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Zo zasadnutia Krajskej rady Matice slovenskej Trnavského kraja

Pozornosť najnaliehavejším ZList,OBSAHU
ktorý sme dostali z Česka, str. 2
úlohám a problémom
Folklórne slávnosti
V Oblastnom pracovisku Matice slovenskej v Šamoríne sa

Pohľad na predsednícky stôl

v týchto dňoch konalo riadne zasadnutie Krajskej rady Matice slovenskej Trnavského kraja. Zúčastnil sa na ňom aj predseda Matice
slovenskej Ing. Marián Tkáč PhD.,
riaditeľ sekretariátu Jaroslav Pápay
a ďalší hostia, ktorých vo svojom
príhovore privítala predsedníčka
Krajskej rady Matice slovenskej

Vystúpenie zaslúžilej umelkyne Evy
Kristínovej

Libuša Klučková.
Po úvodnom prednese veršov
Valentína Beniaka v podaní zaslúžilej umelkyne Evy Kristínovej
a slávnostnom odovzdaní ocenenia Matice slovenskej jubilujúcim
a dlhoročným zanieteným matičiarom manželom Eve a Jánovi
Jandačkovým za ich doterajšiu

dlhoročnú činnosť v prospech
Matice slovenskej z rúk predsedu

Odovzdávanie ocenenia Matice
slovenskej manželom Jandačkovým jej
predsedom Mariánom Tkáčom

Mariána Tkáča, nasledovala pracovná časť zasadnutia. Počas nej
členovia krajskej rady vyjadrili
protest k činnosti neznámych ak-

tivistov, ktorí v týchto dňoch doslova zaplavili tisíckami nálepiek
južné Slovensko. V nich protizákonne upozorňujú a žiadajú chýbajúce maďarské názvy aj na tých
miestach, kde si to nový zákon
o používaní jazykov národnostných menšín nevyžaduje. Členovia Krajskej rady MS podporili petíciu proti transformácii štátnych
nemocníc na akciové spoločnosti,
ktorá by sa mala realizovať do konca tohto roku a poukázali tiež na
nepostačujúcu výchovu budúcej
mladej generácie, ktorá sa stáva
celospoločenským problémom.
Kriticky poukázali na skutočnosť,
že hoci pred 150 rokmi sa Slováci
(pokračovanie na str. 2)

v Mani,
str. 6

Dobré rady gazdinkám, str. 5
Astropsychológia,
str. 7
Rekord: Najväčší
kreslený vtip
str. 8
Príhovor ÚKSUP
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Bronzové
Ľudia sa i napriek ťaživej hádzanárky
situácii radi stretávajú
a zabávajú
Radavský Deň obce, podujatie podfarbené
dobrou atmosférou

Pekné, až horúce, ešte stále letné počasie, prialo podujatiu, ktoré
takmer tradične (už piaty ročník),
sa konalo v týchto dňoch v Radave v rámci Dňa obce. Už od začiatku sa dalo sa vidieť a precítiť, že tu
žijú ešte ľudia, ktorí majú k sebe
blízko, ktorí sa radi stretávajú
a zabávajú a ak treba i navzájom si
pomáhajú. A hoci obec patrí počtom obyvateľov medzi tie menšie,

a veľa ľudí chodí za prácou mimo
nej, panuje tu najmä cez víkend
čulý spoločenský ruch, akým sa
nemôžu pochváliť ani niektoré
mestečká v našom regióne.
Človek, ak navštívi takéto podujatie neubráni sa emóciám a aj
v ťaživých myšlienkach, aspoň na
hvíľu zabudne na všetko to negatívne čo sa vo všeobecnosti deje
(pokračovanie na str. 5)

