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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 záro-
veň miesto na trávenie  aktívneho 
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 tro-
fejný úlovok, ktorý treba vrátiť späť 
do rybníka. K rybolovu je povole-
ný iba háčik bez proti hrotu. Pre 
rybárov začiatočníkov je v ponuke, 
respektíve k zapožičaniu základná 
rybárska výbava. Pri rybníku je 
bezplatné parkovisko. Po vzájom-
nej dohode je možnosť nočného 
rybolovu, s priestorom na rozlože-
nie stanov, a zároveň s možnosťou 
stanovania, športových aktivít či 
grilovania. Ulovenú rybu si mož-
no odkúpiť. Chytať po zakúpení 
povolenky môže každý, netreba 
rybársky preukaz. Hĺbka vody sa 
pohybuje do 1,7 metrov. Nachá-
dzajú sa tu okren kaprov a šťúk aj 
karasy, zubáče, pleskéče a sumci. V 
rámci občerstvenia je tu pre náv-
števníkov bufet s reštauráciou, kde 
si prípadne môžete dať pripraviť 
úlovok, ktorý ste si práve ulovili. 
Pre tých menej úspešných rybárov 
i ostatných návštevníkov je v ponu-
ke množstvo jedál vátane  rybacích 
pochúťok. Hostitelia nezabudli ani 
na fanúšikov dobrého piva, originál 
kofoly, palaciniek, či nanukov. Kaž-
dý rok sa tu konajú rybárske prete-
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Oslavy 71. výročia 

oslobodenie mesta Šurany

Po prvýkrát sa v Šuranoch usku-
točnili oslavy oslobodenia mesta vo 
veľkom formáte. Prostredníctvom 
veľkolepej inscenácie, prebiehajú-
cej v priestore pred farským kos-
tolom mohli občania mesta zažiť 
bojové nasadenie desiatok vojakov 
na oboch frontoch a pripomenúť si 
tak udalosti z čias fašizmu. Hlav-
ným realizátorom bolo Military 
historical museum Pohronský Rus-
kov, ktorého členovia komentova-

nou formou predstavili šurianske 
historické momenty odohrávajúce 
sa začiatkom roku 1945. Účinku-
júcich stvárnili komparzisti. Dô-
ležité na akcii bolo, že sa občania 
vrátili v spomienkach do minulosti
a spomenuli si už pomaly na 
takmer zabudnuté mená, ktoré sa 
spájajú s oslobdením mesta, ako 
boli tbratia Bučekovci - František, 
Florián a Štefan. Všetko sa to vtedy, 
v tých pamätnch dňoch odohrávalo 

v prostedí okolo miestneho kosto-
la, kde došlo vtedy aj ku krvavému 
incidentu.

Uväzneného Františka Bučeka 
postavoli nemeckí vojaci so zviaza-
nými rukami pred popravčiu čatu. 
Okolo stojaci ľudia boli svedkai 
popravy, aj ako nemecký dôstojník 

vydá rozkaz, aby každého druhého 
popravili. Miestny kňaz sa snaží za-
brániť poprave. 

Udalosť živo dokumenujú tak, že 
napokon dochádza k vytúženému 
oslobodeniu soviestskych vojakov 
spod fašistického režimu. História 
dokumentuje, že zostrelené so-
vietske lietadlo spadlo neďaleko 
mesta. Pri oslobodzovaní Šurian 
zahynulo 16 sovietskych vojakov. 
Akcia zanechala v divákoch silný 
emočný dojem a skrytú túžbu, aby 
sa podobné dalosti už nikdy nezo-
pakovali. Predstavitelia mesta po 
skončení akcie položili vence k pa-
mätným tabuliam, ktoré sú umiest-
nené na počesť hrdinov na budove 
mestského úradu.                     -int.-

S blížiacimi sa jarnými mesiacmi, pribúdajú očakávania i príprava

Kiež by sa podobné udalosti už nikdy neopakovali

Rybník Mederčina postupne ožíva

ky, ako i rôzne športové a kultúrne 
podujatia, vrátane súťaže vo varení 
guláša. Tieto akcie bývajú spojené 
s bohatým koltúrnym a športovým 
o programom, niekedy až do rána 
bieleho...Priestory rybníka využí-
vajú na relax v  priebehu roka, naj-
mä počas víkendových dní  rôzne 
organizácie  a konajú sa tu aj súk-
romné oslavy, kedy je plne k dis-
pozícii obslužný personál reštau-
rácie.  Keže ide aj o mimo sezónnu 
prevádzku v zimnom období  sú 
k dispozícii na podobné akcie dve 
vykurované miestnosti a v lete je k 
dispozícii veľká terasa s výhľadom 
na rybník.

Kontakt:
+421 35 650 7080
+421 905 453 750
(Pre volania zo Slovenska môžete 
nahradiť "+421" číslom "0".)
035 650 7080, 0905 453 750
E-mail: mail@medercina.sk

� Miesta na brehoch sú zaplnené 
rybármi

� Snímka je z predvolebnej akcie OZ Vráťme mestu život
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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

Telovýchovná jednota Slávia, 
Jazdecký oddiel Šurany vznikol 
pri tamojšom JRD v roku 1966. 
Založil ho vtedajší milovník koní, 
niekdajší zootechnik bývalého Jed-
notného roľníckeho družstva Ing. 
Róbert Vrba. Hlavnou motiváciou 
a ústrednou myšlienkou bolo dať 
príležitosť najmä mladým ľuďom 
na športové vyžitie vo voľnom čase. 
Samozrejme, nie každému bola 
táto myšlienka spočiatku po chuti, 
avšak po prekonaní určitých bariér 
sa napokon ujala.

Prvým sídlom šurianskeho 
jazdeckého oddielu bola konská 
maštaľ na stredisku Kaparáš, pri-
čom jazdecký šport bol nielen pre 
Šurany a jeho okolie veľkou nezná-
mou. Avšak pre záujemcov, nielen 
z celého Novozámockého okresu to 
bola veľká výzva a príležitosť najmä 
potom, čo sa začal oddiel aktivi-
zovať, pribúdali členovia, začali sa 
organizovať preteky...

Hneď v nasledujúci rok, v roku 
1967 agilní domáci nadšenci zor-
ganizovali a usporiadali tzv. 1. jaz-
decký deň v Šuranoch. Uskutočnil 
sa vtedy na širokom priestranstve 
lúky Levickej ulice smerom na 
Úľany nad Žitavou, hneď povedľa 
"štreky"- Šurany, Malá zastávka. 
Mnohí pamätníci tejto význam-
nej športovej udalosti sú ešte aj 
dnes nažive. Súťažilo sa v disciplí-
nach- parkur, rovinné dostihy
a steeplechase. Samozrejme špor-
tová úroveň tohto podujatia bola 
priemerná, ale účasťzvedavcov, 
divákov bola neskutočne počet-
ná. Organizátori ich vtedy narátali 
vyše dvetisíc. Toľko sa ich dnes 
sotva zíde na prvoligovom futba-
lovom štadióne, nehovoriac o do-
mácich futbalistoch. Táto udalosť 
mala aj svoju špecifi ckú pikantériu, 
keď v tom čase prechádzajúci mo-
torový osobný vlak (tzv. motorka) 
zastal na chvíľu priamo na trati 
a cestujúci s údivom sledovali, čo 
sa to vlastne deje, navyše niektorí 
z nich vystúpili z vlaku a stali sa 
do konca dostihov vďačnými di-
vákmi.

Vtedy, hlavnými organizátormi 
tohto podujatia boli, okrem ing. 
Róberta Vrbu, Juraja Hellingera, 

(mimochodom bývalý úspešný čes-
koslovenský jazdec na koni, ktorý 
sa do Šurian z Čiech priženil), ďalej 
Fialka, bratia Mokrášovci, bratia 

Cagáňovci (ktorí ešte aj dnes tento 
šport v meste udržujú a rozvíjajú, 
bratia Lehockí, Sepeši a mnohí ďal-
ší. A samozrejme s podporou vte-
dajšieho vedenia družstva i mesta.

V známom historickom roku 
1968, iba pár hodín pred augusto-
vými udalosťami sa konal v meste 
Šurany dostihový deň za účasti nie-
koľkých popredných českosloven-
ských jazdcov, neskorších účast-
níkov Veľkej pardubickej (s úspeš-
nými koňmi-Morák, Jalec, Lukan, 
Alexandra). Zvíťazil Jalec z Kuno-
víc (jazdec Pindúr).

Avšak, popri športových podu-
jatiach, tu bol záujem aj o dobrý, 
perspektívny ušľachtilý chov koní 
a po kúpe takých "borcov" ako boli 
- Morák, Limba, Antona, Čukola 
a neskôr aj šurianskym fanúšikom 
známy Tajfún, oddiel zazname-
nal aj po športovej stránke značný 
výkonnostný skok. Dokumentujú 
to aj archívne záznamy a snímky 
tejto organizácie v análoch úspeš-
ných športových výsledkov, ktoré 
tamojší jazdci so svojimi štvor-
nohými partnermi dokázali a do-
siahli v rámci rôznych súťaží v bý-

valej ČSSR. Okrem iných, v roku 
1970 na Veľkej pardubickej získal 
kôň Morák zo šurianskej stajne 
5. miesto. Kone Antona a Tajfún so 
šurianskym jazdcom Tiborom Vr-
bom mladším, získali niekoľko pr-
vých miest v parkurovom skákaní 
v Prahe, v Bratislave i v ďalších 
mestách, o ktorých vtedy so záuj-
mom písali mnohé regionálne a ce-
loštátne najmä športové periodiká.

Keď listujeme v domácom archí-
ve, v roku 1971 urobili šurianski 
chovatelia nákup troch koní z Ma-
ďarska. Následkom toho a najmä 
iných nechutných okolností sa od-
diel dostal do určitých fi nančných 
ťažkostí a zohrala tu svoje aj nepraj-
nosť a príslovečná slovenská závisť. 
A tak nové vedenie Jednotného 
roľníckeho družstva neprejavilo 
záujem fi nančne sa spolupodielať 
na existencii klubu, respektíve jaz-
deckého oddielu. Riešenie sa však 
predsa len našlo, pomohol bývalý 
Mestský národný výbor, ktorého 

vedenie sa podujalo pokračovať, 
ba rozšíriť chov koní tak, aby sa tu 
tento šport natrvalo udomácnil, čo 
sa aj napokon podarilo. Tento sláv-
nostný a historický akt sa uskutoč-
nil záväzným a ofi ciálnym zápisom 
v roku 1973, presnejšie 23. marca. 
Priestory sa prispôsobili na par-
kúrové preteky a začala sa budovať 
zároveň zorganizovaním prvých 
pretekov tradičná šurianska Jarná 
cena koní.

Vtedy pár nadšencov malo k dis-
pozícii iba jednu maštaľ s desiatimi 
boxami, no zainteresovaní si túto 
ústretovosť nevedeli vynachváliť. 
Avšak i napriek tomu, hoci par-
kúrové kone v tom čase dosaho-
vali vynikajúce výsledky, z fi nanč-
ných i personálnych dôvodov sa 
na obdobie dvoch rokov zastavila 
prevádzka v jazdeckom oddieli. 
Po prekonaní tejto traumy sa opäť 
zásluhou tých, čo vlastne semienko 
tohto športu v Šuranoch zasiali,- 
Ing. Róberta Vrbu, bratov Karola a 
Ing. Jána Cagáňa a Jána Fialku, opäť 
obnovila dostihová prevádzka. Zre-
alizoval sa opäť nákup ďalších koní 
z Maďarska, ktoré sa veľmi úspešne 
presadili na slovenských dostiho-
vých dráhach. 

Inzerujte v našich novinách
VYUŽIŤ NAŠE STRÁNKY MÔŽETE AJ NA OSLOVENIE

SVOJICH POTENCIONÁLNYCH KLIENTOV! 

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

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

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

Vrboví, Cagáňoví a tí ďalší...

keď kvôli dostihom zastavili vlak...

Jazdecký oddiel TJ Slávia Šurany má už za sebou nielen úspechy, ale aj tradíciu

V tomto roku oslávi oddiel 50 rokov od svojho vzniku 

� Juraj Hellinger, bývalý úspešný 
československý jazdec na koni, 
ktorý sa priženil do Šurian z Čiech. 
Snímka je z dražby koní v Alber-
tovciach, v roku 1969

� Šurianska osádka jazdcov v záprahu smeruje zradiť sa do alegorického 
prvomájového sprievodu. Snímka je z roku 1987
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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

Po dvoch rokoch trénerského 
pôsobenia v šurianskom jazdec-
kom oddieli viacnásobného účast-
níka Veľkej pardubickej Ota Su-
chovského, sa trénerstva po krátkej 
prestávke opäť ujal domáci Ing. 
Róbert Vrba, vlastne otec myšlien-
ky a zakladateľ jazdeckého špor-
tu v meste pod vedením ktorého 
opäť oddiel žal výraznejšie úspechy 
v celoštátnom meradle. Naprí-
klad odchovanec šurianskej staj-
ne kôň Čudný v roku 1983 počas 

celej sezóny nenašiel v republike 
na pretekoch premožiteľa a stal sa 
najlepším slovenským dvojročným 
dostihovým koňom. Ing. Ján Cagáň 
bol plných päť sezón šampiónom 
amatérskych jazdcov v ČSSR a Ing. 
Róbert Vrba bol v celoštátnom me-
radle, v rebríčku trénerov hodnote-
ný na druhej priečke. A práve Ing. 
Ján Cagáň následne v roku 1987, 
po odchode Ing. Róberta Vrbu do 
dôchodku prevzal po ňom žezlo do 
rúk, aj ako tréner a za krátky čas 
na to, po určitom experimentovaní 
vo vedení oddielu sa stal vedúcim 
strediska chovu koní v Šuranoch 
jeho brat Karol Cagáň, ktorý túto 
funkciu zastáva dodnes.

