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Fašiangy, Turíce, Veľká noc prišla...

Veľká noc je najväčším kres-
ťanským sviatkom roka. Začnime 
krátkou históriou... keď Jahve vy-

viedol svoj vyvolený národ z egypt-
skej krajiny, v ktorej bol dlhé roky 
otrokom, bola to ozajstná veľká 
noc. Na znamenie tohto veľkého 
činu mali Židia večer pred svojim 

exodom jesť veľkonočného barán-
ka a jeho krvou mali potrieť vera-
je svojich dverí ako ich ochranu 
na znak víťazstva. Pre kresťanov 
dostala židovská veľká noc nový 
zmysel v podobe zmŕtvychvstania 
Ježiša Krista. Pre nich sa stal Kris-
tus obetným baránkom, ktorého 
krv oslobodzuje od duchovného 
otroctva. Pritom presný dátum 
jeho ukrižovania a zmŕtvychvsta-
nia nie je doteraz známy. Aj preto 
sa postupne táto cirkevná slávnosť 
rozčlenila do troch dní: – Ježišov 
život, jeho utrpenie, smrť (ukrižo-
vanie) a zmŕtvychvstanie. Tieto dni 
sa začínajú tzv. Zeleným štvrtkom, 
pokračujú Veľkým piatkom, Bie-
lou sobotou a Veľkonočnou nede-
ľou. Tá, oproti ostatným nedeľným 
sviatkom je omnoho honosnejšia, 
slávnostnejšia.

–archív –

Z výročnej členskej schôdze novozámockej základ-
nej organizácie Slovenského zväzu včelárov
Ing. Jozef Seifert prevzal ocenenie 
„Zlatá včela“

Za prítomnosti predsedu Výkon-
ného výboru Slovenského zväzu 
včelárov Ing. Ľudovíta Gála sa ko-
nala pred pár dňami výročná člen-
ská schôdza novozámockej základ-
nej organizácie SZV, ktorá združuje 
približne 150 členov. Viedol ju jej 
dlhoročný predseda Ing. Jozef Sei-
fert, spolu s tajomníkom organizá-
cie Jánom Boldižárom. Na úvod a v 
závere konferencie odznela hymna 
včelárov.

Správu o hospodárení predniesla 
Jurajka Kostolányiová, potom mal 
slovo predseda revíznej komisie 
Ing. Ondrej Muzika a konferencii 
predsedali aj ďalší členova výboru 

- Ing. Štefan Mellen a Rudolf Kútik. 
V panelovej diskusii informoval o 
chove i nástrahách, ktorým musia 
chovatelia včiel aj v tomto roku če-
liť, Ing. Ľudovít Gál. Na tému lieče-
nia včelieho moru a napadnutí

(pokračovanie na str. 2)

Najvyššie ocenený Ing. Jozef 
Seifert pri prejave

Hovorili sme so starostkou obce Kolta Idou Krnčanovou

Akcent na skvalitňovanie 
služieb občanom

V ostatných regionálnych voľ-
bách si do funkcie starostky obce 
Kolta zvolili občania Idu Krnča-
novú. Je to jedna z mála žien v na-
šom regióne, ktorá zastáva takýto 
významný post v rámci riadenia 
obecnej samosprávy. Keďže na túto 
obec, ktorá má bezmála tisíc päťsto 
obyvateľov nás viaže veľa pekných 
spomienok z predošlých rokov, 
rozhodli sme sa požiadať ju o krát-
ky rozhovor.

O: Pani starostka, prvý povo-
lebný rok máte za sebou a možno 
je aj čas na krátku bilanciu, hoci 
do konca funkčného obdobia je 
relatívne ďaleko. Pokiaľ vieme, vo 
svojom volebnom programe kladie-
te akcent na zlepšenie služieb obča-
nom. Darí sa?

- Do tohto komplexu problémov 
spadá mnoho činností a úloh, ktoré 
musí obec denne riešiť. Snažím sa 
o to spolu s ostatnými zamestnan-
cami OcÚ, ako i členmi obecného 
zastupiteľstva a pracovníkmi VPP. 
Ak mám byť konkrétna, v prvom 
rade sme pristúpili k organizačnej 
zmene, keď sme stanovili úradné 
hodiny v jednom dni v týždni tak, 
že úradujeme v ten deň až do 17, 00 
hodiny, kedy sa najviac venujeme 
občanom v úradnom, respektíve v 
osobnom styku a snažíme sa absor-
bovať ich problémy a pokúšame sa 
ich aj spoločne s nimi riešiť, spolo-
čenské organizácie nevynímajúc. V 
tom čase je otvorená aj pošta a tak si 
môžu občania, najmä tí čo dochá-
dzajú denne do práce mimo obce, 
vybaviť svoje záležitosti v tomto 
vyhradenom čase naraz. Našou 
prioritou je konkrétny občan a jeho 
problémy. Občanom poskytujeme 

napríklad drobné služby v malom 
rozsahu. Týka sa to zapožičania, 
respektíve prenájmu Avie, UNC-
-nakladača, vyžínača, kosačky, 
miešačky, rebríka a podobne. Star-
ším občanom pomáhame pri náku-
poch potravín a výmene liekov. A je 
to aj niekoľko ďalších ústretových 
krokov smerom k občanom.

O: Kedysi za tzv. totality sme 
kládli otázky našim respondentom, 
vrátane vedúcim fabrík, závodov, 
kolektívov BSP, riaditeľom, ako je 
to u nich takpovediac „s budova-
teľskou“ činnosťou. Ako je to s kon-
krétnymi prácami vo vašom prípa-
de pri zveľaďovaní obce?

