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K tomu sa bude podávať kofola 
a čapované pivo. Navyše v rámci 

občerstvenia i ochutnávky tu bude 
svoje vinárske produkty predávať 
Vinárstvo Hajdúch.

Na námestí a v areáli ZŠ sa ná-
sledne budú konať Detské hry, po-
pri ktorých bude slovenský rekor-
dér Vlado Pavlík kresliť deťom na 
požiadanie obrázky. Iste zaujímavé 
bude aj vystúpenie tzv. Pouličnej 
animácie klauna Adyho. Potom sa 
pristúpi k vyhodnoteniu súťaže

(pokračovanie na str. 2)

Zaujímavý a bohatý kultúrno-
-spoločenský program, spojený so 
6. ročníkom Dňa obce a 4. roční-
kom Dňa sv. Huberta sa uskutoční 
v Radave v sobotu 18. augusta po-
poludní, so začiatkom 14:30 hod. 

Po slávnostnom otvorení kul-
túrno-spoločenského programu 

starostom obce Ing. Mariánom 
Chrenkom sa uskutoční v priesto-
roch kultúrneho domu vernisáž vý-
stavy, na ktorej sa predstavia a budú 
prezentovať poprední slovenskí ka-
rikaturisti z Považia Mgr. František 
Bojničan a Ing. Vlado Pavlík, slo-
venský rekordér v rýchlokreslení.

Následne si občania a hostia 
môžu prezrieť dve ukážky z vystú-
penia sokoliarov zo Sokoliarskeho 
dvora ASTUR, z Hradu Červený 
Kameň. Nebude chýbať ani súťaž 
vo varení guláša vo dvore kultúr-
neho domu a jeho predaj ( srnčí, 
diviačí, fazuľový a vinohradnícky) 

Radavčania v príprave na tradičný Deň obce
Zaujímavý a bohatý kultúrno-
spoločenský program

Dôležité oznámenie
Vážení čitatelia, už od septembra vyjdú naše re-
gionálne noviny Hírnök - Chýrnik až na 16-ich 
stranách dvojjazyčne, teda aj v maďarskom jazyku! 
Zasielajte príspevky aj objednávky na inzerciu. 
Ďakujeme!        (red.)

túrno-spoločenského programu 

Jedna z podobných podujatí otvára Ing. 
Marián Chrenko

K tomu sa bude podávať kofola 

Známy slovenský karikaturista a rekordér 
v rýchlokreslení Ing. Vladimír Pavlík získal 
nedávno v Taliansku ocenenie v súťaži na 
tému Šport humor. 
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Vo Veľkých Lovciach si pripomenuli významné jubileum
Takto to bolo...

Ako už býva dobrým zvykom 
hodným zachovania, každé vý-
znamné jubileum si treba pripome-
núť a primerane osláviť.

Tak tomu bolo aj v nedeľu v Kul-
túrnom dome vo Veľkých Lovciach, 
keď si naši folkloristi slávnostne 
pripomenuli dvadsiate výročie za-
loženia folklórnej skupiny, ktorá s 
rôznymi obmenami a vylepšeniami 
organizovane účinkuje na javisku 
ľudových tradícií od roku 1992. 
pod záštitou Miestneho odboru 
Matice slovenskej.

Je však historickými skúsenosťa-
mi národov aj jednotlivcov doká-
zané, že žiadne mesto, opevnenie, 
organizácia, či akýkoľvek úspech sa 
nedá vybudovať na počkanie a bez 
pričinenia. Za všetkým stojí dobrá 
myšlienka a túžba. Túžba vytvoriť, 
predstaviť, naučiť, zachovať. Vďaka 
nej majú ľudia chuť konať. Nezaned-
bateľným činiteľom je víchor čas. 
Práve jeho zásluhou dokážeme oce-
niť prínos uskutočneného nápadu. 
No a nositeľom dobrých nápadov je 
samozrejme človek. Ale za všetkým 
hľadaj ženu, ako sa hovorí. My sme 
ale za všetkým našli ženu. Keby len 
jednu, boli hneď tri. A to p. Anna 
Oravcová, Etela Debrecíniová a Te-

rézia Pavlatovská.
Spomínané dámy sa pričinili o 

prípravu programu celkom prvej 
slávnosti strieborných a zlatých 
svadieb už v roku 1973. táto príleži-
tosť poslúžila ako dôvod na založe-
nie folklórnej skupiny pri organizá-
cii Slovenského zväzu žien. Spojili 
svoje úsilie, oprášili spomienky na 
mladosť a pridali k tomu aj zozbie-
rané staré ľudové piesne a svadobné 
zvyky, ktoré boli tradičné pre našu 
dedinu.