Šurianske hádzanárky – mladšie
dorastenky HKM Chirana Medical
Šurany získali na majstrovstvách
Slovenska v Nitre bronzové medaily.
O ich zisk sa zaslúžili: N. Lahová, L.
Klučková, M. Rácková, S. Gajdošová,
V. Gábrišová, E. Takáčová, N. Hrušková, V. Šurnovská, R. Jenigárová,
V. Sledzová, M. Prochádzková, K.
Mohyláková, M. Vachová a R. Bariová. Trénerom družstva je Z. Kováč.
Mladšie a staršie žiačky zavŕšili túto
sezónu 2. miestom na Majstrovstvách
Nitrianskeho kraja. Trénerkami prípravky sú - Lenka Vidiečanová, Lucia
Cviková, Romana Slažanská a Martina Kováčová.
-puk-
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Pozornosť...
(dokončenie zo str. 1)
zrodili ako politický národ a v tom
istom roku prijali Memorandum
národa slovenského, tohoročným
oslavám týchto významných výročí
Slovákov naše printové ani elektronické média nevenovali žiadnu
pozornosť. Matičiari zároveň pri
tejto príležitosti zhodnotili nedávne významné matičné slávnosti
a s poľutovaním konštatovali pokles
národného povedomia občanov
Slovenska. Taktiež zdôraznili nedôstojné postavenie Slovákov žijúcich na národnostne zmiešanom
území. Na základe pripomienok
v diskusii navrhli členovia zasadnutia krajskej rady, aby sa predstavitelia
MS častejšie a dôraznejšie vyjadrovali k celospoločenskej situácii v našej republike.
V rámci diskusie odpovedal na
otázky aj predseda MS Marián Tkáč.
Okrem iného vysvetlil aj aktuálnu situáciu, ktorá sa týka vyhlásenia konkurzu Podielového družstva. Hovorilo sa aj o skvalitnení Slovenských
národných novín, ktoré sa podstatne pozitívne zmenili po obsahovej i grafickej stránke, no zároveň

pripomienkovali aj ich nedostatok,
ktorým je najmä ich nepostačujúca
distribúcia. Je preto potrebné pousilovať sa, aby sa dostali čo najviac do
novinových stánkov a k čitateľovi.
Členovia sa mimoriadne kriticky
vyjadrili aj k rokovaniam výboru MS
a zároveň odporučili, aby sa členovia
výboru MS v budúcom roku sústredili najmä na významné výročia ako
sú - štvrťstoročie Antona Bernoláka,
výročie Ľudovíta Štúra a ďalšie významné udalosti, aby tak v zmysle
odkazu Kuzmányho a Moyzesa
nadviazala Matica slovenská na ich

činorodé skutky a v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom kultúry SR iniciovala ich dôstojné oslavy. Predseda MS Marián
Tkáč informoval aj o zmenách v prezídiu MS. V tejto súvislosti uviedol
aj mená niekoľkých významných
osobností nášho spoločenského,
kultúrneho a verejného života, ktorí
sú navrhnutí do tejto významnej matičnej inštitúcie. Diskusia neobišla
ani pripomienkovanie pripravovaných stanov MS, ktorých prerokovanie je na programe celoslovenského
snemu Matice slovenskej, ktorý sa

Priľahlá šurianska obec - Nitriansky Hrádok

„Hrádocká venuša“
Prvá písomná zmienka o obci
Nitriansky Hrádok pochádza
z roku 1434. Písomne sa nachádza
aj v závete Ctibora mladšieho, majiteľa Šurianskeho hradu, pod názvom Warad. Začiatky osídlenia
obce spadajú však už do obdobia
praveku. Archeologické nálezisko
Zámeček o rozlohe 10-15 hektárov, nachádzajúce sa za východ-

ným ramenom rieky Nitry, Čiernou vodou, patrí k najvzácnejším
pravekým objektom v Strednej
Európe. Prvé vykopávky tu vykonal v roku 1925 akademik Ján Eisner, zakladateľ slovenskej archeológie. Jeho pokračovateľmi boli
akademik Jaroslav Böhm, Dr. Janák a Dr. Točík. Významným nálezom bolo ľudské sídlisko s len-

bude konať v septembri. Členovia
Krajskej rady MS sa kriticky postavili aj k tým členom výboru MS, ktorí
porušili stanovy Matice slovenskej
a naďalej znevažujú jej meno. Vyzývajú ich, aby sa vzdali svojho členstva vo výbore MS.
Rámec tohto pracovného stretnutia spestrili veselé melódie piesní
v krátkom kultúrnom programe
v podaní speváckej skupiny Slnečnica z Dunajskej Stredy. Zasadnutie
bolo ukončené hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.
Milan Kupecký, snímky autor
gyelskou kultúrou z mladšej doby
kamennej. Jedinečným dôkazom
zručností vtedajších ľudí, ktorí sa
venovali aj domácej výrobe keramiky, je aj Venuša – Magna Mater,
soška pochádzajúca z tohto obdobia, ktorú pri vykopávkach objavil
JUDr. Vendelín Laca ako študent
– brigádnik. Autorom sošky je
akademický sochár, už nežijúci
Jaroslav Gubric. O zveľaďovanie
okolia súšosia sa starajú tamojší
členovia Domu dôchodcov. Soška
je umiestnená v malom parku
v centre obce a meria 2,7 metra.
-int-