- Doposiaľ sa nám podarilo za 
hodnotené uplynulé obdobie vy-
konať viacero konkrétnych, dô-
ležitých prác. Pre čitateľa to iste 
nebude zaujímavé, no budem sa 
to snažiť uviesť v skratke. Bola to 
napríklad rekonštrukcia strechy 
na zdravotnom stredisku a rekon-
štrukcia cesty v časti Vinice, ktorú 
sme pokryli asfaltom. Okrem toho 
sme v tejto časti, presnejšie pri nie-
kdajšom benzínovom čerpadle osa-
dili autobusovú zastávku a rozšírili 
verejné osvetlenie. Pre niekoho sa 
to môže zdať maličkosť, no urobili 
sme tiež spevnenie nových schodov 
na hornom cintoríne. Súčasne sme 
vyriešili aj „starý“ problém obce, 
bezpečnosť občanov na verejných 
komunikáciách, respektíve hlavnej 
cesty vedúcej cez našu obec, kon-
krétne osadením dvoch meračov 
rýchlosti a osadením štyroch do-
pravných zrkadiel, čím sa, verme že 
bezpečnosť na ceste pri prechode 
cez našu obec zlepší.

(pokračovanie na str. 5)
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tom hovoril obšírnejšie s uvedením 
konkrétnych prípadov, a o tom, čo 
všetko budú v budúcnosti musieť 
naši včelári urobiť, aby sa takéto 
prípady neopakovali, ale aby sa 
kvalitný slovenský med dostával 
na trh za adekvátnu konkurenčnú 
cenu, pričom obchodníci a pre-
dajcovia by mali obmedziť dovoz 
lacného a menej kvalitného medu 
zo zahraničia. Takpovediac „Zla-
tým klincom“ bohatého programu 
spojeného s ponukou včelích za-
riadení bolo odovzdávanie medailí 
najlepším a najzaslúžilejším chova-
teľom - Ing. Ondrejovi Muzikovi, 
Ladislavovi Krecsmerovi, Jozefovi 
Pánisovi, Teodorovi Horváthovi, 
Emilovi Ježovi, pričom Ing. Jozef 

Seifert dostal najvyššie včelárske 
ocenenie - medailu „Zlatá včela“, 
čo bolo zároveň odmenou nielen 
za jeho dlhoročnú obetavú prácu 
vo funkcii predsedu, ale aj príleži-
tosťou odovzdať mu tento „dar“ v 
deň jeho okrúhleho životného jubi-
lea, k 60-ke, ku ktorej mu zároveň 
osobne všetci členovia organizácie 
zablahoželali.

Milan Kupecký, snímky autor

(dokončenie zo str. 1)
 chovu klieštikom, hovoril skúse-
ný chovateľ z Kolty Karol Barus a 
o dojmy z návštevy zo zájazdu v 

Srbsku sa podelil Marián Kasák zo 
Semerova.

V obsiahlej prednáške pána Ing. 
Gála odznelo veľa zaujímavých, 
aktuálnych i podnetných infor-
mácií. Aj negatívnych... napríklad 
v tom, v akom stave a v pozícii sa 
momentálne v dnešnom konku-
renčnom prostredí včelári a vôbec 
včelárstvo na Slovensku nachádza-
jú. Mimo iného povedal, že je veľa 
nekalých, až podvodných prípadov, 
keď sa nekvalitný med vymieňa a 
predáva v supermarketoch ako náš 

pravý domáci včelí med, vyrobený 
na Slovensku, med, ktorý produ-
kujú naši slovenskí chovatelia včiel. 
Uviedol aj viacero konkrétnych, 
doslova alarmujúcich podvodných 
príkladov, čoho je dnešný človek 
- nepoctivý predajca schopný pre 
peniaze a zisk urobiť. Naopak, žiaľ 
pre tých poctivých prvovýrobcov 
medu to nie je žiaden biznis. Aj o 

Ocenenia, ktoré si prevzali 
piati najlepší včelári

Pohľad na predsednícky stôl

Ing. Jozef Seifert prevzal ocenenie „Zlatá včela“

Tajomník organizácie Ján 
Boldižár

Každé podujatie sa začína 
hymnou včelárov

PODLAHOVÉ KRYTINY, SCHODY A VÝROBKY Z DREVA

   Špecializujeme sa na dovoz, predaj a montáž exkluzívnych podla-
hových krytín a schodov. V krátkej budúcnosti plánujeme rozšíriť 
naše služby o zákazkové stolárstvo, umelecké rezbárstvo a poraden-
stvo v oblasti využitia drevených materiálov. 

   Firma DREVIDEA bola založená v roku 2011 na základe nadviaza-
nia obchodného partnerstva s dodávateľskými firmami Admonter a 
Weitzer Parkett, ktoré rozširujú svoje obchodné pôsobenie v rámci 
Európskej únie. Tieto dodávateľské firmy úspešne pôsobia na trhu 
vyše 100 rokov.

   Jednou z hlavných priorít našej spoločnosti je rozšírenie všeobecnej 
pôsobnosti firmy po celom západoslovenskom trhu, neskôr v oblasti 
celej Slovenskej republiky.
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súťažných cestách v južnej Ameri-
ke.

Všetci besedujúci, účastníci af-
rického „Dakaru 2012“, členovia 
posádky i realizačného kolektívu 
hovoril jednotlivo o svojich zážit-
koch. A to nielen z pretekov, ale aj o 
tom, ako videli tento svetadiel, ako 
vnímali Afriku z toho iného uhľa 
pohľadu. Ako tam žijú napríklad 
ľudia v hlavnom meste Senegalu, 
ako na vyprahnutej Sahare, aká 
chudoba vládne možno povedať v 
najchudobnejšom štáte na svete v 
Mauretánii. Bolo to skutočne veľmi 
zaujímavé cestopisné rozprávanie, 
ktoré okomentoval autenticky aj 
účastník pretekov, tzv. pilot Balai 
I Tatrovky, Semerovčan, sympa-
tický Robert Kasák. V krátkosti sa 
zmienil aj o tom, ako sa dostal k to-
muto športu, ako ho motory a autá 
zaujímali už počas detstva. K slovu 
sa postupne dostali aj Emil Baum-
gartner, Petr Čapka (najmladší člen 
kolektívu), Vojtěch Morávek ml., a 
samozrejme šéf tímu pilot Tomáš 
Tomeček a navigátor Vojtěch Mo-
rávek. Zvlášť zaujalo jeho rozprá-
vanie príhody z pretekov spred pár 
rokov, keď ich počas absolvovania 
jednej z tratí v Mali prepadli bedu-
íni, ktorí ich okradli a ohrozovali 

na životoch. Bolo to na dlhšie roz-
právanie, avšak zážitok so šťastným 
koncom. Nuž, aj takúto odvrátenú 
tvár majú tieto náročné preteky.

