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Tradičný Deň Radavy bohatý na kultúrno-spoločenské podujatia

Okrem domácich zavítali do obce
aj hostia
Skutočne bohatý bol tradičný
Deň Radavy, ktorý sa uskutočnil
v obci iba pred pár dňami. Bol to
v poradí už 6. ročník spojený so 4.
ročníkom Dňa svätého Huberta.
Je obdivuhodné, ako taká malá
obec, čo do počtu obyvateľov žije
takmer v priebehu celého roka takým bohatým kultúrno-spoločenským životom. Veď v samotnom
kultúrnom dome sa konalo doteraz
nespočetné množstvo výstav obrazov, rezbárskych sympózií, vrátane
mnohých kultúrno-spoločenských
akcií, na ktorých sa prezentovali
napríklad aj umelci spomedzi radavských rodákov.
Na tohoročný Deň Radavy starosta obce Marián Chrenko zabezpečil v rámci celodenného progra-

mu po prvý raz aj účasť popredných
slovenských humoristov, ktorí sa tu
prezentovali v rámci vernisáže výstavy karikaturistu Františka Bojničana z Hlohovca a slovenského
rekordéra v rýchlokreslení (zápis je
aj v Guinesssovej knihe rekordov)
Vladimíra Pavlíka z Nového mesta
nad Váhom. Ako povedal v rámci
vernisáže kurátor výstavy, humor
je vlastne liek. V laickej verejnosti
patria slogany, ako - humor je soľou
života, S humorom ide všetko lepšie, humor nás, napríklad od manželky nikdy neopustí a podobne.
Sú to všetko parafrázované avšak
pravdivé výroky, ale humor v skutočnosti je veľmi vážna vec.
Lekári, najmä psychológovia
i psychiatri sa zhodujú v tom, že

Na záver podujatia patrilo pódium SuperStáristovi Miroslavovi Jarošovi, ktorý zožal svojimi
pesničkami veľký úspech, najmä medzi faninkami, s ktorými sa dal „zvečniť“.
endorfín, ktorý je produktom
smiechu a dobrej nálady sa nedá
zmerať. Pritom je známe, že humor
a dobrá nálada pomáhajú odbúravať psychosomatické ťažkosti,
zabraňujú stresu a podporujú činnosť ďalších orgánov v našom tele
v rámci mechanizmu termoregulá-

cie, a zároveň zvyšujú odolnosť voči
eventuálnej bolesti či už tela, alebo
duše. Navyše, podľa francúzskeho
filozofa H. Berksona smiech to je
nielen uvoľnenie, ale i svetonázor,
proste určitý uhol pohľadu na veci
a dianie okolo nás.
(pokračovanie na str. 2)
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Okrem domácich zavítali do obce aj hostia
(dokončenie zo str. 1)
Je málo známe, že napríklad
v zahraničí, na základe výskumov
amerického lekára Patha Adamsa
vznikol nový lekársky odbor - ge-

Smejúca sa medicína.
Neprináleží mi mentorovať, no je
známe, že aj smiech má mnohoraké podoby. Niekedy je spontánny,
takpovediac od srdca, inokedy iro-

Výstavu si po jej otvorení prezrelo viacero návštevníkov.
to nielen pre jednotlivca, ale i pre
spoločnosť.
Na záver snáď už iba toľko, že
smiech (vrátane satiry) je tisíckrát
účinnejší aj ako nápravno-výchov-

ný prostriedok, namiesto všetkých
zamrežovaných budov sveta.
Fragment z tohto priniesli
do Radavy aj poprední slovenskí humoristi František Bojničan,
ktorý tu počas týždňa vystavoval
takmer 80 obrázkov - karikatúr a
slovenský rekordér Vlado Pavlík,
ktorý sa prezentoval svojim umením, o čom sa mohli presvedčiť
v priebehu dňa aj tí najmenší - deti.
Mimochodom, František Bojničan, teraz už na dôchodku mal
(pokračovanie na str. 3)

