letopisom 
obchodu, ktorých autorom je A. An-
derson. Tam sa píše a prehlasuje za 
triumf anglickej štátnickej múd-
rosti, že pri uzavretí utrechtského 
mieru si Anglicko zmluvou (zmlu-
va o obchode s otrokmi) vynútilo 
od Španielska privilégium, na zá-
klade ktorého mohlo obchodovať 
 otrokmi aj medzi Afrikou a anglic-
kou Západnou Indiou. Anglicko 
dostalo právo dodávať až do roku 

1743 španielskej Amerike 4800 čer-
nochov ročne. To zároveň poskytlo 
ofi ciálny kepienok pre britské paše-
ráctvo. Dobre je nám známe mesto 
Liverpool – máme tam futbalistu 
-, ktorý vlastne vyrástol práve na 
obchode s otrokmi. Píše sa, že to 
bola jeho metóda pôvodnej asku-
mulácie, teda nadobúdanie bo-
hatsva. Anglický lekár a radikálny 
spisovateľ v roku 1795 napísal, že 
liverpoolská „honorácia“ stupňuje 
obchodnú podnikavosť až do náru-
živosti, rodí skvelých námorníkov
a vynáša obrovské peniaze. Nemá-
me aj v dnešnej situácii s príchodom 
migrantov takých námorníkov? 
Vieme koľko lodí vozilo Afričanov 
či iných? Poskytne nám ich niekto? 
Dobová francúzska novinárka Ma-
rie Augier napísla: peniaze prichá-
dzajú na svet krvavými škvrnami 
na jednom líci, kapitál sa rodí za-
liaty krvou a špinou, ktorá vyteká 
zo všetkých jeho pórov od halvy až 
po päty. To dejiny vedia. Do tohto 
historického kontextu ešte musím 
spomenúť predsedu zväu knihtla-

čiarov, ktorý v diele „Trade Unions 
etc.“ píše: „Kapitál sa desí nedostat-
ku zisku alebo veľmi malého zisku, 
podobne ako sa o prírode hovorilo, 
že sa desí vákua. Ak má priemer-
ný zisk, stáva sa smelým. Ak krik
a zvada prinášajú zisk, bude sa obo-
je podnecovať. To všetko dostatoč-
ne dokázalo pašeráctvo a obchod
s otrokmi. A čo miliardári dnešné-
ho sveta? Je to úvaha, ktorá priam 
vyvoláva prarelu. Veď nám už
v televízii ukazovali lode, ktoré do-
vážajú migrantov. Máme aj teraz 
osoby s chorobnou ctižiadosťou
a túžbou zbohatnúť na nekalom ob-
chode? Politici, ako vidíme k nim 
nepatria (?). Nachádzame sa v úpl-
ne inom spoločenskom zriadení. 
Usiľujeme sa o to, aby sme budovali 
taký nový spoločenský poriadok, 
v ktorom sa jednotlivci a národy 
starajú o udržanie a zlepšenie ži-
vota. Avšak máme 5000 ľudí, čo sa 
hlásia k islamu. Ale máme aj bez-
domovcov. Historická tendencia.

Prof. Jozef Husár

Malá obec s bohatou históriou Aktuálny humor a satira 

pred voľbamiObec Salka, kde je starostkou 
Mgr. Silvia Cagalová má boha-
tú históriu. Prvé, zachované pí-
somnosti sa datujú od roku 1156, 
s názvom Zalka. Vtedy do nej boli 
preložené soľné mýta z Nány a zo 
Štúrova. V roku 1252 kráľ Belo IV. 
dal zem v Malých Kosihách hos-
ťom zo Salky a v roku 1261 ju spojil 
s majetkami Ostrihomského arci-
biskupstva, ktoré sa stalo jej dlho-
dobým vlastníkom. 

V roku 1554 Fr. Nyáry prazil 
s vojskom pri obci Turkov. V roku 
1570 bolo v obci 69 domácností 
a na Ipli bol v prevádzke mlyn. 
V tureckom spise je Salka ozna-
čená ako veľká obec. V roku 1664 

už mala 136 domácností a od roku 
1754 sa vyvíjala ako mestečko 
(oppidum) s trhovými výsadami, 
ktoré dostala od cisárovnej Márie 
Terézie. Výsady boli v roku 1888 
zrušené, jarmoky však pretrvávali 
až do roku 1945. So školskou vý-
učbou detí sa začalo v roku 1757. 
Na cirkevnej pôde hospodárili 
v tom čase predialisti. Obyvatelia 
sa zaoberali poľnohospodárstvom, 
vinohradníctvom a chovom dobyt-
ka. Významné bolo aj pestovanie 
ľanu a konopí. V roku 1902 bol
v obci postavený železný most 
a v roku 1938 - 1945 sa stala Salka 
súčasťou Maďarska. 