Nás, južanov, občanov tohto re-
giónu môže iba tešiť to, že máme 
„vo svete“ takéhoto vzácneho člo-
veka, ktorý pôsobí ako člen kolek-
tívu v tak významnej medzinárod-
nej svetovej súťaži. Semerovčana 
Roberta Kasáka, ktorý takto zvi-
diteľnil najmä svoju rodnú obec 
ocenilo Obecné zastupiteľstvo v 
auguste minulého roka najvyšším 
ocenením „ Cenou obce Semerovo“ 
za úspechy a medzinárodnú repre-
zentáciu na Silk Way Rally 2009 na 
trase Kazaň – Ashgabat a Rallye 
Africa Eco Race 2011 na trase Châ-
teau de Lastours - DAKAR, s pria-
ním ďalších úspechov a zážitkov 
na významných podujatiach, čo 
aj Robert účasťou na tohoročnom 
už celkove treťom svetovom rallye 
podujatí potvrdil. Starosta Imrich 
Hrabovský, poďakoval významným 
hosťom za návštevu v obci, odo-
vzdal im upomienkové predmety. 
Na záver sa uskutočnila autogrami-
áda všetkých členov Tatra teamu na 
prekrásne plagáty.

Milan Kupecký

Zaujímavá beseda v Semerove s členmi týmu Africa ECO Race
V kamiónoch obhájili 
predchádzajúce víťazstvo

Semerovská sála kultúrneho 
domu sa v ten deň zaplnila priaz-
nivcami motorizmu, občanmi obce 
a zo širokého okolia. Konala sa tu 
totiž v Semerove prvá, celkom v 
poradí už tretia tohoročná bese-
da, ktorej možno dať prívlastok aj 
konferencia Letka racing Teamom 
- Tatra 815 DAKAR TERRNO Li-
vescore pilotom víťaznej Tatry na 
Africa Eco Race 2012 Tomášom To-
mečkom a navigátorom Vojtěchom 
Morávkom. V teame TATRY boli 
aj dva záchranné kamióny „ Balai 
I ktorého vodičom je Semerovčan 
Robert Kasák. Práve vďaka nemu 
zažilo Semerovo takýto, možno 
povedať slávnostný deň, počas 
ktorého si v priebehu niekoľkých 
hodín účastníci tohto zaujímavého 

podujatia - spoločnej besedy - mali 
možnosť vypočuť veľa zaujímavých 
informácií a poznatkov najmä zo 
súťaže Africa Eco Race 2012, na 
ktorej tento kolektív obhájil v ka-
tegórií kamiónov prvenstvo z pred-
chádzajúceho roku a obsadil vyni-
kajúce druhé miesto v celkovom 
hodnotení bez rozdielu vozidiel.

Rozprávanie, ktoré modero-
val spravodajca a dokumentarista 
tímu Vojtěch Morávek ml., bolo 
spojené s premietaním fotogra� í 
a videozáznamov zo súťaže a oko-
mentované všetkými účastníkmi 
na africkom Dakare, na ktorom v 
štrnástich závodných dňoch obhá-
jil tento kolektív víťazstvo na Af-
rica Eco Race 2012. Bolo to veľmi 
výstižné a zaujímavé rozprávanie, 
ktoré zaujalo všetkých, ktorí tak-
povediac jedným dychom pozorne 
počúvali jednotlivých účastníkov 
týchto zaujímavých a pre mnohých 

z nich aj známych medzinárodných 
pretekov. Podľa ich slov, jednotlivé 
etapy v Maroku boli veľmi náročné, 
hoci boli na ne po každej stránke 
dobre pripravení. Nielen po tech-
nickej, ale aj psychickej. Podrob-
nejšie o ich spoločnom zážitku ho-
voril vedúci tímu a pilot súťažného 
vozidla Tomáš Tomeček. Napríklad 
aj o tom, ako vykopávali závodnú 
Tatru z Mauretánských dún a ako 
slávili úspech po skončení jednej z 
etáp pri Ružovom jazere v Senega-
le. No pridali sa v rámci diskusie k 
nemu aj ostatní - Emil Baumgart-
ner, člen o� ciálneho novinárskeho 
vozidla, Petr Čapka člen doprovod-
ného vozidla a samozrejme aj do-
máci Robert Kasák záchranár, kto-
rému chýbal kolega Jano Svoreň, 

ktorý žije v USA. Pútavé rozprá-
vania, príhody naplnili celé popo-
ludnie až do neskorých hodín. Na 
besede chýbali ešte Jaromír Mar-
tinec a Petr Vodák, ktorí sa kvôli 
iným povinnostiam ospravedlnili, 
no na diaľku poslali besedujúcim 
pozdrav.

Na porovnanie treba podčiark-
nuť, že závod, ktorý absolvovali v 
Afrike vlani bol rovnako náročný a 
má podobné úskalia ako ten, čo sa 
jazdil pred tridsiatimi rokmi, ako 
Paríž – Dakar. Ten sa momentál-
ne jazdí v južnej Amerike, kde sú 
predsa len menej náročné súťažné 
trate a menšie riziká, najmä čo sa 
týka bezpečnosti pretekárov. Roz-
diel medzi oboma súťažami, v Af-
rike a v Južnej Amerika je praktic-
ky iba v tom, že tamojší kolektív si 
ponechal svoju pôvodnú dakarskú 
značku, pod ktorou jazdí už vyše 
tridsať rokov a pokračuje v nej aj na 

súťažných cestách v južnej Ameri- na životoch. Bolo to na dlhšie roz-

Členovia tímu Africa Eco Race Tomáša Tomečka

hodín účastníci tohto zaujímavého rému chýbal kolega Jano Svoreň, 

Besedujúci, zľava: vodiči Semerovčan Robert Kasák, Emil Baumgartner a Petr Čapka, 
spravodajca Vojtech Morávek junior a vedúci tímu, vodič Tomáš Tomeček