Vybrali sme z korešpondencie

List, ktorý sme dostali z Česka a veľmi nás potešil
Aj toto je kus šurianskej histórie
Tento list sme našli v našej
redakčnej pošte a veľmi nás potešil. Je od pani Jiřiny Fleischmanovej z Česka. A hoci je písaný
v češtine, prinášame ho v „plnom
znení“, tak ako prišiel.
„Mám velkou radost, že jsem našla vaše noviny i domovskou stránku watson, těm též posílám srdečný
pozdrav.
Moji předkové přišli do Šuran
v polovině 19. století a vždycky
pracovali v cukrovaru, nebo později, můj děd a jeho dva synové jako
krejčí také především pro cukrovarské úředníky. V Šuranech tedy
Schlesingerové a pak Fleischmanové žili více než 90 let.
Vloni jsem byla u paní mgr. Grossmannové v matrice pro nějaká
data a letos jsem se do Šuran vypravila znovu. Setkala jsem se s panem
dr. Eliášem, měla jsem nějaké fotky.

Futografiu, ktorú uverejňujeme patrí do šurianskeho archívu a je to ojedinelá fotografia,
ktorú nám poslala poštou pani Fleischmanová z Česka a táto snímka patrí do galérie
pamätníkov. Prikladáme k nej krátky text z jej sprievodného listu: „Na bráne futbalového
ihriska v Šuranoch som si pri nedávnej návšteve môjho rodného mesta všimla nápis, že
ste v tomto roku oslávili 80. výročie futbalu. Príjmite preto odo mňa túto, už časom vyblednutú fotografiu. Tých športovcov nepoznám, pričom možno sú medzi nimi aj niektorí vaši
príbuzní a preto vám ju zasielam. Je na nej s určitosťou Sándor (Alexander) Fleischman
a môj nebohý otec Martin, narodený v Šuranoch v roku 1906. Čiže fotografia môže byť
stará tak vyše 50 rokov i viac. Otcovi ju dal jeden Šuranec, ktorý sa s ním stýkal v tom
čase, tu v Prahe.
PS: Vážení čitatelia, napíšte nám, ak by ste niekoho na fotogfafii spoznali. Je to iste
zaujímavá snímka. Ďakujeme! (redakcia)

Zastavila jsem se na Městském úřadu u velmi milých dam, které mně
pomohly lokalizovat dům, který si
Fleischmanovi před válkou postavili. Prošla jsem moc hezké ulice,
stinné a vyfotila jsem si romantický
průtok řeky Nitry. Bohužel se mně
nepodařilo dostat se na hřbitov, kde
svůj věčný spánek spí moje babička
Filipka a její malá dceruška Anna
(1912-1920).
Jak jsem za pomoci četných poradců hledala hřbitov, viděla jsem
na stadionu nápis k 80. výročí fotbalu, přijměte tedy ode mně tuto fotočku: ty sportovce neznám, možná
jsou mezi nimi někteří vaši příbuzní,
je tam Sándor (Alexander) Fleischman, ta fotka bude tak ze 30.
let. Mému otci Martinovi (narozen
1906 v Šuranech) ji dal jeden ze Šurančanů, kteří se stýkali i tady v Praze. Hodně zdaru!“
Jiřina Fleischmanová
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Vyše 2,5 milióna
kilometrov bez
nehody
Od roku 1956 doteraz sa Štefan
Ševčík z Dolného Ohaja (na sním-

ke) venuje „šoférovaniu“. Celý
život pracoval ako vodič z povolania. Je tomu presne 55 rokov,

čo brázdi najmä domáce cesty
bez nehody. Dnes sa jubilant dožíva pekného
jubilea
74 rokov. Je
obdivuhodné, že za tie
roky odjazdil
2,5 milióna
kilometrov.
Štefan Ševčík
sa
svojmu
povolaniu
venuje celým srdcom.
Prajeme mu,
aj v mene redakcie ešte veľa šťastných kilometrov a najmä pevné zdravie!
J. Hatala

