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Jar je cítiť vo vzduchu! Marec pomaly končí
a obdobie veľkonočných zvyklostí, farebných vajíčok
a zelených trávnikov je za rohom. Jar začala oficiálne
20. marca, a tak je najvyšší čas si povedať, prečo je jar
najlepším ročným obdobím.
Konečne poriadna porcia slnečných lúčov - po
mrazivej zime prichádza konečne obdobie jari, aby na
vašich tvárach opäť vykúzlilo úsmev. Nielen, že slnko
svieti, ale konečne ho človek zase cíti; to teplo
slnečných lúčov vychádzajúcich z veľkej žltej gule na
oblohe. Príjemná správa – už nemusíme nosiť ťažké
bundy, môžeme si miesto toho obliecť jarný farebný kabátik, ktorý na nás celú zimu čakal v skrini.
Ideálne vonkajšie teploty - jar sa nachádza medzi dvomi extrémnymi obdobiami – tuhou zimou a spaľujúcim letom.
Toto obdobie je tak skvelé pre tých, ktorí si radi vychutnajú vonkajšie aktivity v príjemnej teplote a zároveň sa radi
večer schúlia pod teplou perinou.
Viac slnečných hodín behom dňa - o jarnej rovnodennosti začínajú byť dni dlhšie než noc a na to celú zimu čaká
drvivá väčšina z nás. Tento prelom je ideálny pre hľadanie nových koníčkov či naštartovanie nových projektov. Lákalo
vás niekedy záhradníčenie či remeslo? Nie je na čo čakať, jar je najvhodnejšie ročné obdobie pre vznik niečoho nového.
Kvetiny sú všade - hovorí sa, že zima sa chýli ku konci, keď sa objavia snežienky. Práve tie započínajú obdobie plné
oslnivých farieb, vôní – krásne kvetiny sa nachádzajú takmer všade. Stromy sa zelenajú a lesy plnia životom. Nádhera!
Jarné upratovanie - väčšina z nás má toto slovné spojenie zafixované skôr ako niečo negatívne. Ale pozrime sa na to
z druhej stránky. Upratovaním starých vecí vzniká miesto pre nové. Rovnako je to aj s našou mysľou. Pusťme si do
hlavy novú inšpiráciu. A nie je nad ten pocit, keď je čistenie hotové a my sa pozeráme na ten žiarivý výsledok. Už vám
to neznie tak hrozne?
Nabíjajúce výlety do prírody - už s prvými náznakmi jari sa mnohým ľuďom začnú chvieť ruky po nových
objavovateľských dobrodružstvách. Na jar je ten správny čas oprášiť turistickú obuv a začať plánovať výlety do
majestátnych hôr, úchvatných krajinných scenérií – proste do prírody. Nezriedka sa stáva, že zážitky z ciest si pamätáme
po celý život.
Veľká noc - farebná a malebná Veľká noc je s jarou neodmysliteľne spojená. Tieto sviatočné dni sú skvelou
príležitosťou stráviť čas s tými, ktorých máte radi a na ktorých nám naozaj záleží. Užite si všetky zvyklosti, ktoré
k Veľkej noci patria a vstúpte do jari s úsmevom na perách. ☺
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Termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do
materskej školy na školský rok 2019/2020

od 15. apríla do 10. mája 2019
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia
povinnej školskej dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
- dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Do materskej školy sa prednostne prijíma dieťa:
- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ostatné podmienky prijímania detí
- podanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v stanovenom termíne do 10. 5. 2019,
- deti sa prijímajú s nástupom v 9/2019.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete vyzdvihnúť denne v budove ZŠ s MŠ Školská 3 v čase
prevádzkových hodín, alebo stiahnuť na web stránke ZŠ s MŠ Šúrovce :
www.surovcezs.edupage.org
Žiadosť je potrebné odovzdať osobne zákonným zástupcom dieťaťa priamo riaditeľke ZŠ s MŠ
Mgr. Petre Mlíchovej, alebo zástupkyni pre MŠ Mgr. Jarmile Matisovej do 10.5. 2019.
Žiadosť bude akceptovaná iba kompletne a čitateľne vyplnená, spolu s potvrdením o zdravotnom
stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou musí byť aj údaj o povinnom
očkovaní.
Bližšie informácie k zápisu do materskej školy na telef. čísle 033 55 95 258 ab. mssurovce@post.sk
Vyjadrenie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude zákonnému zástupcovi doručené do 30. júna 2019.
Mgr. Petra Mlíchová – riaditeľka ZŠ s MŠ
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Prečo doma nespaľovať odpady?