 “Expedične” upravená Tatra 825, Semerovčana Roberta Kasáka
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Ochrana vo virtuálnom priestore

Zaujímavá a poučná beseda
Deti i dospievajúci sú jednou 

z najviac ohrozených skupín vo 
virtuálnom prostredí, pretože sú 
pre nich nové technológie veľkým 
lákadlom. Online svet je pre nich 
vlastne druhým domovom. Z toh-
to pre nich vyplývajú aj mnohé 
menšie, či väčšie riziká. Dospelých, 
rodičov, učiteľov i ostatných pra-
covníkov s deťmi a mládežou preto 
zaujíma odpoveď na otázku, ako 
postupovať v prevencii týchto rizík. 
Na túto tému sa konala v priesto-
roch židovskej synagógy v Šura-
noch interaktívna beseda pod ná-
zvom „Osobné údaje vo virtuálnom 

priestore- riziká ich zneužitia“.
Žiakom bolo vysvetlené ako 

môžu byť rôzne ich údaje zneužité, 
či už cez sociálnu sieť Facebook, 
e-mail, ale aj internet. Dokonca 
bezpečné nie je ani chatovanie (če-
tovanie), hoci si píšeme iba s jed-
nou osobou, ktorú dobre poznáme. 
Okrajovo sa účastníci besedy ve-
novali aj tzv. kybergroomingu. V 
jej závere, boli žiakom i ostatným 
premietnuté k jednotlivým rizi-
kám zneužitia osobných údajov na 
internete viaceré preventívne pro-
jekty.

D. Strigačová

Fašiangová diskotéka pre seniorov
„Zaviazanie basy“

Klub dôchodcov v Nitrianskom 
Hrádku v snahe o zachovanie tra-
dície a starých zvykov zorganizoval 
fašiangová diskotéku pre seniorov 
s podtitulom „Zaviazanie basy“. 
Fašiangy začali na Troch kráľov a 
skončili Popolcovou (škaredou) 
stredou. Diskotéku otvoril predse-
da tamojšieho Klubu dôchodcov 
Otto Malík. Kapelu „1+2“, ktorá vy-
hrávala, doplnila pesničkami pani 
Koštialiková a vtipným slovom M. 
Kuki. Na diskotéke sa, ako už tra-
dične, prezentovala aj „tetka Anič-
ka“ v podaní A. Halásovej. Básňou 

sme si pripomenuli aj nedávneho 
Svätého Valentína. Počas prestá-
vok medzi tancami spievali ľudové 
piesne A. Halásová a G. Raučina. 
Skrátka, nálada bola vynikajúca. 
Členky výboru M. Šimková a A. 
Halásová napiekli chutné kapust-
níky a ako sa na fašiangy patrí, aj 
fánky a šišky. Občerstvením prispel 
miestny krčmár V. Hulicska a nape-
čením zázvorníkov pani Marianna.

Celá akcia sa vydarila, takže sme 
sa všetci v neskorých večerných ho-
dinách rozchádzali spokojní. 

Otto Malík

Z činnosti Občianskeho združenia „Za krajšiu Radavu“
V aktivitách, ktoré začali chcú pokračovať

Občianske združenie „Za krajšiu 
Radavu“ vzniklo pred štyrmi rokmi 
a od toho času napĺňa jeden zo svo-
jich hlavných cieľov - pomoc soci-
álne slabším obyvateľom obce. Ich 
úsilie za toto obdobie nebolo már-
ne, keď niektorým občanom obce 
pomohli v rámci svojej činnosti 
uhrádzať stravu z kuchyne obecné-
ho úradu, čo realizujú doteraz. Aj 
ich ďalšie aktivity sú viditeľné, keď 
sa im napríklad podarilo uskutoč-
niť Vianočný koncert, na ktorom 
sa prezentovali žiaci i učitelia zo 
ZUŠ v Zlatých Moravciach. To sme 
však už načreli bilančne do ich vla-
ňajších, celoročných aktivít. Tento 
koncert prispel ku kultúrnemu roz-
voju obce, čo je tiež jedným z cieľov 
združenia. So súhlasom miestne-
ho pána farára a člena združenia 
Imricha Kováča sa koncert konal 
v priestoroch kostola sv. Cyrila a 
Metoda, čo nepochybne umocnilo 
jeho kultúrny a umelecký zážitok. 
Na tomto ich spoločnom úsilí sa 
podieľali najmä členky združenia 
- Blažena Felvidékyová, Mária Klis-
ká, Mária Bruchterová, Elena Sá-
decká, Adriana Leváková, Helena 
Stančová, Valéria Juríková, Anna 
Melišková, Beáta Búranová pod-
predseda Peter Košťálik a nečlenka 
Jarka Rodná. Zvlášť patrí poďako-
vanie sponzorovi tohto podujatia 
Mariánovi Bednárovi, ktorý im 
doteraz pomohol aj pri niekoľkých 
ďalších podujatich, a tiež JUDr. Ing. 
Štefanovi Hlaváčkovi, ako i staros-
tovi obce Ing. Mariánovi Chrenko-
vi. Po ročnej prestávke združenie 
organizovalo „Fašiangovú ochut-
návku zabíjačkových špecialít a 
iných dobrôt“, ktorú svojim kultúr-
nym programom vhodne doplnili 
žiaci tamojšej základnej školy pod 
vedením jej riaditeľky Kataríny 
Meliškovej a učiteľky Jany Greguší-
kovej. Treba oceniť aj príspevok čle-
niek súboru Radavanka, v ktorom 
účinkuje sedem členov ich združe-
nia. Výsledkom tohto ich snaženia 
boli veľmi chutne pripravené klo-
básy, tlačenka, jaternice, pliecko 
na cibuľke, rebierka na studeno, 
žobrácka kaša, podbradok a plne-
ná panenka, ktoré pripravili Juraj 
Molda s manželkou Katarínou, pri-

čom im asistovali - Jozef Košťálik 
s priateľkou Evou, Marián Levák, 
Martin Jurík s manželkou Valériou. 
Tí maškrtnejší si mohli pochutiť 
na výborných pagáčoch z kuchyne 
Adriany Levákovej a Márie Hoštá-
kovej, a tiež „rítešom“ z klasického 
ťahaného cesta, ktoré pripravila 
Mária Poláková ako i lekvárovými 
šiškami od Valérie Juríkovej, Miro-
slavy Chrenkovej, Heleny Stančovej 
a Jarky Rodnej. Kus práce na tomto 
podujatí odviedli aj Mária Kliská, 
Elena Sádecká, Jana Gregušíková, 
Beáta Búranová a Anna Melišková 
najmä pri úprave sály a zasadačky, 
ako i pri obsluhe hostí a upratovaní 
priestorov po skončení podujatia.