Z otvorenia výstavy, zľava vicestarostka obce Beáta Búranová, starosta Marián Chrenko, kurátor výstavy Milan Kupecký, karikaturisti Fero Bojničan, Vlado Pavlík a Stano Remeselník.
lentológia. Možno sa mnohí pousmejete, ale napríklad v anglickom Birminghame existuje Klinika
smiechu, v holandskom Amsterdame Centrum smiechu a Francúzi
sa pýšia spoločenským združením

nický, škodoradostný, no poznáme
aj smiech cez slzy. Proste každý
smiech je určitou reakciou na danú
situáciu, ako i nastolené problémy.
Smiech je zároveň aj akýmsi ukazovateľom následného smerovania a

Zaujali aj ukážky z vystúpenia sokoliarov zo Sokoliarskeho dvora
ASTUR, z Hradu Červený Kameň. Na snímke mladá sokoliarka.
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(dokončenie zo str. 2)
predtým zaujímavé povolanie,
pracoval ako väzenský dozorca
v Leopoldove, Vlado Pavlík je zasa
majiteľom úspešnej reklamnej
agentúry Redes. Obaja patria do
tzv. Považského štvorlístku, keď k
nim prirátame ďalších humoristov
– Vojta Haringa z Piešťan a už žiaľ
nebohého Novomešťana Mira Ďuržu. Všetci spoločne každý rok, 1.
apríla, kedy je deň humoru a v čase
vianočných sviatkov kreslia iba tak

z recesie na piešťanskom Kolonádnom moste na požiadanie portréty
okoloidúcich občanov. Obaja majú
za sebou nespočetné množstvo
publikovaných karikatúr, účasť na
domácich i medzinárodných, kolektívnych i individuálnych výstav
a samozrejme i ocenení. Sú aj autormi niekoľkých kníh a katalógov.
Navyše Fero Bojničan je hlavným organizátorom tradičnej
výstavy v Hlohovci pod názvom
(pokračovanie na str. 4)

Sólo pre Marcelu Laiferovú.

Divákom sa predstavila aj detská časť speváckeho zboru
Radavanka.

Starosta obce pri odovzdávaní
kytice ruží Marcele Lajferovej.

Pouličné animácie klauna Adyna, alias
Adriána Hromádku zaujali najmä tých
najmenších.
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Okrem domácich zavítali do obce aj
hostia
(dokončenie zo str. 3)
Fraštacký tŕň a Vlado podobného podujatia v Novom meste nad
Váhom Novomestský osteň. Toľko
z vernisáže výstavy.

na torte bolo vystúpenie Marcely
Laiferovej a SuperStáristu Mira
Jaroša. K podujatiu sa obšírnejšie
vrátime ešte aj v októbrovom čísle
našich regionálnych novín Hírnök-Chýrnik.
(kup)
Snímky Marián Mandúch

Popri vystúpení folklórnej skupiny Radosť z Veľkých Loviec sa
prezentovala aj domáca Radavanka.
Garantom rezbárskeho sympózia bol radavský rodák Vladimír
Tinák, autor viacerých sôch
umiestnených v obci.
Samozrejme, Deň Radavy mal
aj nespočetné množstvo sprievodných akcií, ako boli – vystúpenie
sokoliarov, animácia klauna, vystúpenie speváckych a folklórnych
skupín, rezbárske sympózium, súťaž vo varení gulášu a čerešničkou

Portréty na počkanie kreslil až do
neskorých večerných hodín Stanislav
Remeselník. V pozadí Vlado Bojničan s
vnúčatami.

Pacient sa preberá po operácii a lekár sa ho pýta ako sa cíti.
- Cítim sa, ako keby ma niekto ovalil po hlave polenom.
Lekár mu na to:
- A čo sme mali robiť, keď nestačila narkóza?!

