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Vianočný koncert v Radave
Občianske združenie Za krajšiu Radavu, v spolupráci s Obecným úradom v Radave uskutočnia
8. decembra o 17,30 hodine v kostole sv. Cyrila a Metoda v Radave
Vianočný koncert, na ktorý vás
srdečne pozývajú a zároveň vyzývajú: Odložte aspoň na chvíľu kaž-

dodenný zhon a príďte sa nadýchať
predvianočnej atmosféry, ktorú
vám sprostredkujú žiaci a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy
v Zlatých Moravciach. Po skončení
sa pre pozvaných hostí uskutoční
v sále kultúrneho domu slávnostná
recepcia.

Všetkým čitateľom, zvlášť
našim priaznivcom, spolupracovníkom a sponzorom
želáme príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a Silvestra!
(redakcia)

A opäť sú tu Vianoce,
sviatky pokoja a mieru

Snímka z vlaňajšieho radavského Vianočného koncertu
umelcov zo Zlatých Moraviec

Zabíjačkové hody, alebo Šuranci Šuranom, už druhý ročník

Po roku sa teda zase priblížil čas
Vianoc, pravidelne nám pripomínajúci nesmierny dar, ktorý kedysi
dávno darovalo Svetlo tejto Zemi.
Bola ním Pravda v pozemskom
tele, ukazujúca ľudstvu pravú cestu k duchovnému, ale zároveň aj k
trvalo udržateľnému, hmotnému
vzostupu. Tento dar Svetla Zemi si
ľudia začali symbolicky pripomínať
hmotným obdarovávaním svojich
najbližších, čo by samozrejme nebolo nič zlého, keby sa žiaľ časom

do styku, avšak tým darom pre
nich sa máme stať... my sami! My
sami, prostredníctvom našej ochoty, úcty, porozumenia, otvorenosti
a dobroprajnosti, prostredníctvom
našej vôle pomáhať a podporovať,
našej snahy po všeobecnom dobre
a po vytvorení spoločnosti, v ktorej
bude dostatočný priestor pre plnohodnotný život všetkých jej členov.
Lebo, vskutku dosť už bolo rôznych
sladkých, dobre sa počúvajúcich, ale
nič nehovoriacich rečí o Vianociach,

celé Vianoce nezredukovali iba
na tento, čisto hmotný spôsob
vzájomného obdarovávania sa,
v ktorom napokon úplne zanikol ich skutočný, duchovný odkaz. Áno, máme sa naučiť nezištne obdarovávať nielen svojich
najbližších, ale i všetkých ostatným,
s ktorými prichádzame denne

dosť už bolo prázdnej a formálnej
účasti na pobožnostiach i pokryteckej krátkodobej „dobročinnosti“, presne vypočítanej práve na
tento sviatočný čas. Naozaj dosť už
bolo všetkej tej plytkej a povrchnej
prázdnoty, bez akejkoľvek vnútornej
opravdivosti a skutočnej duchovnej
hodnoty.
(pokračovanie na str. 2)

Príjemná koncoročná rozlúčka
Občianske združenie „Vráťme
mestu život“ v spolupráci s Komplexnou centrálnou záchrannou
službou Gabčíkovo, OZ KPOL 21,
OC ZORA a DMC s. r. o. reklama
–marketing OK TEAM Vás srdečne pozýva dňa 8. decembra 2012
na druhý ročník „Zabíjačkové
hody, alebo Šuranci Šuranom“
spojenú s oslavou Mikuláša, ktoré
sa uskutočnia pred Spoločenským
domom v Šuranoch od 9,00 hod.
do 16,00 hod.
Podujatie sa začne o 9,00 hod.
ukážkou domácej zabíjačky a následného spracovania výrobkov zo
zakáľačky. Zároveň sa bude variť
domáca kapustnica. O dobrú ná-

ladu počas zakáľačky sa postarajú
krátkymi vystúpeniami šurianske
spevácke zbory a hudobné skupiny. Organizátori majú pre účastníkov podujatia pripravené aj malé
mikulášske prekvapenie, najmä
pre tých najmenších. Vo vestibule
spoločenského domu sa v rámci
výstavy budú prezentovať šurianski remeselníci rôznymi výrobkami
zhotovenými prácou svojich šikovných rúk.
V tento deň bude už od rána na
šurianskom námestí, konkrétne
pred šurianskym Spoločenským
domom a v jeho priestoroch, rušno.
Navyše, všade vôkol, bude
(pokračovanie na str. 2)
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Príjemná koncoročná rozlúčka

A opäť sú tu Vianoce...