Túto skupinu priebežne tvorilo 
približne dvadsať folklórnych nad-
šencov, vystupovali jeden až dva-
krát ročne, zvyčajne pri príležitosti 
25. a 50. výročia uzavretia manžel-
stva našich rodákov. Nezostávali 
však iba pri svadobných zvykoch. 
Svojou ochotníckou činnosťou si 
postupne v ďalších rokoch rozširo-
vali repertoár o novo nahromadené 
piesne a zvyky z nášho regiónu. Za-
znamenané sú teda aj fašiangové, 
žatevné, dožinkové, oberačkové, 
adventné, vianočné, ba i vojenské 
témy, krstiny aj detské hry.

Koncom 80. rokov sa p. Eva 
Oravcová st. s p. Andreou Jaku-
šovou pustili do neľahkej, no o to 
užitočnejšej práce s mládežou. Ušili 

pre deti kroje a nacvičili s nimi ľu-
dové pásmo a v roku 1990 vystúpili 
s „dospelákmi“ na folklórnych sláv-
nostiach v Mani, čím spečatili po-
trebu prítomnosti detskej radosti, 
úprimnosti a entuziazmu nielen v 
oblasti zachovávania tradícií, ale v 
živote všetkých ľudí vôbec.

Folkloristi sa zúčastňovali na 
Matičných dňoch v Šuranoch, fes-
tivalu Matičných speváckych zbo-
rov, na dožinkových slávnostiach v 
Nových Zámkoch, ale aj v Bánove 
a samozrejme doma. Hudobne ich 
sprevádzalo rovnomenné trio akor-
deonistov Polákovcov – František, 

Dominik a Štefan, Emil Pavlatov-
ský, František Kuruc a Stanislav 
Kuruc.

No a pre aktuálnu organizáciu, 
smerovanie a začlenenie folklórnej 
skupiny do spoločenského života 
našich ľudí a obce je prelomový 
rok 1992, kedy na podnet vtedaj-
šieho predsedu MO MS Františka 
Németha a p. Jána Oršu ako člena 
výboru MO MS bola obnovená 
aktívna činnosť folklórnej skupiny, 
ktorá kedysi pracovala ako zložka 
Slovenského zväzu žien. no ten-
tokrát spolu už pod patronátom 
Miestneho odboru. Opäť sa zišli 
bývalí členovia, naverbovali sa i 
noví priaznivci. Každý z nich chcel 
byť súčasťou celku a každý chcel 
prispieť svojou troškou do mlyna. 
Ich úsilie prinieslo prvé ovocie v 
podobe vystúpenia ešte v tom is-
tom roku 

(pokračovanie na str. 5)

pre deti kroje a nacvičili s nimi ľu-

Prezentovali sa i tí najmenší

Zaujímavý a bohatý kultúrno-spoločenský program
(dokončenie zo str. 1)
vo varení guláša a zároveň aj det-
ských hier.

Na doskách, ktoré znamenajú 
svet sa predstavia účastníkom 
podujatia - folklórna skupina FS 
Radosť z Veľkých Loviec a domáca 
Radavanka (spevácky zbor a deti.) 
Nemenej zaujímavé bude aj vyhod-

notenie rezbárskeho sympózia. 
Zlatým klincom dňa (Dňa Ra-

davy) bude vystúpenie známej 
slovenskej speváčky Marcely La-
iferovej. Po jej vystúpení sa bude 
žrebovať tombola a záver podujatia 
spestrí ďalší známy spevák zo Su-
perStar Miro Jaroš so svojou hu-
dobnou skupinou.                    (red.)
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(dokončenie zo str. 2)
v Mošovciach na pozvanie družob-
ného MO MS.