Priemerná produkcia odpadu jedným občanom
Slovenskej republiky predstavuje niekoľko stoviek
kilogramov ročne. Rozšíreným zvykom je, že
značné percento tohto odpadu je spaľované
v lokálnych domácich spaľovniach (kotly, krby,
kachle).
Taká likvidácia odpadu je nie len nezákonná,
ale predovšetkým nebezpečná pre zdravie. Pri
spaľovaní vzniká mnoho nebezpečných látok, ktoré
unikajú do vzduchu a aj zápach obťažujúci Vás aj
Vašich susedov.
Spaľovanie nekvalitného uhlia a odpadov
z domácnosti je považované za najväčší plošný
zdroj dioxínov a ďalších jedov. Preto spaľujte len to,
čo do kotla patrí. Odpad je ekologickejšie,
ekonomickejšie
a
ohľaduplnejšie
triediť
a kompostovať.
Čím škodí spaľovanie odpadov?
Na rozdiel od spaľovní odpadu, kde je odpad
spaľovaný pri vysokej teplote a je privádzané veľké
množstvo kyslíku na to, aby boli rozložené
nebezpečné chemické látky, pálenie odpadu
v lokálnom ohnisku nie je uskutočňované pri takej
vysokej teplote, aby sa rozložili jedovaté zložky.
Rovnako nedostatočný prístup kyslíku nezaručuje
účinné spálenie odpadu.
V dôsledku nedokonalého spaľovania vznikajú
karcinogénne polyaromatické uhľovodíky (PAU).
Následne nie sú urobené žiadne opatrenia, aby boli
jedovaté škodliviny odstránené z dymu a ani
s popolom nie je po takom spaľovaní nakladané ako
s nebezpečným odpadom. Ak je v lokálnom ohnisku
spaľovaný organický odpad, vznikajú vo veľkej
miere škodliviny ako oxid uhoľnatý, kyanovodík,
benzopyreny (plyny prítomné v cigaretovom dyme
spôsobujúce rakovinu), dioxíny, obzvlášť, ak je
odpad vlhký.
Dioxíny poškodzujú imunitný systém, narušujú
hormonálny systém, poškodzujú vyvíjajúci sa plod
v tele matky, podporujú rast nádorov, negatívne
vplývajú na kardiovaskulárny systém, môžu
spôsobiť cukrovku alebo kožné ochorenia,
poškodzujú nervový systém.
Spaľovanie domového odpadu v lokálnom
ohnisku vždy sprevádza emisia jedovatých škodlivín
do ovzdušia. Ak pociťujeme zápach z domových
komínov, dospelá osoba nejaví zjavnú reakciu na
vznikajúce škodliviny (snáď okrem pálenia očí
spôsobeného chlorovodíkom, dusíkatými a sírnymi