(archív)

Nechceme osočovať žiadnych z politikov, no pranierovať by sa mali 
tí, čo sľubujú lepšiu budúcnosť a nič! A v politike sú už od čias "nežnej 
revolúcie"...

Prišiel Lipšic v rámci predvolebnej kampane medzi občanov
a takto sa im prihovára:

– Vážení, ak budete voliť mňa a našu stranu, postavíme vám 
v obci most.

– Hlas z pléna. -Ale, pán poslanec, predsa cez našu obec netečie 
žiadna rieka.

– Nevadí, vraví na to Lipšic: - Postavíme aj rieku...

Fico, ako je známe dlho rozpráva a tak na mítingu sľubuje ako sa 
budú mať občania po voľbách dobre, keď budú voliť jeho stranu.

Odrazu sa ozve jeden z občanov:
– A teraz nám pán poslanec, povedzte tú rozprávku O červenej 

čiapočke...

Poslanec Kaník opustil stranu a keďže sa nedostal do parlamen-
tu, zaradil sa medzi robotníkov v istom sklade. Keď mu vedúci pri-
kázal pozametať sklad, znepáčilo sa mu to a zaprotestoval:

– Vy neviete, že som bol predtým poslancom?!
– Nevadí pán Kaník, ja vám to ukážem ako sa to robí....

Fígeľ stojí na peróne železničnej stanice s veľkým nabaľeným kuf-
rom. Zrazu si spomenul, že si niečo zabudol pri pokladnici, kam sa 
chcel vrátiť. A tak poprosil vedľa stojaceho občana, či by nebol ochot-
ný postrážiť mu kufor. Zároveň sa uistil, či sa môže na neho spoľah-
núť.

On mu na to: – Môžete, chápem vašu nedôveru, veď viem, že ste 
poslanec.

Odpočul a zaznamenal Milan Kupecký
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Výroba sódovej vody je jedným z vynálezov Š. F. Jedlíka

S blížiacim príchodom jari očakávajú príval návštevníkov

Zlepšovateľ a vynálezca zo Zemného

Rybník Mederčina

Jedlik sa narodil v Zemnom
v roku 1800. Nižšie triedy absolvo-
val vo vtedajšom Szémő v rokoch 
1808 – 1810. Tri roky gymnaziál-
neho štúdia absolvoval v Trnave, 
odtiaľ sa dostal do Bratislavy, kde 
vyštudoval 4. až 6. ročník gymná-
zia. Rodičia chceli, aby si v Trnave 
osvojil slovenský jazyk a v Brati-
slave jazyk nemecký. V roku 1831 
Jedlik nastúpil na katedru fyziky 
na Akadémii v Bratislave. Ďalším 
významným pôsobiskom rodáka 
zo Zemného bola Uhorská kráľov-
ská univerzita v Pešti. Jedlik sa stal 
členom Maďarskej vedeckej akadé-
mie, pričom bol zanieteným báda-
teľom v oblasti fyziky. Bol predo-
všetkým vynikajúcim praktikom, 
menej sa sústreďoval na teóriu. Ro-
dáka z obce Zemné z nášho regió-
nu, Štefana Aniána Jedlika pripo-
mína v rodnej obci fontána v tvare 
sódovej fľaše. Zhruba meter vysoká 

unikátna fontána je súčasťou obno-
venej centrálnej časti obce, ktorú 
nedávno ofi ciálne otvorili v obci. 
– Chceme, aby fontána pripomína-
la občanom i návštevníkom obce 
nášho najslávnejšieho rodáka, fyzi-
ka a vynálezcu, ktorý okrem iných 
vynálezov zostrojil aj zariadenie na 
výrobu sódovej vody, - povedal sta-

rosta obce Zemné János Bób. Uči-
teľ, fyzik a kňaz benediktínskeho 
rádu Štefan Anián Jedlik sa narodil 
v Zemnom v roku 1800. Ako mla-
dý benediktín v maďarskom Győri 
začal v roku 1826 experimentovať, 
ako by sa dala voda nasýtiť kysliční-
kom uhličitým. Zdokonalený stroj 
vyrobili v Bratislave a v roku 1841 

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 vrá-
tiť späť do rybníka. K rybolovu je 
povolený iba háčik bez proti hrotu. 