Dobrovoľníci venovali s pote-
šením svoj voľný čas na nácvik 
rôznych pásiem, ktoré zachytávali 
zvyky jednotlivých častí roka a s 
pribúdajúcimi skúsenosťami z do-
máceho pódia pribúdali aj vystú-
penia za hranicami našej obce. Fol-
kloristi sa prezentovali, ale i súťažili 
napr. v Tvrdošovciach (Okresná sú-
ťaž folklórnych skupín, 1998), v 
Úľanoch nad Žitavou, na krajskej 
súťaži Kmeťovo pri mlyne (2000), 
opakované vystúpenia na Kolte. Z 
tých významnejších treba isto spo-
menúť folklórny festival Hontian-
ska paráda v Hrušove (2000,2010) 
a Požitavské folklórne slávnosti v 
Mani (2011). V roku 2009 nás na-
vštívili Slováci žijúci v Maďarsku a 
spolu s domácimi potešili divákov 
ukážkou spevu a tradičných hu-
dobných nástrojov. Nesmiernym 
potešením pre tradicionalistov sú 
aj Lóťanské folklórne slávnosti, 
ktoré sa rozhodlo vlani po prvýkrát 
zorganizovať Občianske združenie 
Domu ľudového bývania pod vede-
ním p. Jozefa Galbavého. Nesmie sa 

samozrejme opomenúť priateľská 
spolupráca s Kysakom, kde sa nám 
podarilo nadviazať nadštandardné 
vzťahy a to nielen na poli folklóru, 
ale i v rámci vzájomných medziľud-
ských pút. „Lóťania“ mali možnosť 
okúsiť pohostinnosť, dobrosrdečnú 

vľúdnosť a úžasnú bezprostrednosť 
pri návšteve Kysaku, keď našim ta-
mojší ľudia ponúkli pohodlie svo-
jich vlastných domovov a tak mohli 
prežiť spolu veselé chvíle spolupat-
ričnosti a priateľstva, ktoré človeku 
pomôžu pookriať. Ostáva nám iba 
dúfať, že Kysačania si u nás pochva-
ľovali rovnako. V máji tohto roku 
sa Lóťanská dolina predstavila aj v 
Semerove na Folklórnom festivale 
spevu a tanca.

Ale na každej jasnej oblohe sa 
občas objavia mraky. Aj u našich 
folkloristov zahrmelo a výsledkom 
búrky bolo vlaňajšie rozčlenenie 

Takto to bolo...
skupiny na dve samostatné jed-
notky. Netreba však toto nedoro-
zumenie chápať celkom negatívne, 
pretože pri poslednom sčítaní kŕdľa 
týchto „aktivistov“ môžeme kon-
štatovať takmer 60 členov vrátane 
detskej časti, čo je rozhodne po-
všimnutiahodné číslo. Obe skupiny 
naďalej úzko spolupracujú pri prí-
prave každého domáceho poduja-
tia a čerpajú z vyššie spomenutých 
námetov, ale aj vlastných nápadov a 
samostatne zostavených tanečných 
vsuviek. V súčasnosti ako vedúce 
pôsobia p. Eva Oravcová st. a p. 
Ľudmila Sulanová, ktoré preuka-
zujú svoju nápaditosť i nazbierané 
skúsenosti aj pri zostavovaní scená-
rov. Každý fanúšik „našich“ iste vie, 

že o „výživný“ hudobný sprievod 
sa stará skúsený Teodor Németh 
a mladý študent Martin Sklenár. 
Obaja si zasluhujú pochvalu za ne-
ustále zdokonaľovanie. 

Takto by sa dalo menovať, ďako-
vať, chváliť a sem-tam snáď aj ob-
jektívne skritizovať ešte v mnohých 
riadkoch. Je preto vhodné na záver 
predovšetkým oceniť záujem, obe-
tavosť a vytrvalosť každého ochot-
níka, ktorý kedy v súbore pôsobil, 
nech to bolo akokoľvek dlho, pre-
tože práve oni svojím nadšením, 
oddanosťou svojej záľube, zápalom 
a radosťou sú korením nášho všed-
ného života a obrazom zachováva-
júcim „rodnú hrudu.“

Michaela Puková

Inzerujte v Chýrniku!
Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich potencionál-
nych klientov! Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, môžete 
si priamo cez internetovú adresu: m.kupecky@chello.sk, alebo na 
adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 42, objednať nielen riadkovú 
a plošnú inzerciu, ale zvoliť si aj inú formu reklamy a propagácie 
(rozhovor, reportáž).        -tvorcovia novín-