plynmi, ktoré pri reakcii s vodou vytvárajú
kyseliny).
ALE!
Aj keď zdravá osoba netrpí bezprostredne
zjavnými dôsledkami takého spaľovania odpadov
z domácnosti, môžu sa u nej časom rozvinúť
choroby následkom dlhoročnej inhalácie.
Chronické ochorenia a väčšina druhov rakoviny
sa vyvíja viac ako 20 rokov a môžu byť spôsobené
práve dlhodobou nízkou expozíciou, ktorá sa
neprejavuje žiadnym momentálnym zjavným
poškodením organizmu.
S deťmi je to inak. Tie absorbujú až šesťkrát
viac škodlivín ako dospelí pri vdychovaní toho
istého vzduchu. Detské telo je tiež oveľa
náchylnejšie na poškodenie ortuťou, olovom,
kadmiom a ďalšími ťažkými kovmi prítomnými
v dyme.
Spaľovaním odpadu poškodzujete...
... nielen sami seba a svoje deti, ale aj svoje
najbližšie okolie. Na jedy vo vzduchu sú citlivejšie
deti, tehotné ženy, staršie osoby, alergici a ľudia
trpiaci astmatickým alebo iným respiračným
ochorením. Berme na nich ohľad.
Nespaľujte doma:
 plasty – pálením PVC vzniká veľké množstvo
dioxínov, tým viac, čím je obsah PVC v odpade
vyšší. Použitie PVC je nutné obmedzovať,
výrobky z PVC je najlepšie nekupovať – aj keď
ho nespaľujete, počas jeho použitia sa z neho
môžu uvoľňovať škodlivé ftaláty. Pri väčšine
výrobkov z PVC existujú alternatívne náhrady.
Pálením polystyrénu (PS) vzniká mimo iné
jedovatý styrén. Spaľovaním polypropylenu
(PP) – napr. izolačné fólie, umelohmotné
vodovodné potrubie a pod., polyetylénu (PE) –
napr. mikroténové sáčky, potravinové fólie či
PET fľaše podporujete vznik polyaromatických
uhľovodíkov.
 staré palety, drevo z demolácie, rozbitý nábytok
alebo natreté dosky či chemicky ošetrené drevo
– jeho pálením vyprodukujete asi 50-500 krát
viac dioxínov ako pri kúrení čistým palivovým
drevom (starý nábytok je vhodnejšie odovzdať
na zberný dvor).
 umelé textílie – pri nedokonalom horení vzniká
najmä čpavok. Ten už pri nižších
koncentráciách dráždi oči, sliznicu nosu,
pôsobí nevoľnosť a bolesti hlavy. V menšom
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množstve uniká kyanovodík, ktorý aj v malých koncentráciách vyvoláva škrabanie v krku,
sčervenanie spojiviek, prudké bolesti hlavy až závraty.
zvyšky jedla, trávu zo záhrady, lístie – pri spaľovaní organického odpadu vzniká najmä oxid
uhoľnatý, uhľovodíky a dechtové látky. Tieto materiály možno kompostovať (ak máte záhradku), inak
patrí do bežného kontajneru.
celofarebné letáky a časopisy – pri ich spaľovaní sa do ovzdušia môžu uvoľniť ťažké kovy z farieb,
ktoré spôsobujú vrodené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patria do triedeného odpadu – do
kontajnerov na papier.
nebezpečné odpady (napr. batérie, farby, lieky) – spálením ich nezničíte, ale jedovaté látky, ktoré
obsahujú, sa dostanú do vzduchu a následne do pôdy. Zber nebezpečného odpadu zaisťuje obec /
mesto – informujte sa o miestach, kam môžete nebezpečný odpad odovzdať. Všeobecne platí, že lieky
môžete odovzdať v lekárni a ostatné nebezpečné odpady v zbernom dvore.
pneumatiky – ich spaľovaním vznikajú polyaromatické uhľovodíky a ďalšie jedovaté látky. Opäť ich
bezplatne preberá zberný dvor.

Ako môžete pomôcť vy?
Trieďte odpad – základom je triedenie papieru, skla a plastov, a to už priamo u Vás doma. Triediť môžete
aj kovy, hliník a textil. Zistite si v zberných surovinách, ktoré vytriedené odpady vykupujú. Ak máte
záhradu, kompostujte bioodpady. Získate tak živiny pre pôdu, znížite množstvo odpadu a s ním spojené
poplatky za jeho likvidáciu.
Používajte do kozubov len schválené palivo – ak pálite drevo, dbajte na to, aby bolo poriadne vyschnuté.
S jeho vlhkosťou klesá výhrevnosť a rastú emisie škodlivín. Drevo dostatočne vyschne počas dvoch zím.
Nespaľujte chemicky ošetrené ani priemyselné drevo.
Berme ohľad na svojich susedov, deti ktoré sa hrajú v záhrade. Vychutnajme si pobyt na čerstvom vzduchu
bez „ rôznych príchutí“. Zdravie máme iba jedno.
Diana Eliášová