Pre rybárov začiatočníkov je v po-
nuke, respektíve k zapožičaniu zá-
kladná rybárska výbava. Pri ryb-
níku je bezplatné parkovisko. 
Po vzájomnej dohode je možnosť 

nočného rybolovu, s priestorom 
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 
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:
Tel: +421 35 650 7080
 +421 905 453 750
Volania zo Slovenska môžete na-
hradiť "+421" číslom "0".
035 650 7080, 0905 453 750
E-mail: mail@medercina.sk

 Významný učiteľ, fyzik a kňaz 
benediktínskeho rádu Anián 

 Snímka z prostredia Mederčiny a podujatia, akých sa tu koná nespočetné 
množstvo, najmä počas letného obdobia...

ho predstavili Maďarskej akadémii 
vied. Zariadenie na výrobu sódovej 
vody sa tak stalo základom vzniku 
prvej sódovkárne v Uhorsku a zá-
roveň bolo jediným vynálezom Šte-
fana Adriána Jedlika, ktorý našiel 
priemyselné uplatnenie ešte počas 
života vynálezcu. Jedlík zomrel 
ako 95-ročný v maďarskom Győri. 
V rodnej obci Zemné ho okrem 
fontány pripomína aj pamätná izba, 
v ktorej sú umiestnené jeho tri naj-
významnejšie vynálezy - dynamo, 
elektromotor a elektrický rušeň. 

(tasr)
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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

Dostali sme poštou

nulého roku i na 20 km. Majster-
kou Slovenska bola 14-krát.

SPOLIEHAŤ SA SÁM 
NA SEBA

Peter v roku 1995 štartoval na 
majstrovstvách sveta v chôdzi na 
50?km v Göteborgu a na Svetovom 
pohári v Poděbradoch. Ondrejova 
mladšia dcéra Klára bola viacnásob-
ná majsterka Slovenska v mládež-
níckych kategóriách a ako juniorka 
štartovala na európskom pohári 
na majstrovstvách sveta junioriek. 
Mnohí Šuranci mali možnosť 
za tie roky občas stretávať sa s Ma-
líkovcami, ktorí ako rodení "Podzá-
mečári" využívali na tréning cestu 
smerom na Nitriansky Hrádok 
(časť Šurany). Trénovali denne aj 
dvojfázovo, pretože tento šport si 
okrem dobrej kondície vyžaduje 
najmä vytrvalosť a pevnú vôľu.

Prípravu, okrem domáceho pro-
stredia, absolvovali i na sústrede-
niach na Slovensku i v zahraničí. 
Všetci bratia, i neter Zuzka, ako 
nám povedal Štefan, vďaka tomu-
to športu spoznali mnoho krajín 
i ľudí. A prečo práve chôdza? - Je to 
taký šport, že ak ho raz človek skú-
si, neodolá mu. Nachádza v ňom 
nielen uspokojenie, sebarealizáciu, 
ale je to šport, v ktorom sa musí 
každý spoliehať sám na seba,- do-
dal na záver našho rozhovoru ho-
voru najstarší zo ságy rodu Malíko-
vých, Jozef.

Milan Kupecký, 
snímky archív autora

zefa, a to Zuzana Malíková, ktorá 
na dvoch olympiádach v Aténach 
a v Pekingu štartovala v pretekoch 
v chôdzi na 20 km. Štartovala aj 
na majstrovstvách Európy a maj-
strovstvách sveta, či už v kategórii 
junioriek, alebo dospelých, ako i na 
európskych i svetových pohároch 
a svetových univerziádach.

Na majstrovstvách sveta junio-
rov v Jamajke získala pekné 5. mies-
to. Ešte stále je držiteľkou sloven-
ských rekordov dorasteniek na 5 km,
junioriek i žien na 10 km a do mi-

Vynikala najmä dcéra Zuzana, veľmi úspešný bol aj Štefan

Nevídaná sága rodu chodcov 

Malíkových zo Šurian

Zákony by mali platiť pre všetkých alebo Aj takto sa dnes gazduje...

VIACNÁSOBNÝ MAJSTER

Najstarší z rodu Malíkovcov Jo-
zef bol nielen počas aktívnej čin-
nosti, ale aj po jej skončení tréne-
rom mladších bratov i svojej dcéry, 
ktorých zaúčal do tohto športu už v 
ich začiatkoch. Veľmi úspešný bol 
Štefan, ktorý už v dorasteneckej 
a juniorskej reprezentácii nielen 
súperil, ale aj bol členom užšieho 
reprezentačného výberu vtedajšie-
ho Československa.

Štartoval na dvoch olympiá-
dach – v Atlante a Sydney, aj na 
majstrovstvách sveta, Európy, sve-
tových a európskych pohároch 
v chôdzi na 50 km, prípadne na 
20 km. Štefan bol držiteľom doras-
teneckého československého rekor-
du na 10 kilometrov časom 42:58,2 
sekundy. Štefan bol okrem iného 
viacnásobným majstrom ČSSR 
i Slovenska.