Odvtedy, pod jeho vedením sa 
dokončili rozostavané stavby, pri-
budla nová rozhodcovská veža, 
vybudovali sa výbehy a ohrady, so-
ciálne zariadenia, štartovacie boxy, 
kolotoč pre kone a vôbec, skultúr-
nil sa celý areál. Naďalej sa pokra-
čovalo paralelne, keď každoročne 
sa organizovali jazdecké preteky, 
respektíve vystúpenia na dostiho-
vých dráhach.

Navyše, vyskytli sa aj cudzie 
záujmy, v podobe zahraničných 
kontaktov i kontraktov. Napríklad 

okrem iných, v roku 1990 si ra-
kúsky milionár Johanes Mayer dal 
do šurianskeho jazdeckého oddielu 
trénovať päť koní. Jeden z nich, kôň 
Kansas sa stal za krátky čas naj-
lepším slovenským dvojročákom. 
Okrem toho, veľmi dobré výsledky 
dosahovali aj vlastní odchovanci
a kone ako Čukar, Čudlík a Hviez-
dina. Dobré výsledky šurianskych 
koní zaujali aj vedenie žrebčínov 
Motešice a Nový Tekov. Oba sub-
jekty si dávajú tamojšiemu jazdec-
kému oddielu, resp.chovateľom 
trénovať svoje kone a to sa datuje 
už od roku 1993. Z tejto kooperá-
cie boli dosiahnuté dobré výsledky 
chovu a tréningu viacerých koní 
ako - Viazma, Čita, Čarana a Vile-
da, ktoré patrili medzi slovenskú 
jazdeckú špičku.

V súčasnosti sú lídrami stajne 
vlastní odchovanci - Čeklis (držiteľ 
časového rekordu bratislavskej drá-
hy) a Čumkin- najlepší slovenský 
prútenkár.

Ako nám povedal správca areálu 
JO TJ Slávia Šurany Karol Cagáň, 
za zdar všetkých doterajších pre-
tekov treba poďakovať nielen or-
ganizátorom a divákom, ale najmä 
sponzorom, ktorí venovali hlavné 
ceny do jednotlivých súťaží. 

Všetky spomínané úspechy do-
siahli šurianski chovatelia koní 
(nadšenci) zásluhou svedomitej, 
vytrvalej a cieľavedomej každoden-
nej práce a starostlivosti o zverený 
chov. Hoci zlá ekonomická situácia 
na Slovensku zanecháva stopy aj 
na rozvoji a existencii tohto druhu 
športu, správcovia šurianskej cho-
vateľskej stajne, na čele s Karolom 
Cagáňom to eliminujú príspevka-
mi doslova pozháňanými od nie-
ktorých štedrých podnikateľských 

sponzorov mesta a okolia, čo im 
čiastočne pomáha doslova exis-
tenčne prežiť.

 
Rok založenia oddielu a reka-

pitulácia výsledkov v ďalších se-
zónach, sprevádzané úskaliami
i úspechmi...

Jazdecký oddiel TJ Slávia založili 
v roku 1966 na stredisku Kaparáš, 
ktoré patrilo JRD Šurany. Ing. Ró-
bert Vrba, narodený r.1929 a stal 
sa nielen spoluzakladateľom, ale 
i predsedom Telovýchovnej jed-
noty Slávia, Jazdeckého oddielu 
pri JRD Šurany.

Hoci išlo o vtedajších členov 
JRD, o chod oddielu sa starali za-
mestnanci: Ján Kollár, Juraj Hellin-
ger, Ján Fialka, Rudolf Karvay, Ján 
Gilan, Peter Kollár, Jozef Daniel, 
Jozef Hozlár, Ján Slávik, Štefan Se-
peši a Vladimír Matúš.

Na koňoch jazdili: Ján Fialka, 
Juraj Hellinger, Ján Mokráš, Rudolf 

Mokráš, František Fialka, Miroslav 
Fialka, Milan Mokráš, Ján Cagáň, 
Ján Gilan, Jozef Daniel, Karol Ca-
gáň, Jaroslav Pilek, Jaroslav Šalkov-
ský, Anton Bajčan, Anton Klučka, 
Benci Szárasz, František Stanko, 
Jozef Habaj, Tibor Vrba, Luboš Ba-
nás a nechýbala ani kategória žien 
(vtedy dievčatá): Eva Šurániová, 
Mária Plháková, Milka Sepešiová
 a Eva Vrbová.

Aby sa lepšie darilo, vypomáhali 
jazdeckému oddielu aj ďalší čle-
novia družstva so sídlom Kaparáš, 
boli to: Rudolf Móča, Ladislav Ka-
sáč, Imrich Červenka, Ján Slávik, 
Dr. Lokša, Jozef Lehocký, Jozef Bi-
lic, A. Sepeši a Jaroslav Sepeši.

Samozrejme k zakladateľom, 
ošetrovateľom i jazdcom patrili 
kone, ktoré zaplnili stajne ako prvé 
a ich mená boli: Estyka, Čičovka, 
Sláva, Tirana, Sonáta, Valika, Zuza, 
Burna, Parabola, Srna a niekoľko 
ďalších chovných a jazdeckých koní.

Zlom nastal nákupom koní zo 
zahraničia, konkrétne z Maďarska, 
pretože bolo treba zlepšiť ich výko-
nosť. Bolo to začiatkom roku 1971, 
kone niesli mená ako Nedu, Szféra, 
Osipzekóndo.

Na jar v roku 1972 vynikajúci or-
ganizátor Ing. Róbert Vrba sa priči-
nil o to, že sa začal stavať nový areál 
jazdeckého oddielu. Jeho členovia 
odpracovali dobrovoľne na jeho 
výstavbe tisícky brigádnických ho-
dín v akcii "Z" pokým areál nado-
budol dnešnú podobu.

Kritický bol rok 1993, po zániku 
JRD. Následne sa šuriansky Jaz-
decký oddiel dostal do fi nančných 
problémov keď nemal žiadny prí-
jem.

V apríli, v roku 1973 začali čle-
novia jazdeckého oddielu provi-
zórne v novom areáli, v mieste 
v ktorom pôsobia i v súčasnosti.

� Jeden z úspešných vtedajších 
jazdcov Ján Fialka na koni Ange-
lika

� Snímka je z roku 1969 a zobrazuje trojicu vtedajších jazdcov - Jána 
Mokráša, Jána Fialku a Tibora Vrbu

� Snímka z roku 1974 zachytáva pred vchodom do stajne vtedajších mla-
dých adeptov jazdeckéh športu. Zľava - stojaci: Eva Vrbová, Tibor Vrba, 
Karol Cagáň, Ján Cagáň, Juraj Šutka, v sede: Tibor Hlavatý a Vladimír 
Tamaškovič 
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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...

Zamestnancami od roku 1973 
boli: Ján Fialka, Jaroslav Košík, Ju-
raj Valach, Tibor Bednár, Marián 
Skočka, Roman Dražkovič, Miro-
slava Kurucová, Erika Lehocká, 
Zuzana Cagáňová, Jozef Kriška, 
Juraj Fialka, Martin Cagáň, Karol 
Cagáň, Oto Sudovský, Ján Slávik, 
František Zajíček, Milan Doms, Ján 
Kucharík, Jozef Birčák, Juraj Polá-
čik a Jozef Svitek. 

V roku 1974 Ing. Róbert Vrba 
zrealizoval nákup koní z Maďarska 
(Iskario, Gyolcs, Csaposlant). 

V roku 1980 JRD ako hlavný 
partner jazdeckého oddielu od-
mietlo naďalej s ním spolupraco-
vať a tak Ing. Róbert Vrba, aby za-
chránil jazdecký šport v Šuranoch 
založil pri TJ pridruženú výrobu, 
ktorá existovala až do roku 1986. 
V jej rámci pracovali v autodopra-
ve vodiči: Rudolf Mokráš, Jaroslav 
Košík a Milan Števlík, opravári: 
Peter Tvrdoň, Ján Mokráš a Milan 
Lauko. Ekonómom PV TJ bol Vin-
cent Majerčík.

V roku 1990 prišlo k zmene do-
vtedajšieho názvu na TJ Slávia Jaz-
decký oddiel Šurany. Bol to zlom, 
avšak zmena k horšiemu. Keďže 
v tom čase prebiehala tzv. divoká 
privatizácia hrozilo, že tento šport 
v meste zanikne. Robotníci sa stra-
chovali o stratu zamestnania. Ne-
boli fi nancie ani na základné po-
treby ako mzdy, platby za elektrinu, 
krmivo a podobne. 

Našťastie v existencii a chode 
oddielu sa pokračovalo vďaka nie-
koľkým nadšencom tohto športu 
najmä veľkým milovníkom koní 
akými sú bratia Cagáňoví, záslu-
hou ktorých sa tento šport podarilo 
v meste zachrániť.

Jedným z rozhodujúcich krokov 
pri záchrane tohto druhu športu 
v Šuranoch bola spolupráca s ra-

kúskym milionárom Johanesom 
Mayerom. Na základe dobrých vý-
sledkov najmä koní ako boli Čud-
ný, Čukar, Lubica, Gyoles Gilák 
a niekoľkých ďalších, dal pán Mayer 
do šurianskej stajne trénovať päť 
koní. Jeden z nich, kôň Kansas sa 
pod vedením trénera Ing. Jána Ca-
gáňa stal najlepším dvojročákom 
na Slovensku, keď zo šiestich štar-
tov päťkrát stál na stupni víťazov. 
Dobré výsledky šurianskej stajne 
zaujali aj ďalších záujemcov, ktorí 
zverili svoje mladé kone (Čerena, 
Čith, Narakana, Vulenda a ďalšie) 
do ich opatery. Boli to kone z naj-
väčších slovenských žrebčíncov, 
ako sú Matešice, Nový Tekov (ria-
diteľ Ing. Tároš) a Šamorín (vedúci 
chovu Dr. Hollý). 

Keďže žrebčinec v Šamoríne za-
nikol, vďaka dovtedy dobrej spo-
lupráci a osobným kontaktom sa 
podarilo premiestniť do Šurian 
niekoľko výborných plemených 
žrebcov. Aj to prispelo v spomí-
nanom krízovom čase k zlepšeniu 
príjmov do šurianskej pokladnice 
na činnosť oddielu a zachrániť tak 
jeho existenciu. 

Chov koní však pozostáva nie-
len z jazdy na týchto štvornohých 
tátošoch ale i v starostlivosti o ne, 
vrátane veterinárnych a ďalších 
úkonov.

Nemožno nespomenúť obdobie 
od roku 1973, ktoré sa spája s prá-
cou veterinárov. Niektorí to robili 
z lásky ku koňom, iní si za prácu 
dali zaplatiť. Najskôr spomenieme 
tých dobrovoľníkov, akými boli 
veterinári Dr. Lokša, Dr. Štanga, 
Dr. Szabo, Dr. Zattovičová, Dr. 
Potocký. Ak bolo treba a boli pe-
niaze na zaplatenie veterinárnych 
úkonov, k dispozícii boli Dr. Chl-
pek, Dr. Kleštinec, Dr. Tóth, a Dr. 
Cicoňová.

Podkováči - Kaparáš 1966 - 
1973

Ladislav Kasáč, Imrich Červenka
Od roku 1973:
Imrich Červenka, Karol Cagáň 

a Ing. Ján Cagáň

Lekári - veterinári TJ: 
Dr. Čásar, Dr. Sýkora

Predsedovia TJ:
1966-1987 Ing. Vrba
1987-1992 Ing. Bednárik
1992-1993 Gita Šurániová
Od roku 1993 - podnes Karol 

Cagáň

Vodiči pri doprave koní:
Peter Tvrdoň, Jaroslav Košík, 

Rudolf Mokráš, Ján Mokráš, Fran-
tišek Suby, Ing. Ján Cagáň, Ing.
Tibor Vrba, Peter Takáč a Ivan 
Skočka, Vicent Šramek, Jozef Kuť-
ka, pomocníci pri doprave: Igor 
Bartovič a Marek Lehocký.

Tréneri:
1966-1986 - Ing. Róbert Vrba
1971-1972 - štátny kapitán Jozef 

Bartošek
1976-1978 - Oto Sudovský
Od 1986 - Ing. Ján Cagáň 
a učiteľ jazdy od roku 1980 Ján 

Fialka

Sponzori v rokoch 1973 až 
1987: 

Cukrovar Šurany (riaditeľ Ján-
Vitek), Calex Šurany (riaditeľ Jo-
zef Banás), Elitex 02, (riaditeľ Ján 
Frey), MsNV Šurany a JRD Šurany. 