Novinky z dedinky

5
Rodičovský ples 2019

Tak ako každý rok, aj tento rok Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Šúrovce
zorganizovala rodičovský ples, aby výťažkom podporila deti našej ZŠ.
Prípravy takéhoto plesu môžeme počítať na mesiace a dokonca i na
roky, pretože dobrá kapela na ples je „vybukovaná“ vzhľadom k dĺžke
fašiangového obdobia, ktorá sa mení, aj na 2 roky vopred.
Tak sa 24. Rodičovský ples konal 9.2.2019 o 20:00 v Kultúrnom
dome v Šúrovciach. Sála bola výzdobou ladená do zeleno-bielej
kombinácie farieb. Na stoloch jemne blikotali sviečky a vo vázach
gybsomilka jemným spôsobom zvýrazňovala slávnostné prestieranie.
Každý hosť plesu mal pri dverách prichystaný welcom drink a každý pár
obdržal darček vo forme lístka na foto-box, kde sa mohol odfotiť a vziať
si z plesu fotografiu na pamiatku.
Slávnostné uvítanie predniesla predsedníčka RR pani Diana Eliášová.
Následne sa plesajúcim prihovorila pani riaditeľka Mgr. Petra Mlíchová
a uviedla vystúpenie detí.
Ako prvá nám zaspievala veľmi talentovaná žiačka 8.ročníka Katka
Drobná a ďalším bodom programu bol moderný tanec žiačok 6.-7.
ročníka, ktorý si s nimi pripravila pani učiteľka Danka Trnková. Po kultúrnom programe sa úvodným
valčíkom rozohrali hudobné nástroje skvelej skupiny Exil a hostia mohli začať plesať. Postupne sa zaplnil
parket a pokračovala skvelá zábava. Ako už po minulé roky, aj teraz sme mali výborného kuchára so svojim
tímom, ktorý nám prichystal skvelú bohatú večeru. Jedlo bolo pestré, chutné a porcia bola veľká ako pre
drevorubača.  Okolo polnoci sa losovala tombola. Hostia boli tak unesení cenami, že sa tombolové lístky
rozchytali svetelnou rýchlosťou. A niektorým sa ani neušli. Ceny boli hodnotné, sponzori boli štedrí a týmto
im posielame veľké ĎAKUJEME!!! Na tomto plese bolo rekordne veľa ľudí, takú účasť sme ešte nemali.
Je nám veľkým potešením, že naše úsilie padá na úrodnú pôdu. Výťažok z plesu je pre nás motivujúci,
že deti našej ZŠ tým získajú niečo, čo by za iných okolností nebolo možné. Dúfame, že sa všetkým páčilo
a o rok prídu znova. Budeme sa snažiť, aby bola atmosféra minimálne taká dobrá ako teraz, ak nie lepšia.
Keď všetko dobre dopadne, tak plesáme znova 8. 2. 2020. 

Karneval 2019
K poriadnym fašiangom patrí detský karneval. Tak
Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Šúrovce zorganizovala piatok
22.2.2019 túto akciu. Deti prichádzali v krásnych maskách.
Bolo pre nich prichystané občerstvenie, ktoré nám
podonášali šikovné mamičky, čo doma upiekli skvelé
koláčiky. Navarili sme more čaju, lebo to k občerstveniu
patrí.  Masky boli úžasnééé!!!
Rôzne strigy, čarodejnice, princezné, rytieri, levy,
tigre, mačičky, korytnačky, lienky, motýle, vojaci aj
s väzňami, indiánky, čertice, kovbojky, dokonca aj kostry,
strašidlá, baletky, víly, bol tu i drakula, zombíci, objavil sa
i potápač, policajt, fitness-trénerka, rimania, piráti, Pipi
dlhé pančuchy, a rôzne iné....
Do masiek sa obliekli i niektorí rodičia, za čo im patrí chvála. O zábavu sa nám staral šašo Jaro, ktorý
už u detí bodoval minulý rok. Na úvod rozprestrel červený koberec, po ktorom sa nám predstavili všetky
masky. Následne mal pre deti prichystané rôzne hry a tance, ale najviac sa deťom páčilo divadielko s jeho
pažrošom zajkom Dakom. Skúsený DJ Tomi mu sekundoval. Ako sa pri každej zábave patrí, bola aj
tombola. S tou nám finančne dopomohla kultúrna komisia našej obce. Týmto jej veľmi ĎAKUJEME!!! Deti
si poodnášali rôzne drobné hračky či učebné pomôcky, ktoré si mohli vybrať sami z tombolovej ponuky.
A tak ĎAKUJEME všetkým ochotným za pomoc!
Mária Šulecová
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Fašiangy v našej obci