ATÉNY, PEKING, JAMAJKA

Nemenej úspešnou bola aj dcé-
ra najstaršieho z bratov, čiže Jo-

Dovoľte, aby som sa na vás ob-
rátil, ako na erudované médium, 
ktoré je ochotné pomôcť nám
v dožadovaní sa pravdy a nápravy 
a objektívné uverejniť aj kritický 
príspevok! Ide o súčasných vlast-
níkov, či už urbárskej, alebo inej 
pôdy (momentálne ukradnutej), 
ktorú užívajú súčasní podnikavci 
v Šuranoch a okolí s pôdou ne-
právom a ktorí doteraz za dvadsať 
rokov pôvodným majiteľom neza-
platili za jej užívanie ani cent (!) 
Mnohí z nich konštatujú, že sa aj 
tak pravdy nedovolajú a ďalší re-
zignujú s odôvodnením, že za re-
latívne kúsok pôdy zbytočne stratia 
nielen veľa času, ale i nervov. Ak 
to vôbec dožijú. Podaktorí to cheli 
riešiť súdnou cestou a žiadať navyše 

nielen dodatočné uhradenie, ale aj 
penále, no nevidia riešenie, vzhľa-
dom na prieťahy v súdno konaní 
a plné certifi káty rýchlozbohatlí-
kov. Najhoršie, že na túto snaživci 
za ukradnutú pôdu získavaju z eu-
rópskej únie dokonca dotácie, čoho 
výsledkom je napokon napríklad 
nechanie úrody na poli, ktorá sa 
pre nich stáva po vyčerpaní dotácií 
nezaujímavou. Neveria ani politi-
kom a mnohí vravia, že ani voľby 
nič neriešia, každý vstupuje do po-
litiky len preto, aby sa ľahko dostal 
k peniazom. Ostatné, občania ich 
nezaujímajú. Vieme, veľa vecí treba 
dokazať. Napríklad i to, že jeden 
z užívateľov pôdy pán Vrba od-
kupuje rodinné domy a podobne. 
Za čo? Za aké peniaze? Alebo, 

ďalší z podnikavcov pán Rybár 
z Kostolného Seku (časť Šurian) 
švagrinej dcére vyše dvadsať ro-
kov užíval jej pôdu a nedostala od 
neho za tie roky ani cent (!) Ďal-
ším z tretice tzv. fi nančných žra-
lokov, ktorý uchmatol nelegálne 
časť pôdy, ktorú neprávom užíva 
je podnikateľ Komora, ktorý "válči" 
v Nitrianskom Hrádku (tiež časť 
Šurian). Všetci doteraz, za vyše 
dvadsať rokov nezaplatili pôvod-
ným majiteľom, napríklad formou 
dividend, ani cent. Pritom väčšina 
občanov žije na okraji chudoby. 
Aj takéto skutočnosti a podozrenia 
by sa mali prešetriť, ako to často 
počúvame v médiách na posla-
neckej a vládnej úrovni. Vie sa, že 
každá pôda má svojho vlastníka 

a tak by súčasní užívatelia pôdy 
mali vedieť, koho pôdu vlastne 
obrábajú a zhodnocujú (!) Nie na-
opak, aby sa vlastníci márne a ne-
úspešne dožadovali práva, pričom 
sa nerešpektujú ani výpisy z ka-
tastrálneho registra. Ak ešte exis-
tuje v tomto súčasnom marazme 
aspoň kúsok spravodlivosti a šance 
pre tých, ako povedal myšlienkár 
Orvell ...tých menej rovnejších, 
prosím vás v mene poškodených 
o pomoc. Je čas aby aj média získa-
li u občanov viacej dôveryhodosti 
a nebáli sa, obzarne povedané "dolu 
spadnutých elektrických drôtov!"

S úctou, nádejou a najmä očaká-
vaním! 

František Miček, 
jeden z mnohých poškodených

Bratia Jozef, Juraj, Ondrej, Peter, Štefan a dcéra Jožka Malíka Zuza-
na, ktorá iba nedávno skončila s aktívnou činnosťou, to je výpočet mien 
chodeckej dynastie rodiny Malíkových zo Šurian. Všetci sa upísali jed-
nej zo zaujímavých atletických disciplín – chôdzi.

Každý z nich, či už ako reprezentant bývalej ČSSR, Slovenska, šu-
rianskej Lokomotívy, novozámockého Elektrosvitu, TJ Borského Mi-
kuláša, DUKLY Banská Bystrica, RH Praha, alebo Slávie UK Bratislava 
dosiahol v tomto druhu športu métu.

 Chodkyňa Zuzana Malíková na štarte OH v Aténach v pretekoch
 na 20 kilometrov. 
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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? 

