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Namiesto úvodníka
Vážení čitatelia! Blíži sa opäť ko-

niec kalendárneho roka, čiže ďalší 
rok budeme mať onedlho za se-
bou. Vraví sa, že roky utekajú, no 
čas sa vlečie... Je pravda, že čas letí, 
nezávisle od našich každodenných 
starostí, nezávisle od nás, či od 
zasadnutia poslancov v parlamente.

Žiaľ, tých každodenných rados-
tí je čoraz akosi pomenej. Každý 
z nás, počas súčasnej celosvetovej 
krízy, ktorá sa nás bytostne dotý-
ka, prežíva toto veľmi zložité 
obdobie ináč, svojsky. Jedni sa 
majú relatívne, blahobytne lepšie, 
väčšina z nás však čoraz horšie. 
Mnohí preto kričia – Vydržať, aj 
keby na chleba nebolo!

Začiatkom budúceho štvrťroka 
nás čakajú nové voľby. Politických 
strán pribúda ako vrán. Život pros-
tého občana sa však nezlacní poli-
tickými sľubmi, nech sa do vlády 
dostane ktorákoľvek politická gar-
nitúra, lebo čo sa raz pokazí, ťažko 
sa napráva. Žiaľ, týka sa to bytostne 
aj zdravia, vzdelania, sociálnej a 
dôchodkovej sféry i súdnictva, 
kde zákon platí iba pre toho, kto 
platí. Politikov zaujíma viac vlastný 
prospech. Tí v mene demokracie 
obohacovanie sa zakrývajú refor-
mami, reštruktualizáciou, skry-
tou privatizáciou, a nezaujímajú 
ich existenčné problémy občanov. 
Žiaľ. Politici napriek tomu aby sa 
dohodli sa dohadujú, nie sú pe-
niaze na zabezpečenie základných 
potrieb človeka. Vytratila sa nielen 
poctivosť, svedomitosť, ale pomaly 

už aj trpezlivosť. Depresie, krimi-
nalita a krvný tlak stúpajú namiesto 
platov a sociálnych dávok, ľudia sú 
takpovediac poudieraní pádom na 
sociálne dno. Pritom Slovensko v 
únii ťahá za kratší koniec. Európ-
ska únia nás pokrytecky a farizejsky 
chváli za to, že všetky ich pokyny a 
nariadenia poslušne plníme.

Ako to pôjde ďalej v tomto hek-
tickom čase, ťažko predpovedať. 
Tak či onak, i napriek tomu mu-
síme byť skrytými optimistami, 
a záver tohto a začiatok nového, 
už kvôli blížiacim sa významným 
cirkevným sviatkom by sme mali 
privítať a prežiť s dávkou nostalgie 
i očakávania. S príchodom Vianoc, 
Silvestra a Nového roka by sme 
mali aspoň na čas zahodiť na bok 
svoje každodenné ťažkosti, starosti 
a problémy a prežiť tieto sviatky 
duchovne a s úctou a pokorou. A 
zároveň s nádejou, že práve Nový 
rok, ktorý je predo dvermi nám pri-
nesie o niečo viac radosti a menej 
utrpenia, ako ten predchádzajúci.

K dosiahnutiu našich želaní by 
mal prispieť a napomôcť aj jeden z  
fenoménov – humor. A práve aj v 
dnešnom vianočno-silvestrovskom 
sviatočnom čísle vám, vážení 
čitatelia prinášame aj za priehrštie 
humoru s satiry, čím vás chceme, 
popri iných chvíľach a snaženiach 
i radostiach trocha potešiť, pobaviť 
a možno aj prinútiť zamyslieť sa. 
Ak sa nám to aspoň trocha podarí, 
budeme radi. Nuž teda, príjemné 
čítanie!   (red)

Posolstvo Všetkým,  
od Jána Chryzostoma kardinála Korca

Vianoce sú pre nás tým 
najpodstatnejším, čo si pripomí-
name iba raz do roka. Betlehem 
pretrváva, pretože dieťa, ktoré sa  
v ňom narodilo, vyrástlo na muža, 
a o tomto mužovi svätý Krstiteľ 
povedal, že nie je hoden rozviazať 
mu remienky na obuvi.

Cirkev, ktorú Kristus založil, je 
prítomná všade. Nielen v chrá-
moch, ale i v živote svojich svät-
cov, ktorých vychováva už viac 
ako dvetisíc rokov aj na Slovensku. 
Kristus je u nás prítomný od príprav 
prvého Pribinovho kostola, od 
príchodu svätého Cyrila a svätého 
Metoda, a od založenia nitrianskej 
diacézy ešte za života svätého Me-
toda. Táto cirkev na našom území 
stavala kostoly, ktoré boli dielňami 

ducha a svedomia. Vychovávala (i 
vychováva) našich otcov a matky, 
zriaďovala školy, bola chrbtovou 
kosťou národa. Svedectvom jej 
stálej prítomnosti sú nielen chrá-
my, ale aj umenie a kultúra-piesne, 
príslovia a porekadlá, rozprávky, 
ktoré sú živené a inšpirované ta-
jomstvom a čarom Vianoc. 

Vianoce by sa mali sláviť nielen 
formálne v kostoloch. Veriaci by 
mali sviatky prežívať v modlitbe. 
Nie je to iba oslava akéhokoľvek 
narodenia. Vianoce sú trvalou pa-
miatkou na Ježiša Krista, ktorá je 
stále medzi nami. Podobne ako je 
medzi nami od svojho vynájdenia 
oheň, písmo, či kníhtlač. Aj to je 
však len slabá metafora toho, čo 
všetko platí o Vianociach.