Inzerujte u nás!
Naše novinové stránky okresných novín Chýrnik-Hírnok môžete využívať aj na
oslovenie svojich potencionálnych klientov! Firmy, podnikatelia, organizácie,
občania, k dispozícii sú Vám naše noviny na plošnú reklamu, drobnú riadkovú
inzerciu, reklamu formou platenej reportáže, rozhovoru a podobne. Svoje objednávky zasielajte buď telefonicky na čísla, mob.: 0907905537, alebo na e-mail:
m.kupecky@chello.sk, alfienko@gmail.com. Sídlo redakcie je na ul.: SNP č. 42,
940 01 Nové Zámky, kam môžete zasielať prípadne korešpondenciu, vrátane príspevkov.
(kolektív redakcie)
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Ľudia sa i napriek...
(dokončenie zo str. 1)

okolo nás, vrátane hrôzostrašných
informácií, tragických scenárov,
najmä z médií, akoby nás čakal už

čoskoro ten posledný, súdny deň.
Takéto zvesti sa chŕlia na nás zo
všetkých strán, akoby v nás chceli
vyvolať strach a depresie. Zároveň,
najmä vzhľadom na tento bulvár,
akoby sa postupne vytrácala z našich ľudí vzájomnosť, úcta a ďalšie
emocionálne hodnoty, nehovoriac o medziľudských vzťahoch.
Hoci život je predsa o vzájomnej
komunikácii o spoločných stretá-

5
vaniach sa.
To pozitívne ešte ako tak vidieť
a cítiť v obciach, kde sa ľudia pozna-

relatívne iba tak málo...dobrá hudba,
zaujímavé kultúrne a sprievodné
podujatia...toto všetko nechýbalo

združania Tibora Kliského. A ten
chutnal všetkým. Aj exministrovi
Ivanovi Hudecovi, ktorému v ten

ani v tento, pre občanov slávnostný
deň, ktorý začal, ako sa na kresťankú rodinu patrí slávnostnou svätou
omšou. Po nej sa dedinskí „chlapci“

deň udelilo obecné zastupiteľstvo
Čestné občianstvo, ktoré mu za
potlesku občanov odovzdal starosta obce Marián Chrenko. V strede
námestia, takpovediac v prírodnom
obecnom amfiteátri, sa postupne
schádzali občania, ktorí až do podvečerných hodín, v pohode sledovali
kultúrny program. Jeho sprievodnými akciami boli - Memoriál Michala
Meliška, ku ktorému poslali vysokí
duchovní predstavitelia cirkvi pozdravné posolstvo. Mimochodom,
Michal Melišek, rodák z obce bol
okrem iného zakladateľom najstaršieho slovenského časopisu Posol, ktorý bol založený v roku 1897
a s rôznymi prestávkami vychádza

jú, rešpektujú sa ak treba si aj pomáhajú. Takýchto obcí je viac, no tentoraz sme takéto niečo, ako radosť

a pohoda zažili v obci Radava, kde sa
ľudia takmer po celý víkendový deň,
v Deň obce zabávali a tak trocha iste
aj pookriali. A pritom k tomu stačilo

pustili do varenia srnčieho gulášu,
pod dohľadom „šéfkuchára“, predsedu tamojšieho poľovníckeho

doma i v zahraničí dodnes. Ďalej to
boli rôzne súťaže pre deti a detské
hry, v sále kultúrneho domu výstava umeleckých diel Silvie Sádeckej,
Monika Búranová sa prezentovala
háčkovaním, Mária Križanová rezbárskymi prácami a Miriam Melišková výrobou pačkerkov. Nechýbalo
ani vystúpenie speváckeho zboru
Radavanka, vystúpenie finalistky Superstar Petry Kepeňovej a nevidiaceho speváka a hudobníka, Maroša
Banga. Program spestrila aj šurianska country-rocková skupina pod
vedením Jána Štarka, ktorá hrala
známe county hity.
Milan Kupecký
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Folklórne slávnosti v Mani
Obec Maňa je známa folklórom, najmä každoročnými
Požitavskými folklórnymi sláv-

za horou“ a po príchode učiteľky a vedúcej domáceho súboru
Márie Bednárovej, postupne