Klobúk
Vynašiel ho istý praktický člo-

vek, ktorý nemal rád zbytočné veci. 
Zrejme sa domnieval, že niektoré 
hlavy budú najefektívnejšie využi-
té práve nosením klobúka. Neskôr 
sa zistili aj ďalšie výhody klobúka. 
Napríklad, že klobúk prospieva 
zdraviu a kariére. Zdraviu prospie-
va tak, že keď nám vietor sfúkne 
z hlavy klobúk, musíme za ním be-
žať. No a čo je beh? Predsa pohyb 
a pohyb prospieva zdraviu, to je 
dokázané. V prípade, že stretnete 
šéfa a máte na hlave klobúk, mô-
žete ho veľmi výrazne pozdraviť, 
čo vám môže priniesť aj povýšenie. 
Sfúknutý klobúk vás tiež upozorní 
na to, odkiaľ fúka vietor, čím sa vy-
hnete mnohým nepríjemnostiam. 
Meteorológovia by mali klobúky 
nosiť povinne. Nedoporučuje sa 
však nosiť klobúk vodičom moto-
rových vozidiel, lebo môžu prísť 
ľahko o vodičský preukaz, ak by 
náhodou dopravní policajti zistili, 
že v okamihu kontroly mali pod 
klobúkom. Najdôležitejšia funkcia 

klobúka je tá, že keď máte na hla-
ve klobúk, máte aj hlavu na krku, 
čo je dôkaz, že ste ju nestratili. Veď 
na čom by ste potom nosili klobúk. 
(O hlavu by ani tak nešlo, stratili 
by ste však klobúk a ten stál kopu 
peňazí.)

Vrecko

Vrecko je veľmi dôležitá vec. 
Vrecká bývajú rôzne. Plné aj prázd-
ne, deravé aj zašité. Plné vrecká sa 
vyskytujú väčšinou u bohatých, 
prázdne u chudoby a zašité vrecká 
majú vojaci. Holiči napríklad majú 
vrecká na pracovných plášťoch pre 
uskladnenie sprepitného. Prázd-
ne vrecká ženatých mužov majú 
na svedomí ich manželky, ktoré 
im vrecká po výplate poriadne 
prešacujú a vybielia. Niekedy ich 
predbehnú vreckoví zlodeji, ale 
pre postihnutých je efekt v oboch 
prípadoch rovnaký. Nezostane im 
vo vrecku ani deravý groš. Žiaľ, 
len po vreckových zlodejoch pátra 
polícia. Manželky na prekutávanie 

mužských vrecák oprávňuje sobáš-
ny list.

Televízor
Zázrak dvadsiateho storočia už 

nechýba takmer v žiadnej domác-
nosti. Zavedením televízie vznik-
la konkurencia farmaceutickému 
priemyslu. Štatistiky potvrdzujú,. 
že po rozšírení televízie klesol do-
pyt po prostriedkoch na spanie. 
Pravda najhoršie je, že televízia má 
aj negatívny dopad na populáciu, 
ktorá po zavedení televízie neustá-
le klesá. Na každý medikament si 
organizmus časom zvykne, a pre-
to nám po verejnoprávnej televízii 
vznikli aj súkromné TV stanice, 
pri ktorých sa zaspáva kvalitnej-
šie. Televízia je aj zariadenie veľmi 
hygienické. Televízne kanály nevy-
žadujú žumpy ani fi ltračné stanice. 
Všetko svinstvo sa prefi ltruje cez 
mozog divákov. Najspokojnejší sú 
však športoví fanúšikovia. Keď ich 
manšaft  neuspeje, môžu ho celý od 
jedu zdemolovať.

Okomentoval M. Janega

Klobúk, vrecko a televízor

Nová veličina

POKOKOT nie je neslušní slovo, ani nadávka

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave?

Kanibali chytia Američana, Rusa 
a Slováka. 

Náčelník hovorí: – Máte týždeň 
na to, aby ste mi povedali také číslo, 
aké som ešte v živote nepočul. Inak 
vás zjeme. 

Po týždni predstúpi Američan 
a vraví: – 500 miliónov kvardiliriárd 
biliónov. 

Náčelník: – Uff , to bolo dobré, ale 
už som to počul, preto ťa zjeme. 

Rus: – Nekonečno tri.
Náčelník: – No, to bolo lepšie, ale 

aj to som už počul, preto aj teba zje-
me.

Slovák: – Pokokot.
Náčelník: – Pokokot? A to je koľ-

ko? 
Slovák: – To je odtiaľto až hentam 

do piče. 
Náčelník: – No to som ešte nepo-

čul, nejdeš do kotla...

"POKOKOT" – Slovo "pokokot", 
napriek prvému dojmu nie je žiad-
na nadávka.

Slovo "pokokot" je jedným zo 
slov, ktorým sa vďaka bohatému 
fondu slovenského jazyka dá vyjad-

riť matematická hodnota, ktorá nie 
je ani číslo, ba ani prvočíslo. Slovo 
"pokokot" znamená niečo medzi 
véééľa až nekonečnom.