(dokončenie zo str. 1)
rozvoniavať pečené mäso z čerstvej
zabíjačky. Organizátori očakávajú,
že tak ako vlani i teraz príde veľa
návštevníkov. Veď je to zároveň pre
Šurancov aj príležitosť stretnúť sa
so známymi, vypočuť si zaujímavý
kultúrny program a v neposlednom rade spoločne si pochutnať
na čerstvých mäsových výrobkoch.
Podujatie bude zároveň aj ukážkou
najmä pre mladých, ako sa kedysi
robili domáce zabíjačky na vidieku
i v Šuranoch. Hlavným organizátorom podujatia je opäť Občianske
združenie „Vráťme mestu život“,
v spolupráci s ďalšími organizáciami. Okrem už spomínanej ukážky
domácej zabíjačky bude možnosť
pochutnať si na čerstvých a chutne
pripravených výrobkoch, vrátane
kapustnice. V rámci kultúrneho
programu sa budú prezentovať rôzne šurianske i hosťujúce hudobné
telesá. A možno príde aj Mikuláš.
V priestoroch vestibulu Spoločenského domu bude možné prezrieť
si výstavu výsledkov prác šikovných rúk našich babičiek, vnúčat,
mamičiek a ich ratolestí, vrátane

(dokončenie zo str. 1)
Posolstvo Krista, ktorého narodenie nám majú Vianoce trvalo pripomínať, bolo predsa o niečom úplne
inom! Bolo o skutočných hodnotách, za ktorými máme kráčať a ktoré máme vo svojom živote postaviť
na prvé miesto.
A preto práve nadchádzajúce Vianoce by sa mohli a aj už raz konečne
mali stať tým rozhodujúcim zlomovým momentom, ktorým začneme
nové obdobie nášho života. Života,
žitého ku cti Stvoriteľa a k podpore
a pomoci našim blížnym. Pomoci
nielen navonok proklamovanej, ale
skutočnej a reálnej.
Čo konkrétneho je teda treba
urobiť? Ako možno pomáhať meniť spoločnosť a zároveň ísť cestou
vlastného duchovného vzostupu?
Na to, aby sa spoločnosť mohla
začať meniť k lepšiemu, potrebujeme:
Poriadok, prehľadnosť, zrozumiteľnosť, rešpektovanie spravodlivých
pravidiel spolužitia na všetkých
stupňoch spoločnosti (možnosť
dovolať sa práv), dôveryhodnosť a
spravodlivosť všetkých, ktorí majú
zodpovednosť voči druhým ľuďom

detí z cirkevnej školy. Akcie takéhoto charakteru treba len uvítať,
aby mesto trocha ožilo, čo je našim hlavným zámerom, povedal na

Ukážka zo zakáľačky

margo tohto podujatia jeho hlavný
organizátor a zároveň predseda
Občianskeho združenia Vráťme
mestu život Ján Štark.
-red-

z pozície svojho vedúceho postavenia (v štátnej správe, vo firmách,
spoločenskom postavení).
Čo k tomu môže každý z nás pridať: Ochotu pomáhať druhým, vždy
prítomné úsilie o spravodlivé a čisté
konanie, čisté, pozitívne myšlienky,
nekradnúť.
V čom spočíva duchovný vzostup
jednotlivca?
V pozitívnom naladení, v rešpektovaní vyšších hodnôt presahujúcich rozmer pozemského života človeka, v prirodzenej obetavosti pre
zlepšenie života na Zemi, v chápaní
odlišností druhých ľudí, v hľadaní
Pravdy.
Čo teda dodať na záver? Snáď
iba toľko, že každý človek by mal
prežiť svoj vlastný život ako určitú
cestu cti, na ktorej nadobudol osobnú hodnotu seba samého a pritom
pomohol aj druhým ľuďom. Preto
začnime od tejto chvíle v spolužití s
inými ľuďmi konať úplne inak, ako
doposiaľ a síce, omnoho čistejšie,
spravodlivejšie a ušľachtilejšie. Tak,
aby bolo všetko naše konanie konečne naozaj hodné odkazu Toho,
koho narodenie na Vianoce oslavujeme.
-red-
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ANIMA − Dolnoohajská
gospelová skupina
Momentálne má skupina okolo
dvadsaťpäť členov (a tento počet
neustále narastá) so širokým vekovým rozpätím, od 6 do 22 rokov.
Členovia skupiny sa pravidelne
stretávajú na skúškach no okrem
nich organizujú aj rôzne akcie.
Gospelová skupina ANIMA najčastejšie spieva na mládežníckych a
birmovných sv. omšiach a tiež cez
sviatky, alebo na svadobných obradoch.
ANIMA sa zúčastnila už viacerých vystúpení v rôznych mestách
ako Hlohovec, Štúrovo, Šurany.
Vďaka nášmu pánovi farárovi vdp.
Romanovi Gallasovi, ktorý ich prihlásil na festival mládežníckych