Rastislavice sú malá obec s veľkými možnosťami a perspektívou
Aký starosta a obecné zastupiteľstvo, 
také sú výsledky

Obec Rastislavice v súčasnosti 
vedie zastupiteľstvo v zložení: Ing. 
Peter Bekéni, starosta, Peter Bed-
nárik, jeho zástupca, členovia, po-
slanci: Ing. Martin Kovarčík, PhD., 
Ing. Luboš Mudroch, Miroslav 
Kasáš, Miroslav Kuric, Miroslav 
Juhász Ján Pochyba, Ing. Pavol 
Farkaš, kontrolór a administratívne 
pracovníčky: Zita Markovičová, 

Zuzana Kuricová, Viliam Šágy, 
kultúrny pracovník, Jozef Kuric, 
údržbár a upratovačka Alena Mi-
kulecová. Obci sa počas staros-
tovania Ing. Petra Bekéniho darí 
plniť program, ktorý si obec stano-
vuje na každý rok i keď s určitými 
ťažkosťami. Či už je to bytová 
výstavba, komunikácie, ale i ener-

getické, tepelné a iné siete. Nechý-
ba ani čulý, celoročný obecný ruch 
v podobe organizovania rôznych 
kultúrno-spoločenských sprie-
vodných akcií a účasti občanov na 
nich. Už aj okrem tradičných. O 
niektorých sme už písali v minu-
lom čísle našich novín, teraz vám 
z nespočetného množstva pred-
chádzajúcich prinášame krátke in-
formácie z dvoch.

Mesiac úcty k starším
V obci sa v miestnom kultúrnom 

dome uskutočnilo stretnutie ob-
čanov od 65 rokov v rámci Mesiaca 
úcty k starším. Pred oslavou bola 
každému oslávencovi doručená 
malá pozornosť vo forme dezertu 
a kvietku. Tejto úlohy sa zhostila 
členka miestneho spolku SČK Pet-
ra Markovičová. Zo 136 pozvaných 
prišlo 70 dôchodcov, mnohí z nich 
sa ospravedlnili kvôli zlému zdra-
votnému stavu. V úvode stretnutia 
sa im prihovoril starosta obce

(pokračovanie na str. 2)

Vinš k sViatku, na záVer roka

Nech vám pohodu Vianoc prežiaria svojou 
prítomnosťou vaši blízki, nech vám svetlo sviečok 
prinesie pokoj duše, nech vás šťastné detské očká 
detí a vnúčat odmenia za lásku, starostlivosť i  
za darčeky, nech viete, že nie ste sami, nech vás dar 
Vianoc sprevádza v šťastí, v zdraví, láske, pohode 
a porozumení v rodine, v osobných úspechoch a spo-

kojnosti aj v budúcom roku, v roku 2012!

kolektív redakcie
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(dokončenie zo str. 1) 
Ing. Peter Bekéni a zaželal im 

veľa zdravia a síl do ďalších dní. 
Potom nasledoval kultúrny prog-
ram detí, ktorý pripravili učiteľky 
zo Základnej a materskej školy v 
Rastislaviciach. 

Prítomným zaspievala aj pani 
Gizka Oňová s mladou Simonkou 
Lelkes v programe Milión ruží. 
Na tomto milom stretnutí zazneli 
aj staršie „šlágre“, ľudové piesne a 
operetné melódie. Hudobné čísla 
striedali vtipné scénky a veselé 
rozprávanie. Vynikajúcu atmosféru 
stretnutia dokumentuje aj fotogalé-
ria, ktorú má obec umiestnenú na 
svojej web stránke.                   -cký-

Futbalový turnaj
Futbalový klub FC Slovan Rasti-

slavice spolu s Obecným úradom v 
Rastislaviciach usporiadali v tomto 
roku už 18. ročník futbalového tur-
naja o Pohár starostu obce.

Zámerom jeho organizátorov 
bolo prilákať najmä mladých fut-
balových adeptov i talentov k tejto 
prekrásnej hre, namiesto toho, 

aby sa venovali iným, nezdravým 
a nežiaducim aktivitám. To sa do 
určitej miery aj podarilo. Štartovali 
družstvá z Komjatíc, Ivanky pri 
Nitre, Lehoty pod Vtáčnikom a 
domácich Rastislavíc.

Vo finále sa stretli dlhoroční fut-
baloví rivali – domáce Rastislavice 
a hosťujúca Lehota pod Vtáčnikom. 
Tentoraz bolo úspešnejšie domáce 
mužstvo z Rastislavíc,, čiže 
„Degešania“, ale iba vďaka preme-
neným pokutovým kopom po 
nerozhodnom výsledku v normál-
nom hracom čase. 

Prítomní na tomto podujatí boli 
aj miestni podnikatelia a sponzori 
turnaja a tiež starosta obce Ing. Pe-
ter Bekéni. Ten spolu s predsedom 
klubu Milanom Kuricom a jeho 
bratom Jaroslavom odovzdal na 
záver turnaja ocenenia jednotlivým 
družstvám podľa ich umiestnenia 

Na záver si spoločne pochutnali 
na vynikajúcom guláši a pečenom 
prasiatku, ktoré pripravil Vladimír 
Markovič. O dobrú hudbu a 
večerné disco sa postaral miestny 
hudobný súbor DJ Adam.        -mk-

Aký starosta a obecné zastupiteľstvo...
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Usmejme sa na svet
„Usmejme sa na svet“, pod týmto 

ústredným sloganom sa konal v 
Nových Zámkoch už 14. ročník 
pravidelnej celoštátnej satiricko-
humoristickej súťaže, ktorú organi-
zuje každý rok neúnavný grafik, 
maliar, výtvarník, humorista a 
predseda Združenia výtvarník-
ov Graphic Dodo, Novozámčan 
Jozef Joy Szolcsan. Na tohoročnej 
súťaži sa prezentovalo 10 autorov: 
František Bojničan, Andrej Mišanek, 
Pavol M. Kubiš, Ivo Chadžev, Mar-
cel Krištofovič, Marcel Čižmár, Jozef 
Szolcsan, Ernest Kocsis, Ján Novák 
a Stanislav Remeselník. Z nich 
niektorí kedysi úzko spolupraco-
vali aj s celoslovenským satiricko-
humoristickým časopisom Extra 
Roháč, konkrétne Andrej Mišanek, 
Fero Bojničan, P. M. Kubiš a Mar-
cel Krištofovič. Hlavnou témou 
súťaže bola „Afrika“. Tejto témy 

sa najlepšie zhostil Ivo Chadžev, 
ktorý získal hlavnú cenu spomedzi 
ďalších ocenených. K účastníkom 
vernisáže sa prihovoril aj známy 
novozámocký kultúrny pracov-
ník Ladislav Dráfi, ktorý vystúpil 

aj ako účinkujúci v krátkom 
galaprograme, popri gitarovej 
dvojici skupiny SLZA a novozá-
mockej country skupiny PRNÍK. K 
vydarenému kultúrnemu podujatiu 
blahoželáme!