Je to zároveň slovo, ktoré nám, 
Slovákom, môžu iné kultúry iba 
závidieť a môže sa označiť ako 
skvostný slovenský slovný endemit. 
Na západnom slovensku, najmä 
v Bratislave sa ako miernejšia for-
ma používa slovo "mrťe" (dôraz na 
mäkké ť). Inak slovom "pokokot" sa 
dá napríklad vyjadriť aj výška na-
padnutého snehu, prípadne hĺbka 
vody... Už p red 60-timi rokmi mali 
prostí ľudia "pokokot" problémov 
a životných priekov, s ktorými sa 
museli deň čo deň zaoberať. Slovo 
"pokokot" sa tak časom rozšírilo po 
celom Slovensku. Najnovšia správa 
zo sveta hovorí, že populárna slo-
venská fyzikálna jednotka "poko-
kot" bude v krátkom čase zaradená 
do medzinárodnej SI sústavy zák-
ladných fyzikálnych jednotiek. Zis-
tilo sa totiž, že sa bez nej nezaobíde 
Európa, ba ani Amerika. Európský 
parlament má napríklad "pokokot" 
poslancov a berú "pokokot" peňazí, 

americký prezident má pred voľba-
mi "pokokot" sľubov a o uplatnení 
v Číne ani nehovorím, je ich pros-
te... pokokot...!                   (int.)

• Divíte sa protekcii? Veď aj ke-
dysi dávno...sa dávalo na zná-
mosť!

• Úplatkov by bolo oveľa menej, 
keby podliehali zdaneniu.

• Nebuďme k prírode macošskí, 
pretože sa nám bude ťažko žiť 
ako sirotám.

• Nejeden z nás by si dal vynadať 
do volov, keby si bol istý, že na 
neho sadne unavené šťastie.

• Postupnou elektrifi káciou sme 
dosiahli, že pod parou sú už iba 
ak ľudia.

• Pozmenené porekadlo: Kto 
skôr dáva, je skôr uprednost-
nený!

• Neomyľní to majú ťažké. Nemô-
žu sa učiť z vlastných chýb.

• Dávajte pozor aby ste nestrelili 
capa,...ak je záhradníkom.

• Paradox: Na úrade som potre-
boval potvrdenie o tom, že ne-
musím mať potvrdenie.

• Môj šéf je uchylák. Namiesto 
sekretárky si vždy na koberec 
vyberie mňa.

• To, čo si niektorí muži musia 
vystáť, si niektoré ženy musia 
vyležať. 

• Najhoršie, ak postranný rozhod-
ca sklame na celej čiare.

• Pohyblivosť hráčov sa najviac 
prejavuje teraz. V prestupovom 
termíne.

• Sú futbalisti, ktorí sa utápajú nie-
len v klučkách, ale i v alkohole.

• V prípave sa nebál prekážok.
Vedel podliezť.

• Hral falošné krídlo. Na cudzí re-
gistračný preukaz.

• Zranenie hráčov už nie je zďa-
leka najboľavejším miestom
v našom športe.

• Bol dušou mužstva. Totiž ani 
dušu nevidieť.

• Dosiahol hattrick. Tri žlté kar-
ty.

• Rada rozhodcovi. Pískaj tak, aby 
ťa nevypískali.

• Sú zápasy, ktoré majú nízku 
kultúrnu i športovú hodotu 
i napriek tomu veľa soja.

• Už nenadávam na televízny 
program. Začal som chodiť 
na športové podujatia a najmä 
na futbal.

Hovorí asistent poslancovi Hru-
šovskému: – Mám pre vás dve 
správy, jednu dobrú a druhú zlú.
– Nuž začni to dobrou, - hovorí 
Hrušovský.
– Svätý Peter vás po vašej smrti 
nominoval do nebeského futbalo-
vého mužstva.
– A tá druhá?
– Zajtra hráte prvý zápas...

Zo športu
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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

podrobil každý občan súčasne aj 
psychiatrickému. Dôvod? Vraj ľudí 
zaujímajú televízne kriminoviny 
viac ako miliónové privatizačné
a reštrukturalizačné podvody.

� �

Veľmi dôležitým prvkom u nás 
je štatistika. Množiace sa agentú-
ry síce nič užitočného občanovi 
neprinesú, no skoršie ako voliči 
vedia, ktoré sa strany sa dostanú 
do parlamentu.

Neznáma fyzická osoba vložila 
do nebankového ústavu vyše päť 
miliónov eur. O túto sumu však 
táto dôverčivá osoba podvodom 
prišla. Nečudujme sa potom, že
u nás tak rapídne pribúda chudob-
ných a žobrákov.

� �

V politike nikdy nehovor nik-
dy…Preto nie div, že v túžbe do-
stať sa do parlamentu a následne 
k peniazom sa Slovák objaví na 
kandidátke SMK, Maďar na kan-
didátke SNS a duchovný na kan-
didátke KSS.

� �

Stretnutie našich najvyšších 
predstaviteľov s americkými trvalo 
veľmi krátko. I napriek úspešnosti 
tohto stretnutia niektorí analytici 
pochybujú o tom, že sa nám za taký 
krátky čas podarilo druhej strane 
vysvetliť, prípadne ukázať na mape, 
kde sa vlastne Slovensko nachádza. 