Od roku 1988:
Ing. Štefan Zadrabaj - OC Zora, 

Ing. Švajda - Cukrovar Šurany, Pe-
káreň Juraj Oremus Nové Zámky, 
Emka Trading - Ing. Erdély, ďalej, 
Ing. Peter Zajíček, Ing. Pavol Gu-

láš, p. Milan Antalík, p. František 
Halás, p. Jozef Raučina, p. Jerguš 
Mazúch, Ing. Karol Gogola, p. Ti-
bor Ďurček, Poľnohospodár Nové 
Zámky - Ing. Slavomír Moravčík, 
Mliekospol Nové Zámky - riaditeľ 
Ing. Ján Šimunek, Ing. Michal Bed-
nárik, Ing. Ján Komora, Ján Komo-
ra ml., František Rybár, p. Arendáš, 
p. Ing. Huraj, Agro-Alfa - Mesároš, 
Gáter Uľany nad Žitavou - majiteľ 
p. Novák, Vladap Dolný Ohaj - ma-
jiteľ Ing. Pavol Majerčík, Cedro - p. 
Mária Bečková, Mestský podnik 
služieb - Imrich Várady, Technické 
služby mesta Šurany - p. Groma, 
Mesto Šurany -primátori Šutka, 
Bartovič, Várady, Oremus, PNZZ 
Šurany, Luboš Vančík, Ing. Ondrej 
Števár, Nové Zámky, JUDr. Nagy, 
Nové Zámky - notár, Kovošrot 
Šurany - Ing. Vladimír Borovička, 
Ing. Ladislav Boroš, Nové Zámky, 
Ing. Dušan Šebeň, Šurany, Jozef 
Daniel - Autoservis Šurany, Osram 
Nové Zámky, p.Marián Bednár, 
p. Jaroslav Molda, Orgeco Nové 
Zámky - majiteľ Ing. Ernest Hariš, 
SOŠP Šurany - Ing. Polák, Ing. Be-
cík, Dvory nad Žitavou, Dr. Kajan, 
- Krajská veterinárna správa.

Členovia TJ Slávia od roku 
1973, pričom každý z ich sa po-
dieľal na fungovaní a chode od-
dielu:

Soňa Boťanská, Judita Čičát-
ková, Martina Lehocká, Adriana 
Dudášová, Katarína Vendégová, 
Edita Skočková, Eva Skočková, 
Jana Tormová, Anna Takáčová, 
Katarína Mičeková, Andrea Mi-
čeková, Andrea Zattovičová, Júlia 
Páleníková, Gabriela Zrubcová, 
Zuzana Hučíková, Eva Vrbová, 
Zuzana Turanská, Mária Fialková, 
Alena Prekopová, Iveta Osúchová, 
Zuzana Cagáňová, Zuzana Lužico-

� Na snímke šuriansky jazdec Ján Fialka na bratislavskej dráhe v roku 
1975 v súboji so známym československým reprezentantom  Ing. Václavom 
Chaloupkom  

� Snímka zo súčasnosti. Tréner Ing. Ján Cagáň v rozhovore s jednym z 
majiteľov ustajnených koní Ing. Tiborom Cvikom
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vá, Monika Fiamová, Zuzana Žlko-
vanová, Jana Cagáňová, Miroslava 
Kurucová, Viera Dobrášová, Beata 
Rosivalová a Eva Šurniová, muži: 
Ing. Róbert Vrba, Peter Banás, Lu-
boš Banás, Ing. Ján Cagáň, Karol 
Cagáň, Martin Cagáň, Ján Fialka, 
Juraj Fialka, Dr. Jaroslav Šalkovský, 
Ing. Vladimír Tamaškovič, Jozef 
Hozlár, Ladislav Jánošík, Jozef Svi-
tek, Patrik Vincúr, Štefan Takáč, 
Peter Takáč, Jozef Krchňák, La-
dislav Baikai, Miroslav Benko, Juraj 
Valach, Marián Skočka, Ivan Skoč-
ka, Anton Skočka st., Anton Skočka 
ml., Tibor Bednár, Július Rosival, 
Peter Tvrdoň, Ján Mokráš, Rudolf 
Mokráš, Milan Mokráš, Tibor Ďur-
ček, Jozef Lehocký, František Suby, 
Marián Groma, Jozef Chovanec, 
Dr. Tibor Vrba, Ladislav Manigáti, 
Milan Laho, Ing.Jozef Tóth, Miro-
slav Prekop, Pavol Doms, Ján Ku-
charík, Jozef Daniel, Jaroslav Košík, 
Ján Slávik, Vladimír Tamaškovič, 
Anton Klučka, Jozef Svitek, Juraj 
Cúcor, Ján Slovák, Milan Slovák, 

Benci Szárasz, Ing. Ján Komora, 
Imrich Červenka, Marian Hruška, 
Peter Krajčovič, Erik Valach, Mik-
lóš Molnár, Ladislav Jánošík st. La-
dislav Jánošík ml., Marián Maňák, 
Peter Takáč a Peter Polák, Dušan 
Červík a Ing. Jozef Tóth. 

Jazdecký oddiel v dostihoch, od 
roku 1966 reprezentovali:

Juraj Hellinger, Ján Fialka, Jozef 
Daniel, Ing. Ján Cagáň, Karol Ca-
gáň, Jozef Hozlár, Ivan Skočka, Ma-
rián Skočka, Anton Skočka, Tibor 
Bednár, Juraj Valach, Martin Ca-
gáň, Milan Mokráš, Oto Suchov-
ský, Ladislav Jánošík, Peter Polák
 a Zuzana Cagáňová

Jazdecký oddiel v parkúre re-
prezentovali od roku 1966: Dr. 
Vrba, Eva Vrbová, Jozef Hozlár, Ján 
Mokráš, Ján Gilan, Peter Kollár, Jo-
zef Daniel, Karol Cagáň, Ján Fialka, 
Ing. Ján Cagáň, Juraj Fialka, Miro-
slav Prekop, Vladimír Tamaškovič, 
Peter Banás, Anton Klučka, Janka 
Tormová, Jozef Svitek, Anna Taká-

čová, Ján Kucharík a Pavol Doms 
a Patrik Vincúr.

Najúspešnejší jazdci TJ v dosti-
hoch:

Juraj Hellinger v roku 1971, skon-
čil na 5. mieste vo Veľkej Pardu-
bickej s koňom Morák, 4. miesto 
Cena Labe Pardubice, Kôň Lim-
ba, Ján Fialka 3. miesto Cena La-
be Pardubice, 2. miesto, Jarná ce-
na Bratislavy, kôň Iskariot, 1. St. 
Chase 500 m Pardubice, kôň Flám. 
Ing. Ján Cagáň dosiahol 49 ví-
ťazstiev v rovinových dostihoch, 
23 v prekážkových dostihoch, 
5 krát bol šampiónom v kategórii 
amatérských jazdcov ČSSR, ďalej 
víťaz v Cene turfu. S jeho menom 
sa spája najmä kôň Víchor, 5 krát 
bol prvý s koňom Čudný, päť ví-
ťazstiev dosiahol v jednej sezóne, 
ďalšie víťazstvá dosiahol na koni 
Čukar, v roku 1980 bol víťaz naj-
väčších rovinových dostihov v SR.

Karol Cagáň získal 3. miesto na 
pretekoch v Budapešti, 1. miesto 
s koňmi Giliak, Nedú, Lubica, Con-
gres, Bafa, Maratón, Gyilu atď. Kva-
lifi koval sa na VP Szfera.

Tibor Bednár bol objavom roka 
Slovenskej republiky v roku 1989. 
Úspechy dosiahol pod vedením 
trénera Ing. Jána Cagáňa na koni 
Kansos, 5 krát bol prvý na koňovi 
Čukar, dosiahol 1. miesto na cene 
Turfu I. kategórie v rovinových do-
stihoch v Bratislave.

Celkovo najúspešnejším jazd-
com v histórii jazdeckého športu 
v Šuranoch bol, i v súčasnosti je 
Martin Cagáň, ktorý je mimocho-
dom absolventom šurianskej Stred-
nej technickej školy.

Je dvojnásobným džokejom, čo 
znamená, že zvíťazil na vyše 50-
tich rovinových dostihoch a viac 
ako 50 krát na prekážkových dosti-
hoch. V histórii, od roku 1918 sa to 

podarilo iba Štefanovi Vokalíkovi, 
ktorý vyhral viac ako 150 dostihov.

Martin Cagáň doteraz štartoval, 
okrem domácich závodísk aj na 
pretekoch vo viacerých štátoch Eu-
rópskej únie ako Maďarsko, Poľsko, 
Rumunsko,Taliansko, Francúzsko, 
Rakúsko a v súčasnosti reprezen-
tuje známy šuriansky podnik Loko 
Trans.

Treba ešte uviesť, že Martin Ca-
gáň vyhral v roku 2014 dostihy 
Merano G2, čo je druhý najväčší 
celosvetový dostih. Tento úspech 
dosiahol na koni Firust Adventum, 
ktorý patrí podnikateľovi Ing. Ti-
borovi Cvikovi, majiteľovi Loko 
Transu.

Martin Cagáň je tiež držiteľom 
traťového rekordu dráhy v Bra-
tislave, na 1100 metrov, dosiahol 
ho na koni Dniestr. Je tiež víťazom 
Starohájskej st. Chasse na 5000 m 
s koňom Shrek a 3 krát sa stal víťa-
zom Jarnej ceny Petržalky. 

V slovenskom tréningu po 25 
rokoch dosiahol víťazstvo v tomto 
dostihu na koni Shrek, doposiaľ to 
boli iba víťazstvá na zahraničných 
koňoch.

Najúspešnejšia sezóna v histó-
rii šurianskeho jazdeckého oddie-
lu bola v roku 2013. Mimo iného,
v dotačnom hodnotení bol oddiel 
vyhodnotený ako najlepšia pre-
kážková stajňa v rámci Slovenska. 
Tréner Ing. Ján Cagáň dosiahol 
titul šampióna trénerov prekáž-
kových koní a syn Martin Cagáň 
sa stal šampiónom prekážkových 
jazdcov. Tento titul z dosiahol 
Martin Cagáň aj v susednom Ma-
ďarsku.

Mimochodom Ing. Ján Cagáň 
sa stal šampiónom trénerov koní 
na Slovensku už po tretí raz a Mar-
tin Cagáň šampiónom prekážko-
vých jazdcov dvakrát.

Dostihový deň v Šuranoch
Presne o mesiac, 1. mája, v nedeľu popoludní o 14-tej hodine v deň 

Sviatku pracujúcich sa uskutoční na závodisku konskej jazdeckej dráhy 
v Šuranoch 4. dostihový deň, ktorý bude zároveň oslavami 50. výročia 
vzniku jazdectva v Šuranoch a zároveň výročia založenia Jazdeckého od-
dielu.

Štartovať budú, okrem domácich jazdcov a koní aj zahraniční, ktorí po-
stupne potvrdzujú svoju účasť, no tá ešte nie je v tomo čase úplne skom-
pletizovaná. Vie sa iba to, že sa bude jazdiť v rôznych kategóriách a dĺžkach 
trate, v rovine, steeplechase a v prútených prekážkach. Na jazdcov čakajú 
chovateľské prémie a prémie majiteľské pre tých jazdcov, ktorí sa umiestnia 
vo svojich kategóriách na prvých dvoch miestach. Bližšie a podrobnejšie
o pretekoch napíšeme v budúcom Chýrniku-Hírnoku. V tomto čísle, na 
inej strane sa možete dočítať viac o existencii činnosti oddielu od jeho 
vzniku až doteraz. Pri príležitosti dostihov vydá jazdecký oddiel Bulletin, 
v ktorom sa možete dočítať a dozvedieť viac o šurianskom jazdectve. 

(-kup-)

Pozbianska studnička
Kaplnka v Pozbe bola postavená 

v roku 1841. V minulom storočí na 
Mária Család Pavlíny z blízkeho
i z ďalekého okolia sem prichádza-
li mnohí pútnici na určité sviatky. 
Cez letné obdobie viedla cesta cez 
pozbanský les. Tu našli prameň, 
z ktorého hasili svoj smäd a niek-
torí sa uzdravili od chorôb, najmä 
slepí, ktorí po umytí opäť vide-
li. Chýr o tomto mieste sa dostal 
do podvedomia ľudí zo širokého 
okolia a tak začali toto miesto ľu-
dia navštevovať. Vraví sa, že jeden 
kalvín z Pozby sa o tomto dozve-
del, priviedol svojho slepého koňa 
a umyl mu oči. Koňovi sa vrátil 
zrak, ale on oslepol. Vraví sa tiež, 
že od tohto prameňa na 10-12 
krokov sa na hruške zjavila Panna 
Mária. Peň tej hrušky ešte existuje 
a veriaci umiestnili nad peň obraz 
pod ktorý dali drevenú pokladnič-
nu na milodary a na znak vďaky 
toto miesto bozkávali. Ján Zlatňan-
ský, farár z Nového Tekova tvrdí, 
že aj jeho matka z Topoľčianok sa 
uzdravila zo smrteľnej choroby. 
Na dôkaz toho sú tam postavené 
kríže. V kaplne boli odložené bar-
ly, nejaký kňaz o tom píše v roku 
1869. Keď tam vraj prvý raz slúžili 
sv. omšu, na žiadosť jednej staršej 
ženy z Tekovských Lužian, man-
želky Jána Répasa, ktorá päť rokov 
bola slepá, a keď sa umyla vo vode 

tečúcej v kaplnke a modlila sa, vrá-
til sa jej zrak. Na znak vďaky obe-
tovala Pánu Bohu a Panne Márii za 
uzdravenie 3 zlatky, 3 strieborniaky 
a dve dsiatky na sväté omše.