Zmienili sme sa viac-menej o 
dvoch nimi zorganizovaných pod-
ujatiach, treba však podčiarknuť, 
že nie všetky zámery sa im, ako 

členom Občianskeho združenia 
„Za krajšiu Radavu“ podarilo na-
plniť. Je to napríklad neuskutočne-
ná likvidácia nelegálnych skládok 
tuhého komunálneho odpadu v 
obci, ktorú mali v programe a tiež 
podujatie pre občanov tzv. Trojkrá-
ľová kapustnica, neuskutočnená z 
dôvodov obmedzených � nančných 
prostriedkov na účte združenia.

Iba pre informáciu, združenie, 
hoci jeho činnosť je relatívne krát-
ka, má v súčasnosti 27 členov, čo 
je nárast oproti minulému roku o 
štyroch. Jeho predsedom je Martin 
Vreštiak.

Toľko v krátkosti o doterajšej 
činnosti Občianskeho združenia 
„Za krajšiu Radavu“, ktoré v budúc-
nosti iste dokáže toho pre svojich 
občanov urobiť viac, čo je však, ako 
vieme vo všeobecnosti veľmi deter-
minované dostatkom � nančných 
prostriedkov.               - kup - Do tanca i na počúvanie hrala muzika...

Perlička
Vieme, že Šurany a ich mestská časť - Argentína susedia. Oddeľuje ich 

aj železničná stanica, ponad ktorou vedie most slúžiaci na prechod pre 
peších chodcov. Odvtedy, čo most postavili povráva sa, že najdlhší most 
na svete je vraj práve tento železničný. Vedie predsa zo Šurian až do Ar-
gentíny.               – kup -

Žiadna udalosť v obci neujde 
pozornosti jeho starostovi Ing. 
Mariánovi Chrenkovi
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Hovorili sme so starostkou 
obce Kolta...

(dokončenie zo str. 1) 
V rámci verejnoprospešných prác 
sme sa podieľali na rekonštrukcii 
kostola a úprave jeho okolia, anga-
žovaním sa aj pracovníkov obecné-
ho úradu. Konkrétne sme dobudo-
vali chodníky a upravili vonkajšiu 
fasádu kostola. Vykonali sme zopár 
rekonštrukčných, no veľmi potreb-
ných prác na družine a vypracovali 
projekt na rekonštrukciu základnej 
školy s materskou školou, kde sú 
niektoré časti v havarijnom stave. 
Sú to napríklad rekonštrukcia stre-
chy, nákup nového plynového kotla 
na vykurovanie, vonkajšia vyspráv-
ka plastových okien a podobne. Na 
výmenu kotla sme v roku 2011 do-
stali dotáciu z ministerstva školstva. 
V sociálnych zariadeniach v Dome 
služieb sme namontovali ohrievače 
teplej vody, aktivační pracovníci 
v rámci verejnoprospešných prác 
urobili náter všetkých ohrád oko-
lo obecných budov. Permanentne 
sa snažíme o skrášľovanie našich 
parkov a verejných priestranstiev, 

činnosť usmerňujeme aj na úpravu 
a udržiavanie poriadku na oboch 
cintorínoch. Ku koncu vlaňajšieho 
roka sme skolaudovali telocvičňu, 
ktorá bude slúžiť nielen pre žiakov 
našej školy, ale aj pre širokú verej-
nosť. Veľmi sa na jej sprevádzkova-
nie tešia najmä naše dievčatá a ženy 
v rámci cvičenia Zumby. Samozrej-
me, takmer po celý rok sa snažíme 
udržiavať poriadok a čistotu verej-
ných priestranstiev, skrášliť ich vý-
sadbou ruží, kríkov a tují..

O: Pokiaľ vieme, problémy má 
obec najmä počas povodní. Kon-
krétne v súvislosti s korytom poto-
ka Paríž. V akom stave je teraz?

- Vlani sme urobili komplexné 
vyčistenie jeho koryta, aj v spolu-
práci s bratislavským Slovenským 
vodohospodárskym podnikom a 
Správou vnútorných vôd v Komár-
ne. Súčasne sme vyčistili aj časti 
jarkov popri cestách prvej i tretej 
triedy a ak nám postačia � nancie, 
v týchto prácach budeme pokračo-
vať. Veľmi by nám pomohli euro-

fondy, čo je však vybavovanie „na 
dlhšie lakte.“

O: Nielen Slovensko, ale i Európu 
sužuje zvyšovanie nezamestnanos-
ti, pribúda ľudí hľadajúcich si prá-
cu. Aká je situácia u vás v tomto 
smere?

- Nezamestnanosť u nás sa pohy-
buje v rozmedzí 14 až 15 percent. 
Keďže vlani „padlo“ naše poľno-

hospodárske družstvo a noví ma-
jitelia pristúpili k reštruktualizácii, 
zamestnanosť sa tým znížila, veď 
v družstve za posledné roky našlo 
prácu 10 - 15 percent našich obča-
nov.. Teraz sú využívaní iba ak na 
sezónne práce, podľa potreby a na 
dohodu.