M. Kupecký

Nadväzuje na dobré výsledky predchádzajúceho starostu

V Kolte je v súčasnosti starostkou 
obce žena

Pri nedávnom stretnutí s no-
vou starostkou obce Kolta, Idou 
Krčnarovou sme sa zhovárali, 
okrem iného aj o doterajších ús-
pechoch, ale i o predsavzatiach 
obce. Bolo sympatické, ako sa 
vyjadrila, – nadviazala na pred-
chádzajúce dobré výsledky starostu 
Štefana Čomora, v ktorých chce 
pokračovať, pričom popri svojich 
plánoch a predsavzatiach, ktoré 
sľúbila občanom pred voľbami,  
v súčasnosti dokončuje aj mnohé 
ním začaté projekty. Jedným z 
nich je napríklad telocvičňa, ktorú 
plánuje odovzdať do užívania ešte 
do konca tohto roku.

Nová starostka, ako sme vypozo-
rovali je veľmi komunikatívna žena, 

dobre znalá pomerov v obci, ktorá 
je jej domovom. Vie čo v súčasnosti 
trápi občanov a tam chce zamerať 
predovšetkým svoju pozornosť.  
K tomu sú jej nápomocní – Štefan 
Gubrica, jej zástupca a poslanci 
obecného zastupiteľstva: Iveta  
Alaxová, Bc., Darina Ambrózaiová, 
Štefan Gubrica, Darina Chudi-
vániová, Ing. Antónia Pavlovičová, 
Stanislav Pekarík, Radoslav Remeň, 
Juraj Smýkal a Ing Milan Volf. Úrad 
má aj tzv. Obecnú radu v zložení: 
Darina Ambrózaiová, Štefan Gub-
rica a Ing. Antónia Pavlovičová. 
Komisiu verejného záujmu tvoria 
Ing. Milan Volf – predseda Iveta 
Alaksová, Bc. a Radovan Remeň.

Významní rodáci obce Kolta
karol Sarlay

Narodený v roku 1853, syn 
kolťanského zemana. V roku 
1876 bol menovaný za hlavného 
veterinára pri župnom úrade v 
Komárne. Ako 27-ročný bol ex-
terným profesorom na univer-
zite v Pešti, vo Viedni i v Kluži.V 
roku 1881 v Kolte založil sídlo 
Veterinárno-zdravotného obvodu s 
pôsobnosťou pre 6 okresov. Zomrel 
v roku 1931 v Budapešti.

František ribáry
Narodil sa v Kolte v roku 1827. 

Študoval v Ostrihome históriu. 
V roku 1861 sa stal definitívnym 
profesorom histórie na Gymnáziu 
v Budíne. Ako profesor dejepisu 
napísal niekoľko historických ve-
deckých diel a štúdií. Zomrel v 
Budapešti v roku 1881.

Viktor Dalmady
Narodil sa v Kolte v roku 1836, 

známy uhorský básnik. V starom 
Uhorsku bol známy nielen ako bás-
nik, ale aj publicista a nakladateľ. 
Študoval v Komárne, Tate a v Os-
trihome.                   -kup-

Ohajský spevokol v Topoľčanoch
Je známe, že Spevokol Juraja 

Holčeka pri Miestnom odbore 
Matice slovenskej v Dolnom Ohaji 
sem-tam niekde zavíta. Bolo tomu 
tak i nedávno, kedy sa s ďalšími 
siedmimi speváckymi zbormi 
z Nitrianskeho samosprávneho 
kraja zúčastnil na 7. súťažnej pre-
hliadke Chrámových speváckych 
zborov Nitrianskeho kraja v ko-
stole Nanebovzatia Panny Márie 
v Topoľčanoch. Hlavným organ-
izátorom bolo Tribečské osvetové 
stredisko v Topoľčanoch. Okrem 
Ohajčanov súťažili tieto spevácke 
zbory (SZ): Miešaný SZ Lipka Ni-
tra – Dolné Krškany, Chrámový SZ 
Kostola Všetkých svätých Bojná, 
SZ Glória Nová Dedina, SZ Glória 
Nitra, Spevácky zbor Carmina 
Vocum Zlaté Moravce, Ženský 
spevácky zbor Cantica Močenok, 
Chrámový SZ Kostola Nane-

bovzatia Panny Márie Topoľčany. 
Hosťom prehliadky bola Chrá-
mová spevácka skupina Gihon 
Topoľčany. Asi polovicu speváck-
ych zborov sprevádzali hudobnými 
nástrojmi. Aj keď dolnoohajský 
Spevokol spolu so Speváckym 
zborom z Novej Dediny skončil 
na 3. mieste, všetci sme mali nád-
herný kultúrny zážitok. Navyše, 
porovnávať sa s profesionálnymi 
zbormi, v ktorých účinkuje mladšia 
generácia, je ťažké. Aj tak VEĽKÁ 
VĎAKA patrí organizátorom tohto 
vydareného podujatia a samozre-
jme, zvlášť nášmu vedúcemu oha-
jského Spevokolu, ambicióznemu 
Vojtechovi Slobodníkovi! Vždy si 
pod jeho vedením radi zaspievame 
sakrálne, národné, ľudové a rôzne 
ďalšie piesne.

Jana Slobodníková

Keď Nádej umiera ako posledná

Umiera Nádej. Sedím pri jej smrteľnej posteli, v rukách držím 
jej bezvládnu, chladnúcu dlaň. Dýcha ťažko, chrčí, v agónii 

moje meno spomína. 
Teraz vydýchla naposledy. Zatláčam jej oči.

Dobrá to bola Nádej. Všetko mi odkázala v testamente.
Odchádzam plný Novej nádeje... (J. Žilinský)

Všetkým našim zákazníkom a obchodným 
partnerom želáme požehnané  
Vianoce a úspešný rok 2012!
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ASTROPSYCHOLÓGIA
(Dokončenie)

Strelec –  
 misionár
(23.11. – 21.12.)