Potom vystúpili folklórne súbory a skupiny - Juraja Holčeka z Dolného Ohaja, Lóťanská

Sté výročie
narodenia Mons.
Františka
Šimeka, dekana
a farára
Mons. František Šimek sa narodil
v Kuklove, ako druhé dieťa z troch
detí manželov Šimekových Antona a Heleny rodenej Pečimonovej.
Po prežití detských a študentských
rokov nastúpil do kňazskej služby,
ktorá v tom čase nebola ľahká. Za
celý čas pôsobenia pracoval neúnavne, zodpovedne, poctivo a čestne.
Pôsobil ako kaplán v Bzoviku, Smoleniciach, Banskej Štiavnici, Piešťaňoch a Trnave, ako farár v Nitrianskej Blatnici, Kútoch, Bzoviku,
Rohožníku, Báhoni a Dedinke, kde

nosťami. Na javisku sa v tomto
ročníku prezentovali jednotlivé
detské folklórne súbory (DFS)

vystúpili tieto súbory: Kuraľanček z Kuralian, Dolinka,
z Mane, Sílešánek z Vinodolu
a folklórna spevácka skupina

a tak diváci mali možnosť vidieť, že ani počas letného oddychu ich členovia nezaháľali.

Kaška z Vrábeľ. Detské vystúpenie ukončil záverečný spoločný
čardáš a odovzdanie pamät-

Po spoločnej piesni „Za horou,

ných listov vedúcim súborov.

dolina (Veľké Lovce), Dolina
(Maňa), Rozmarín (Pliešovce),
súbor Dunaj pod vedním Ľudo-

víta Jaroslava Šuleka z Komárna a folklórny súbor Ekonóm
z Bratislavy.
Nechýbali ani hostia, predstavitelia nášho kultúrneho a politického života. Medzi divákmi
boli aj členovia známej tanečnej skupiny Phantoms crew,
folklóristi zvučného mena ako
Ondrej Demo, Marián Veselský, Jana Zákopčanová, ale i Eva
Katrinec z Ríma, basista Peter
Nemeš z Černíka, harmonikárka Gabriela Tóthová z Vrábeľ,
členka skupiny Krška, či domáci harmonikár Pavol Trstiansky.
Diváci mali z podujatia veľký
zážitok.
Jana Slobodníková
foto: Marián Mandúch

pôsobil 27 rokov. Tu ho aj v roku
1998 pochovali.
Pri tejto príležitosti, stého výročia
narodenia sa konala v Dedinke slávnostná svätá omša, ktorú celebroval
biskup Mons.Dominik Tóth. Zúčastnili sa na nej aj - rektor Daniel Ižold
a kňazi zo susedných obcí, a prítomní boli aj - Pavol Abrhan a Július
Brocka, - poslanci SNR, Ladislav
Marenčák, poslanec VÚC, ako aj
starostovia a obyvatelia z miest, kde
Mons. František Šimek pôsobil.
Po svätej omši a poklone pri jeho
hrobe sa zhromaždenie sprievodne
presunulo do Katolíckeho domu
v Dedinke, ktorý F. Šimek vybudoval. Na tomto mieste mu odhalili
pamätnú tabuľu. Slávnostné zhromaždenie bolo otvorené modlitbou
a peknou básňou v podaní Michala
Marenčáka. K prítomným sa prihovorila aj starostka obce Dedinka
Viera Belanová. Na záver zaznela
pieseň „Kto za pravdu horí“.Týmto
aktom si farníci z Dedinky a Šurianskeho dekanátu uctili pamiatku
Mons. F. Šimeka. Ďaľšia spomienka
sa bude konať ešte v tomto roku pri
Studničke. Pri tejto príležitosti bola
vydaná aj kniha o živote a práci dekana a farára Františka Šimeka.
Jozef Hatala
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K bohatej účasti
Astropsychológia
a dobrej nálade
na každý
prispeli aj členovia mesiac roka
Občianskeho
Je pravda, že iba horoskop zostavený podľa presnej hodiny narodenia je naozaj spoľahlivý. Mnoho
sa zhoduje v názore, že základná chazdruženia „Vráťme astrológov
rakteristika pováh osôb narodených v tom ktorom
znamení má približne osemdesiatpercentnú presmestu život“
nosť. V nasledujúcich riadkoch sa môžete o tom
presvedčiť.
(na pokračovanie)