zborov, spevokolov a kapiel, sa
zúčastnili aj na festivale Spesfest
v Nových Zámkoch. Skupinu tvoria
Vedúca – Mariana Ferusová, katechétka – Anna Gulášová, gitara –
Patrik „Ičko“ Ferus, Marek „Muro“
Ferus, spev – Monika Dobročániová, Mária Červenková, Jakub
Kraushúber, Marianna Galbavá,
Patrícia Melišková, Soňa Kraushúberová, Adriana Kurucová, Noemi
Ďurinová, Šimon Sombat, Oľga
Bajlová, Paulína Švecová, Gabriela
Gatyášová, Blažej Gatyáš, Roman
Gatyáš, Žofia Gatyášová, Natália
Abrmanová, Lucia Jančeková, Viktória Bartková, Soňa Hajnalová.
(red)

A
I
C
K
A

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

Čas vianočný

Pribudla autobusová zastávka
Práve v týchto dňoch dali do
užívania v Radave novú autobusovú zastávku. Finančné prostriedky,
ako nás informoval starosta obce
Marián Chrenko, získala obec
na jej realizáciu v rámci investičného programu Malý Leader. Zastáv-

ka je lemovaná drevenou sochou,
ktorú zhotovil sochár, radavský
rodák Vladimír Tinák. Podobných
drevených atrakcií pripomínajúcich rôzne udalosti a výročia postupne v obci pribúda, čo skrášľuje
jej vzhľad.
-red-

Padajú z neba hviezdičky biele,
topia sa zľahka na tvári,
posolstvo tiché odovzdajú,
čo plameň v srdci zapáli.
Bosá láska svetom kráča
a mráz jej nohy nespáli,
pohladí teplom smutné tváre
a deťom očká rozžiari.
Už plamienky sa rozhoreli,
mihotajú v každom z nás.
Prosím ťa, človek, udržuj ich
a neláskou ich neuhas.
-jm-
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Naša sviatočná besednica

Vyľudnenie, odľudnenie a iné (ne)ľudskosti
Moje subjektívne pocity mi vnucujú presvedčenie, že samota je
najskľucujúcejšia v dave. Nie všetci
budú s týmto poznaním súhlasiť,
viacerí však zrejme uznajú, že samota môže mať množstvo podôb.
Iný je pocit samoty a odlúčenosti
starého človeka v rodine, aj keď
sa na celé dni uzatvára do svojej
izbietky, iný je pocit samoty v početnej spoločnosti, ale v dome dôchodcov. Nie však o tomto druhu
odlúčenosti chcem teraz uvažovať,
aj keď je to problém, ktorý si zaslu-

tento proces spôsobovať psychickú traumu. Za nebezpečnejší úkaz
však považujem tzv. „odľudňovanie“, alebo „odľudštenie“, ktorý je
skoro blízky „zaľadneniu“. Tento
jav takpovediac košatie súdobým
spôsobom života a najmä rozvojom komunikačnej techniky. Teda
techniky, ktorá, paradoxne, komunikáciu urýchľuje a uľahčuje, ale
od priameho, teda bytostne ľudského kontaktu nás vzďaľuje a oddeľuje. Zdôrazňujem, že nie som proti
technickému pokroku, len ním ne-