Životné heslo: Ja verím.
Ako ho spoznáte: Strelci sú ľudia 
v pohybe a plní energie. Ich hes-
lom je byť vždy pripravený vyraziť 
kamkoľvek, kde sa niečo deje. V ich 
vizáži býva vždy čosi vzrušujúce 
– pripomínajú malé žriebätká, 
trochu neohrabané, kostrbaté, 
ale milé a prítulné. Bývajú vysokí 
s nápadne dlhými končatinami. 
Najpríťažlivejší je na nich ich 
spôsob chôdze, je kolísavá, jemná 
a veľmi sexy.
Charakter: Rovnako ako ostatné 
ohňové znamenia (Baran a Lev) 
majú Strelci extrovertnú, optimi-
stickú povahu a zmysel pre humor. 
Sú to nadšenci života, ľudia expan-
zívneho ducha, ktorí hľadia vpred 
a nemienia byť obmedzovaní; slo-
bodu preferujú nadovšetko. Strelci 
hľadajú dobrodružstvo, majú radi 
ďaleké cesty a tajomstvá života, o 
ktorých si prinajmenšom aspoň 
čítajú – bývajú veľmi náruživí 
čitatelia. Preto sú literatúra, filozo-
fia, politika či metafyzika obory pre 
nich ako stvorené. A majú Strelci 
vôbec nejaké zlé povahové rysy? 
Pravdaže majú – sú tvrdohlaví, na-
dutí, neznesiteľne ukecaní blázni a 
šialení samaritáni, ale iba niekedy.
Čo milujú: Pravdu.
Čo neznášajú: Pravdu (tú o sebe).
Ako pracujú: Sebavedome a 
profesionálne. A rozhodne nie 
na jednom mieste. Predstava 
celoživotného zamestnania je pre 
Strelca nudná a obmedzujúca. 
Vyhovuje im zmena, potrebujú 

priestor pre pohyb mentálny aj 
fyzický. Strelci sú vždy jednou no-
hou napred, umožňuje im ti ich 
všestranné nadanie, schopnosť 
využiť zmeny. Tiež od nich 
nečakajte, že sa budú venovať 
výhradne zamestnaniu, oni potre-
bujú voľnosť a veľa času pre ďalšie 
aktivity. 
Vzorový hrdina: Robin Hood.
Zvláštne znamenie: Vynikajúci 
chrup. Strelci väčšinou majú veľké, 
rovné, biele zuby.
Dobrá rada pre Strelcov: 
Nehovorte, čo si naozaj myslíte. 
Ľudia vašu úprimnosť neocenia. 
Uvedomte si raz a navždy, že takt a 
diplomacia sú vám cudzie.
Dobrá rada pre vás ostat-
ných: Nepočúvajte ich.

Kozorožec 
– vševed
(22.12. – 20.1.)

Životné heslo: Ja viem.
Ako ho spoznáte: Videli ste 
jemného a zdržanlivého človeka 
s bielou pleťou, vysokou štíhlou 
postavou a úzkou tvárou? Stretli ste 
sa teda s Kozorožcom, s človekom 
s utajenou krásou. Na prvý pohľad 
vyzerá neprístupne, utiahnuto a 
veľmi chladne. Nedajte sa zmýliť, 
v jeho tele drieme horúce srdce 
plné vášne, len ho prebudiť. Šarm 
Kozorožca vás na prvý pohľad 
neoslepí, ale ak mu preniknete 
pod kožu, zistíte, že je jedným z 
najzaujímavejších znamení zver-
okruhu.
Charakter: Pedantný, pres-
ný, samostatný a iniciatívny – 

taký je pravý Kozorožec. Je zo 
všetkých najpraktickejší a tiež 
najpohotovejší. Máte problémy? 
Pomôže vám Kozorožec, nie 
ohnivými gestami ako Baran či 
súcitnými pohľadmi ako Rak, 
Kozorožia pomoc je istá, prak-
tická a hlavne účinná. Kozorožec 
veľmi dobre pozná cenu úspechu; 
vie, že cesta ku šťastiu je dláždená 
potom a krvou. Kľúčom k tomu, 
ako sa dokonale presadiť, je podľa 
Kozorožca plánovanie. Mnoho 
ľudí plánuje päťročnice, ale iba 
Kozorožec má svoje desaťročnice a 
dvadsaťročnice. Kozorožci sú stra-
tégovia, ktorí chcú vniesť štruktúru 
a systém do všetkých aspektov 
svojho života. Disciplína je ich pri-
rodzeným kladom.
Čo milujú: Samotu. 
Čo neznášajú: Spoločnosť ves-
elých zdravých ľudí.
Ako pracujú: Netreba slov. 
Pretože i keď Kozorožec nie je v 
práci, rád pracuje. Jeho predstava 
pekného víkendu spočíva v tom, že 
sobotu strávi pri počítači, nedeľu 
venuje listovaniu v novinách a 
večer si spestrí nejakým zaručene 
hodnotným a psychologicky ná-
ročným filmom. Všetky zemské 
znamenia (Býk, Panna, Kozorožec) 

berú prácu a peniaze veľmi vážne. 
Starostlivo dbajú o svoj image  
naozajstnej spoľahlivosti a vý-
konnosti. Rovnako ako Panny ich 
povzbudzuje produktívna práca. 
Zdieľa s nimi skvelý organizačný 
talent a zmysel pre detail. Na 
rozdiel od Panny však Kozorožec 
nie je odporným detailistom, 
nikdy nedovolí, aby pre kúsoček 
nevidel celok. Rovnako ako Býk, je 
odhodlaný prácu dokončiť. Nikdy 
však nezačne byť samoľúbi. Keď 
Kozorožec zdolá vrchol hory, krát-
ko sa rozhliadne a začne stúpať na 
ďalší vrchol. Vyzerá to, že Kozorožci 
sú dokonalí. Ale my astrológovia sa 
ich pýtame, kde je zábava, zdravý 
optimizmus, inšpirácia, fantázia, 
pružnosť a potešenie? A pamätajte 
Kozorožci, že váš vtieravý sarkaz-
mus a suchý zmysel pre humor nie 
je niekedy ani trošku vtipný.
Vzorový hrdina: Atlas, nositeľ 
bremena.
Zvláštne znamenie: Vytrvalosť.
Dobrá rada pre Kozorožca: 
Nepodliehajte depresiám, život je 
krásny.
Dobrá rada pre ostatných: Sú 
neznesiteľní, ale majú okamžiky, 
pre ktoré sa oplatí s nimi žiť.