V roku 1885, na druhý turíčny 
sviatok, keď bola stará kaplnka (tá 
pôvodá sa zbúrala a bola postavená 
nová), práve cez kázeň sa 15-roč-
nej Karolíne Pálinkášovej zjavila 
v bielych šatách s modrým pásom 
Panna Mária. 

Chýr o zázračnom uzdravovaní 
po požití vody láka na toto miesto 
veľký počet pútnikov.                -int-
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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

WELLNESS DAY
• celodenný vstup do bazénového sveta
• jednorazový vstup do saunového sveta
• klasická masáž 20 min.

TERAZ LEN 18,90 €
BONUS: WELLNESS COCTAIL

* Masáž je potrebné vopred rezervovať na tel. čísle + 421 918 886 715

Ponuka platí od 7. 1. 2016 do 23. 12. 2016 
(okrem termínov 22. 2. - 27. 2., 24. 3. - 28 .3., 1. 7. - 4. 9., 29. 10. - 2. 11.)

*

     www.wellnesspatince.sk
          /WellnessHotelPatince

IDEÁLNE AKO DARČEK

whp_inzercia_chyrnik_wellness_day_210x297_2016.ai   1   21.03.2016   9:03:09
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teľom stal Mgr. Štefan Sťahulák. Vedenie 
školy a jej učiteľský zbor pokračovali 
v svedomitej práci a škola zaznamenáva-
la nové úspechy. Vyučujúci organizovali 
exkurzie, návštevy divadiel, vlastenec-
kých pamätných miest a podujatí. Vybu-
dovalo sa nové tenisové ihrisko, zriadili 
sa jazykové učebne, doplnil sa inventár 
novou didaktickou technikou. V roku 
1997 sa stáva patrónom všetkých školá-
kov v Komjaticiach Ondrej Caban. Mi-
nisterstvo školstva SR prepožičalo škole 
čestný názov ZŠ Ondreja Cabana. Od 
roku 2004 má školské zariadenie názov 
Základná škola Ondreja Cabana s mater-
skou školou. V roku 2004 sa stáva novým 
riaditeľom školy PaedDr. Štefan Dragúň.

V škole bola zriadená multimediálna 
učebňa s pripojením na internet. Škola 
má vlastnú webovú stránku (zskomjati-
ce.edupage.sk), na ktorej sú informácie 
o škole, jej aktivitách a podujatiach, pe-
dagogickom zbore, žiakoch a školskom 
časopise Planéta škola. Od roku 2005 
sa ZŠ Ondreja Cabana s MŠ zapojila 
medzi školy podporujúce rozšírené vy-
učovanie regionálnej výchovy a ľudovej 
kultúry. Regionálna kultúra vedie citlivo 
deti a mladú generáciu k úcte k histórii, 
k zachovávaniu hodnôt predchádzajú-
cich generácií, k hrdosti na svoju vlasť, 
región, k uvedomeniu si, kam patrím. 
Pre potreby rozšíreného vyučovania 
regionálnej výchovy a ľudovej kultúry 
slúži aj školské múzeum, ktoré vybu-
dovali pedagógovia v priestoroch školy, 
a ktoré predstavuje archeologické nálezy 
a národopisné pamiatky z územia Kom-
jatíc. V kontexte rozšíreného vyučovania 
regionálnej výchovy a ľudovej kultúry 
vznikol v roku 2005 aj projekt s detským 
folklórnym súborom Mladosť pri ZŠ OC 
s MŠ – vydanie CD nosiča s výberom 
28 ľudových piesní z našej obce s názvom 
Všetkým pre radosť. Nahrávka piesní je 
zrealizovaná v pôvodnom komjatickom 
nárečí. Piesne sú tematicky usporiadané 
do ročných období a sú predeľované ho-
voreným slovom. Nahrávka slúži ako po-
môcka pri vyučovaní hudobnej výchovy, 
slovenského jazyka a vhodne sa dá využiť 
aj pri iných predmetoch, ako aj v mimo-
školskej výchove. Škola sa zapája do via-
cerých projektov napr.: Poznávaj vlastnú 
minulosť – pátranie po predkoch, Otvo-
rená škola a i. V roku 2008 bolo v areáli 
školy dané do užívania viacúčelové ihris-
ko s umelým povrchom. Takisto sa pre-
viedla rekonštrukcia budovy ZŠ a toho 
času sa realizuje rekonštrukcia a úprava 
okolia školy.

V širšom regióne ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana patrí medzi moderné a kvalifi -
kované vzdelávacie centrá. Cieľom školy 
však zostáva, aby sa škola stala kultúr-
nou a vzdelávacou inštitúciou pre obec 
i okolie, ktorá sa bude postupne otvárať 
aj verejnosti.                PhDr. Jozef Hanák

V oblasti Komjatíc bolo v 9. storočí 
zriadené “učilisko veľkomoravské”. Prvá 
škola na území Slovenska. Pôsobili v nej 
sv. Konštantín a sv. Metod, šíritelia kres-
ťanskej viery v staroslovenskom jazyku
a sv. Gorazd, kňaz a učiteľ domáceho, 
staroslovenského pôvodu. Obdobie za-
loženia školy v Komjaticiach je neurčité. 
V roku 1332 bola založená fara, popri 
ktorej bola pravdepodobne zriadená 
i škola. Zmienka z roku 1394 hovori, 
že mládež sa v škole učila náboženstvo, 
čítať a počítať. Táto skutočnosť trvá pri-
bližne do 16. storočia.

Prvými protestantskými školami na 
území Komjatíc boli farské školy. Mali 
slúžiť predovšetkým na výchovu du-
chovenstva a na bohoslužobné potreby. 
Na menších farnostiach bol duchovný 
zároveň aj učiteľom, väčšie zamestná-
vali školského majstra. Vyučovalo sa 
náboženstvo, písanie a čítanie, spev – 
spievali sa náboženské piesne. Neskôr 
sa v Komjaticiach vytvára škola vyššie-
ho typu, postupujú sem schopnejší žiaci 
zo základného stupňa. Vyučovalo sa tu 
náboženstvo, zemepis, dejepis, vyššia 
matematika (veľká násobilka, trojčlenka, 
Pytagorova veta). Ďalej sa vyučoval prí-
rodopis, prírodospyt, fi lozofi a, latinčina, 
gramatika, syntax, poetika, pravdepo-
dobne v materinskom jazyku.

V 18. storočí nastáva úpadok pro-
testantských škôl. Miesto nich vznikajú 
rímskokatolícke. V Komjaticiach zani-
ká vyššia škola. Vzniká katolícka farská 
škola. Vyučuje sa tu čítanie a písanie. 
V roku 1806 sa stanovil školopovinný 
vek od 6 do 12 rokov. V roku 1884 sa 
nariaďuje používanie maďarčiny na ško-
lách. Toto nariadenie sa v Komjaticiach 
do dôsledkov neplní. Od roku 1837 
pôsobí v Komjaticiach rímskokatolícky 
farár, zakladajúci člen Tatrína Ondrej 
Caban. Bol uvedomelým osvietencom, 
ktorý okrem kňazskej práce medzi far-
níkmi v Komjaticiach, venoval veľkú 
starostlivosť škole a školskej výchove. 
Vytváral nové učebne, dal zrenovovať 
školu. Bojoval proti morálnemu úpad-
ku, lenivosti a pýche v Komjaticiach. 
Na komjatickej škole sa venuje v tomto 
období veľká pozornosť ručným prácam 
a telesnej výchove. V roku 1862 boli zria-
dené nedeľné školy. Povinná dochádzka 
do tejto školy sa vzťahovala na 13 – 15 
ročné deti. Prínosom nedeľných škôl 
bolo pestovanie ovocných stromkov, 
štepenie, očkovanie stromkov, chov včiel 
a i. Do 18. storočia sa o školstvo stara-
la iba cirkevná vrchnosť. V roku 1877 
sa povinne zavádza maďarčina medzi 
učebné predmety. Školská stolica v Kom-

jaticiach venovala veľkú starostlivosť 
dochádzke detí. Na začiatku každého 
školského roka sa robil súpis chudobnej-
ších detí, ktorým bolo potrebné pomôcť. 
Týmto deťom sa darúvali zadarmo knihy 
i šatstvo. V období národného rozkvetu 
v Komjaticiach v roku 1907 prichádza 
Apponyiho zákon o zavedení maďar-
ského jazyka do škôl. Slovenský ľud 
bol vychovávaný v maďarskom duchu. 
Úspech maďarizácie prekazila 1. svetová 
vojna v roku 1914. V komjatickej ško-
le bola zriadená vojenská nemocnica. 
Dochádzka detí bola nepravidelná. Rok 
1918 našiel našu mládež ubitú, spolovi-
ce negramotnú, národne neuvedomelú. 
Po druhej svetovej vojne bola aj škola
v biednom stave. V roku 1919 sa pomery 
začali zlepšovať. V Komjaticiach pre-
biehal ľudovýchovný kurz. Účastníkom 
prehĺbil vedomosti zo slovenčiny a z de-
jín Slovenska. Postupne sa Komjatičania 
stávali uvedomelými Slovákmi. Obetaví 
učitelia, ktorí si svojou školskou i mimo-
školskou prácou získavali čoraz väčšiu 
úctu a uznanie obyvateľov Komjatíc, 
usporadúvali kurzy šitia, varenia, hrali 
a nacvičovali divadlá, pripravovali osla-
vy význačných dní.

V rokoch 1936/37 sa zariadila Miest-
na ľudová škola, v ktorej sa vzdelávala 
odrastajúca mládež a bola aj poradcom 
roľníkov. Riaditeľom bol František Krá-
lik. Veľká pozornosť sa venovala slabo 
prospievajúcim žiakom, často na úkor 
nadaných detí. V roku 1950 zriadili 
v obci osobitnú školu pre žiakov so zní-
ženým rozumovým vývinom. V roku 
1950 zriadili v Komjaticiach materskú 
školu. Materská škola pomáhala zamest-
naným matkám a zároveň deti, ktoré ju 
navštevovali, boli pre 1. ročník základ-
nej školy lepšie pripravené, zručnejšie 
a vedeli sa orientovať v kolektíve. Škol-
ský rok 1953/54 sa začal v znamení škol-
skej reformy. Miesto strednej a národnej 
školy sa uzákonila jednotná Osemročná 
stredná škola s ročníkmi 1 – 8. Školu ria-
dil Emil Seč. V škole sa pracovalo podľa 
celoročného plánu a učitelia sa riadili 
podľa tematických plánov, ktoré mali 
vypracované pre jednotlivé predmety. 
Podľa plánov zasadala aj pedagogická 
rada a riešili sa výchovno-vzdeláva-
cie problémy. Rozvíjala sa telovýchova 
a pracovná výchova. Reorganizovalo sa 
Združenie rodičov a priateľov školy, kde 
učitelia s rodičmi riešili dochádzku, pro-
spech žiakov ale aj výchovu detí doma. 
V roku 1957 sa zriaďuje trieda s oso-
bitnou starostlivosťou pre rómske deti, 
nakoľko väčšinou boli z mnohodetných 
a sociálne slabých rodín a starostlivosť 

o ne v rodine bola minimálna. Trieda 
trvala iba 3 roky. Od roku 1960/61 sa 
predlžuje školská dochádzka na deväť 
rokov. Škola dostala názov Základná 
deväťročná škola – ZDŠ. V roku 1968 
mala škola 32 tried, no iba 16 miestností, 
fungovala dvojzmennosť. V starej škole 
boli v triedach olejové dlážky, lavice 
v úbohom stave. Vykurovalo sa uhlím 
v kachliach. V roku 1968 sa začína stavať 
nová moderná 22-triedna budova ško-
ly. Postavená bola v roku 1973. V novej 
škole bol stav neporovnateľne lepší, par-
kety umožňovali zavedenie prezúvania 
a vykurovalo sa ústredným kúrením. 
Žiaci sedeli po dvoch so stolmi a stolič-
kami. V triedach boli kvety, chodby boli 
vyzdobené prácami žiakov. Okolie bu-
dov bolo upravené vysadenými kvetmi 
a trávnikom. Vybudoval sa školský are-
ál s komplexným vybavením modernej 
školy.