Fašiangové obdobie trvalo od troch Králov do Popolcovej
stredy, zvyčajne sa končilo okolo Gregora. Jeden rok boli fašiangy
dlhšie, iný rok kratšie. Všetko záviselo od dátumu Veľkej noci.
40 dní pred Veľkou nocou sa fašiangy skončili troma dňami,
čiže krátkym fašiangom, ktorý sa začal v nedeľu a trval do utorka.
Do fašiangov sa včlenili aj obrady súvisiace so svadbami. Zvyklo
sa hovoriť, že cez kratšie trvajúce fašiangy sa dievky skôr vydajú,
pretože mládenci majú menej času na vyberanie, kým pri dlhých
fašiangoch si vyberanie mohli dovoliť.
K fašiangom patrili zabíjačky, znela hudba, spev, výdatne sa
jedlo aj pilo. Na celom Slovensku sa na posledný fašiang, ktorý bol
v utorok pred popolcovou stredou, dramatickým a veselým
spôsobom pochovávala basa. Dojedla sa praženica s klobáskami,
vyprázdnili sa vínne poháre i štamperlíky. Na fašiang sa
v tradičnom vidieckom prostredí ukončilo spoločenské stretávanie
mládeže, rovnako aj zábavy. Pre fašiangy platia viaceré pranostiky:
Aký je 1. fašiangový deň, také budú prvé jariny.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Ako každý rok, tak aj tento sa v našej dedine pochovávala basa.
Šúrovčanka spolu so Šurovankou pripravili sprievod v maskách po
uliciach Šúroviec. Škoda len, že do sprievodu sa zapája tak málo
ľudí. Treba zapojiť aj mládež, lebo sa môže stať, že o pár rokov nebudú vedieť, čo fašiangy vlastne sú. Chcem
sa poďakovať najmä seniorom, ktorí do sprievodu prišli a pripravili pre spoluobčanov kultúrny program.
Skončilo sa fašiangové obdobie a už sa môžeme pripravovať na Veľkú noc.
Mária Špačková
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Voľby sa uskutočnia v Kultúrnom dome v Šúrovciach a obyvatelia budú voliť v tých volebných
okrskoch, v ktorých volili aj prezidenta Slovenskej republiky.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Volič vloží jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z
hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla
najviac u dvoch kandidátov.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov,
inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?volby-ep

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska v Šúrovciach
V sobotu 16. 2. 2019 sa uskutočnila v KD
v Šúrovciach výročná členská schôdza JD
v Šúrovciach. Zo 127 členov bolo prítomných 90. Za
predsedníckym stolom sme privítali našu
predsedníčku JD Mgr. Máriu Špačkovú, ktorá aj celú
schôdzu
viedla,
podpredsedníčku
Janku
Viskupičovú, členku výboru Paulínu Benedikovú.
Čestným hosťom bola naša pani starostka Ing.
Bc. Žaneta Gogolová. Z okresného výboru JD
v Trnave bola delegovaná Mária Špačková, ktorá je
podpredsedníčkou JD v Trnave. Presne v ten deň sa
konal ples okresnej organizácie v Ružindole, na
ktorý všetci členovia predsedníctva museli ísť, lebo
ho organizačne pripravili. Ples bol výborný, dúfam,
že o rok sa ho zúčastníme aj my. Mal by byť
v Bučanoch, mali by sme to blízko. V úvode našej
schôdze vystúpila spevácka skupina Šurovanka
s novými piesňami a verím, že Vám spríjemnili toto
sviatočné popoludnie.
Správu o činnosti klubu za rok 2018 predniesla
predsedníčka Mária Špačková.
Prítomných
oboznámila s podujatiami, ktoré sa uskutočnili
v roku 2018. Bolo uskutočnených celkom 22 akcií.
Najviac sa nám páčil výlet do Bratislavy, pretože do
Národnej rady sa hocikto nedostane. Parádny bol aj
zájazd do Buchlova a návšteva pútnického miesta
Velehrad.
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Plán činnosti klubu dôchodcov v Šúrovciach na
rok 2019 prečítala p. P. Benediková. Správu
o hospodárení predniesla p. J. Viskupičová. Na
budúci rok sme pre seniorov pripravili množstvo
zaujímavých podujatí, návštevu výletov, divadla,
kúpalísk, športových a turistických podujatí.
Zúčastníme sa akcií poriadaných OÚ Šúrovce
a zapojíme sa aj do podujatí poriadaných Okresným
výborom JD v Trnave. Tento rok naša spevácka
skupina bude mať 10. výročie vzniku. Chceme
pripraviť prehliadku ľudových speváckych súborov,
dúfam, že nás prídete podporiť.
V diskusii vystúpila pani starostka, poďakovala
nám za činnosť a spoluprácu, my jej tiež, lebo bez jej