Zdroj inšpirácie
Každého nás občas pochytí tvorivá kríza. Ako ju zahnať ? To je 

už chronicky obligátna otázka rozhovorov s nami, autormi. Keď to 
čítam, teda tie ich odpovede, musím sa smiať. Ako si tí len vymýšľajú a  
klamú !

Chodia sa vraj inšpirovať do prírody, tvorivú miazgu im nalievajú 
krásne ženy, relaxujú pri športe, odvážnejší sa priznajú k hltu dobrého 
vínka ... Len pravdu, tú nik nenapíše.

Ja sa priznám a nehanbím sa za to. Keď to na mňa príde a som 
ako vygumovaný, zájdem si len k najbližšiemu bankomatu. Vložím 
kartičku, vyťukám PIN a pozriem zostatok na mojom účte. Oči mi 
zvlnú a ponáhľam sa domov.

Sadnem k počítaču a píše mi to jedna radosť...
J. Žilinský 
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Trocha sa zabavme a potešme na záver roka
Vianoce a Silvester klopú na dvere

Balada o záchrannej sieti, 
vestách a člne

(Prišla k nám kríza, sme na dne)

Na mori krehká loď plaví sa v diaľ,
inflačný cyklón ju na skaly hnal
Treští sa, nastáva paniky, krik,
Niekto sa zachráni? Alebo nik?

Kapitán neváha, vyhodí hneď
nešťastným bedárom záchrannú 

sieť,
nie však sieť bárs akú –sociálnu, 

bohužiaľ deravú, dotrhanú.

Cez diery padajú, dosiahli dno.
Čo ich tu čaká, čo? Nenávratno.
Od dna sa odraziť nemá nik síl,

morský hrob bedárov naveky skryl.

Končí sa žalostná, trúchlivá hra,
kapela pohrebnú pieseň im hrá:
Blíž k tebe, Bože môj, blíž k tebe, 

blíž,
zmiluj sa nad nami, zníž sa k nám, 

zníž!

Kapitán nelení, do morských vĺn
vyhodí záchranné vesty a čln.

Ktože však zmocní sa člna a viest,
by sa dal na vlnách k pobrežiu 

niesť?
J. Minárik

Vianoce v reštaurácii
- Pán hlavný, ten šalát je pre dve osoby?
- Áno.
- Tak prečo je tam potom iba jeden slimák?
  

Syn vraví otcovi za výprask po polročnom vysvedčení:
- Oco, starneš. Už nemáš taký silný úder ako vlani.
  

- Aký je tvoj manžel?
- Je strašne márnivý. Keď sa mu vyhrážam, že sa vrátim k mame, 
hneď zavolá taxík
  

- Stará mama, ako si k nám pricestovala?
- No predsa vláčikom, vnúčik môj milený.
- Tak teda ocko si zase vymýšľal. Vravel, že ťa čerti prinesú.
  

Riaditeľ väznice hovorí väzňom:
- Urobte si všade poriadok. Počas sviatkov prídu k nám viacerí 
členovia vlády.
Jeden z väzňov to komentuje:
- Preboha, ďalší privatizéri?!
  

Mikuláš rozdáva na Štedrý večer darčeky. 
Učiteľka sa pýta jedného zo školáčikov:
- Mišo, vieš mi povedať čo robí Mikuláš, keď nerozdáva darčeky?
- Nuž, vtedy sa snaží vládnuť.
  

Babička vysvetľuje vnukovi:
- Keď budeš slušný, dostaneš sa do neba. 
Keď budeš zlý pôjdeš do pekla.
- Babi a aký mám byť, aby som sa dostal do vlády?
  

Hovorí premiér svojmu hovorcovi pri príprave novoročného prejavu:
- Prosím ťa, snaž sa v texte použiť čo najmenej cudzích slov. 
Nech aspoň ja rozumiem tomu, čo čítam...
  

- Občan, trestaný ste iba prvý raz, alebo ste už sedeli?
- Áno, sedel. Uplynulé dva roky v parlamente.
  

Malý Janko čosi vyparatil a dostal od matky zopár zaúch.
- Čo sa ti stalo Janko, keď si taký smutný? - pýta sa ho otec.
- Ale, mal som nedorozumenie s tvojou ženou.

Jaroslav Liptay

Z najnovších rozprávok pre dospe-
lých: „Kde bolo, tam nebude...“

Klebeta: Šťastná budúcnosť je za 
nami a dlhy pred nami...
Z parlamentných kuloárov: Vraj 
istý nemenovaný poslanec sa zdržal 
hlasovania. Nezobudil sa včas.

M. Kenda

rozhovor zo záhrobia:
-Pani Kennedyová, viete aké boli 
vaše posledné slová, ktoré ste po-
vedali vtedy svojmu synovi Johno-
vi?
-Áno, dobre si to pamätám. Pov-
edala som mu: -Dosť bolo výho-
voriek synu, krátky výlet do Dal-
lasu ťa predsa nezabije!...

Sentencie
Batériu dobiješ. Ženu nie.
Nepodaril sa mi zámer. Svokru sa 
mi nepodarilo nahovoriť hádzať bu-
merangom.
Žene narastú od lásky krídla, 
mužovi parohy.
Do urien hádžeme lístky s mena-
mi tých, ktorých by sme najradšej 
spopolnili.
U nás sa chodí na Rysy, inde sa na 
ne poľuje.

D. Mika

Čierne diery
Nejednému hriešnikovi je všetko 
sväté.
Rada: Vzbudiť u občana nádej je 
potrebné. Už i preto, že nádej zomi-
era posledná.
Dnes sa dá ťažko vyžiť iba zo vzdu-
chu. Natoľko je znečistený.
Veľa sa dá povedať kvetom. Najmä 
ak nás manželka nepustí k slovu.