Nová 22-triedna budova školy v Kom-
jaticiach priniesla novú kvalitu v pod-
mienkach vyučovania – najmä množ-
stvo priestranných tried, špeciálnych 
účební, jedáleň, či dve telocvične. Bolo 
zriadených 31 tried, vyučovalo v nich 
39 učiteľov. Život školy usmerňoval ria-
diteľ ZDŠ Mgr. Viktor Letošťák. V ro-
koch 1979 – 1985 riadil prácu tunajšej 
školy PaedDr. Benedikt Puškár. Medzi 
výchovné zariadenia školy patrili škol-
ské družiny. Materiálne i priestorovo 
boli vybavené vyhovujúco. Organizoval 
sa v nich voľný čas detí a adaptovali sa 
aj rómske deti. V odbornej a názorovej 
výučbe učiteľom pomáhalo množstvo 
učebných pomôcok spravovaných v ka-
binetoch. Na škole pracovalo množstvo 
krúžkov, ktoré dosahovali vynikajúce 
výsledky v rámci okresu, kraja a Sloven-
ska napr.: recitačný, výtvarný, krúžok 
ochrany prírody, krúžok ruského jazyka, 
futbalový, krúžok šikovných rúk, krú-
žok výpočtovej techniky, zdravotnícky, 
strelecký, požiarnický, divadelný, krúžok 
Mladý chovateľ, spevácky, elektrotech-
nický a i. V roku 1983/83 sa prechádza 
na osemročnú školskú dochádzku. Zá-
kladná deväťročná škola sa zmenila na 
základnú školu. Dôležitú úlohu začali 
zohrávať výchovní poradcovia. Od roku 
1985 bol riaditeľom školy Mgr. František 
Turček. Školský rok 1998/90 sa vyzna-
čoval veľkými revolučnými zmenami 
v spoločnosti, ktoré významne zasiahli 
i školstvo. Nastalo odpolitizovanie vy-
učovacieho procesu, do práce sa zavá-
dzali demokratizujúce prvky. Žiaci sa 
začali vyučovať ako povinne voliteľné 
predmety etickú výchovu a náboženskú 
výchovu. V roku 1991 sa novým riadi-

Dnes nesie názov ZŠ a MŠ Ondreja Cabana 

Prvá škola na území Slovenska bola zriadená v oblasti dnešných Komjatíc
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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.

• Z prijatých ozdravných opatrení už mnohí ochoreli.
• Neraz, aby bolo všetko v suchu, treba sa namočiť.
• Všetci sme dlžníkmi. Najmä svojej povesti.
• Euro je pevné. Najmä to kovové.
• Vo výbere sú obyčajne tí, čo sú vo výbore.
• V našich právomociach je viac moci ako práva.
• Ležiakom sa možno tešiť iba v pivovare.
• Mnohé médiá sú nezávislé. Pokým nejde o peniaze.
• Naši politici by si mali brať príklad z hubárov. Byť občas aj trocha pri 

zemi.
• Tajovský sa nemýlil. Aj dnes statky prinášajú zmätky.
• Dnes sme svedkami toho, že hranice biedy nemajú žiadne hranice.
• Buďme všetci ako jedna rodina! – vyhlásil poslanec, keď ho zvolili do 

parlamentu.
• Ani maličkosť nie je pre každého rovnako veľká.
• Demisia vlády je niekedy skutočnou obeťou na oltár vlasti.
• Verejné obstarávanie najsvedomitejšie vykonávajú prostitútky.
• Najvýhodnejšie je prestúpiť do skupiny nezávislých poslancov za vysoké 

odstupné.
• Najväčšie problémy sú pri ťahaní zo zapadnutia v krčme.
• Radšej byť v úlohe plačúceho ako byť na  zaplakanie.
• Ak sa chcete pozerať z iného hľadiska, nestačí iba nakloniť hlavu.

Milan Kupecký

Zachovanie si národnej kultúry

Z korešpondencie

Do prievanu

• Ponúkame päťročného pravého, čistokrvného mal-
tézaka na prekrytie. Ak máte sučku, ktorá sa hára... 
volajte: 09079055537, nonstop!

Náš komentár

V rámci vytvorenia národných 
spoločenstiev v procese európskej 
integrácie sa bude čoraz väčšmi 
tlačiť do popredia nutnosť zacho-
vania si národnej kultúry, pretože 
tie spoločenstvá, ktoré nedokážu 
zachovať si národné kultúrne bo-
hatstvo, stratia postupne svoju his-
torickú identitu a sú odsúdené do-
slova na zánik. Aby neboli pohltené 
týmto trendom, nemôžu sa striktne 
dodržiavať jednotného bruselské-
ho scenára. Pretože kultúra, to je 
jedna z mála sfér možnej identity
a odlišnosti od ostatných kultúr, 
je to oblasť zachovania si svojbyt-
nosti. 

Žiaľ, veľmi sa tento názor ver-
bálne pretraktuje, no málo sa preň 
robí. A nie sú to iba známe folklór-
ne aktivity, tlač, tanečná, piesňová, 
či fi lmová tvorba, prípadne ume-
lecké pamiatky. Ale je to najmä 
tvorba nových umeleckých hodnôt, 
teda - tvorba umelecky dramatická, 
literárna, hudobná, výtvarná, ta-
nečná, architektonická. 

Je to aj klutúra jazyka a reči 
a tiežie komplex aktivít osvetového 
charakteru. U nás existuje však ešte 
aj zopár ochotníkov, ktorí vyvíjajú 
s dávkou entuziazmu aj nekomerč-
nú činnosť za tzv. vatikánsku menu 
- Pánboh zaplať! Čo tiež nie je za-
nedbateľný poznatok hodný aspoň 
povšimnutia. O tom, že existujú 
ľudia - autori, ktorí vedia vytvoriť 
aj kus umeleckaj roboty bez náro-
ku na odmenu, prípadne za zní-
žené honoráre, svedčia aj aktivity 
z nášho satiricko-humoristického 
prostredia, najmä čo sa týka or-
ganizovania výstav a prezentácie 
pôvodnej slovenskej tvorby. A hoci 
zatiaľ bez adekvátneho povšimnu-
tia, aj toto všetko prispieva k po-
tenciálu národného bohatstva, kto-
ré treba zachovať a ak sú možnosti 
i podporiť. Veď napokon nie je člo-
vek živý iba chlebom, a čosi treba 
vykonať už aj kvôli spomínanej po-
hlcujúcej európskej integrácii. 

Milan Kupecký

Čítala som v Chýrniku o Vik-
torovi Kubalovi, a ak sa nenahne-
váte, zareagujem na to. Ako dcéra 
akademického maliara Ladislava 
Čemického som sa dostala do sty-
ku s umelecami i keď moja profesia 
je učiteľka matematiky. Rozhodla 
som sa napísať a poslať túto krát-
ku príhodu s pánom Viktorom 
Kubalom, ktorú som zažila počas 
návštevy u nich doma. Viem, že 
pán Kubal bol verným a oddaným 
manželom svojej Aničke. Doma 
mali v tom čase papagája, ktorý 
rozprával. Samozrejme, zapamätal 
si iba niečo z toho, čo počul po-
čas rozhovoru. Viete, čo papagáj 
často opakoval? Vetu: "Anička, 
daj mi pusinku". Vedel však toho 
viac. Vraj raz, ako sme sa dozedeli 
z ich rozprávania počas návšte-
vy, keď prišli k nim hostia fajčiari
a zadýmili im celý byt, hneď na to 

reagoval spomínaný papagáj: "Fúj, 
ale je tu smrad". Milé, že? Záži-
tok, ktorý sa mi vybavil v pamäti 
pri spomienke na Viktora Kubala. 
Pre zaujímavosť, v Roháči robil aj 
známy humorista Antona Hollý, 
ktorý bol aj istý čas šéfredaktorom. 
Bol náš sused a otcov priateľ. Ne-
viem, či viete, že pán Hollý zomrel 
zaujímavo keď smrť ho zastihla 
stojacieho v električke keď sa vra-
cal z práce domov. Po jeho smrti sa 
často pripomínalo to známe, - že 
aj stromy zomierajú postojačky. 
Anton Hollý, tiež ako pán Kubal 
bol nielen karikaturistom, ale často 
maľoval najmä prírodu, ktorú mal 
rád a mal aj bohatú zbierky motý-
ľov. Na záver mojej korešpondencie 
vám prajem veľa zdravia a šťastia
a bohatých sponzorov! 

Katarína Čemická, 
CSc., Bratislava

� Karikatúra: Andrej Mišanek
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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.

Existuje desatoro prikázaní u ve-
riacich. Komunisti a iné strany 
majú viacero bodov programu. 
Avšak aj u vodiča existuje určitá, 
nazvime to analógia, ktorej by sa 
mal pridržiavať počas jazdy. Preto-
že dopravnými značkami sa vodiči 
riadia a ich porušovaním riadia- 
chodcov!

Nuž teda, čo by mal vedieť každý 
vodič? Každý vodič by mal okrem 
vozidla vedieť ovládať aj sám seba 
a najmä svoje nervy. Jazdiť by mal 
tak, aby sa nedostal do kolízie, 
najmä so šéfom. Nedoporučuje sa 
mu ísť bezhlavo do kopca, inými 
slovami, kritizovať svojho nadria-
deného, ak náhodou tento je už 
súkromník, respektíve vlastník 
fabriky, v ktorej pracuje. Vodičovi 
sa ďalej nedoporučuje odbočiť na-

príklad od témy, ktorá sa napríklad 
vedie o ženách, počasí, futbale, te-
levíznom programe, prípadne za-
hýbaní. Obchádzať sa mu zakazuje 
cestnú kontrolu, pričom pozor na 
predčasný odchod z pracoviska, 
povedzme na pivo alebo futbalo-
vý zápas. Nebezpečné sú tiež slu-
žobné vzdialenia sa, napríklad od 
problémov podniku. Práve vodič 
by nemal strácať duchaprítomnosť 
v žiadnej, ani neprehľadnej situácii. 
A to nielen v neprehľadnej situácii 
ako je cestná kontrola, ale i vtedy, 
ak sa na pracovisku práve skladá 
na obligátnu fľašu koňaku. Vtedy 
pozor ma zvukové znamenie, kto-
ré zakazuje vytrúbiť samému celý 
obsah fľaše. Okrem toho pozor, do 
chladiča sa namiesto vodky dáva 
voda! Žiaden vodič by však nemal 

až tak zahýbať manželke, aby to 
uškodilo rodine. Pritom pozor na 
stopárky, najmä sexbomby, pretože 
je to nebezpečný náklad! Podobné 
riziko je aj v prípade zahraničného 
kapitálu, vtedy hrozí AIDS!

Vodičovi sa ďalej zakazuje par-
kovanie v krčme. A to sa netýka iba 
najnižšej cenovej skupiny, prípad-
ne u novopečeného súkromníka. 
Čo sa týka cúvanie, mal by ho ovlá-
dať najmä v prípade ak nafúka de-
tekčnú trubičku, prípadne mu zis-
tia promile alkoholu v krvi.

Ďalej pozor na chodcov. Treba 
si uvedomiť, že aj my sa nimi stá-
vame, ako náhle opustíme vlastné 
vozidlo. Podobne je to aj v prípade 
mávania, ktoré treba robiť tak zre-
teľne, aby si to neznámy, či priateľ 
nevysvetľoval ako hrozenie.

Milan Kupecký

V našom vydavateľstve H+S pri-
pravujeme knihu so športovými af-
orizmami. Prinášame ukážku myš-
lienok výberom z nej.

• Bol to skúsený futbalista. Vedel 
komu nastaviť nohu, komu dlaň.

• Futbal by bol hrou, keby neexis-
tovali peniaze.

• Zaujímavé, futbalisti nie sú zlo-
činci a  predsa dostávajú osob-
ných.

• Futbalové výsledky v závere sú-
ťaží by nemali podliehať pláno-
vaniu.

• Futbal je veľmi populárna hra. 
Rozpráva sa o  ňom na každom 
pracovisku.

(redakcia)

Malá analógia vodiča Z pripravovenej knihy

A opäť sa kope...

volím položiť otázku: Zaobchádza-
me rovnako šetrne s cudzím alebo 
erárnym, tak ako s vlastným? A ne-
týka sa to iba majetku, ale aj iných 
hodnôt. Správame sa na verejnos-
ti, prírodu nevynímajúc tak ako 
doma? Zaobchádzame s cudzím tak 
ako s vlastným? Myslím, v prístupe 
k hodnotám. Odpoveď je známa. 
Táto ľahkovážnosť a laksný prístup 
vo všeobecnosti sa nám vracia, nie-
kedy v inej podobe, ako bumerang. 
Znečisťovateľmi ovzdušia sú nielen 
autá, ktoré sa stali navyše akýmsi 
seizmografom, meradlom a ná-
lepkou významu postavenia osob-
nosti. K ubúdajúcej prírode, čoraz 
viac pribúda znečistenie spodných 
i povrchových vôd, smog, a to sú 
neklamné dôkazy o doslova macoš-
skom a necitlivom prístupe človeka 
k sebe samému. Vedecko technický 
pokrok však nemožno zastaviť, no 
vždy ho možno regulovať a obme-
dziť. Ako protiváhu uvediem údaj 
štatistického úradu, že o tridsať ro-
kov bude u nás každý občan trpieť 
nejakým alergickým ochorením. 
Z toho vyplýva, že zásahy do eko-
lógie treba robiť uvážene a prijaté 
ustanovenia o ochrane fauny a fl ó-
ry neplniť iba formálne, na papie-
ri. Zo dňa na deň sa presviedčame 
a utvrdzujeme v tom, že príroda ne-
znesie veľké zásahy bez konečných 
následkov. Ak chce človek vedno 
s ňou nažívať, musí rešpektovať 
pravidlá o rovnováhe s ňou. Keď už 
nič iné, mal by nás pribrzdiť aspoň 
pud sebazáchovy. 