pomoci si nevieme činnosť klubu predstaviť. Často
medzi nás príde, porozpráva sa, poradí.
Na výročnej schôdzi nás potešila naša dychovka
Šúrovanka. Zahrali nám na počúvanie aj do tanca.
Patrí im naše poďakovanie.
Na záver – chcela by som poďakovať našej
predsedníčke za nás, všetkých dôchodcov, za všetko,
čo pre našu organizáciu a spevokol robí, a želáme jej,
aby sa jej podarilo uskutočniť všetky akcie, ktoré sme
si naplánovali. Boli by sme radi, keby sa do
plánovaných akcií v roku 2019 zapojilo čo najviac
členov, aby naša jeseň života bola veselšia
a radostnejšia.
Jana Viskupičová

Odborno-metodické zamestnanie – predlekárska prvá pomoc
Dňa 9. 3. 2019 sa členovia DHZ Šúrovce zúčastnili
kurzu predlekárskej prvej pomoci, ktorý sa konal v obci
Bučany. Podmienkou účasti bolo, aby všetci zúčastnení
mali absolvovaný základný výcvik pre hasičské jednotky.
Túto podmienku splnilo všetkých 11 členov našej DHZ.
Kurzu sa zúčastnili R. Adamec, R. Drábik, A. Fraňová,
L. Macho, I. Machová, M. Martinkovič, M.
Martinkovičová, P. Olah, R. Štefánik, A. Šefániková, R.
Uhrák. Na akcii sa zúčastnilo 115 členov z 20 DHZ alebo
DHZO nášho okresu. Na kurze boli prítomný aj pplk.
Mgr. Zoltán Takacs – riaditeľ OR HaZZ v Trnave,
p Vadovič Jozef a p. Blažo Ján za územnú organizáciu
Trnava. Akciu otvoril starosta obce Bučany p. Ing.
Kurinec Rastislav. Celá akcia prebehla vo veľmi
priateľskom a milom duchu. Dozvedeli sme sa veľa užitočných a potrebných rád pri poskytovaní prvej
pomoci. Veľmi nápomocné boli aj praktické ukážky, ktoré boli prenesené z reálneho života. Už sa tešíme na
ďalší takýto kurz.

Darovanie krvi
Dňa 13. 5. 2019 o 8:00 sa v našej požiarnej zbrojnici znova otvoria brány na našu
už známu Floriansku kvapku krvi, ktorú organizuje náš DHZ Šúrovce. Veľmi radi
privítame medzi nami už našich stálych darcov krvi, ale budeme veľmi radi, ak k nám
zavítajú aj nové tváre. Darovanie krvi je krásna a hlavne užitočná vec. Nikto z nás nevie, kedy ju bude
potrebovať, tak prečo nespraviť dobrý skutok aj pre druhých. Veď nás to nič nestojí, iba kopec milých ľudí
pokope a veľa zábavy. Všetci ste u nás vítaní. Tešíme sa na vás.

Radosť vidieť šťastnú iskričku v očiach deti
A toto sa podarilo štyrom našim členom dňa 8. 3. 2019. M. Martinkovičová, M. Martinkovič, R. Štefánik
a R. Adamec sa zúčastnili večerného výjazdu do Kultúrneho domu v Šúrovciach, kde prekvapili a potešili
naše deti, ktoré sa tam zúčastnili akcie „Noc s Andersenom“. Naši členovia im tam priniesli večeru – pizzu
a následne im zodpovedali kopec otázok. Deti boli veľmi zvedavé a dychtivé po odpovediach. Tešili sa aj
z toho, že si mohli vyskúšať zásahové obleky a na chvíľku sa cítiť ako hasiči. Veľmi by sme sa potešili, ak
by nám z nich vyrástli naši nástupcovia, ktorí by boli tak isto zapálení pre dobrú vec, ako sú naši členovia
DHZ Šúrovce.
Anna Fraňová
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Noc s Andersenom v našej knižnici