M. Kupecký

Mestské múzeum Šurany 
Miestny odbor Matice Slovenskej Šurany 
 
vás pozývajú na vernisáž  a vyhodnotenie fotosúťaže 
 

Rodný môj kraj – zo všetkých najkrajší 
do šurianskej synagógy  
9. decembra 2011 o 16. hod. 
 
Hosť: sólista opery SND  Ivan Ožvát 
 
 

Výstava potrvá do 29. februára 2012 

Sexuologická 
poradňa

Nedávno som len tak, z nudy, 
čiastočne aj z recesie, navštívil se-
xuologickú poradňu. Lebo, nemám 
žiadne problémy. Všetko funguje 
tak, ako má. Aspoň ja som si to 
myslel.

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

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



Chýrnik6

Myšlienočky
Moja manželka o mne tvrdí, že som blázon. Má pravdu...som 
blázon - do susedky.
Hovädzina je vraj zdravšia ako bravčovina. Ale krava má na to 
určite iný názor.
S jedlom rastie chuť. Vypiť si.

Ľ. Majer
***

O nás, o ľuďoch
Dobrý priateľ ti v núdzi podá ruku. Povie - ahoj! a zmizne.
Ľudia sú svine! Viem to podľa seba.
Ľudia sú lepší ako povesť a horší ako nekrológ.
Skúsenosť: V živote si dajte pozor na ľudí! Ináč sa nemusíte ničoho 
báť...

Ľ. Víťazka
***

Erotizmy
Prostitúcia je dobre prosperujúci podnik aj bez zahraničnej účasti.
Sex sa nedá merať počtom čísel.

Ľ. Víťazka
***

Oznam:
Predám psa pittbula, zožral mi svokru.  
Značka: Kupujte, kým mu chutí.

***
Príde žena na Silvestra s mužom do reštaurácie a objedná si dve 
párky.
-Aj chren? - pýta sa predavač.
-Áno. Aj chren si dá párky.

***
Ak vám vravia, že ste idiot, vyzeráte ako idiot, cítite sa ako idiot, 
tak na tom niečo bude.

D. Mika

Zlý sen
Mal som taký čudesný sen. Hro-

zivé sny ma prenasledujú pomerne 
často, ale tento bol prazvláštny.

Vyhral som v akejsi lotérii prvú 
cenu a jackpot k tomu. Fúra peňazí, 
ťažké peniaze to boli. Dva kufríky a 
ešte aj do igelitky sa vošlo. 

Niečo padlo na oslavu, ošatili 
sme sa, zaobuli, nový nábytok na-
kúpili. Dal som deťom, vnúčatám, 
ale z tej hŕby ako keby ani neod-
budlo.

Čo teraz, keď sa o tom našom 
eure všeličo šepká. Hádam to len 
nedám na knižku, nie som blázon. 

Nakúpil som ja akcie na burze. 
Len tak, pas blint. A z recesie zopár 
lósov. Aj som si zatipoval, nech to 
para tlačí.

Vtedy sa spustila lavína. Moje ak-
cie na burze vyleteli tak, že ostatní 
začali krachovať. V lotérii som po-
vyhrával, čo sa len dalo a o mojich 
tipoch radšej nehovorím. V stávko-
vých kanceláriách si trhali vlasy. 

Pozhŕňal som všetky tie prachy a 
znova to všetko zopakovalv nádeji, 
že konečne prehrám.  

Čerta starého. Vyhrával som, 
vyhrával, peniaze sa priam kotili.

Topil som sa v peniazoch. Moje 
peniaze nikto nechcel. Na burzu 
som mal vstup zakázaný, tak isto 
do stávkových kancelárií. Dokonca 
ani na dobročinnosť si odo mňa 
nechceli vziať. Somráci, vandráci, 
bufeťáci aj feťáci sa odvracali odo 
mňa a odpľúvali si zhnusene.

A peňazí len pribúdalo a 
pribúdalo. Dýchať mi nedalo, dusil 
som sa. 

Zobudil som sa celý spotený. 
Rozbil som synovi prasiatko a 

pobral som sa na pivo. 
-Heno-

Stvorenie človeka
Na siedmy deň Pán stvoril 

človeka. Písmo hovorí, že ho z 
hliny vytvaroval. 

Najskôr hruď, potom brucho, 
horné a dolné končatiny a na-
koniec hlavu. Pozerá sa na svo-
je dielo, 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 rebro. 

J. Žilinský

Na smiech
V poslednom čase si ma ľudia 

akosi viac všímajú. Aspoň tak sa 
mi to zdá. Idem po ulici, obzerajú 
sa po mne. Prídem do spoločnosti 
a hneď sa pošťuchávajú, prstom si 
na mňa ukazujú. Stáva sa, že sa i 
pochechtávajú. Až tak ďaleko to 
zašlo, že ma už i na ulici pristavujú 
a pýtajú odo mňa autogram.

Nechce mi to ísť do hlavy. Nie-
koho im asi pripomínam, na nie-
koho známeho sa podobám. Skú-
mam svoju tvár v zrkadle, dumám, 
premýšľam.

Znova sa poberám medzi ľudí a 
sledujem tú homogénnu, unifor-
movanú masu. Jeden ako druhý. 
Tucťáci. Ako vyklonovaní. Rovnaké 
ksichty, rovnaké pohyby, rovnaké 
gestá.

Potom mi to došlo, ťuťmákovi 
neprispôsobivému, prečo som ja 
všetkým na smiech. Na nikoho sa 
ja veru nepodobám. 

To som len sám sebou zostal.
J. Heinrich

Pána farára zastaví na 
križovatke policajt:

- Zaplatíte pokutu, lebo 
nemáte na bicykli ani svetlo, 

ani brzdu.  
Môže sa vám niečo stať.
- Nemôže synu, so mnou  

je Boh.
- Tak potom je to ďalšia 

pokuta. Dvaja nemôžu  
ísť na bicykli.