huje pozornosť nielen príležitostnú, prípadne iba v čase adventnom
a vianočnom. A určite nie metódou
novodobých „markízov“, ktorým
sa na ich svojskú „dobročinnosť“
demonštrovanú v priamych prenosoch zložia tisíce takpovediac anonymných darcov.
Je zrejme zákonité, že s pribúdajúcimi rokmi akoby sa priestor
človeka vyľudňoval. Postupne prichádzame o prarodičov, starých rodičov, rodičov, o učiteľov, profesorov, spolužiakov a kolegov. Mnohí
môžu namietať, že sa v rodine obklopujeme deťmi a neskôr vnukmi,
je to však spravidla už iný svet, ktorým žije ďalšia generácia. Podobné
je to aj v pracovnom prostredí. Niektorí, najmä muži, sa snažia bujarého tátoša ubiehajúceho času chytať
za chvost aspoň tým, že si nájdu
zväčša podstatne mladšiu partnerku. Takýto prístup však sotva dlhodobo vyrieši ich pevnejšiu väzbu s
mladšou generáciou. Určite aj tu sú
výnimky, plnohodnotnej náhrady
za najbližších, ktorých pozemská
púť dávnejšie alebo nedávno skončila. Inak by ani starostlivosť o ich
hroby nemohla byť úprimná.
Tento druh „vyľudňovania“ je
však zákonitý, musíme ho akceptovať, aj keď sú jedinci, ktorým môže

možno modernizovať a „zlepšovať“
každé naše konanie. Ak sa však vrátim k zmyslu tvrdenia o odľudštení
na príklade vianočného obdobia,
potom stačí spomenúť vinšovanie
a posielanie vianočných a novoročných pozdravov. Skutočnosť, že ešte
v nejakej dedine niekomu na okno
„zabúcha Lucia“, mnohí, v tom lepšom prípade, vnímajú ako folklór.
Pre niektorých je to nič nehovoriaca minulosť nehodná bližšieho povšimnutia. Vinšujúcich postupne
nahradili pohľadnice posielané aj
v rámci toho istého mesta a obce,
viacerí riešia tento akt telefonovaním. Mnohí pošlú iba „esemesku“
alebo „imelo“, čo v dnešnom žargóne neznamená zelenú imelovú
vetvičku, ale e-mailovú poštu. Už
netreba písať, stačí stláčať klávesy.
Microsoft píše za vás ! Aj to často
iba v skratkách: ŠNR ! P.F.! Nuž aj
takto si skracujeme život. Často iba
preto, aby sme získali čas. Ten potom míňame na úsilie zarobiť toľko,
aby sme mali na mobilný telefón
alebo na pripojenie „na sieť“. Internet sám o sebe je pomôckou, je
dobrým pracovným nástrojom. Je
vhodný na komunikáciu, ktorá sa
inak vykonať nedá. Škoda, že často
nahrádza aj osobné stretnutia, vytráca sa ľudskejšia komunikácia.

Viac ako ľudia hovoria k nám počítače novej generácie, pri poruche obrazovka na nás aj zažmurká.
Donedávna bežné formy osobných
stretnutí akoby odchádzali s generáciou starou. Nuž a veľmi závažným problémom je absurdná
„imunita“, ktorú podvedome získavame každodenným sledovaním
zla, násilia, vojen, utrpenia a biedy
priamo doma na obrazovkách.
Odľudšťovanie môže mať aj
množstvo iných podôb. Už takmer
úplná absencia viacgeneračných
rodín je úkazom vo všetkých krajinách bohatšieho, nahovárajúc si,
že aj vyspelejšieho sveta. Kým som
nemal rodinu, tak mi niekdajšia vydatá kolegyňa s dvomi deťmi často
hovorievala, že som o nič neprišiel,
lebo do domova dôchodcov budem
môcť ísť sám a dobrovoľne, ju tam
vraj „odložia“ jej vlastné deti. Oponoval som tým, že aj ona má vplyv
na budúce konanie detí, ale prax
v mnohých rodinách jej, žiaľ, dáva
za pravdu. Necítim sa povolaný
podrobnejšie skúmať početné formy tohto javu, jednou z príčin je
však aj spôsob a kvalita bývania.
Do stiesnených izieb nájomného,
dnes prevažne panelového bytu,
sa sotva vojde rodina s deťmi, tým
menej aj so starými rodičmi. Ak
starí rodičia bývajú v susedstve,
tak ide spravidla o výnimku. A nie
vždy iba vzdialenosť oddeľuje príslušníkov viacgeneračnej rodiny.
Sú tu aj bariéry, ktoré sme vývojom dobrovoľne vybudovali a dnes
ich ako bariéry už ani nevnímame.
Vo všeobecnosti sú tiež „výdobytkom“ súdobého životného štýlu.
Napríklad z našich príbytkov sa
takmer vytratil klasický rodinný,
donedávna prevažne kuchynský
stôl. Nahradili ich „konferenčné“
stolíky pred televízormi v obývačkách, v lepšom prípade akési napodobeniny stola v kútoch maličkých
kuchýň. Módnejšia je vlna uplatnenia, a to aj v priestranných kuchyniach, akýchsi „barových“ pultov.
Cez ne síce dovidíme na prípravu
a servírovanie jedla, rodina však už
menej vidí na seba, čím sa doslova „bokom“ ocitla aj komunikácia
medzi členmi rodiny. Možno vidím
tento problém značne schematicky
cez prizmu profesie architekta, proces úbytku komunikácie absenciou