Zhováral sa: 
Milan Kupecký



Spomienka na Viktora Kubala, skutočnú celebritu slovenskej satiry a humoru

Humor je skutočne soľou života
Tento výrok je vhodné pripome-

núť si najmä teraz v mesiaci apríl, 
ktorý je okrem iných sviatkov aj 
sviatkom humoru.

„Humor, podobne ako smiech sú 
dôležitým spojivom medzi ľuďmi“ 
Aj toto je jeden z mnohých výrokov 
majstra Viktora Kubala, na ktorého 
stále najmä satiricko-humoristic-
ká obec s úctou spomína. Majster 
Viktor Kubal by sa bol v týchto 
dňoch dožil 88 rokov. Zároveň si 
treba uctiť jeho pamiatku aj pri 15-
tom výročí jeho úmrtia, ktoré padá 
na deň 24.apríla tohto roku.

Majster Viktor Kubal, ako ho stá-
le verejnosť vníma, predovšetkým 
kultúrna, bol velikánom slovenské-
ho humoru a satiry a tiež priekop-
níkom slovenského animovaného 
� lmu tej doby. Patril, okrem iného 
medzi pravidelných autorov, tvor-
cov i spoluzakladateľov bývalého 
satiricko-humoristického časopisu 
Roháč. Zomrel v apríli roku 1997, 

v deň sviatku Juraja. Čiže presne 
pred pätnástymi rokmi navždy 
dotĺklo jeho srdce. Srdce pána maj-
stra Viktora Kubala, predovšetkým 
bývalého známeho humoristu a 
satirika. Umelca s veľkým U, po 
ktorom žiaľ zostala hlboká, takpo-
vediac doteraz nedosažiteľná autor-
ská stopa, stopa tvorcu. Nielen ako 
satirika, karikaturistu ale i človeka, 
ktorého navyše zdobili morálne i 
ľudské atribúty. Tento známy slo-
venský umelec, skutočná celebrita, 
bol ako autor animovaného � lmu 
(najznámejší z nich Zbojník Jurko 

a Krvavá pani), ktorý bol prínosom 
do klenotnice slovenskej umeleckej 
tvorby. V časopise jeho doby, zná-
mom slovenskom satiricko-humo-
ristickom Roháči bežal nepretrži-
te, týždeň čo týždeň - 36 rokov (!) 
mnohým ešte aj dnes v pamäti re-
zonujúci kreslený seriál Vaša Dita, 
vhodný zápisu do Guinessovej 
knihy rekordov. Boli to však aj ďal-

šie seriály, - ako Marcipánová roz-
právka, Cvik a Cvak, Janko Hraško, 
Puf a Muf. či Panák z križovatky, 
ktoré boli paralelne publikované 
v Roháči. Nehovoriac o jeho bo-
hatej umeleckej tvorbe - nespo-
četnom množstve humorných i 
satirických obrázkov, ale i textu, 
ktoré týždeň čo týždeň obveseľovali 
čitateľov najmä tohto obľúbeného 
slovenského časopisu, nevynímajúc 
mnohé ďalšie slovenské periodiká.

Majster Viktor Kubal sa narodil 
20. marca 1923 v Jure pri Bratislave. 
V roku 1943 ukončil Vyššiu školu 
staviteľskú, potom študoval na Ško-
le umeleckých remesiel v Bratisla-
ve. Zomrel 24. marca 1997 vo veku 
74 rokov. Tvorivé začiatky, ako aj 
celá jeho ďalšia profesionálna ume-
lecká dráha boli spojené s � lmom, 
či už to bol Škol� lm, alebo Sloven-
ská � lmová tvorba na Kolibe. Počas 
27 rokov pripravil ako režisér a ani-
mátor takmer 400 krátkometráž-
nych animovaných � lmov. Z jeho 
umeleckej dielne vyšlo aj niekoľko 
kníh pre deti, pričom jeho diela 
boli prezentované aj na výstavách 
v rámci Európy i v zámorí. Jeho 
hlboko ľudské kresby šírili radosť 
a dobrú pohodu viac ako polsto-
ročie. Ak si priblížime prierez jeho 
umeleckej tvorby v spomínanom 
období, kreslený humor a satiru na 
Slovensku po roku 1945 bolo mož-
né si iba veľmi ťažko predstaviť bez 
karikaturistu Viktora Kubala.

Už v 50-tich rokoch sa jeho vý-
tvarný prejav vyhranil do pôsobivej 
kresbovej skratky, ktorá bola pre 
autora prostriedkom bezprostred-
nej realizácie vtipného nápadu. Pre 
Viktora Kubala bolo typické, že už 
v prvej predstave nachádzal ob-
razné riešenia v ľahkej náčrtkovi-
tej kresbe ceruzkou. De� nitívnu 
podobu dostávala karikatúra pre-
kresleným perom tušom. Za pred-
pokladu, že obrazné riešenie ho 
vždy ako autora uspokojovalo. Ako 
povedali na margo jeho tvorby 
odborníci, Kubalova zámerne ne-
štylizovaná kresbová linka priamo 
ozrejmovala satirickú myšlienku, 
niekedy vyjadrenú aj sprievodným 
textom a svojou skratkovitosťou a 

zrozumiteľným jazykom vytvárala 
podmienky na nadviazanie okam-
žitého kontaktu, dialógu, medzi 
obrazom a divákom, v roháčov-
skom prípade, čitateľom. Vikto-
rovi Kubalovi išlo vždy o obsah, o 
humornú či satiricky vyhrotenú 
myšlienku vypovedanú najjedno-
duchšími prostriedkami kresby. Za 
jej formovou jednoduchosťou, ako-
by “remeselnou nenáročnosťou” 
a kompozičnou prehľadnosťou sa 
skrývalo hlboké pochopenie uda-
lostí a ich interpretácia cez humorné 
obrazové nápady, smerujúce niekedy 
ku kriticko-satirickému obsahu. 
Jeho humorné � gúrky a výjavy, 
často komponované v cyklickom 
deji svojsky depatetizovali a zľud-
šťovali zlo, hlúposť a základné 
spoločenské nešváry. Kresba ume-
lecky, úzko korešpondovala s myš-
lienkou. Sám Viktor Kubal svoje 
práce pokladal za publicistické, 
novinárske - a tak ich aj robil. Vždy 
nakreslil aktuálny obrázok, ako na-
príklad iný novinár napíše článok a 
zanesie, či odošle do redakcie, čím 
učiní zadosť svojmu novinárskemu 
remeslu, či povolaniu. To platilo 
za totality a platí aj dnes. Majster 
Viktor Kubal svojou každodennou 
tvorbou počas svojej umeleckej 
tvorby dokazoval, že humor a satira 
sú prepotrebné veci, podobne ako 
chlieb a smiech. Podľa neho boli 
tou najkratšou vzdialenosťou me-
dzi ľuďmi.