Okrem detských súťaží vyhodnotili aj súťaž vo varení gulášu.
Zvíťazilo poľovnícke družstvo z Hulu, pod vedením Ivana Bórika.
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Odborný metodický seminár
Spoločný školský úrad Dvory
nad Žitavou v spolupráci so Školským úradom v Nových Zámkoch
zorganizoval celookresný odborný metodický seminár pre učiteľov chémie v základných školách
a osemročných gymnáziách. Jeho
cieľom bolo získať najnovšie informácie a poznatky vo vyučovaní
tohto predmetu, ktoré je potrebné
uplatňovať vo výchovno-vyučovacom procese.
Lektorom seminára bola autorka
učebníc chémia pre 6.7.8. a 9. ročník základných škôl a osemročných
gymnázií RNDr. Helena Vicenová, ktorá zároveň predstavila aj
Cvičebnice z chémie, ktorej je tiež
autorkou, v ktorých žiaci nájdu základné učivo, fotografie pokusov a
kľúčové učivo zhodné s učebnicou.
Je v nich priestor aj na vlastné po-

známky a riešenie úloh z učebnice.
Možno ju použiť aj na laboratórne
práce, projekty a ďalšie poznámky.
Program seminára pokračoval
v predstavení novej učebnice chémie pre žiakov 9. ročníka, zostavení tematických výchovno-vzdelávacích plánov, prezentácií
doplňujúcich materiálov z chémie
a nového obsahu teoretických a
praktických úloh chemickej olympiády v kategórii D, v školskom
roku 2012/2013.
V diskusii sa učitelia vyjadrovali
k novej učebnici, poukázali na nedostatky a navrhli potrebný počet
týždenných vyučovacích hodín,
ktoré predložia ministerstvu školstva na riešenie.
Získané poznatky vyučujúci chémiu uplatnia v edukačnom procese.
PaedDr. Rozália Barmošová

Inzerujte v Chýrniku!

Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich potencionálnych 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-

Noviny občianskeho združenia

Je obdivuhodné, čo sa nedarí a nepodarilo doteraz za roky existencie Šurian mestu, darí sa Občianskemu združeniu Vráťme mestu život. Združenie
vydáva mesačník, ktorý svojim spôsobom nahrádza informátora občanov
mesta, čiže mestské noviny, ktoré mesto nikdy v doterajšej histórii (podobne
ako je to dnes bežné v iných mestách a dokonca i v mnohých obciach), nemalo. Najhoršie však, že mnohí eventuálni dopisovatelia z radov čitateľov, najmä tí, čo sú v rámci pôsobnosti mesta zamestnaní, majú „zakázané“ v nich
publikovať, respektíve prispievať do nich. Inými slovami obávajú sa. To je tiež
jedna zo smutných vizitiek mesta, za aké sa Šurany považujú.
(red)

Rozvoj infraštruktúry pre prácu na diaľku
Dvory a okolie – združenie obcí,
sa podieľa ako partner na projekte
s názvom „Rozvoj infraštruktúry
pre prácu na diaľku“, schváleného
v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce HU-Sk 2007-2013. Vedúcim partnerom je Magyar Távmunka Szövetség (Maďarský zväz
pre prácu na diaľku) a ďalšími partnermi obec Svodín, mesto Örkény
a Álláskeresők Egyesületének Bács-Kiskun Megyei Szövetsége (Zväz
združení uchádzačov o zamestnanie Bács-Kiskun kraja). Hlavným
cieľom je založenie základov práce na diaľku a zavedenie kultúry
v rámci domov pre prácu na diaľ-

ku (vo Svodíne a v Nagykőrös-i).
S projektom uvažujú nielen na
území partnerov spolupracujúcich
v tomto projekte, ale aj na trhu práce oboch krajín. Pri tejto príležitosti si stanovili špecifické ciele, ktoré
sú nasledovné:
- vytvorenie infraštruktúry na vysokej úrovni pre rozšírenie zamestnanosti v práci na diaľku,
- zníženie vstupných a prevádzkových nákladov malých a stredných
podnikov,
- vytvorenie základne kvalitných
ľudských zdrojov pre vykonávanie
práce na diaľku.
(komlosi)
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Občania Štúrova sa každoročne zúčastňujú na pomoci deťom
v rozvojových krajinách