priestranného rodinného stola nepokladám za bezvýznamný. Ak si
aj netrúfam posúdiť sociálny aspekt
celej veci, jeden dôsledok sa črtá.
Takmer už desaťročia je výroba
klasických stolov akoby odsúdená na zánik. Ak sa niečo aj nájde
v predajniach nábytku, tak zväčša to, čomu sa čoskoro rozkývajú
alebo vypadnú nohy. Ešte sú tam
„akoby ľudové“ stoly určené na
chaty a chalupy, zväčša však bez
vkusu a znalosti stolárskeho fortieľu. Už roky sa totiž nerozvíja ani
dizajn tohto druhu.
Príčina súčasného pocitu odcudzenia človeka však určite nie
je v stoloch a stolovaní, ale v nás
samotných. Technika nám proces
komunikácie urýchľuje a možno aj
spríjemňuje, priamy kontakt však
nenahradí. Môžeme síce naskenovať a poslať svoju fotku e-mailom,
čoskoro budeme môcť posielať
špeciálnym telefónom aj obraz,
bližšie k ľuďom sa však takýmto
spôsobom nedostaneme. To akoby
ste hladkali svoje dieťa cez telefón
alebo počítač. Hľa, aké jednoduché:
naprogramujme do všetkých počítačov šírenie porozumenia a lásky,
potom už stačí byť zapojený na sieť
a stlačiť „ŠTART“. To však zrejme
nejde. Elektronická komunikácia
nás od porozumenia a lásky skôr
vzďaľuje. Sme čoraz viac imúnni
voči nešťastiam iných, lebo to vnímame sprostredkovane. Stávame
sa anonymnými účastníkmi v éteri
a globálnej sieti, jednou z miliárd
čiastočiek „komunikačného smogu“. Ako blízko je potom ku schematizmu a k zaradeniu všetkých do
masy meranej možno „peoplemetrami“. Sme databázou presnej štatistiky s nepresnými údajmi. Všetko sa zhrnie do počtov a súčtov
postihnutých, pozostalých, utečencov... Čísla, a znovu čísla, strácajú
sa však ľudia.
Ako ďalej? Nemám recept, a už
vôbec nie východisko. Vypnúť sa zo
siete? Zahodiť mobil? Zrejme tadiaľ
cesta nevedie. Nepôjde to však ani
bez priamych kontaktov človeka
s človekom. Našťastie! A nepôjde
to ani bez konkrétnej pomoci jeden
druhému. Najmä ak ten druhý je
v núdzi. P.S. (aby som nezabudol):
Šťastné@(zavináč)Vianoce.sk.
Jaroslav Liptay
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Dohviezdny večer
Čas finišuje ako bežec v cieli
bez ovplyvnenia chodu časomiery,
do nekonečna hviezdy uleteli,
tajomne žiaria v lone čiernej diery,
obloha na zemi už ustlala si,
jedličky rozprestreli zlaté vlasy,
v ich trblietavých vetvách hniezda majú
postriebrení vtáci našej mladosti.
Za preplnenými stolmi hojnosti
mocní sa drahým darom ukláňajú.
Plnia sa bruchá a žiadosti hladné,
avšak jasličky zostávajú prázdne,
studený pot je sťa žeravá rosa,
nesmelé svetlo v srdci zažalo sa,
v plameňoch sviečok rozpúšťa sa telo,
hmota je len energia v pohybe,
šumivým prúdom kapra zapíjame,
hasíme svoj sen o bielej veľrybe.
Prskavky zvedavých detských očí už preskakujú v šere,
dúhový monoskop bliká v jagavej guli na haluzi,
dreveným koňom digitálny tátoš dobehnúť sa nedá,
myšlienky nových túžob letia do súhvezdia Andromeda,
laser šťastia rozbíja v jamkách očí ukrývané slzy.
Lúče spomienok zlatistým leskom žiaria
ako kúdeľ materinho kolovratu,
v zovretej hrudi nástojčivo narastá
ohnivý kotúč nového slnovratu.
Poznámka:
Dohviezdnym večerom nazývajú starí ľudia v Malohonte Štedrý večer.
Takým vždy bol tento „Boží večer“ počas môjho detstva u starých rodičov.
J. Liptay