� �

Podľa asociácie zamestnáva-
teľov výška minimálnej mzdy by 
mala korešpondovať s výkonnos-
ťou našej ekonomiky. Pri správ-
nych prepočtoch to ale vychádza 
tak, že mnohí zamestnanci by 
potom museli pracovať zadarmo.

� �

Niektoré naše lekárne boli istý 
čas zatvorené pre problémy s po-
isťovňami. Zaujímavé je však, 
že návrhy riešení prichádzali práve 
od tých, čo problémy spôsobili.

� �

Zlé jazyky tvrdia, že so Slo-
vákmi to ide stále dolu kopcom. 
Výborne, veď dolu brehom sa ide 
ľahšie. Otázne ale je, až kam sa 
dokotúľame.

� �

Svetová zdravotnícka organizá-
cia navrhla, aby sa na Slovensku 
popri mnohých ďalších medicín-
skych diagnostických vyšetreniach 

Každé hrable hrabú k sebe. Ne-
čudo, veď ich vynašiel človek.

� �

Ten, kto chce hrať hokej, palicu 
si nájde!

� �

Staroba choroba a nízky dôcho-
dok.

� �

Nekrič hop, ak si prekročil sta-
novený limit!

� �

Kam čert nemôže, pošle dotazník.
� �

Čo na srdci, to na zdravotnej 
kartotéke!

� �

Kamaráti buďme, úplatky si 
plaťme!

� �

Láska ide cez žalúdok. Asi preto 
je toľko žalúdočných chorôb.

� �

Hluk škodí. Okrem sirény, ktorá 
nám oznamuje pracovnú pre-
stávku.

� �

Beriem a dávam úplatky, teda 
som!

� � 
Vlk vlkovi človekom!

� �

Ukáž mi svoju výplatnú pásku
a aj ti poviem kto si!

� �

Spí na vavrínoch! - vravia s ob-
ľubou tí, čo sa nikdy nepostavili 
na štart.

� �

Kedysi si ženy trhali vlasy, dnes 
obočie.

� �

Kopanie jamy druhému nie je 
robenie diery do sveta.

� �

Dobrých ľudí sa veľa zmestí. Asi 
preto, že je ich tak málo.

� �

Všetko si vyžaduje svoj čas. 
Niektoré súkromné veci aj čas 
sudzí.

� �

Spravodlivosti by sme sa mali 
dovolať. Veď ona je iba slepá.

� �

Funkcia je miesto, ktoré vám 
nik neuvoľní zo slušnosti.

� �

Kto skôr príde, ten je mlynár.
� �

Láska nielen hory, ala aj more 
starostí prenáša!

� �

Z cudzieho krv netečie. S vý-
nimkou dobrovoľného darcov-
stva.

� �

Nie všetky cesty vedú do Ríma. 
Niektoré k nadávanou, alebo na 
nákupy v pracovnom čase.

� �

Nič netrvá večne. Ani privati-
zácia.

Predvolebné i povolebné t(r)iky politických strán

Satirické echo

Pozmenené 

príslovia 

a porekadlá
• Sme ako rybári. SIEŤ máme, treba už len vhodnú 

voličskú návnadu. Politická strana SIEŤ nechráni 
voličov, ale loví ich hlasy v kalných vodách.

• Zdá sa, že SKOK doskáče ešte skôr, ako sa začnú 
voľby. 

• Strana SKOK je skokom do neznáma. Pozor, poma-
ly ďalej zájdeš!

• Strana SMER? Sľubovala strednú cestu, no za tie 
roky bačovania zablúdila.

• Občan má vraj ŠANCU. Prečo mu ju neponúknuť 
práve pred voľbami?

• Ľudia radi TIPUJÚ, no varovným mementom pre 
voličov je výsledok tipovania nášho bývalého poli-
tika Kanisa. Strana TIP je tak trochu hazard, pre-
tože tipovanie je vecou náhody.

• KDH. Komu Dáte Hlas? Neviete? Dajte ho nám za 
vatikánsku menu.

• SMK? Starého Maďara novým kúskom nenaučíš. 
Aj keď zmení meno.

• My v OĽANO máme výhodu. Vmestíme sa aj do 
výťahu, a tak na schôdzovanie nepotrebujeme platiť 
prenájom. Strana OĽANO. Olé, olé, strana kovboj-
ských kúskov.

• Škoda len, že teraz nám budú chýbať potkany pre-
oblečené za gorily, ktoré opustili našu potápajúcu 
sa loď SDKÚ. SDKÚ – nič nehovoriaci názov stra-
ny, ktorá nie a nie zaniknúť, aj keď už má dosť na-
hrabané. Frešo: Tak sa cítim ako sám vojak v poli.