Bol známy tým, že si vždy na 
kúsok (zdrap) papiera robiť po-
známky myšlienok, ktoré mu 
v tom - ktorom momente napadli, 
či to bolo v dopravnom prostried-
ku, alebo na ulici. Zaujímavá je aj 
jedna z jeho príhod, ktorú rád roz-
prával. Vraj, keď raz išiel po ulici, 
zrazu zazrel v zrkadle skleného vý-
kladu predajne človeka, ktorý mu 
bol veľmi nesympatický. No, keď sa 
lepšie prizrel, zistil, že je to vlast-
ne on sám... Nasledoval srdečný 
smiech. Aj taký bol majster Viktor 
Kubal. I táto príhoda svedčí o jeho 
schopnosti sebairónie, nadhľadu a 
duchaplnosti. Bol skutočnou celeb-
ritou, za akú sa vďaka svojej vrode-
nej skromnosti nikdy nepokladal a 
nevydával. V tom bolo a aj je čaro 
jeho osobnosti.

Milan Kupecký, 
foto archív

CHÝRNIK
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SLOVENSKO očami humoristov
Motto: 

DIFFICILE SATIRAM NON SCRIBERE
(Ťažké je nepísať satiru)

Velikán slovenského humoru Viktor Kubal 
by sa dnes dožil 80 rokov

Bol velikánom slovenského humoru a satiry a tiež priekopníkom slo-
venského animovaného � lmu. Patril, okrem iného medzi pravidelných 
autorov, tvorcov i spoluzakladateľov bývalého satiricko-humoristické-
ho časopisu Roháč.

Presne 24. apríla 1997, v deň sviatku Juraja, čiže presne pred pätnás-
timi rokmi, navždy dotĺklo srdce pána majstra Viktora Kubala, bývalé-
ho známeho humoristu, satirika a priekopníka slovenského animova-
ného � lmu.

V niekdajšom časopise Roháč, okrem nespočetného množstve hu-
morných i satirických obrázkov, ale i textu, ktorými týždeň čo týždeň 
obveseľovali čitateľov tohto obľúbeného slovenského satiricko-humo-
ristického časopisu bežal nepretržite, týždeň čo týždeň - 36 rokov (!) 
niektorým ešte aj dnes v pamäti rezonujúci kreslený seriál Vaša Dita. 
Zápis vhodný do Guinessovej knihy rekordov. V tomto mesiaci apríl, si 
s úctou pripomíname ako pamiatku na tohto velikána, jeho nedožitých 
80 rokov.              -red-

Vodič kamiónu telefonuje svojmu 
zamestnávateľovi:
- Šéfe, rozbilo sa mi spätné zr-
kadlo...
- Človeče, to kvôli tomu voláte, 
veď ho odmontujte a namontujte 
nové...
- To nejde šéfe, pretože na ňom leží 
celý kamión.

* * *

- Nik z nás nemá dnes meniny ani 
narodeniny?
- Nie.
- Nuž, tak to musíme osláviť.

* * *
Postreh
Spánok je prospešný najmä pre dô-
chodcov. Čím viac spia, tým, menej 
konzumujú.

V. Haring

P. Švancár

V. Kubal

B. Horecký V. Pavlík
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Kudličkovci sa vrátia z kina. 
Manželka vraví manželovi:
- Toľko som sa na tom � lme 
nasmiala, že som z toho napoly 
mŕtva...
Manžel na to: - Nuž tak pôjdeme 
do kina aj zajtra.

* * *
- Pani učiteľka, prečo ste dali 
môjmu Miškovi päťku zo zeme-
pisu?
- Pretože hľadal Rimavskú So-
botu v kalendári.

* * *
- Susedka, ten váš malý už sedí?
Áno, už od minulého týždňa...

- A čo otec?
- Tiež.

* * *
Skromný
- Čo pijete?
- ČKD.
- A to je preboha čo?
-Nuž čo, kto, dá...

Na večné časy!
Oj, členovia našej vlády
za hranice chodia radi.
Živím v sebe nádej planú,
čo tam raz aj nezostanú.

Plnenie sľubov
Z predvolebných
cyklistických sľubov
sa už stali skutky,
dvojnásobné platy
majú - prostitútky.

Aforizmy

Kedysi sa za štátne peniaze v malom 
popíjalo, dnes sa vo veľkom privati-
zuje.
Múdrejší ustúpi! Najmä ak je slabší.
Mnohí dnešní manažéri doplácajú 
na vlastnú hlúposť za štátne penia-
ze.
Najviac defektov majú ľudské duše.
Akosi pomenej je nielen turistov, ale 
i náturistov.
Ťažšie sa stavia na nohy, ako nieko-
mu do cesty.
Čas beží nezávisle, či pracujeme ale-
bo sedíme pri pive.
Humor lieči asi aj preto, že nepatrí 
pod naše zdravotníctvo.
Nechcem počuť o lepšom zajtrajšku. 
Nie som včerajší.
Piate kolo u voza nie je vždy rezer-
vou.
Ženy majú prednosť, no muži zo-

mierajú oveľa skôr.
Spravidla vždy miešajú práve tí, 
ktorým prihára.
Tých čo zle riadia, treba preriediť.
Horšie, ak máme  plné zuby nielen 
jedla, ale aj tých čo ho pripravujú.
Najoduševnenejšie bojuje za prehl-
bovanie hrobár.
Niektoré ženy sa nevmestia do 
kože, okrem norkovej.
Najlepšie je ukryť sa za spoločnú 
vec.
Postup: Najskôr sa chytali za slovo, 
potom za krk.
Ustúpil, ale iba kvôli lepšiemu roz-
behu.
Mnohí napredujú iba pri naháňač-
ke.
Budujeme kapitalizmus s ľudskou 
maskou.
Ak sa už budeme musieť smiať na-
posledy, možno už  nebude  k tomu 
dôvod.        M. Kupecký

V. Kamenský

V. Pavlík

V. Kubal

A. Mišanek

M. Ďurža

Ľ. Kotrha
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Prehry, pády i víťazstvá šurianskeho futbalu
Šurany sa nikdy nevzdávali...