Milan Kupecký

Naša besednica

Ľudstvo, okrem ekológie čelí ďalším hrozbám

Raz som si prečítal v novinách 
zaujímavú myšlienku: "Človek je 
jediný tvor na Zemi, ktorý (na roz-
dieľ od zvierat) je schopný vedome 
si škodiť." Prečo to uvádzam? Táto 
myšlienka mi zišla na um pri za-
myslení sa nad konaním človeka, 
ako tvora mysliaceho. Nie, nemám 
na mysli iba nadmerné požíva-
nie alkoholu, fajčenie a iné drogy, 
a podobné neduhy. Nechcem sa 
zmieňovať ani o vandalizme, ktorý 
sa týka viac - menej jednotlivcov, 
či menších skupín ľudí a pramení 
z nevedomosti, samopaše, hlúpo-
sti, a ak chcete, z primitivizmu. 
Čo ma vlastne najviac znepokoju-
je? Zjednodušene povedané, po-
čínanie človeka, teda každodenné 
počínanie takmer každého z nás. 
Sú to najmä niektoré nežiadúce, 
a tým i škodlivé javy, ktoré treba 
pranierovať. Žiaľ, existujú všade 
vôkol nás, sprevádzajú nás, postup-
ne degenerujú človeka, devastujú 
prírodu, ničia životné prostredie, 
vedú nás do záhuby. Obrazne po-
vedané, vedome či podvedome si 
podpiľujeme konár, na ktorom se-
díme. Budem konkrétny. Dnes už 
vieme vedecky i inak dokázať, žiaľ 
i alibisticky zdôvodniť (nie je to 
ani tajomstvom), že konzumujeme 
škodliviny, pijeme závadnú vodu, 
dýchame znečistený vzduch. A to 
nie iba na Slovensku. Navyše je tu 
hroziaca migrácia a s ňou spojený 

terorizmus. To všetko sú veci, ktoré 
prekážajú zachovaniu holej exis-
tencie človeka na tejto našej pla-
néte, na Zemi.

Nedávno som sa zúčastnil na ve-
deckej konferencii lekárov, na kto-
rej predmetom rokovania bola 
onkológia. Fundovaní odborníci 
uviedli, že v ovzduší a v potravi-
nách existuje až 70 percent rôz-
nych škodlivín, čiže nástrah a tým 
i možností získania zhubných ocho-
rení. K tomu treba pridružiť orga-
nizmu škodlivý každodenný stres. 
Je tiež známe, že úspešnosť boja 
proti týmto i ďalším menej, či viac 
zákerným ochoreniam, je najmä 
v prevencii. Je dostatočná? Sotva. 
Aká je teda skutočnosť? Vieme, 
že v pôde, potravinách a vôbec 
v produktoch je nadmerné množ-
stvo dusíkatých látok i dusičňanov. 
Čo však proti tomu robíme? 
Kone nahradili traktory, nastú-
pila takmer úplná mechanizácia, 
rozvoj produkcie hospodárskych 
zvierat, najmä dobytka zaostáva 
za súčasnými potrebami. Poľno-
hospodárstvo na Slovensku sme 
takmer zlikvidovali. Pritom poma-
ly ubúda nielen ornej pôdy, ale aj 
lúk a pasienkov. Nečudo, že vlečka 
maštaľného hnoja má takmer cenu 
zlata a kôň je drahší ako auto a pod. 
Je pravda, že bez chemizácie a mo-
dernej agrotechniky nezvýšime 
hektárové výnosy, ale nemali by 

sme rôzym korporáciám a oligar-
chom, najmä zahraničným dovoliť 
využívať na stavbu svojich, naprí-
klad obchodných reťazcov, rovina-
tú, niekedy až panenskú ornú pôdu 
a namiesto toho ponúknúť im vy-
žívať na rekonštrukciu zastaralé 
a zlikvidované stavebné priestory. 
Inými slovami mala by platiť určitá 
hranica únosnosti.

Dnes, hoci sa de jure už robia 
rôzne výstupné a iné kontroly naj-
mnä dovážaných potravín, nehľa-
dí sa na to, koľko je v produktoch 
škodlivín, či sú vôbec vhodné na 
konzum. A čo je alarmujúce, že sa 
u nás objavujú tzv. modifi kované 
potraviny o ktorých škodlivosti ani 
nehovoriac. Podnikateľská vidina 
je iba konečným determinovaným 
efektom a ziskom. Na trhu sa pre-
dáva skoro všetko čo ide na odbyt, 
veľakrát na úkor najmä našich poľ-
nohospodárskych výrobkov, hoci 
toto odvetvie má u nás tradíciu. 
Heslo: Sebestačnosť v potravinách 
už dávno neplatí. EÚ nám dik-
tuje, koľko si môžeme dopesto-
vať a vyrobiť domácich potravín, 
čo znamená bezohľadný diktát 
toho čo sme nútení dovážať, kupo-
vať a konzumovať.

Ďalšou závažnou skutočnosťou 
je ľudská benevolencia, plodiaca sa 
nezodpovednosť. I keď priamo ne-
súvisí so životným prostredím, veľa 
napovedá. V tejto súvslosti si do-
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Boje v Šuranoch a pochovaní legionári v Nitrianskom Hrádku

Zabráňme, aby sa 

história nezopakovala
Následne po vzniku Česko – Slo-

venskej republiky, keď sa písal sa 
rok 1919 na úzami bývalého Uhor-
ska sa usadili maďarské vojenské 
jednotky, ktoré na príkaz vtedajšej 
uhorskej vlády nechceli uznať no-
vovzniknutý štát. Najmä hranice 
vtedajšieho Česko – Slovenska, 
ktoré vzniklo na základe rozhod-
nutia mocností, ktoré ukončili ví-
ťazne prvú svetovú vojnu. Po ich 
zasadaní v Trianone sa rozhodlo
o rozpade Rakúsko – Uhorska a ur-
čení hraníc medzi jednotlivými no-
vovzniknutými štátmi. Slovenskí, 
dovtedy ešte uhorskí vojaci spolu 
s českými, a srbskými vystupovali 
na frontoch prvej svetovej vojny 
v uniformách Rakúsko – uhorskej 
armády. Toto priviedlo našich, vte-
dy vedúcich politikov (Masaryk, 
Beneš, Štefánik) k myšlienke na vy-

tvorenie armády novo sa tvoria-
ceho štátu. Začali vznikať vojen-
ské jednotky pod názvom „Légie“. 
V Nitrianskom Hrádku (vtedaj-
šom Malom Várade) bola jedna 
z jednotiek legionárov“, taktiež 
bola vytvorená podobná jednotka 
aj v Dolnom Ohaji a v Bánove (vte-
dajšej Bánovskej Kesy). V južne po-
ložených dedinách (najmä Bešeňov 
a Dvory nad Žitavou (Udvard), boli 
maďarské jednotky vo veľkej presi-
le a preto legionárom prišla vlakom 
z Levíc posila, ktorá dorazila na 
železničnú stanicu v Uľanoch nad 
Žitavou (vtedy Fedýmeš). Pre zlú 
komunikáciu merdzi proti sebe bo-
jujúcimi vojskami prišlo k prestrel-
ke, počas ktorej bol zabitý dodnes 
nezistený počet vojakov, z ktorých 
je niekoľko pochovaných aj na 
cintoríne v Nitrianskom Hrádku. 

Na ich počesť sa v rímskokatolíc-
kom kostole v Nitrianskom Hrád-
ku koná pri jubilejných výročiach 
zádušná svätá omša. Po omši sa 
na mieste hromadného hrobu kla-
dú vence za prítomnosti význam-
ných hostí a občanov Nitrianskeho 
Hrádku. 

Podobná vojenská epizóda sa 
stala v tom istom roku v Šuranoch. 
Ako sa uvádza v publikácii Obete 
pri obrane Slovenska, sa v tom čase 
aj tu viedli urputné boje. O mesto 
a najmä jeho vtedajšiu dominan-
tu - Šuriansky cukrovar. Približne
400 maďarských bolševikov oku-
povalo a zastrašovalo tamojšie 
obyvateľstvo. Proti nim sa rozhodla 
na frontálny obranný útok skupina 
asi 50-tich ozbrojencov slúžiacoch 
v I. rote 39. a 33. pluku italských 
légií.

Nik nevedel a ani doteraz sa 
nevie, ako sa bolševici dozvedeli 
o chystanom útoku na nich, keďže 
asi hodinu predtým oni zaútoči-
li na hŕstku domácich obyvateľov 
vtedajších Veľkých Šurian. Do boja 

sa okupanti vrhli ohromným re-
vom, podobne ako svojho času, asi 
spred tisíckami rokov, ich predko-
via. Zaútočli neorganizovane, ako 
stádo rozzúrených býkov, namiesto 
rozvinutej bojovej línie. Inými slo-
vami, plienili a rabovali majetok 
tamojších obyvateľov. A tak sa na-
pokon stali výborným terčom pre 
strojové pušky domácich hrdin-
ských bojovníkov, ktoré ich kosili 
svojími strelami ako žito. A tak asi 
50 domácich bojovníkov zdolalo 
presilu 400 okupantov, ktorí po 
premožení zutekali z mesta.

Potvrdilo sa, ako to napísal aj Pa-
lacký vo svojom diele, že nie vždy 
v boji rozhoduje početná prevaha 
a fyzická sila. 

Lajos Srtba, historik

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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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

Hobby, ktorému sa venujú najmä seniori v Nových Zámkoch

Mená a symboly na našej planéte

Tuning vo svete automobilov

Pôvod a význam mena Daniela 

Minidialógy súčasnosti

Náš postreh

V znamení Slnečného vtáka  

Tuning je celosvetovo rozšírená 
aktivita ktorej sa venujú prevažne 
mladí ľudia. Na Slovensku sa začal 
rozvíjať približne pred desiatimi 
rokmi.V okresnom sídle... 

Výraz tuning pochádza z an-
glického slova ladenie. Vo svete 
automobilov značí úpravu a pre-
rábanie klasických sériových áut 
na jedinečné, individuálne vozidlá 
podľa predstáv svojho majiteľa. 
Vylepšuje sa výzor(visual tuning)
rovnako ako aj výkon (perfor-
mance tuning). Medzi najčastejšie 
upravované autá patria japon-
ské značky Nissan a Toyota alebo 
nemecké BMW či Volkswagen. 
Ku klasickým zmenám patrí pripo-
jenie krídla k zadnej časti vozidla, 
zníženie auta, stmavenie okien, vý-
mena výfuku, nárazníkov, prahov 
či dverí ktoré je možné otvárať aj 
vertikálne. Takáto úprava je fi nanč-

ne veľmi náročná ale pokiaľ si ju 
môžete dovoliť je tu extrémnych 
možností najmä pre náročnejších
a oveľa viac. Mnohí vodiči - kuti-
lovia umiestňujú na kapotu a boky 
chrómové podtlače a aplikujú do 
vozu audio sústavu niekoľkoná-
sobne výkonnejšiu než je pôvodná. 
Jedným z módnych výstrelkov je 
tiež podsvietenie auta. Najčastejšie 
zvolená farba je červená a mod-
rá ale pokiaľ ide o kreativitu tej sa 
medze nekladú. A keď viete ako na 
to, vaše auto môže svietiť hoc aj na 
ružovo alebo blikať v rytme hudby. 
Háčik je však v tom, že používať 
tento typ osvetlenia je použitie za-
kázané. 

Jedným z hlavných cieľov tu-
ningu je zvýšiť výkon motora, čiže 
rýchlosť. Vzhľadom na to, že veľa 
vodičov sa týmito možnosťami ne-
chalo doslova uniesť, vláda a parla-

Pôvod tohto mena je z hebrejské-
ho Dáníel, čo znamená boh rozsú-
dil, boh je sudca.

Citlivosť, krotkosť, skromnosť 
a štipka rozpoltenej osobnosti, to 
sú povahové črty tejto ženy. Neraz 
dokáže okolie prekvapiť svojimi 
reakciami. Jeden deň sa prezentuje 
ako „tichý“ potôčik, ktorý si veselo 
„žblnká“ vo svojom koryte. Ale tiež 
sa vie premeniť na „búrlivú“ rieku. 
Touto búrlivosťou usmerňuje po-
trebu upútať na svoju osobu.