Vodné a sanitačné programy pre deti
v Zimbabwe
„Aj vodu pi opatrne, keď sa na
teba pozerá dieťa“, vraví príslovie,
často adresované rodičom a učiteľom - a možno aj každému z nás.
V krajinách ako je Zimbabwe, môže
mať však celkom iný význam. Tam
je neuvážené vypitie pohára vody
smrteľne nebezpečné. A nielen
tam. Celá šestina obyvateľov našej
planéty, čo predstavuje 1,1 miliardy ľudí, nemá prístup k čistej vode.
Odhaduje sa, že polovica všetkých
nemocničných lôžok na svete je
plná pacientov, ktorí ochoreli po
požití znečistenej vody. Za posledných desať rokov zomrelo po vypití znečistenej vody viac ľudí, ako
bolo obetí vojnových konfliktov
od druhej svetovej vojny. V mnohých oblastiach afrického Zimbabwe, ale aj v iných krajinách, nie je
voda vhodná na pitie. Keďže tu však
inú vodu nemajú, používajú ju na
varenie a pitie. Znečistená voda (či
už biologicky alebo chemicky) spôsobuje silné hnačkové ochorenia,
ktoré telíčka detí odvodnia a vysilia
a nezriedka majú za následok smrť.
V Zimbabwe umiera na hnačkové

ochorenia až 12 percent narodených detí; najviac sú ohrozené deti,
ktoré majú menej ako 5 rokov. Ďalšie deti majú pre nedostatok pitnej
vody zhoršenú kvalitu života. Čistá
voda - malý komfort, dokáže zázraky: iba prosté umytie rúk mydlom
znižuje o tretinu úmrtnosť detí
na chronické hnačky a radikálne
znižuje chorobnosť! Oslobodí deti
od každodenných mnohokilometrových pochodov za vodou a
od nosenia nádob neúmerne ťažkých voči ich veku a vzrastu. Inštalácia vody tiež badateľne povznesie
životné prostredie v okolí školy,
kam boli deti nútené chodiť na
toaletu, keďže neexistovalo žiadne
sanitačné zariadenie.
Občania Štúrova sa aj tohto
roku zapojili do zbierky UNICEF
na pomoc najzraniteľnejším - deťom v rozvojových krajinách. Vlani sa zozbieralo až 99294,66 eur a
akcia mala úspech aj v tomto roku.
Najviac sa do nej zapojili školy ale i
veľa dobrovoľníkov. Záslužné a obdivuhodné...
(int.)

Moderná knižnica v Tvrdošovciach
Už tri roky existuje v budove nového Obecného domu obnovená
knižnica. Presťahovala sa tak do
nových, krajších priestorov. Okrem
predstaviteľov obce sa jej potešili
najmä občania, veď knižnica má
v Tvrdošovciach dlhoročnú tradíciu, v ktorej hodlajú pokračovať.
Zásluhu na tom, okrem iných má
Ildikó Kecskés, metodička Knižnice Antona Bernoláka v Nových
Zámkoch, Ildikó Budová, vedúca
oddelenia kultúry a športu. Poďa-

kovanie patrí aj Márii Vanyovej a
Kvete Héderváriovej, ktoré vykonali najviac práce pri sťahovaní a tiež
Ferdinandovi Szabóovi, za rýchle
vyhotovenie nových poličiek. Marta Szilágyiová, riaditeľka Knižnice
Antona Bernoláka v Nových Zámkoch označuje tvrdošovskú knižnicu spomedzi ostatných knižníc
v regióne za vysoko profesionálnu.
Knižnica je nielen domovom kníh,
ale prebieha v n je rámci aktívny
život s mnohými čitateľmi a náv-