Vraví sa, že najskôr je myšlienka,
potom zoskupenie nadšených ľudí pre
vec a postupne sa dostaví aj záujem
a môže byť z toho tradícia. Tak možno
charakterizovať už piaty ročník súťaže
vo varení gulášu, ktorý sa uskutočnil
v Nitrianskom Hrádku. Čo do účasti
a záujmu mal človek dojem, akoby
sa tam „prešťahovalo“ minimálne pol
Šurian. Škoda, že šurianski „konšelé“
nemali to šťastie aby sa im po dlhé roky
podarilo niečo podobné zorganizovať
a vytvoriť tak tradíciu. Niečo sa podarlo
cez Maticu slovenskú, ale aj tieto tradičné podujatia, ako napríklad Divadelné
Šurany postupne upadli čo do záujmu
i kvality, čo vyjadruje čoraz slabšia účasť
súborov. Ako humorista a pravidelný
účastník tradičných podujatí ako sú
napríklad Frašťacký trň, alebo Novomestský osten, obdivujem tamojších
organizátorov, ako každoročne úroveň
týchto podujatí graduje smerom nahor,
k vyššej kvalite i záujmu tamojších obyvateľov. A to nielen tých, čo inklinujú
k humoru. Niečo podobné sa darí aj

nitriansko-hrádskym organizátorom,
čo sa týka konkrétnej spomínmanej
akcie, varenie gulášu. V susednom Bánove je to zaujímavejšie podujatie, čo
raz zaujímavejší tzv. Kukuričnák.
Súťaži vo verení gulášu prialo i počasie, bol vínend a tak nečudo, že naň
prišlo beznála 500 účastníkov, vrátane
súťažiacich, z ktorých tu niektoré, ako
družstvá mali samostatné stánky.
Medzi súťažiacimi boli aj členovia
šurianskeho Občianskeho združenia
na čele s Jánom Štarkom, Martinom
Haluzom, Ivanom Veselkom, ktorí
skončili z 26 družstiev na krásnom 3.
mieste. Súťaži vo varení gulášu nechýbalo ani zopár sprievodných akcií ako
súťaž v meraní si sily, pití píva a podobne. Zvíťazili všetci, čo sa na podujatí
zúčastnili. K vydarenému podujatiu
aj v tomto druhom ročníku prispeli aj
členovia Občianskehozdruženia Vráťme mestu život, čo dokumentujeme aj
niekoľkými snímkami.
Milan Kupecký

Prišlo k nám z ďalekej Číny

“Bláznivý“ rok
V priebehu tohto roka zažijeme štyri nezvyčajné dátumy: 1.1.11; 1.11.11; 11.1.11;
11.11.11, avšak to nie je všetko...Vyberte si posledné dve
číslice roku v ktorom ste sa narodili a pridajte k nim svoj vek
z tohto roku. Výsledok bude
vždy 111 a to u všetkých ! Uvedieme príklad: Gejza sa narodil v roku 1957 a v tomto roku
bude mať 54 rkov. Takže, 57+54
= 111. Anča sa narodila v roku

1974 a v tomto roku bude mať
37 rokov. A tak 74 + 37 = 111.
Podľa čínskeho feng-shui je to
rok peňazí . V tomto roku je zaujímavý a významný aj mesiac
október. Má 5 nedieľ, 5 pondelkov a 5 sobôt. Také niečo sa stáva iba raz za 823 rokov (!) Práve
tieto roky sa volajú „peňažnými
vrecami“. Či to tak bude u každého z nás uvidíme. U podaktorých rýchlozbohatlíkoch určite.
-int-