V kolektíve má vždy všetko pod 
kontrolou, hoci to nie je badať. 
Ovláda neviditeľné nite s ktorými 
vami bude manipulovať, ale zavše 
pozná hranice pokiaľ môže zájsť.
V školských laviciach zohráva úlo-

hu „šedej“ myšky, ktorá sa nená-
padným spôsobom vypracuje na 
pozíciu lekára, alebo vysoko posta-
veného hodnostára. Žena s týmto 
menom je vynikajúca plavkyňa
a v mori života sa nestratí.

Pre jej dievčenskú a nestarnú-
cu povahu pôsobí na mužov ako 
magnet aj v štyridsiatke. Táto žena 
dokáže byť vynikajúcou priateľkou 
nielen pre ženy ale aj mužov, čo je 
nezvyčajné. Je to však ľúbezná by-
tosť, ktorej úspech a šťastie ľudia 
nezávidia. Uvedomujú si ale po-
mer medzi osobnými zásluhami 
a dosiahnutými úspechmi, ktorý sa 
odzrkadľuje v otázke: „Prečo som 
tu?“ Typickou farbou tohto mena 
je fi alová. Osobnosť: Tá, čo sa pýta. 

Šurany boli oddávna menším 
priemyselným i obchodným stre-
diskom, vďaka dlhoročnej tradícii 
mlynov. Prelom v  industrializácii 
mesta priniesol rok 1852. Vtedy tu 
totiž vybudovali českí podnikatelia 
Prey-Lippmann-Gerson cukrovar. 
Patril k  najlepším a najmodernej-
ším podnikom vtedajšieho Uhor-
ska. Jeho technické vybavenie do-
sahovalo vcelku európsku úroveň. 
Majitelia cukrovaru vybudovali 
súkromnú železnicu zo Šurian do 

Palárikova, nadväzujúcu na hlavnú 
trať Viedeň-Bratislava-Budapešť. 
Cukrovar mal aj vlastnú plynáreň. 
Neskôr pri ňom vznikla pálenica 
(1865) a tehelňa. Ročná kapacita 
cukrovaru bola 120 ton, čím patril 
medzi najväčšie nielen v  monar-
chii, ale aj v Európe. 

Pradoxné je, že prežil obe sveto-
vé vojny, socializmus, no padol za 
krátky čas pod tlakom demokracie, 
pohltil ho konkurenčný trh a dnes 
už de facto neexistuje.               -km-

Tento obyvateľ porastov pri brehu riek a jazier 
predstavoval pre Inkov symbol výnimočného cha-
rakteru, nezávislosti a svojbytnosti. Slnčný vták je 
osobnosťou s bohatým vnútorným životom, nevšed-
nými záujmami a tvorivou mysľou. V jeho znamení 
sa rodí veľa vedcov, mysliteľov, fi lozofov a parapsy-
chológov. Vždy je samotárom - uprednostňuje sa-
motu s vlastnými myšlienkami pred okruhom hoci

i najbližších priateľov. Zbytočne by ho niekto angažoval do práce na spo-
ločnom diele. Vyznáva zásadu, že každý je strojcom svojho osudu a preto 
sa nemieša do cudzieho života. Je nadmieru tolerantný a chápavý, ale nie 
pre seba - od seba vyžaduje najviac. Najvyšším cieľom jeho života je ne-
ustále rozširovanie svojho poznania. Táto zásada mu určuje výber profesie: 
práca ho musí uspokojovať a rozšíriť jeho horizonty poznania. Finančné 
efekty sú pre neho druhoradé. Rád cestuje, poznáva cudzie kultúry a iné 
zvyklosti. S potešením študuje cudzie jazyky. ľahko nadväzuje priateľstvá, 
hoci z neznámych dôvodov to robí ďaleko od svojho bydliska. Nezáleží mu 
na založení vlastnej rodiny, nepripisuje tiež väčšiu váhu udržiavať kontak-
ty s príbuznými.

ment prijali zákony ktoré zasahujú 
do úprav. Chcete teda napríklad 
krídlo, či iné dvere alebo špeciálny 
výfuk? Je to možné, ale iba ak viete 
získať povolenie. Treba si uvedo-
miť aj to, že ak raz s tunigom za-
čnete, je veľmi ťažké s tým prestať. 
Uvedieme príklad. Ak si napríklad 
vylepšíte motor, to si následne vy-
žaduje nové brzdy, pneumatiky
a tak ďalej. Mimochodom tuningu 
bolo venovaných už viacero počí-
tačových hier i fi lmov. Za zmien-
ku stojí séria fi lmov pod titulkom 
Rýchlo a zbesilo kde je možné vi-
dieť celú škálu takýchto vozidiel, 
ale tiež vylepšenie výkonu auta
za použitia oxidu dusičného, čo je 
možné vidieť iba v USA alebo v Ja-
ponsku. Na Slovensku ešte takáto 
úprava neexistuje, v Česku, Maďar-
sku a najmä v Nemecku je úroveň 
v tomto smere omnoho vyššia. Ta-
kéto autá sa v akcii využívajú napr. 
na drift ing – jazdu šmykom, ktorá 
však nehorázne ničí pneumatiky 

a tiež na rýchlostné preteky. Tieto 
sa často konajú nelegálne, organi-
zované nezodpovednými vodičmi 
a mali za následok už niekoľko 
úmrtí. Na ofi ciálnych zrazoch sa 
zvyknú organizovať legálne, čo bý-
va pomerne nákladné, keďže, ok-
rem iného treba zabezpečiť prítom-
nosť hasičov, polície a záchranky. 
Takéto preteky sa zvyčajne orga-
nizujú na letiskách a trasa má dĺž-
ku 200 metrov. Iné je to napríklad 
v Japonsku, ktoré je považované 
za kolísku tuningu. Autá tu majú 
bežne výkon až 1000 koní. Zvedav-
ci a zainteresovaní na Slovensku 
majú možnosť stať sa súčasťou ta-
kéhoto podujatia návštevou niekto-
rých autosalónov alebo ofi ciálnych 
zrazov. Okrem profesionálov je to 
aj súťaž amatérov a to v rôznych 
kategóriách. Hodnotí sa, okrem 
iného aj najlepší interiér, leštenie, 
úprava, montáž a podobne. 

M. Strigačová

• Oco, otvor okno, nadýchame sa trocha čerstvého smogu...
• Janko,  nechoď  k vode, mohol by si do nej spadnúť a otráviť sa.
• To je udalosť! Už  tretí človek v našom paneláku, čo zomrel tak, že ho 

nezrazilo auto.
• Ten pán prišiel k nám z ďaleka. Mali by sme ho pohostiť pitnou vodou.
• Hovoril  som ti, ponáhľaj  sa a nechoď autom.
• Zaslúžiš si môj obdiv. Našel si si prácu.
• Zavolal ti telefonicky nejaký bývalý priateľ? To musel byť asi omyl.  

   Milan Kupecký
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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? 

PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. 
vyrába už od roku 1990 výrobky z prírodných produktov,

bez prísad a konzervačných látok. 
Ľudia majú ich zdravé a chutné výrobky radi.

Adresa:
PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o.
Pri Skladoch 1 
940 01  Nové Zámky
Telefón: 035 / 642 60 13
Fax: 035 / 642 60 14
E-mail: 
pekarenoremus@oremus.sk
expedicia@oremus.sk
Web: www.oremus.sk
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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

Dano S., Žilina: Vrana vrane oko nevykole! 
Platí to aj vtedy, ak sedia poslanci v parlamente 
vedľa seba? 
– V parlamente to neplatí, iba v živočíšnej ríši. 
Pretože vrany nepoznajú peniaze.

* * * * * *
Anonym: Oko za oko, zub za zub! Kto potom 
v staroveku robil zubára?
– Podľa mňa aj vtedy sa vzájomné resty najčas-
tejšie vyrovnávali päsťou.

* * * * * *
Anonym: Chránime Slovensko! Veď hej, ale kto 
ho ochráni pred nami?
– Netreba ho chrániť. Ak si ho sami celé neroz-
kradneme, vždy sa nájde niekto, kto nám po-
môže a je ochotný zobrať nám aj to posledné, 
čo máme.

* * * * * *
Anonym: Komu platia nájomné tí, čo bývajú 
pod mostom?
– Tým sa ušli po povolebných sľuboch o lepšej 

budúcnosti vzdušné zámky a za tie sa nájom ne-
platí.

* * * * * *
Jozef H. z Bratislavy: Prečo sa záchodu hovorí 
sociálne zariadenie? Veď máme sociálne dávky?
– Nachádzame sa v časoch, keď nám tuším po-
môžu už iba ak dávky z kalašnikova.

* * * * * *
Anonym: Prečo nie je Slovensko zaradené me-
dzi najbohatšie štáty sveta?
– Tomu sa aj ja divím. Veď už desaťročia sa u nás 
kradne a napriek tomu je ešte stále z čoho.

* * * * * *
Anonym: Aký rozdiel je medzi povedomím 
a podvedomím?
– Približne taký ako medzi kozou a narkózou.

* * * * * *
Anonym: Čo sa u nás od tzv. nežnej zmenilo?
– Obdivovať treba najmä šikovnosť a rýchlosť, 
akou sme sa prehupli z ruského zadku do ame-
rického.

* * * * * *

Kristína O.: Musím robiť veci, ktoré neznášam. 
Ako ich mám robiť s úsmevom?
– Pokúste sa s úsmevom znášať vajíčka.

* * * * * *
Jozef K. Nové Zámky: Môžem  nájsť v žene pria-
teľku?
– Podľa skúseností, skôr nájdete u nej priateľa.
Otázka: Hrozí Slovákom vymretie?
– Nehrozí, iba občania sa premenujú na daňo-
vých poplatníkov.
Otázka: Prečo pokuľháva u nás demokracia?
– Pretože mnohí ľudia, ktorí sedia v parlamente 
by mali sedieť v base. 

Pýtajte sa, odpovieme!
 Ak chcete aj vy položiť otázku nášmu hu-
moristovi, pošlite ju na adresu: redakcia@
priestornet.com, alebo: humorista@milanku-
pecky.eu. Najzaujímavejšie otázky odmeníme 
knižným darčekom.
 Tentoraz získava knihu (Milan Kupecký: 
Aforizmy) naša čitateľka Kristína O.

Pýtajte sa, odpovieme! Posielajte otázky, - kontakt: redakcia@priestornet.com, alebo: humorista@milankupecky.eu

Vy sa pýtate, humorista Milan Kupecký odpovedá

Kresba:Vlado Pavlík

V apríli oslavujeme aj Deň humoru

Humoristická poradňa
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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

Zasmejme sa, ak je prečo....

Dobré rady gazdinkám

– Človeče, nehanbíte sa, celý deň presedieť v bufete? Čo ste neza-
mestnaný?

– Ale kdeže, poslanec.
 * * * * * *

Z ohlasu diváka:
– Neviem, prečo Slovenská televízia sa nám vždy ospravedlňuje 

iba za poruchy a nie za program?!
 * * * * * *

– Ignác, uveď prosím ťa nejaký príklad na to, že na Slovensku je 
skutočne demokracia.

– Už viem. Napríklad to, že nik nás nenúti chodiť žobrať a prehra-
bávať sa v kontajneroch.

 * * * * * *
– Dušan, vieš aký rozdiel je medzi manželkou a revolúciou v roku 

1989?
– Nie. 
– Obe boli najskôr nežné.

 * * * * * *
Otec dohovára synovi:
– Janko, v škole nesmieš klamať. Škola to nie je parlament...

* * * * * *
Nosiči stoja na štvrtom poschodí paneláku a snažia sa pohnúť s 

klavírom. Keď sa to dlho nedarí, jeden z nich vraví:
– Zdá sa, že ho do bytu nedostaneme.
– Do bytu? - čuduje sa druhý. Ja som si myslel, že ho vynášame 

von.
* * * * * *

Študenti sú na staži v nemocnici. Lekar ich sprevádza a hovorí:
– V tejto izbe máme tažky pripad. Je to pacient, ktorý ma choleru, 

tuberkulózu, žltačku a AIDS súčasne.
Študenti sa pýtaju:
– A čo mu podávate?
– No dávame mu pizzu, palacinky a placky.
– A to mu pomáha?
– Nie, ale dobre sa to strká pod dvere.

• Ak nechcete aby vám syr vysychal, vložte ho do plastovej nádoby
 a pridajte dve kocky cukru.

• Ak pri zaváraní prepichnete uhorky niekoľkokrát špáradlom ale-
 bo hrubou ihlou nezostanú vo vnútri duté.

• Ak chcete aby mala káva lahodnejšiu chuť, pridajte do nej trochu 
 vanilkového cukru.

• Múku na zahustenie pokrmov trochu prisoľte, nebudú sa vytvá-
 rať hrudky.

• Ak chcete, aby zostal špenát zelený, musíte ho variť neprikrytý
 a tesne pre podávaním.

• Bryndzové halušky budú pekné biele, ak postrúhané zemiaky 
 zalejete horúcou vodou.

• Aby sa zemiaky v šupe nerozvarili, pridáme do vody 1ČL soli.
• Aby sa sypké zemiaky nerozvarili pridajte k ním počas varenia 
 trochu octu.