števníkmi.
Tvrdošovce majú Materskú i základnú školu a tak je predpoklad,
aby mala knižnica veľa čitateľov.
Okrem toho je dôležitý aj kladný
postoj zriaďovateľa, dostatok výpožičných hodín, podujatia pre čitateľov a v dnešnej virtuálnej dobe aj
elektronické spracovanie knižného
fondu. Podľa Gyulu Hodossyho,
z Vydavateľstva Lilium Aurum a
predsedu Združenia maďarských
spisovateľov na Slovensku si treba
vážiť, keď sa odovzdávajú knižnice
od miestnej samosprávy obce.
Navyše, počítač nemôže nahra-

diť knihy. Knihy potrebujeme, a
kde je veľa kníh, tam treba mať dostatok priestorov, a najvhodnejším
miestom na tento účel je knižnica.
V dobre fungujúcej knižnici nejde
iba o vypožičiavanie kníh, ale konajú sa tu aj iné podujatia, súvisiace
s čítaním. Knižnica ako dielo ešte
stále nie je dokončená. Sú potrebné ďalšie práce, ktoré napomôžu
tomu, aby sa čitateľom poskytli
kvalitné služby. Je to aj záujem Mgr.
Jana Micsinaiovej, riaditeľky Základnej školy J. A. Komenského, ktorej žiaci aj v minulosti uskutočnili
viacero návštev knižnice.
Silvia Bračová

Poľovnícke združenie Slovenského poľovníckeho zväzu
v Gbelciach má aktívnych členov

Stavy drobnej zveri stúpajú
Presný názov tejto poľovníckej
organizácie v Gbelciach je - Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie „Parížske Močiare“
Gbelce, okres Nové Zámky. Organizácia má vyše tridsať členov počet členov a obhospodaruje revír
v celkovej výmere 2000 hektárov.
Z toho listnaté lesy 230 ha, vodné
plochy 170 ha a ostatné 1600 hektárov. V rámci ich poľovného revíru
sa nachádza poľovná zver diviačia,
srnčia, jelenia, ďalej zajac poľný,
kačica divá, lyska čierna, hus divá,
poľná a bieločelá, bažant poľovný,
líška hrdzavá, jazvec lesný, tchor
tmavý, krkavec čierny a sojka škriekavá. Keď v roku 1945 bol založený
Poľovnícky spolok Gbelce, mal iba
13 členov. Dominantnou zverou
bol zajac, ktorého sa ulovilo až
1500 ks, jarabíc 400 ks a bažantov

100 ks za deň. Vo väčšom množstve
sa tu vtedy vyskytoval aj králik divý.
I napriek nie najlepšie sa rozvíjajúcemu životnému prostrediu a
celkovej devastácii prírody, stavy
drobnej zveri stúpajú, najmä kačica divá. Z trofejovej zveri dosahujú
dobré výsledky u diviačej a srnčej,
slabšie u jelenej, ktorá cez gbelský
revír iba migruje.
V rámci organizácie, okrem starostlivosti o zver organizujú každý
rok množstvo akcií, ako napríklad,
povinné brigády, strelecké preteky
z brokových disciplín, (oblúkové
strelište a zajac na piesku), poľovnícku zábavu, skúšky poľovníckych
psov - FSD, Medzinárodné field
trial retrieverov. Pritom je tu možnosť využitia poplatkových poľovačiek.
- komlosi -

Zlatý erb
Po úspešnom minuloročnom
účinkovaní sa občania obce Veľký
Kýr opäť prihlásili do súťaže Zlatý
Erb. sk 2012. Súťaž každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska pod
záštitou vysokých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Hlavným
cieľom je podporiť informatizáciu
slovenských samospráv a oceniť
výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne
využívať informačno-komunikač-

né technológie k zvyšovaniu kvality
a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí
a obcí verejnosti.
- km-
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Veľký Kýr patrí medzi významné obce nášho regiónu

Je tu aj kus histórie a veľa pamiatok
Obec Veľký Kýr leží v Podunajskej nížine na oboch brehoch starého koryta rieky Nitry. Rozprestiera
sa na ploche 2363 ha, má vyše 3000
obyvateľov a stred obce leží v nadmorskej výške 132 metrov. Archeologické nálezy dokazujú, že dedina
bola obývaná už v kamennej dobe.
Veľký Kýr sa prvýkrát spomína
v listine kráľa Kolomana z roku
1113 ako Ker, čo je zrejme pomenovanie podľa jedného z legendárnych 7 staro maďarských kmeňov
Kér, spod zoborského opátstva.
Zo zoborskej listiny z roku 1113
vyplýva, že po smrti vodcu Huba,
sa obec stala majetkom zoborského opátstva a jej obyvatelia jeho
poddanými. Rimania v 1. storočí
nášho letopočtu tu postavili pohraničnú strážnu vežu (castellum),
v ktorej sa neskôr usídlili Avari a
po nich Slovania, nakoľko tadiaľto
viedla jedna z najdôležitejších obchodných ciest, tzv. Jantárová cesta.
Dedina veľa trpela vojnami, nakoľko rôzne vojská ju často rabovali a
podpálili ju. V roku 1882 celá obec
vyhorela. Od roku 1349 sa stala