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 novínPredám chatu v Radvani nad Dunajom, pozemok
4 áre, 20 m od Dunaja, pitná voda, elektrina, orientačná
cena 70 000 eur plus dohoda. Tel.: 0907 747 266,
p. Somogyiová.

Ponúkame štvorročného čistokrvného psíka
maltézáka na krytie...
Mobil, nonstop:

0907 905 537
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Zeleninárske potravinárske družstvo v Dvoroch
nad Žitavou, ako monopolný výrobca
rajčinového pretlaku ponúka jeho predaj, aj
vo väčších množstvách a v rôznych baleniach.
Kontakt:
ZPD Dvory nad Žitavou,
u. Veľká Komárňanská 2330,
941 31 Dvory nad Žitavou.
tel.:+421-(0) 35 6484 083, 6408 411,
fax: +421-(0) 35 6408 410,
e-mail: zpd-dvory@zpd-dvory.sk

VEŠTENIE Z TAROTOVÝCH KARIET.

Osobne (diskrétne) prípadne e-mailom.
Pomocou Tarotových kariet môžete získať
odpovede na svoje otázky - láska, vzťahy,
zdravie, bývanie, finančná oblasť.
Cena výkladu je 5 eur.
e-mail:tarotluci@gmail.com
tel: 0908 409 016
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Tohoročné Vianoce v našej rodine
Okrem atómky, zdražovania alkoholu a rakoviny, sa v rodine každoročne obávame Vianoc. Tie u nás
nikdy nepatrili k sviatkom pokoja a
mieru. Naopak, vždy nám rodinnú
pohodu skôr narušili. Spomeniem
niekoľko požiarov od vianočného
stromčeka, vytopenie susedmi, či
náhodné delobuchy, ktoré nám
zablúdili do obývačky otvoreným
oknom, keď nás, deti oblbovali, že
tadiaľ príde Ježiško. Aj s kaprom
boli večné problémy. Pamätám si,
keď ho dedo udrel koľajnicou tak
nešikovne, že mu rozzúrená ryba
skočila zo stola za krk a spôsobila
niekoľko podliatin a tržných rán
plutvou. Napriek týmto a mnohým
iným rušivým momentom, sme sa
tieto cirkevné sviatky snažili osláviť vždy dôstojne, pretože naša rodina bola vždy nábožensky založená. Pradedo dokonca kedysi zvonil
v kostole, až prepadol opitý cez zábradlie na veži a z dvadsaťmetrovej
výšky sa zrútil na zem. Prababka za
ním dlho plakala, lebo mal pri sebe
úplne nové hodinky.
Tento rok sme si povedali, že si
urobíme Vianoce plné pokoja a porozumenia. Ale, žiaľ už od začiatku
decembra nás sprevádzala smola.
Otec, ktorý vždy robil v našom činžiaku Mikuláša, bol pred domom
zákerne zrazený tehlou do blata
sedemročným výrastkom. Kým sa
stačil spamätať, stihol mu zapáliť
zapaľovačom bradu z vaty. Keď
prišiel otec neskoro večer domov
v mikulášskom úbore, zablatený a
ohorený, matka ho upodozrievala,
že jej prepil všetky peniaze, ktoré
si odkladala na alkohol. Na to otec
vyzliekol mikulášsky úbor vypožičaný od farára a od jedu ho roztrhal. A napokon prehlásil: „ O rok
už nikomu idiota robiť nebudem!“
Sviatky pokoja a mieru sa nezadržateľne blížili. Celá rodina
sa preto rozbehla po obchodoch.
V tomto období sa to rovná skoro samovražde, a preto to aj tak
dopadlo .Otec došiel domov
s odrhnutým rukávom na saku a
s nepríjemnými modrinami. Strýka niekto v obchodnom dome dokopal a matku sme tri dni nemohli
nájsť, kým nám neprišli oznámiť, že
ju zadržali na polícii, kvôli hádke a