Panna – dokonalý (24.8. – 23.9.)
Životné heslo: Ja ti to spočítam.
Ako ho spoznáte: Podľa krásnych jasných očí, dievčenského či chlapčenského pôvabu, jemných vybraných spôsobov a kritického pohľadu. Panny
nebývajú oslnivé krásavice či krásavci, ale vždy je v nich niečo príťažlivého a
očarujúceho. V názoroch na svoj vzhľad sú niekedy viac než chladné. Rozhodne ich nestretnete v oranžových alebo červených elastických šatách s hlbokým výstrihom či v pruhovanej košeli. Panna dáva prednosť jednoduchému
čistému oblečeniu bez prílišných ozdôb.
Charakter: Panny sú perfekcionisti. Túžia po sebavyjadrení práve tak,
ako predchádzajúce znamenie, ibaže od natriasajúceho sa Leva sa Panny líšia skromnosťou, dôkladnosťou a zdržanlivosťou. Neznamená to, že by snáď
netúžili po uznaní a chvále, alebo že nie sú ctižiadostivé ako iné slnečné znamenie, ale ich taktika je opatrnejšia. Moc dobre vedia, čo to je dosiahnuteľný
cieľ. Sú praktické, chytré, vnímavé a ostražité, tiež ich suchý zmysel pre humor
je povestný. Bohužiaľ povestná je tiež ubíjajúca snaha po dokonalosti svojej i
celého okolia.
Čo milujú: Kritizovať druhých.
Čo neznášajú: Neporiadok.
Ako pracujú: Panny vedia, že keď raz začnú, ich práca bude dokončená.
To je ich istota. Druhí to síce posudzujú ako neznesiteľnú tvrdohlavosť, ale
Panny dobre vedia, že vec sa môže podariť iba vtedy, keď sa začne od malých
detailov. Práve len Panna „môže zjesť slona“ . Ako ? Raz za čas si zoberie
kúsok. Áno, zmierte sa s tým vy všetci ostatní, Panna je úžasná, výkonná, organizačne zdatná, spoľahlivá, pre každú firmu k nezaplateniu, ale len vtedy,
pokiaľ ju nezničíte. Dlhodobá práca, ktorá je Panne odporná, môže zničiť jej
krehkú dušu. Nenechajte sa oklamať jej tichosťou a skromnosťou. Ona nie je
tak hlasná ako Strelec, tak očividne ambiciózna ako Lev či Baran, nechodí
každý deň neskoro ako Blíženec a nikdy by spôsobom ako Rak nepomyslela na to, že využije náklonnosť k dosiahnutiu zvláštnych výhod. Dokonca
neočakáva, že jej všetko prejde vďaka tomu, že pracuje dvakrát rýchlejšie než
ktokoľvek iný. To nie je jej štýl. Panny sa dostávajú na vrchol, lebo sú praktické,
zodpovedné a hlavne realistické.
Vzorový hrdina: Popoluška.
Zvláštne znamenie: Pozorovací talent a nápadne malá noha.
Dobrá rada pre Panny: Buďte k iným zhovievavé aspoň raz do roka,
potešíte ich.
Dobrá rada pre ostatných: Neberte Panny smrteľne vážne, i ony sa niekedy mýlia.
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Rekord: Najväčší kreslený vtip

Autor si pomáhal rebríkom
a povzbudiť ho prišli aj južanskí
matičiari
Známy sloveský výtvarník Vladimír Pavlík z Nového Mesta nad

Váhom vytvoril v piatok 26.augusta za takmer 7 hodín najväčší
farebný kreslený vtip. Bol to čas
potrebný len na maľovanie obrazca s ľudovým motívom. Samotná
príprava na rekord trvala dlhšie
a pozostávala z výroby drevenej

Prišlo krátko pred uzávierkou
- Časy sú zlé. Keby sapoň to počasie bolo lepšie.
- Ozajstná viera je, keď sa z náboženskej slobody teší aj človek
hudobný ako kostolná myš.
- Dávno predtým, čo vyletel na
mesiac prvý človek, mnohí z neho
spadli.
- Miesto pre žart sa nájde aj v
preplenenom autobuse.
- Správa pre prijímateľov honorárov: ...Na množstvo nehľaďte...
- Šéfovia podporujú kanibalizmus: Uprednostňujú podriadených, ktorí ich žerú.
- Najživšie bývajú politické
mŕtvoly.
M. Janega

konštrukcie, vytvorenia plátnového podkladu penetrovaním. Autor
spotreboval dovedna cca 10 kg farieb. Do práce sa pustil na nádvorí
Podjavorinského múzea v Novom
Meste n/Váhom. Povzbudiť ho
prišli viacerí známi a tiež humoristi, medzi inými aj František Bojničan, Milan Kupecký a Vojtech
Haring. Posledne menovaný toto
ojedinelé podujatie konferoval
a na jeho margo, okrem iného povedal: „Humor je psychologickou
esenciou života.“ Po dokončení