Dám do prenájmu sklad v rozlohe 350 m2 + kancelária, 
dostupnosť 24 hod., pri hlavnej ceste do Komárna, cena 
dohodou. Kontakt, mob.: 0903 409 933.

okúsiť pohostinnosť, dobrosrdečnú 

Jedno z množstva kultúrno-spoločenských 
podujatí
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- Ak nechcete, aby vám syr vysy-
chal, vložte ho do plastovej nádoby 
a pridajte dve kocky cukru.
- Ak pri zaváraní prepichnete uhor-
ky niekoľkokrát špáradlom alebo 
hrubou ihlou nezostanú vo vnútri 
duté.
- Ak chcete aby mala káva lahod-
nejšiu chuť, pridajte do nej trochu 
vanilkového cukru.
- Múku na zahustenie pokrmov 
trochu prisoľte, nebudú sa vytvárať 
hrudky.
- Ak chcete, aby zostal špenát ze-
lený, musíte ho variť neprikrytý a 
tesne pre podávaním.
- Bryndzové halušky budú pekné 
biele, ak postrúhané zemiaky zaleje-
te horúcou vodou.
- Aby sa zemiaky v šupe nerozva-
rili, pridáme do vody 1 ČL soli.
- Aby sa sypké zemiaky nerozvarili 
pridajte k nim 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 marmeládou ? 
Stačí ak zoberiete z byliniek a zvia-
žete ich spolu s petržlenovou a zele-
rovou vňaťou do kytičky.
- Na pudingu nezostane po uva-
rení 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 rozhod-
ne nedávajte, pretože v nej stráca-
jú vôňu a vysýchajú. prospeje im 
chladnejšie a dobre 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 potraviny nena-
sťahovali mravce, vložte medzi ne 
pokrájaný citrón.
- Chuť polievky zjemníte, ak do nej 
pred servírovaním pridáte kúsok 
masla a petržlenovej vňate.
- Ak potrebujete rýchlo očistiť veľ-
ké množstvo cesnaku, namočte ho 
pred ošúpaním na chvíľu do horú-
cej vody.

- Ak chcete, aby malo mäso cibuľo-
vú príchuť, stačí cibuľu pokrájať na 
malé kúsky a pretlačiť v lise na ces-
nak. Cibuľa pustí veľa šťavy a pokrm 
bude chutný a aromatický.
- Ak vám zelenina zvädla, namoč-
te ju do studenej vody a pridajte 
niekoľko kvapiek octu. Zelenú 
petržlenovú vňať si zasa uchovajte 
tak, že ju nadrobno posekáte, vloží-
te do pohára a premiešate so soľou 
v pomere 1:4.   (red)

Akcia pokračuje 
ako bonus všetky tri výhody v oknách

 štandardne bez príplatku!

viac ako len okno                               
Slovaktual  PASIV - HL                                

Slovaktual  PASIV - HL                                

AKCIA

Vlepované sklo

Stredové 
tesnenie

sgg sws

sgg sws
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Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576
e-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.ske-mail: novezamky@slovaktual.sk

Dobré rady gazdinkám

Prezentácia poštovej známky OH 
Londýn 2012

Slovenský olympijský výbor, Slo-
venská pošta, a.s., Mestské múze-
um Bratislava a Vydavateľstvo Ervo 
usporiadali prezentáciu Poštovej 
známky OH Londýn 2012 . Je to 
známka, ktorá pripomína životné 
jubileum Jána Mráza, čestného čle-
na SOV. 

Ján Mráz sa narodil 28.júna 1922 
v Banskej Bystrici. Úzke väzby so 
športom má už vyše 80 rokov. Uča-
rovali mu najmä lyže a lyžovanie. V 
roku 1934 získal titul majstra SR v 
obrovskom slalome. Ako vojak sa 
zúčastnil Slovenského národného 
povstania v roku 1944. Po vojne sa 
zapojil do funkcionárskej práce aj v 
lyžovaní. V r.1954 sa stal najmlad-
ším rozhodcom Medzinárodnej 
lyžiarskej federácie FIS a rozho-
doval až do r. 1974. Stal sa členom 
FIS a členom predsedníctva FIS. 
Vyvrcholením bolo konanie MS v 
klasickom lyžovaní vo Vysokých 
Tatrách v r. 1970.