  

- Otec sa pýta syna, ktorý 
prišiel práve zo školy:

-Čo ste dnes robili na 
matematike?

- Hľadali sme spoločného 
menovateľa.

- Dočerta, ešte ste ho 
nenašli?Veď ešte keď som ja 

chodil do školy, vtedy sme ho 
hľadali.

Včielk a M ája.
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Dedo Mráz
Vracal som sa takto podvečerom z roboty domov. A že už ri-

adne prituhlo, zastavil som sa, len tak, na stojáka, na čaj s ru-
mom. Stojím tam, podupkávam, rumík s čajom vychutnávam. 
Keď tu zrazu, zdá sa mi, že ma oči klamú. Veď hneď vedľa mňa 
známa postava poldeci s pivom chlípe. Dlhý, červený kožuch, 
brada a fúzy, na hlave baranica s brmbolcom. 

Nie ste Vy, reku, Dedo Mráz – prihovoril som sa mu bez okolk-
ov.

Ba veru hej, ja som to – odvetil ten v ošúchaných zvrškoch. 
Lebo, to som zabudol poznamenať, nevyzeral najvábnejšie. 

Niečo sa v tej chvíli vo mne pohlo. Spomienka na časy, keď 
sme vítali Deda Mráza, čo k nám z Čukotky na saniach sobmi 
ťahanými s darčekmi zavítal. Na jolku, na chorovod...

Uľútilo sa mi chlapíka. Začali sme si dávať. Ja čaje s rumom, 
on vodky s pivom. Za moje samozrejme, lebo nemal ani šesták. 
Vieš ty čo, - hovorím mu, lebo sme si hneď aj potykali, - tento rok 
nám opäť ty donesieš darčeky ! Našej famílii, nášmu paneláku, 
celému sídlisku ! Bude oslava, ako kedysi ! Ľudia sa potešia, 
zaspomínajú na staré, dobré časy ... A pobrali sme sa ku mne, 
domov.

Žena zalomila rukami a pribuchla nám dvere pred nosom. 
Skúsili sme po susedoch. Že im šancu ponúkneme. Vyzváňali 
sme, ale márne. Hromžili, inzultáciou sa vyhrážali.

Skúsili sme im na city zahrať.
Déduška Maróz, jólku nám priňos – zanôtili sme precítene. 

Nezabrala ani Kalinka, Večerný zvon a Suliko. Na ulicu nás 
vyhnali.

Veru tak, - povedali sme si smutne, - ľudia sú nevďační a 
ľahko zabúdajú.

A stratili zmysel pre romantiku – dodal Dedo Mráz. 
(J. Heno)

V L A D A P  p l u s  s p o l .  s  r . o . 

STAVEBninY kÚPELŇOVÉ ŠTÚDiO BETOnÁrkA
- predaj tepelných a zvukových izo-
lácií z minerálnej vlny pre zateple-
nie bytov, domov, fasád, priečok, 
podláh 
- predaj sadrokartónu, polystyré-
nu, stavebného materiálu, skrutiek, 
tmelov 
- doprava stavebného materiálu 
nákladným autom vybaveným  
hydraulickou rukou 
- a veľa iného sortimentu nájdete 
v našich predajniach Dolný Ohaj a 
Podhájska

- predaj keramických dlažieb, 
obkladov, sanity, vodovodných 
batérií, kúpeľňového nábytku, 
doplnkov a iného príslušenstva

- teraz už aj nová automatická 
betonárka
- výroba certifikovaných 
betónových zmesí
- doprava miešaného betónu 
na miesto určenia vlastnými 
dopravnými prostriedkami - betón 
pumpa

Adresa:      VLADAP plus spol. s r.o., 941 43 Dolný Ohaj č. 125
Prevádzky: Dolný Ohaj: tel.: 035/6505 491, mobil: 0907 897 764, e-mail: admin@dolnyohaj.sk
         Podhájska (kompletný sortiment stavebného materiálu), tel.: 035/6586 118

Ako prezimovať
Myslíme najmä na bezdomov-

cov. Zima je pre nich postrachom. 
Tu je náš recept. Siahneme v ňom 
po osvedčenom eskimáckom 
iglu, ktoré si Eskimáci stavajú od 
nepamäti. Návod je jednoduchý: 

Lopatkou, alebo nožom vyre-
žeme zo snehu, najlepšie firnového, 
tvárnice rozmerov 30 x 30 x 15 
cm. Opracujeme ich styčné plochy 
a hrany, aby navzájom dobre 
priliehali. Takto opracované tvár-
nice ukladáme podobne, ako tehly, 
pričom vytvárame akúsi klenbu. 
Ale pozor! Nepoužívame maltu! 
Stačí stavbu popolievať vodou. Tá 
postupne zamrzne a iglu spevňuje. 
Napokon vyrežeme vchod, vlastne 
vlez. Ten môžeme zakryť sta-
rou handrou, ktorú nájdeme v 
najbližšom kontajneri. 

Takto zhotovené iglu má 
množstvo výhod. Dá sa v ňom 
kúriť(a vôbec to neohrozí stavbu), 
fajčiť, a cez deň je v ňom dostatok 
svetla (sneh ho prepúšťa) a najmä, 
netreba platiť nájomné. Príjemné 
prezimovanie! Na jar vám prez-
radíme, ako si postaviť kolibu z tej 
hustej čečiny.    (J. Heinrich)

Otec hovorí svojmu synovi:
- Synak, z teba by bol ideálny 

politik.
- Prečo, otec?

- Vieš klamať rovno do očí.
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Prehlušené svedomie

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

Radcov som mal naporúdzi hneď troch. Najskôr sa mi rozum priho-
voril:
- Poď za mojim hlasom a budeš slávny! Pre múdrosť ťa budú oslavovať!
- 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 ponúkne.
- Riaď sa ty len mojim hlasom, - káže mi svedomie - budeš dobre spávať, 
aj umierať sa ti bude ľahko!

Je mi to ale za ponuku, - pomyslím si a zahľadím na kopec peňazí, horu 
bohatstva, ktoré sa predo mnou vynímajú... 