diela ho výtvarník Pavlík signoval
svojim podpisom. Po oficiálnom
zmeraní zástupcom Knihy slovenských rekordov, bolo jasné že
plocha najväčšieho farebné kresleného vtipu je presne 22,59 metra
štvorcového. Za ustanovujúci rekord prevzal výtvarník Vladimír
Pavlík ceritfikát. Autor pripravil
v priestoroch múzea aj autorskú
výstavu, ktorá pozostával z dvoch
častí - kreslených vtipov a diel
výtvarného charakteru, ktorými
milo návštevíkov prekvapil. Ma-

dzi návštevníkmi bola aj riaditeľka
Domu Matice slovenskej v Šuranoch Miroslava Kozárová so
svojou dcérou, ktoré tiež prispeli
k tomuto dôstojnému podujatiu
krátkym kultúrnym programom,
čo organizátori veľmi milo privítali. Vlado Pavlík je už držiteľom
jedného slovenského rekordu, keď
v roku 2007 nakreslil za hodinu 54
kreslených vtipov. Tento rekordný
počet nakreslil v Piešťanoch na
Kolonádovom moste.
(kup)

Príhovor Ing. Bohumila Krajmera,
vedúceho skúšobnej stanice
ÚKSUP v Deň otvorených dverí
„Vážení návštevníci ! Srdečne Vás vítam na skúšobnej stanici ÚKSÚP-u v Nových Zámkoch!
Naša stanica, ktorá je súčastne i hlavnou odrodovou skúšobňou pre zeleniny, je zameraná na vykonávanie štátnych
odrodových skúšok pre registráciu odrôd zelenín. V súčasnosti má výmeru 4,15 ha poľnohospodárskej pôdy a 0,18
ha krytej plochy na rýchlenie. Priemerná ročná teplota podľa dlhodobého priemeru je 9,9 oC a úhrn zrážok tvorí
540 mm za rok.
Podľa zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín
a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh a Nariadenia vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii
odrôd pestovaných rastlín, sú štátne odrodové skúšky zakladané pre tie druhy zeleniny, ktoré podliehajú povinnej
registrácii.
V súčasnosti sa naša skúšobná stanica pripravuje na akreditáciu pracoviska, ktorá sa bude týkať plodín kukurice
cukrovej a pukancovej, melóna cukrového, ľuľku baklažánového a póru pestovaného. Audit bude vykonaný v jesennom období zástupcami nezávislého auditorského oddelenia Európskeho odrodového úradu ( CPVO ) so sídlom v
Angers.
Na skúšobnej stanici sa skúša celý povolený sortiment odrôd a odrody prihlásené do štátnych odrodových skúšok.
Uvedené štátne odrodové skúšky zelenín sa vykonávajú aj pre účely udelenia právnej ochrany odrôd.
Hlavným zameraním stanice sú štátne odrodové skúšky (ŠOS) s cibuľou, kapustou jarnou, pórom pestovaným, petržlenom záhradným, rajčiakom jedlým, paprikou zeleninovou rýchlenou, poľnou, paprikou koreninovou, uhorkou
skleníkovou, nakladačkou, melónom cukrovým, kukuricou cukrovou a pukancovou, tekvicou kríčkovou, zemiakom
skorým a najnovšie aj liečivými rastlinami.
Pre odbor osív a sadív sa v tomto roku vykonávajú vegetačné skúšky u šalátu červeného kučeravého, cesnaku kuchynského, špenátu siateho, melóna cukrového, uhorky skleníkovej.
Pre odbor registrácie pesticídov sa odskúšavajú insekticídy na ochranu proti vijačke kukuričnej a more bavlníkovej
u kukurice cukrovej.
Vážení návštevníci, i v tomto roku sme pre Vás pripravili prehliadku odrodových pokusov so zeleninou. Želáme
Vám, aby Ste po pozornom zhodnotení prehliadnutých sortimentov siahli na odrodu najvhodnejšiu pre Vaše pôdnoekologické podmienky.“
Za pracovný kolektív Ing. Bohumil Krajmer