bitke. Babke niekde ukradli tisíc eur
a zuby darované ešte z čias reálneho socializmu a jed na hlodavcov,
ktorý kúpila dedovi pod stromček.
V poslednej etape prípravy na
Vianoce strýko s otcom dostali za
úlohu zohnať stromček a kapra.
Odrezať strom opäť na sídlisku,
ako navrhoval strýko, sa otcovi
nechcelo. Mal ešte v živej pamäti
incident z predchádzajúceho roka,
keď si vyslúžil hanbu, 1000 eur pokuty a pár faciek. Vylúčili ho tiež
zo spolku ochrancov prírody a
na dvere nám niekto vyryl nožíkom, že je prasa. Keďže otec už
v podstate nemal čo stratiť, lebo
člen ochrancov prírody - Zabi
bobra, zachrániš strom! - už nebol, rozhodol sa ukoristiť strom
v parku. Nebol to však najšťastnejší nápad, no drevorubači, ktorí
tam pracovali, sľúbili, že nikomu
nič neoznámia a uspokojili sa
s tromi litrami borovičky. Čo sa
týka kapra, strýkov slabomyseľný
nápad zozbierať vo Váhu ryby, ktoré sú pri brehu hore bruchom otec
nekompromisne odmietol. Darmo
ho strýko presviedčal, že ryby len
odpočívajú. Napokon sme museli
tú šupinatú potvoru kúpiť.
Keď na Štedrý deň ráno babke veselo horeli v rúre koláče,
lebo si listovala v nejakom erotickom časopise, dedo sa rozhodol, že kapra vo vani zastrelí. Keď
sa mu „podarilo prestreliť vaňu“
na štyroch miestach a stenu k susedovi, dierou bolo vidieť, že aj on
má problémy s kaprom. Do všetkého toho zvonili cigáni, ktorí nás
chceli obšťastniť ukážkami zo svojho folklóru a s gratuláciami. Nikto
z nás sa dvakrát nehrnul otvoriť,
pretože kultúra tohto etnika je nám
dosť vzdialená. A tak „umelci“ pridali nejaký ten kopanec do dverí.
Sused našťastie duchaprítomne zasiahol proti nim slzným plynom a
razom bol na chodbe svätý pokoj.
Steny v kúpeľni, po dedovom nie
príliš vydarenom poľovníckom
výkone na kapra boli celé od krvi,
takže ich bolo treba vymaľovať.
Málokto uverí, aký problém je to
na Štedrý deň ráno zohnať maliara.
Keď otec obehol všetkých remeselníkov, väčšina z nich sa domnie-

vala, že ide o vtip, pričom jeden
z nich ho polial latexom. Potom
sa maľovania kúpeľne ujali otec
so strýkom a nám ostatným bolo
jasné, že sen o pokojných sviatkoch
sa začína pomaly, ale isto rozpadávať. Popoludní nám v obývačke začali padať po ťažkých ranách, kusy
omietky z plafónu. To sused zhora, lakomý si kúpiť stojan, pribíjal
vianočný stromček k parketám.
Otec so strýkom ešte stále maľovali kúpeľňu a v byte to vyzeralo

akoby maľovali celý panelák. Keď
sme už konečne zasadli k štedrovečernému stolu „vrútilo sa“ k nám
strýkových päť besných detí spolu
s jeho manželkou. Dvoch najhorších darebákov sme museli hneď
priviazať v izbe o radiátor. Ďalší
traja kopli do farby a začali sa driapať na vianočný stromček. Skôr ako
ich priviazali k ostatným, stačili
ešte prerezať sedaciu súpravu, vybúrať v chodbe priečku na topánky a zhodiť zo steny otcov diplom
– čestné uznanie za rozvoj ľudskej
debility v jeho podniku. Napokon
otec so strýkom odložili štetky a
ešte v montérkach od vápna prednášali slávnostné prípitky. Večerali
sme. Strýkova žena, ktorá so svojimi 150 kilami sa viditeľne vysmievala všetkým diétam a racionálnej
strave, si vždy, medzi jednotlivými chodmi, odskočila do kuchyne
niečo zahryznúť. Kedysi pracovala
v JRD, odkiaľ ju prepustili, lebo
umlátila jedného súdruha pneumatikou z traktora.
Pred domom stále niekto hulákal. Podľa sprostých nadávok bolo
jasné, že v žiadnom prípade nejde
o vianočné koledy. Strýko zo zvedavosti otvoril okno a vtom dostal
prudkú ranu do hlavy, lebo horní
susedia mali vždy zvyk vyhadzovať
vianočný stromček hneď po štedrej
večeri. Strýkovi sme potom dávali
v kuchyni obklady, otec medzitým
odišiel urobiť ďalší náter do kúpeľne a k dedovi sme zavolali (ako už