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

Kto ako hovorí:
Predavač obuvi: Viem, kde ma Baťa tlačí.
Chovateľ králikov: Robota nie je zajac, neutečie.
Obuvník (ale i prezident): Ja si môžem dovoliť nejaký ten čas 
prešustrovať.
hodinár: Viem vždy koľko odbilo.
Optik: Na rozdiel od politika a neverného manžela sa môžem každému 
pozrieť rovno a smelo do očí.
Politik a predseda politickej strany: Nemám rád takých, čo majú zajačie 
úmysly.
Záhradník: Podaktorí mi vravia, že som sadista.
Mlynár (i premiér): Nemám dôvod stále mlieť ústami.
Cukrár: Po mojej facke, na rozdiel od opozičných poslancov, moja pom-
sta je skutočne sladká.
riaditeľ verejnoprávnej televízie: Nuž čo, pomáhame liečiť nespavosť.
Chirurg: Rád pracujem s otvorenými ľuďmi.
Fotografista: Mne každý, aj nahnevaný a oklamaný občan, venuje svoj 
úsmev.
Predavačka drogérie: Mne, na rozdiel od mnohých poslancov, práca 
vonia.
Zametač: Ja si môžem dovoliť, ako USA, zametať aj pred cudzím prahom.
Obsluhovač výťahu: Ja som ako nomenklatúra. Raz hore, raz dolu, pri-
tom sa ma netýka zvýšenie cestovného.
Zámočník: Viem robiť lepšie kľučky ako futbalista.

Minipolemika o Škótoch
Dovoľte, aby som uviedol krátku charakteristiku o Škótoch. Krátku 

kvôli šetrnosti a charakteristiku preto, aby ste si nemysleli, že som Škót.
Ako, okrem iného vieme, Škóti nechovajú psy. Pretože vraj oni vedia tak 

dokonale ohrýzť kosť, že by psovi už i tak nič nezostalo.
Škóti, podobne ako my, majú svoje zvyklosti. Napríklad Škót keď ide 

ráno do práce, tak nikoho nepozdraví, aby sa mu vraj nedral širák. Škót 
nečíta noviny, pretože sa bojí aby sa mu nezničili dioptrie na okuliaroch 
a keď ide pešo, nerobí zbytočne kroky, to aby sa mu zasa topánky príliš 
zavčasu nezodrali. Popri tom pozná všetky cenníky mestskej dopravy, vrá-
tane taxislužby, aby vedel koľko ušetril, ak ide po svojich. Elektrinu a plyn 
dokáže ušetriť natoľko, že nielenže nič neplatí, ale elektráreň a plynáreň 
sú jeho dlžníkmi. Cigaretu ponúka iba tomu, o kom s určitosťou vie, že 
nefajčí. Ak ide náhodou po meste s manželkou, či so synom, snaží sa ich 
pred každým výkladom zahovoriť, aby sa im nedajbože niečo nezapáčilo a 
mal by neplánované výdavky.

Škót sa nikdy nemôže z telefónnej búdky nikde dovolať, pretože vždy 
naschvál vytočí nesprávne číslo, aby mu peniaz vypadol z automatu späť. 
Spravidla spáva na zemi, aby si nedral pohovku, s priložením si ucha o 
stenu počúva rádio svojho suseda. Zubnú kefku nemá, pretože vpredu mu 
chýbajú hryzáky, čo skúša každý peniaz či je pravý. V obchode kupuje iba 
tie najnutnejšie veci, pričom baliaci papier a špagát si dá zabaliť zvlášť a 
berie všetko so sebou.

Počas obeda vyjde vždy na balkón a špára si zuby. To, aby si susedia 
mysleli, že má na obed mäso. Po obede, kedy manželka pripravuje čaj, ale-
bo nič s chlebom, dá synovi či dcére ako zákusok na spestrenie jedálnička 
obyčajný cukrík. Aby dlhšie vydržal, tak mu ho až v podvečer vybaľuje z 
celofánu. Čo sa týka zábavy, deti majú prísny zákaz ísť na kolotoč, alebo 
inú atrakciu. Načo? Veď Zem sa aj tak točí! Pred smrťou Škót všetok svoj 
majetok odkáže v testamente sebe. Prečo? Nuž pretože je Škót.

Zozbieral: školený Škót 

PRA-MIENKY

Citius, altius, fortius
Skutočne bojovať začíname vtedy,

keď sme presvedčení,
že už ďalej nevládzeme.

reforma
(podľa Murphyho)

Aj úspora administratívy
sa rieši byrokratickými metódami.

Byť, či nebyť (filozofom)
Mnohí by radi boli Sokratom,

žiť so Xantipou však odmietajú.

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

Zlyhanie
Úlohu hrdinu nezvládol.

Spadol z podstavca.

nevyhnutnosť
Hlavným predpokladom 

nesmrteľnosti
je smrť.

Macocha múdrosti
Opakovanie v neskorších rokoch

už býva spravidla matkou 
sklerózy.

Smer
Bludiskom môže byť 

aj množstvo smerových tabúľ.

Ach ľudia, ľudia ...
Ľudia nie sú zlí, sú iba horší.

Pôrod
Dieťa sa rodí ťažko,

ešte ťažšie sa rodí človek.

Workoholik
U nás prevládajú workalkoholici.

Pijú aj v práci.

Vymáhanie práva
Došlo k najhoršiemu.

Už ani platné zákony neplatia.

raj
Okrem strateného iného raja niet.

„Ekologické“ porekadlo
Strom nepadá ďaleko od sekery.

Účet
Za príchod na svet platíme celý 

život.

Využite možnosť poistenia 
v ČSOB Poisťovni:

- životné a úrazové poistenie (dospelých, detí, teenagerov)

- neživotné poistenie občanov (nehnuteľnosti, domácnosti, 

  autá, zodpovednosť)

- poistenie majetku firiem

- poistenie zodpovednosti za škodu

- poistenie účtovných, audítorských a poradenských firiem

- poistenie profesijných zodpovedností

Kontakt: Peter Humaj, agent pre ČSOB
Adresa: Hviezdoslavova ul. č. 3, Prievidza
Tel./fax: 045 / 5422 099
Mobil: 0903 548 257, 0907 115 515