Vznik futbalu v Šuranoch sa da-
tuje medzi obdobím prvej a druhej 
svetovej vojny. Podľa dostupných 
archívnych dokumentov, futbal 
sa však začal v meste konsolido-
vať až po roku 1945, kedy vznikol 
futbalový Športový klub Šurany. V 
jeho čele stál vtedy riaditeľ tamoj-
šej miestnej ľudovej školy Karol 
Markovič. Vo výbore neúnavne 
pracovali známe šurianske osob-
nosti, ako - Ladislav Antalík, Jozef 
Molnár, Jozef Mesiarkin, Štefan 
Petrányi, Jozef Stano a niekoľkí ďal-
ší...Prvý priateľský zápas odohralo 
vtedy sformované futbalové muž-
stvo presne 27. mája 1945 v Nitre. 
Cestovali naň zapožičaným cukro-
varníckym vlakom (rušeň a zopár 
nákladných vagónov). Nuž teda, 
také boli začiatky.

Po viacerých prelomových ro-
koch v šurianskom futbale, po 
úspešných víťazstvách i pádoch Šu-
ranci radi spomínajú na rok 1987, 
kedy mužstvo dospelých postúpilo 
do I. A triedy . Toto obdobie chce-
me vám, čitateľom priblížiť aj preto, 
že niektorí futbalisti z tých čias ešte 
žijú, proste sú pamätníkmi. Nuž 
teda, zalistujme si krátko v pamäti. 
V tom čase okrem výstavby nového 
štadióna (predtým boli futbalové 
ihriská pri niekdajšom Čádyovom 
moste a neskôr na Podzámečku), 
naberal futbal v meste akoby druhý 
dych. A vôbec, zveľaďovanie športu 
(hoci mnohé boli v závetrí futbalu) 
nastúpilo cestu konjunktúry a stalo 
sa vecou takmer všetkých, nielen 
priamo tých zainteresovaných čo 
okolo futbalu pracovali, ale i fa-
núšikov, ktorí tvorili tomuto naj-

populárnejšiemu športu na svete 
významnú kulisu a zázemie.

Mnohých z našich čitateľov, Šu-
rancov iste zaujme oživenie vte-
dajších čias, keď napríklad futbal 
vzali do svojich rúk, respektíve pod 
ochranné krídla Spojené závody 
SVA, Cukrovar, Autobrzdy, Kovo, 
Združené služby a v neposlednom 
rade aj tamojší Stavebný podnik, 
STS, JRD a Jednota., ktoré boli ur-
čitou garanciou úspechu a napre-
dovania futbalu v Šuranoch.

Mužstvo vtedy prevzal pod svo-
ju taktovku tréner Ladislav Nagy z 
Nových Zámkov. Pod jeho vedením 
sa mužstvo prebojovalo do vyššej 
súťaže, keď domácim šurianskym 
odchovancom „sekundovali“ iba 
Béla Vendégh z Mane, Alexander 
Števlík z Lipovej a Miňo Pobočík z 
Kmeťova, ktorý však následne ešte 
v tom roku prestúpil do Nových 
Zámkov a tak brankárskou jednot-
kou sa tak stal Jozef Stano.

Hlavným gestorom šurianske-
ho futbalu bola v tom čase SVA 
(Strojárne výrobkov automobilov) 
a do výboru sa nominovali všetci 
jej poprední funkcionári, vrátane 
riaditeľa Jána Keleho, ktorý túto 
fabriku založil. Boli to ďalej funk-
cionári - Viliam Cvik, Milan Janík, 
Ivan Mikulec a nezabudnuteľný a 
šurianskemu futbalu po dlhé roky 
veľmi oddaný Ján Papp, miestny 
holič. Širší káder hráčov A-muž-
stva vtedy tvorili: Jozef Stano, Voj-
tech Mentel, Viliam Lehocký (ka-
pitán mužstva), Viliam Beňuška, 
František Federič, Vojtech Venégh, 
Ján Pilek, Rudolf Filaga, Dezider 
Ondrušek, Milan Kupecký, Rudolf 
Kliment, Milan Kukla, Alexander 
Števlík, Viliam Herda, Jaroslav Pe-
tík, Imrich Skočka a Karol Kupec-
ký. B-mužstvo, ktoré bolo dobrou 
zásobárňou „áčka“ viedol vtedy 
skúsený bývalý dlhoročný hráč Šu-
rian Pavol Benčo.

Zaspomínal: Milan Kupecký, 
foto archív

Ploché strechy, terasy, pivnice, spodné 
stavby, hydroizolácia a tepelná izolácia.

Optimálne riešenie - 
kvalitný materiál a serióz-
na práca za rozumnú cenu.

Szolgai Anton
0915 775 416, 
0915 728 474

anton.szolgai@centrum.sk

Stále aktuálne
V tých voľbách demokratických je predsa čosi novô,
a to je, že hlas národ má a vyvolený slovo.
Pred dažďom rastú oblaky, pred voľbami zas sľuby,
po daždi rastu rýdziky, po voľbách - prázdne huby.
Pri voľbách národ vyberie si stranu milovanú,
po voľbách strana milovaná ho odloží - na stranu.
A pravda pravdou zostáva pod potmehúdskym slncom:
voličia prídu ku urnám a vyvolení - k hrncom.

Janko Jesenský, 17.07.1929

A-mužstvo, v strede tréner 
Ladislav Nagy