každoročne) záchranku, lebo mu
uviazla kosť v krku. Keďže babke
bolo ľúto nedojedenej ryby, cestou
na pohotovosť ho ňou v sanitke
ešte dokrmovala. My, ostatní sme
rozbaľovali darčeky. Sklamaním
sa mi usadili v očiach slzy, keď
som pod stromčekom opäť nenašiel striekaciu pištoľ. Pevne som
veril, že ju po dvadsiatich rokoch
čakania konečne dostanem. Dlho
sme potom nemohli zaspať, lebo
pred vchodom do činžiaku sa bili
chuligáni. Prestali až nad ránom,
keď začalo mrznúť. Na druhý deň,
v prvý sviatok vianočný akonáhle
otec vyšiel z vane, (pretože všetky
postele strategicky obsadila strýkova rodina) zadal každému z rodiny úlohu, pretože kvôli strýkovej
rodine sa nám minuli zásoby. Poslal nás po všetkých známych, ale
i neznámych ľuďoch zháňať nejaké
potraviny. Ešteže celú strýkovu rodinu ráno odviezli do nemocnice s
diagnózou: „Prežrali sa!“
Doma sme konečne vymaľovali kúpeľňu. Nedá sa povedať, že
otcova a strýkova zručnosť bola
na vysokej úrovni, pretože krv na
stenách od kapra prekryl až dvanásty náter a tapety. Po vymaľovaní kúpeľne sme začali upratovať
byt. To sa pretiahlo až do konca
vianočných sviatkov. Strýkove deti
medzitým využili nepozornosti
dospelých a veselo likvidovali naše
bytové zariadenie, ktoré sme nadobudli pôžičkami, darmi od známych a drobnými krádežami.
„To boli zasa Vianoce!“ – skonštatoval otec koncom januára, keď
sa mu konečne podarilo strýkovu
rodinu vypoklonkovať z bytu. Následne, v tichom zúfalstve, začal
vynášať von zdemolovaný nábytok.
No na ďalšie Vianoce sme sa
dohodli urobiť zásadné opatrenia.
Okrem iného, za pomoci polície
dedovi odoberieme pušku a strýkovej rodine sa budeme snažiť nahovoriť, že náš panelák je podmínovaný teroristickou organizáciou.
Navyše otec sa pre istotu rozhodol
na sviatky odcestovať. Chce si vybaviť počas sviatkov profesionálne
vojenské cvičenie a tak konečne
prežiť Vianoce plné pokoja a mieru. Všetci mu už teraz vopred závidíme...
S. Janda
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Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave
S niekým sa dá vyjsť iba na pivo.
V prognózach verím viac meteorológom, ako sociológom a politikom.
Najľahšie sa vracia bumerang.
Najviac zamestnáva nezamestnanosť.
Vzdušné zámky sú výhodné. Netreba stavebné povolenie, ani platiť nájomné.
Koberec nemá konexie. Každý po ňom šliape.
Ryba je najspoľahlivejší svedok. Iba mlčí a mlčí...
Láska príde i odíde, no platiť alimenty zostáva.
Ak by sa prebudili naši predkovia, nakopali by nás do zadku.

CHÝRNIK
Sociálna podpora je ako hmla, rýchlo sa rozplynie.
Je najvyšší čas deklarovať aj listinu základných ľudských povinností.
Aj kedysi boli bohovia. Hovorili sme i vedúci tajomníci.
Vraj sme kresťania. A čo tie nekresťanské ceny?
Poučenie: Nestavaj sa na hlavu, pokým nestojíš pevne na nohách.
Vysokú úroveň nemožno dosiahnuť podliezaním.
Rada: Nechytaj ženu s pekným poprsím za slovo.
Načo študovať? Veď život nás naučí.
Porážky zoceľujú, ak nejde o infarkt.
Toľko znižujeme životnú úroveň, až bude siahať po hrob.
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