• Nové zemiaky sa ľahko čistia, keď ich najprv namočíme do slanej 
 vody.

• Zabudli ste si doma klasický štetec na potieranie mäsa marmelá-
 dou ? Stačí ak zoberiete z byliniek a zviažete ich spolu s petržle-
 novou a zelerovou vňaťou do kytičky.

• Na pudingu nezostane po uvarení hrubá koža, ak ešte na horú-
 ci nasypete práškový cukor. pri chladnutí zostane povrch mäkký 
 a krémový.

• Ak varíte cestoviny, potrite hranu pokrievky dookola maslom. 
 Voda zaručene nevykypí.

• Do chladničky citróny rozhodne nedávajte, pretože v nej strácajú 
 vôňu a vysýchajú. prospeje im chladnejšie a dobré vetrané miesto.

• Ak chcete z citróna ľahko vytlačiť šťavu, pogúľajte ho najskôr 
 po stole.

• Ak chcete, aby šampiňóny zostali biele, pokvapkajte ich citrónom.
• Rozrezaný citrón uchováme tak, že ho reznou plochou položíme 
 na tanierik a dáme do chladničky.

• Aby sa medzi potravinami nenasťahovali mravce, vložte medzi ne 
 pokrájaný citrón.

• Chuť polievky zjemníte, ak do nej pred servírovaním pridáte 
 kúsok masla a petržlenovej vňate.

• Ak potrebujete rýchlo očistiť veľké množstvo cesnaku, namočte 
 ho pred ošúpaním na chvíľu do horúcej vody.

• Ak chcete, aby malo mäso cibuľovú príchuť, stačí cibuľu pokrájať 
 na malé kúsky a pretlačiť v lise na cesnak. Cibuľa pustí veľa šťavy 
 a pokrm bude chutný a aromatický.

Čo vŕta Milanovi Kupeckému 

v hlave?

• Naši poslanci chcú práve vtedy  
súrne rokovať, keď nie je o čom.

• Najťažšie je bezdomovca poslať 
domov. 

• Viem o mnohých vojenských zá-
kladniach, no pred voľbami nás 
viac zaujímalo kde sa nachádza 
tá voličská. 

• Pozmenené porekadlo: Novinári 
píšu, no karavána ide ďalej!

• Paradox: Naša ekonomika ožíva, 
občania umierajú!

• Strieborniakov niet, no Judášov 
akoby z neba zhadzovali.

• Sú ľudia, ktorí sa topia vo svojej 
plytkosti.

• Je čas prestať chrániť demokra-
ciu, stačí ustrážiť to čo sme si 
nakradli.

• Pribudlo zaslepencov. Mamonom.
• Hrabanie sena vystriedalo hra-

banie peňazí.
• Satira minie cieľ, ak ju namierite 

na hlupáka.
• Každý špás čosi stojí. I vtedy, ak 

náhodou špásujete.
• Schopnosť sa dá nahradiť posluš-

nosťou, no výsledok je nulový.
• Mnohí majú za ušami i napriek 

dodržiavania osobnej hygieny.
• Nevidieť do vecí ešte nezname-

ná, že máte slabý zrak.        (kup)

MILAN KUPECKÝ

Pred voľbami boli najživšie politické mŕtvoly.
Aj po voľbách by si mali politici uvedomovať, že slovo 

volič nie je odvodené od slova vôl. (LT 9 – 10 z 9. 3. 2016)

Najťažší prechod je z dobre vykonanej práce na dobre
zaplatenú prácu.   (LT 5 – 6 z 10. 2. 2016)

Dôležité je vedieť postaviť na vlastné nohy. Najmä po 
opici.     (LT 21 – 22 z 3. 6. 2015)

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

Aforizmy (dvoj)týždňa 2016

Literárny týždenník 9 – 10/2016
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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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Buďme všetci lojálni k svojej spoločnej vlasti

Chráňme si naše spoločné hranice

Nepríjemné hryzenie

Našťastie, problémy maďarsko-
-slovenských vzťahov sa v ostatnom 
období upokojili. Je to dôsledok 
hroziacej sa invázii utečencov do 
Európy, čo je prioritou súčasných 
problémov a nielen našich dvoch 
susediacich štátov. A podľa nás, tiež 
umiernennej politiky predsedu vlá-
dy Maďarska Viktora Orbána.

Avšak naďalej platí, že tí, čo sú 
proti zavedeniu jednného, či jed-
notného štátneho jazyka, ako doro-
zumievacieho prostriedku, sú buď 
neznalí veci alebo chcú zámerne 
poškodiť dobrým slovensko-ma-
ďarským vzťahom na južnom Slo-
vensku. Pretože príncíp spolunaží-
vania je v dorozumievacom jazyku, 
pretože ak by sa pristúpilo k schvá-
leniu, resp. k zrovnoprávneniu ako 
sa o tom hovorí dvoch jazykov 
v štátnej správe, potom by skutoč-
ne vznikol na Slovensku babylon. 

Bolo by to tak, ako keby sme mali 
dva štáty. Ak je to v súlade s neja-
kým medzinárodným dohovorom, 
dovolím si povedať, že je to buď 
hlúposť alebo trójsky kôň na rozbi-
tie republiky, spoločného štátu. Ne-
súvisí to ani s tak proklamovanou 
občianskou spoločnosťou, ktorá 
utláča do pozadia princípy národa, 
ako štátotvornej komunity. Preto-
že, keď takúto požiadavku občian-
skej spoločnosti vyslovíte trebárs 
k susednému Čechovi, či Maďarovi, 
nemusíme ísť ani do Francúzska, či 
Nemecka, sa vám vysmejú a po-
vedia,- pardon! Čiže všerovno, ale 
iba na Slovensku kde sa prívlastok, 
či hlásenie k slovenskej národnosti 
kvalifi kuje ako hrubý nacionaliz-
mus. Nálepkovanie. Naopak, žiada 
sa vytvorenie tzv. euroregiónov, 
ktoré by prispeli k tzv. nezákon-
nému turizmu a prinajlepšom pa-

Odvtedy, čo som sa zaregistroval 
ako podnikateľ a neplatím dane, 
pociťujem večer čo večer, keď idem 
spať, akési hryzenie. Čo to len 
môže byť?

A tak sa pokúšam prísť na to vy-
lučovacou metódou. Pes to nie je! 
Pes je predsa ako kniha, najväčší 
priateľ človeka. A napokon, kde by 
sa aj vzal, hoci dnes žijeme život 
pod psa. Pri takých vysokých po-
platkoch, ako nám dala do vienka 
naša vláda, vlastne Brigita, by som 
si radšej kúpil alarm alebo prinaj-
menšom štekal sám. Doteraz sa
v tom najviac (myslím na štekanie) 
osvedčila manželka, a tak v týchto 
otázkach mám jasnejšie. Čo ma to 
teda hryzie?

 Preboha, že by to bolo to malé 
cirkusové zvieratko? Blcha. Nie, ani 
nápad! Veď čistota je u mňa mini-
málne pol života a okrem zmetáka 
si dám vždy zo dve-tri metličky, 
nuž čože, veď aj alkohol je metla 
ľudstva. Pritom, čo sa týka tej čis-
toty, úspešne periem aj špinavé pe-
niaze.

Ďalšie, čo mi prišlo na um v rám-
ci mojich obáv, či to nie je zub času. 
No vzápätí som si uvedomil, že ten 
sa prejavuje celkom odlišne v po-
rovnaní s mojími pocitmi. Človek 
ošedivie, v lepšom prípade ople-
šivie tak, že mu nemožno ani vlas 
na hlave skriviť. Ako Mikloškovi. 
Prípadne mu pribudne vrások na 
čele, ako členom našej vlády, ktorá 
nevie kam z konopí. To však nie je 
môj prípad, hoci pomaly nemám 
ani na to obligátne pivo a cigaretu. 
Pritom toto hryzenie nie je podob-
né ani hryzeniu hmyzu, napríklad 
priadky morušovej, keď si pochut-
náva, ako bezdomovec na zvyškoch 
jedla, na malinovom liste. Je to taký 
neopísateľný pocit, bez chrumka-
nia, mľaskania, ako keď človek robí 
niečo proti svojej vôli. Napríklad 
pocit, ako pred vlanajšími parla-
mentnými voľbami. Nielen proti 
svojej vôli, ale i presvedčeniu...
prípadne egoisticky iba vo svoj 
prospech. Lenže, kto už dnes koná 
inak ? Najmä ak nie je ešte všetko 
sprivatizované...

šovaniu drog, ale i k rozbitiu štá-
tu, rodiny, ktorá sa všade na svete 
poklaldá za základ. Na rozvoj turiz-
mu, najmä v terajších časoch, keď je 
svet doslova v pohybe, treba vytvo-
riť iné, najmä ekonomické a ekolo-
gické podmienky, A tie sme nedo-
kázali vytvoriť za niekoľko rokov 
ani len v takej zaujímavej oblasti, 
ako je Gabčíkovo, kde sú ozaj pred-
poklady a posúvame ich v cene re-
giónov do iných oblastí, ktoré majú 
celkom inú logiku, ako sa prokla-
mujú.  Prekážkou nášho dobrého 
slovensko-maďarského spolunažíva-
nia je práve nedodržiavanie využí-
vania slovenského jazyka v úrad-
nom styku. Uvediem príklad. Ako 
sa môže orientovať, nehovoriac
o cítení, povedzme futbalové muž-
stvo zo slovenského vidieka, ktoré 
hrá ofi ciálny majstrovský zápas na 
dedine, kde žijú prevažne občania 
maďarskej národnosti (alebo ako 
povedal istá politik Slováci hovo-
riaci po maďarsky), keď sa k nim 
reproduktorom ofi ciálne celý ce-
remoniál odvysiela v maďarčine, 

ktorej nerozumia ani slovo?! Ako 
sa majú v tomto zápase riadiť? A
ko Slovák, úradník, si má plniť 
pracovné povinnosti v obciach, či 
mestách južného Slovenska, keď 
nie je vždy ochota hovoriť s ním 
v úradnej reči, čiže po slovensky? 
Napokon, tieto veci sú dostatočne 
známe avšak neradi sa pertraktujú, 
pretože pravda i tu oči kole. Jedno 
je však isté. Vedie to k totálnemu 
odlúčeniu týchto dvoch komunít. 
A to treba zdôrazniť bez emócií.  
To práve narúša doterajšie vzťahy 
najmä na tomto zmiešanom úze-
mí. Či zámerne, ktovie...? To je už 
otázka položená ľuďom, najmä po-
litikom, ktorí o takýchto veciach 
rozhodujú. Majú na to mandát 
i svedomie. Politika je však, ako 
sa hovorí vulgárne, no pravdivo, 
špinavá vec. Preto by sme mali byť 
v týchto veciach opatrnejší a pre-
zieravejší. V záujme dobrého spo-
lunažívania. Všetko je to v rukách 
vlády a lojalite občanov iných ná-
rodností k štátu, k Slovensku.

Dr. Karol Kútny

Čo to len môže byť - dumám 
ďalej. Čo takto svojvoľne nahlodá-
va môj pokoj a moje, i keď chatrné 
zdravie? Už mi nepomáha ako ke-
dysi, za totality, keď som si mohol 
dať častejšie aj pohárik dobrého 
družstevného vínka, prípadne dob-
rej slivovici, na ktorú nebolo veruže 
treba certifi kát.

Aha, už to mám! Ja hlupák. Už mi
to nemyslí ako niektorým politi-
kom vo vláde, či v parlamente. 
Veď je to -svedomie! Práve to, čo 
mnohým z nich chýba. A čo teraz? 
Budem musieť asi navštíviť lekára, 
hoci naše zdravotníctvo je možno 

viac choré ako ja. Ake akého? Ob-
vodného? Ten mi tak, pre úsporné 
opatrenia, predpíše nanajvýš acyl-
pyrín. A budem sa počas nočnej 
mory potiť ešte viac ako doteraz. 
Už to mám. Pôjdem k špecialisto-
vi, hoci budem musieť za posledné 
úspory zo sociálnej podpory dať 
lekárovi úplatok, vlastne všimné. 
Lenže, k akému ? K psychiatrovi ? 
Nie, tam posielajú niekoho iného 
z vlády. K chirurgovi ? Nie, pred-
sa nemám zlomené srdce. Pôjdem
k dentistovi. Aby ma svedomie ne-
hrýzlo, dám mu vyhotoviť umelý 
chrup. A basta.        Milan Kupecký

Humoreska

Dobré rady gazdinkám

• Ak vám zelenina zvädla, namočte ju do studenej vody a pridajte 
 niekoľko kvapiek octu. Zelenú petržlenovú vňať si zasa uchovajte 
 tak, že ju nadrobno posekáte, vložíte do pohára a premiešate 
 so soľou v pomere 1:4

• Ak potrebujete naliať horúcu tekutinu do pohárov, položte ich 
 na mokrú utierku.

• Mäso ochránime pred muchami, keď ho obložíme vrstvou cibule.
• Ak dáme párky na 15 až 20 minút do horúcej vody a necháme ich 
 odstáť, zatiaľ ich nevaríme tak nám neprasknú.