Prvýkrát zažil olympijskú at-
mosféru ako rozhodca severskej 

kombinácie počas IX. zimných 
OH v r. 1964 v Innsbrucku. Za-
pojil sa do vytvárania samostat-
ného orgánu pre rozvoj olympiz-
mu na Slovensku. Po vzniku SOV 
19.12.1992 vykonával funkciu jeho 
generálneho tajomníka. V r. 1997 
sa rozhodol z vekových dôvodov 
funkciu ukončiť. Odvtedy patrí k 
čestným členom SOV. Získal naj-
vyššie vyznamenanie udeľované 
MOV Olympijský rad v striebre v r. 
1996, a v roku 2002 mu SOV ude-
lil najvyššie vyznamenanie Zlaté 
kruhy SOV. V r.2007 mu prezident 
SR udelil vyznamenanie Rad Ľu-
dovíta Štúra II. triedy. Hovorí sa, 
že športom k trvalej invalidite, ale 
pravdou je tiež, že šport vychováva 
ľudí k zodpovednosti, vytrvalosti 
a bojovnosti. S týmito ľudskými 
cnosťami a spolu s každodenným 
cvičením sa Janko Mráz dožíva 90 
rokov. Blahoželáme.

Na slávnostnej prezentácií poš-
tovej známky OH Londýn 2012 sa 
zúčastnili PhDr. František Chmelár 

– predseda SOV, Jozef Liba – gene-
rálny sekretár SOV, Monika Podol-
ská – vedúca marketingu Sloven-
skej pošty a.s., Peter Huroška – za 
Mestské múzeum Bratislava, Ervín 
Smažák – za vydavateľstvo Ervo, 
Igor Piačka – autor známky. Jubi-
lant Ján Mráz sa pre chorobu nezú-
častnil a zastupovala ho manželka 
a dcéra.

Táto milá slávnosť sa konala 
v Mestskom múzeu v Bratislave 
vo Faustovej sieni na Radničnej 
ulici 1.

Predseda SOV zhodnotil spo-
luprácu so všetkými vydavateľmi 
a spolutvorcami známky veľmi 
kladne. Potom sa ujal slova autor 
známky Igor Piačka, ktorý hovoril, 
čo známka zobrazuje. Je to bohy-
ňa Niké a boh Zeus. Igor Piačka je 
autorom 20 návrhov známok spo-
jených s olympijskou tematikou 
od Atlanty po dnešok. Filatelisti si 
mohli zakúpiť všetky druhy pošto-
vých známok k LOH Londýn 2012. 

Jozef Hatala
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LETNÁ SEZÓNA  

VO WELLNESS HOTELI PATINCE**** 

od 29.06.2012 

Rozmýšľate kam cez leto za oddychom, slnkom a kúpaním? 

Wellness Hotel Patince**** pripravil pre Vás na letnú sezónu  

KOPEC SKVELÝCH NOVINIEK  

a preto je tou správnou voľbou pre trávenie príjemných slnečných letných chvíľ! 