vlastníctvom ostrihomského arcibiskupstva, ktoré ju do 16. storočia
prenajímalo zemianskym rodinám.
Prvý kostol, ktorý dostal meno
po svätom Clementovi, bol postavený koncom 10. alebo začiatkom 11.
storočia, v čase, keď Maďari prijali
kresťanskú vieru. Kostol bol zničený počas tatárskeho pádu, jeho
pamiatku uchovali archeologické
nálezy a meno jedného honu dediny: Kelemenke. V roku 1663 Turci
okrem dobytia Nových Zámkov a
Nitry okupovali aj Veľký Kýr. Až
do roku 1685. Počas tohto obdobia
sa dedina vyľudnila, jej významná
časť bola spustošená, aj kostol sa
zrútil. Začiatkom 17. storočia prežívala obec svoj najväčší rozmach.
Podľa starého medeného pečatidla
bol vtedy Veľký Kýr mestečkom získal tak privilégium usporiadania
výročných trhov. V roku 1942 sa
Veľký a Malý Kýr zlúčili do Nitrianskeho Kýru. V roku 1948 bola obec
premenovaná na Milanovce a od
roku 1992 má opäť pôvodný názov
Veľký Kýr. V obci je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža zo

14. storočia, ktorý bol v roku 1768
prestavaný v barokovom štýle, ďalej
kaplnka Najsvätejšej Trojice z roku
1793 a niekoľko sakrálnych pamiatok. Obyvatelia žijú bohatý spoločenský a kultúrny život, ktorý už
po desaťročia zabezpečujú - miestne kultúrne stredisko, spoločenská
organizácia CSEMADOK, Poľovnícke združenie HUBERT, Hasičský spolok, Rybársky spolok, Klub
dôchodcov, občianske združenia,

Strekov, vinárska oblasť
Obec Strekov sa nachádza
na južnej časti Slovenska, v Nitrianskom kraji, v okrese Nové Zámky.
Rozloha obce je 4105 hektárov,
v nadmorskej výške 140 m. Jej počet obyvateľov je bezmála 2500,
z toho má maďarskú národnosť až
95 percent obyvateľstva, ktoré patrí
do rímskokatolíckeho náboženského vyznania. Najvýznamnejšie
pamätihodnosti obce sú strekovský
vinohradnícky rajón, Ciglédska
kaplnka, a parížske močiare. Každoročne sa tu koná známy vínny
festival.
-cký-

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

STAVEBNINY
- predaj tepelných a zvukových izolácií z minerálnej vlny pre zateplenie bytov, domov, fasád, priečok,
podláh
- predaj sadrokartónu, polystyrénu, stavebného materiálu, skrutiek,
tmelov
- doprava stavebného materiálu
nákladným autom vybaveným
hydraulickou rukou
- a veľa iného sortimentu nájdete
v našich predajniach Dolný Ohaj a
Podhájska

Adresa:

ľudová tanečná a citarová skupina
Mórinca, rockové hudobné skupiny CsukaMájOlaj a Hajlok Blues
Band, futbalový klub FC Veľký Kýr
, hokejový klub HC Kýr a ďalšie.
Medzi rekreačné zóny obce patrí
rad vínnych pivníc známy ako Čerdaút, k čomu sa viažu i každoročne
usporadúvané podujatia: tradičná
degustácia vín a hudobný festival
CSERDAFEST.
(arch)