• SNS? Duch by chcel, ale telo nevládze...

• MOST-HÍD? Slováci sú, žiaľ, pod mostom. 

• Na predvolebných plagátoch OBNOVY by sa mali 
objaviť modelky. Kam čert nemôže, pošle ženu? 

• Strana SME RODINA. Čiže, chápať niekdajším so-
cialistickým heslom - Sami sebe...

• Patológ: Môžem smelo prehlá-
siť, že sa najčastejšie stretávam 
s otvorenými ľuďmi.

• Predavač obuvi: Ja viem najlep-
šie kde koho "bota" tlačí.

• Chovateľ králikov: Robota nie 
je zajac, neutečie.

• Obuvník: Obviňujú ma, že veľa 
času prešustrujem.

• Auto opravár: Mne nik nevyčí-
ta, keď si občas v práci ľahnem.

• Hodinár: Ja viem najlepšie, koľ-
ko odbilo.

• Zápasník: V kolektíve je sila. 
Najmä v zápasníckom.

• Zámočník: Dokážem robiť lep-
šie kľučky ako futbalista.

• Sudca: Žiaľ, oslavovanejší je sud,
ako súd.

• Opravár výťahu: Mňa strieda-
jú úspechy. Raz som hore, raz 
dolu.

• Optik: Ja sa každému môžem 
smelo pozrieť do očí.

• Poľovník: Zaujímavé, že mi nik 
nevyčíta ak mám zajačie úmysly.

• Mlynár: Na rozdiel od politikov 
nemeliem iba ústami.

• Cukrár: Pomsta je sladká. Naj-
mä ak dám niekomu facku.

• Predavačka drogérie: Môžem 
smelo prehlásiť, že práca mi 
vždy vonia.

• Fotografi sta: Mne aj nahneva-
ný vždy venuje úsmev.

• Hrobár: Nemám funkciu, no
i tak mám veľa ľudí pod sebou.

• Smetiar: Mne nik nevyčíta, že 
zametám pred cudzím prahom.

• Potápač: Mňa chápu, hoci sa 
vždy snažím dostať nahor.

• Zápasník: Zlé jazyky tvrdia, že 
som sadista.

• Hubár: U nás, na rozdiel od po-
litikov je dôležité vedieť uberať 
sa správnym smerom.

• Šachista: Začínam mať obavy, 
aby mi nezačalo strašiť vo veži.

Kto ako hovorí:
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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

Július K., Šurany: Chcem ísť voliť, 
ale neviem si vybrať. Nebude lep-
šie ísť na pivo?
Odpoveď: Ja by som volil tú druhú 
alternatívu. Svetlé pivo máte isté, no 
sľub o svetlej budúcnosti, to máte na 
podnose v každých voľbách.

� � �

Peter Š., z Bratislavy: Čo myslíte, 
je politika panské huncútstvo, ale-
bo nie?
Odpoveď: Huncútstvo to bolo kedysi, 
no časom sa to zasvinilo. Rozdelil by 
som to takto. Huncúti sú občania a 
politici páni. Najmä po voľbách.

� � �

František B., Nové Zámky: Ak EÚ 
schváli smernicu, podľa ktorej dva 
plus dva nerovná sa štyri, budeme 
to musieť rešpektovať?
Odpoveď: V zásade a podľa našich 
politológov i politikov rozhodujeme 
o sebe sami. Sme predsa suverénnym 
štátom. Teda žiadne smernice, žiadne 
nariadenia, stačia nám odporúča-
nia...Napokon, čo vás to prekvapuje, 
aj výčapníci tvrdia, že dva a dva je päť.

� � �

Ján M., Palárikovo.: Hovorí sa, že 
humor je vážna vec. Ak je teda hu-

mor vážny, čo je humorné?
Odpoveď: Humor je vážna vec – 
a humorné na tom je, že humor nie 
je žiadna sranda.

� � �

Anonym: Som ateista. Je pravda, 
že kedysi Kristus premenil vodu 
na víno?
Odpoveď: Prečo nie? Veď dnes to 
dokáže väčšina krčmárov.

� � �

Ak chcete aj vy položiť otázku nášmu 
humoristovi, pošlite ju na adresu: 

redakcia@priestornet.com, alebo: 
humorista@milankupecký.eu

� �

Čo je dobré chváli sa samo, zlé 
pochvália díleri.

� �

Kam čert nemôže pošle ženu, 
alebo chlapa s fľašou.

� �

Kto skôr príde ten nielenže skôr 
melie, ale má aj prednosť pred 
ostatnými.

� �

Pravda vždy zvíťazí! V rozpráv-
kach a vo fi lmoch.

� �

Čas sú peniaze, no máme ich iba 
za čas.

Humoristická poradňa:  Vy sa pýtate, humorista Milan Kupecký odpovedá
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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
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