 
 hviezdne otvorenie 

letnej sezóny 

30.06 a 01.07.2012

� 10 vonkajších a vnútorných 

bazénov s termálnou vodou 

� 4 nové tobogány 

� reštaurácia s rybacími 

špecialitami 

� skvelé letné oddychové pobyty 

� celodenné animácie pri 

vonkajších bazénoch 

� nová oddychová zóna 

  s prírodnými slnečníkmi
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AFORIZMY Milana Kupeckého
Najľahšie sa vracia bumerang
S niekým sa dá vyjsť iba na pivo.
V prognózach verím viac meteorológom, ako politikom.
Nezamestnanosť najviac zamestnáva.
Vzdušné zámky sú výhodné. Netreba platiť nájomné.
Koberec nemá konexie. Každý po ňom šliape.
Ryba je najspoľahlivejší svedok. Iba mlčí a mlčí...
Láska príde i odíde, no alimenty treba platiť.
Ak by sa prebudili naši predkovia, asi by nás nakopali do zadku.
Sociálna podpora je ako hmla, rýchlo sa rozplynie.
Pomaly už nebudeme vítať hostí soľou a chlebom, nebude chlieb.
U nás dnes praktizujeme kapitalistický spôsob živorenia.
Zdá sa, že najväčšie nadávky počuť na sociálne dávky.
Pre hlupáka je kompromisom, keď múdrejší ustúpi.
Čelného predstaviteľa spoznáme potom, ako sa nám obráti chrbtom.
Paradoxom je, že Slovensko chcú viesť tí ľudia, ktorí ho nechceli.
Aj vo � nančných tokoch veľké ryby požierajú malé.
Najväčšie umenie je odísť. Najmä vtedy, ak treba utekať.
Raz nastane čas, že peniaze stratia svoj význam a bude sa iba kradnúť.
Ak neviete kam z konopí, pomôže vám díler.

V breznianskej synagóge sa v 
prvú júnovú sobotu uskutočnilo 
vyhodnotenie 17. ročníka medzi-
národnej súťaže kresleného hu-
moru a satiry O Bomburovu šabľu 
2012 na tému Máme radi zvieratá?

Do tohto ročníka prišlo 706 prác 
od 252 autorov z 23 krajín, čo je 
rekordný počet v doterajšej histó-
rii tohto podujatia. Najviac kresieb 
zaslali do súťaže kresliari z Číny, 
Ruska, Bulharska, Srbska, Nemec-
ka, Poľska, Ukrajiny a Uzbekistanu. 
Nechýbali ani práce napr. z Grécka, 
Belgicka, Fínska, Indonézie, Indie, 
Iránu, Írska a Turecka.

Víťazom kategórie do 15 rokov sa 
stal Zhang A He z čínskeho Pekin-
gu, na druhom mieste sa umiestnil 
jeho krajan Zhao Kun a na treťom 
Júlia Barbasová z Brezna. Okrem 
toho čestné uznanie získali aj mla-
dí karikaturisti z Poľska, Srbska a 
Číny.

V hlavnej kategórii nad 15 rokov 
porota hlavnú cenu udelila Javeho-
vi Savovi z bulharskej So� e. Druhú 
cenu získal Valery Tarasenko z 
Ruska a tretiu cenu Darina Kličko-
vá z Košíc.

Čestné uznanie prisúdili Pavlovi 
M. Kubišovi z Banskej Bystrice, An-
drejovi Mišanekovi z Popradu, Sta-
nislavovi Remeselníkovi z Detvy, 
Petrovi Sedlákovi z Prešova. Zo za-
hraničných autorov čestné uznanie 
získali Jiři Srna z Českej republiky, 

Valery Momot z Ukrajiny, Dr. Ján 
Tomascho�  z Nemecka a Valeri 
Alexandrov z Bulharska. Ocenania 
najlepším autorom odovzdal pri-
mátor mesta Brezna a poslanec NR 
SR Ing. Jaroslav Demian a predseda 
odbornej poroty a manažér súťaže 
Daniel Rakyta.

Súčasťou vyhodnotenia súťaže 
bola i vernisáž výstavy najúspeš-
nejších prác, na ktorej sa zúčastnili 
aj delegácie partnerských miest 
z Rumunska, Srbska, Poľska a Čes-
kej republiky.

Podujatie svojím vystúpením 
spestrila skupina historického šer-
mu Berezun a súťaž o najkrajšiu 
masku zvieratka, v ktorej zvíťazila 
Aneta Pitoňáková zo Základnej 
školy s materskou školou MPČĽ 
35, Brezno (Anetka je úspešnou 
účastníčkou súťaží Mini Talent 
Show a Česko Slovensko má talent 
2010). 

Súťaž o Bomburovu šabľu vznik-
la v roku 1984 na pôde Mestského 
osvetového strediska v Brezne a jej 
názov sa viaže na povesti o obrne-
nom a mečom ozbrojenom rytie-
rovi v ľudovom podaní nazývaným 
Bombura, ktorý je súčasťou mest-
ského erbu.

Výstava najúspešnejších prác 
Bomburovej šable 2012 v breznian-
skej synagóge potrvá do konca 
júna.

Daniel Rakyta

Bomburova šabľa do Bulharska a Číny