KÚPELŇOVÉ ŠTÚDIO

BETONÁRKA

- teraz už aj nová automatická
betonárka
- predaj keramických dlažieb, - výroba certifikovaných
obkladov, sanity, vodovodných betónových zmesí
batérií, kúpeľňového nábytku, - doprava miešaného betónu
doplnkov a iného príslušenstva na miesto určenia vlastnými
dopravnými prostriedkami - betón
pumpa

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: vladap@zoznam.sk
Podhájska (kompletný sortiment stavebného materiálu), tel.: 035/6586 118

Klub mamičiek a
detičiek
Detský klub vznikol
pred 6 rokmi a vytvorili ho mamičky s malými
deťmi. Na túto činnosť
dostali priestor v kultúrnom dome vo Svodíne. Vedúcou klubu je
Mgr. Veronika Smidt.
Stretnutia sú zamerané za cieľom socializácie dieťaťa a zároveň
pomáhajú mamičkám
riešiť každodenné (výchovné) problémy vzájomnou výmenou skúseností. Pravidelný čas
pre stretnutie: Stretnutia sa konajú raz
do týždňa (v stredu)
od 10.00 do 12.00
-km-
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Nezisková akcia v Dvoroch nad Žitavou mala úspech

Capoeiristi pokúšali fyzikálne zákony
Na školskom dvore Základnej
školy vo Dvoroch nad Žitavou sa
uskutočnil druhý ročník športo-

Z vystúpenia hit-hopovej skupiny Enzat
Projektil a Capoeiristov
vo-kultúrnej akcie COOLTÚRA.
Už po druhý raz sa tu stretli mladí
ľudia, ktorí obľubujú šport, kúsok
umenia a vystúpenia začínajúcich
umelcov. Hlavnou organizátorkou

tohto zaujímavého a netradičného
podujatia boli - riaditeľka základnej školy Mária a učiteľ Engelbert
Strapec. Ani tento rok nebola núdza o pestrý program, zaujímavé
vystúpenia či výkony šikovných,
talentovaných športovcov. Účastníci podujatia mali možnosť vidieť
vystúpenia členov z hip-hopovej
novozámockej skupiny Enzet Projektil a Capoeiristov. Časť podujatia
vypĺňala súťaž v streetballe. V časti
areálu bola výstava fotiek miestnych fotografov. Tak ako vlani, i
teraz sa konala súťaž grafitov písaním sprejom na múry a betónové
plochy. Sprievodnými akciami bola
aj súťaž skatebordistov a vystúpenia
rôznych tanečných skupín.
-cicka-
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Slovaktual PASIV - HL

sgg sws

viac ako len okno

Vlepované sklo
Stredové
tesnenie

Akcia pokračuje

ako bonus všetky tri výhody v oknách

Slovaktual PASIV - HL sgg sws
štandardne bez príplatku!

NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)
Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576
e-mail: novezamky@slovaktual.sk

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
Aj slimák, ktorý opustí ulitu sa razom stáva bezdomovcom.
Ťažko je dnes žiť zo vzduchu. Natoľko je znečistený.
Zdá sa, že sme poľnohospodárstvo dokázali zorať aj mimo
agrotechnických termínov.
Bolo by oveľa viac chleba, ak by sa múka mlela ústami.
Dnes sa ťažšie človek oháňa už aj žobráckou palicou.
V ostatnom čase pociťujem presýtenosť. Politickými sľubmi.
Proti korupcii sa najvehementnejšie a najoduševnenejšie bojuje
na obrazovkách elektronických médií.
Najťažšie sa priznáva ku krádeži, k nevere a k privatizovanému
majetku.
Doteraz som si naivne myslel, že špinavé peniaze sa perú v
práčovni.
Okrem nemanželských sa dnes taja aj majetkové pomery.
Postreh: Tragikomické je to, že pokým zvládneme dôchodkovú
reformu, budeme už v dôchodku.
Euro neklesá. Ono už dlhšie iba bezvládne leží.
Ak opustí svet boháč, hneď je na zemi veselšie. Aspoň
dedičom.
Aj počas tohoročného leta je veľa topiacich sa. V dlhoch.
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