S veľkou radosťou sme 8. marca absolvovali s našimi deťmi v našej obecnej knižnici NOC
S ANDERSENOM
Do knižnice začali deti prichádzať v piatok o 17-tej hodine. O priebehu tejto noci by sa dala napísať jedna
dlhá rozprávka. Ako prvé sme si rozprávali o H.Ch. Andersenovi, kto to bol, kde býval a aké rozprávky
napísal. Ako prvá prišla pani Slávka Machová, ktorá nám prečítala tri rozprávky od
od H.Ch.Andersena. Posadali sme
si, niektorí políhali na vankúšiky
a tichučko počúvali. Po krásnej
rozprávke sme mohli privítať
deti z Karate klubu – Slovšport
Trnava. Deti a ich tréneri nám
predviedli ukážky zo sebaobrany –
kumite, kata a techniky z miesta
a pohybe. Po ukážkach si to naše
deťúrence mohli vyskúšať aj sami.
Bolo to smiechu a radosti.
V najlepšom zápale hier sa
na nás prišli pozrieť aj naši
dobrovoľní hasiči, ktorí deťom
porozprávali o svojom poslaní
prečo sa stali hasičmi. Najväčším
potešením pre deti bolo, že si
mohli
aj
sami
vyskúšať
výstroj. Zhodli sme sa na tom, že táto prehliadka bola nielen príjemná, ale hlavne poučná. Ako prekvapenie
pre deti bolo, že nám hasiči priniesli na večeru pizzu.
Deti čítali, hrali sa, súťažili, a počas noci k nám do knižnice zavítali aj ďalší hostia, ako p. učiteľka Katka
Mikulášová, ktorá nám taktiež prečítala rozprávku od H.Ch .Andersena - Bazulienka.
Najväčším prekvapením bol náš pán farár Marián Kolenčík, ktorý si priniesol vlastné knižky, z ktorých
nám tiež prečítal. Deti sa tešili, a na programe bol ešte celý rad ďalších všakovakých výmyslov
a prekvapení. O stravu a občerstvenie sa postarali tety z knižnice, aj dozor bol zabezpečený.
Konečne bolo 03:15 hod. ráno a deti konečne zaspali. Nikomu sa nič zlé nestalo, všetko prebehlo
a dopadlo tak ako malo. Veď viete, že každá správna rozprávka má len dobrý koniec...
Aj táto noc bola veľmi
vydarená, bola dôkazom, že táto
akcia nie je zbytočná, pretože sa
deti na ňu každý rok veľmi tešia.
Chcela by som sa poďakovať
sponzorom za sladkosti, ovocie
a iné - pre niekoho maličkosti - pre
nás pomoc a radosť. ĎAKUJEME
😊 Vďaka patrí aj Obecnému úradu,
ako aj p. starostke, ktorá ako každý
rok
zabezpečila
materiálnu
a finančnú stránku. A nešlo by to
ani bez pomocníkov, za ich úsilie
a ochotu zrealizovať túto úžasnú
akciu
pre
naše-vaše
deti.
ĎAKUJEM Martinke Ďurišovej
za obrovskú pomoc pri realizovaní
akcie.
Lídia Bašová
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AKTIVITY ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY
Aktivity školy

V januári sme zorganizovali lyžiarsky výcvik, ktorý absolvovalo 29 žiakov VII. a VIII. ročníka
v malebnom prostredí Horehronia v horskom hoteli Drotár v Hronci. Napriek tomu, že väčšina žiakov
nastúpila na lyžiarsky výcvik bez skúseností, 26 z nich podľa slov vedúcej výcviku Mgr. Moniky
Kucharovej splnilo všetky ciele lyžiarskeho výcviku.
Žiaci II. ročníka a III.A triedy zasa absolvovali 10 týždňový plavecký výcvik v Trnave na mestskej
plavárni Zátvor.
III. oddelenie ŠKD s pani vychovávateľkou Bc. Zuzanou Gvoždiakovou vystúpilo s tancom na
Hasičskom plese. Na Rodičovskom plese zaspievala piesne Katarína Drobná z VIII. ročníka a tanec
predviedli žiačky VI. a VII. ročníka pod vedením Mgr. Dany Trnkovej.
Úspechy sme zažili i
na
predmetových
olympiádach
v
okresnom kole biologickej olympiády
v kategórii C súťažili ôsmačky. Danka
Trnková obsadila 1. miesto s projektom
Presmerovanie
včely
na
umelé
napájadlo. V teoreticko-praktickej časti
(praktická aktivita a test) získala Danka
rovnako 1. miesto, Petra Karelová
obsadila 5. miesto.
V okresnom
kole
dejepisnej
olympiády úspešne reprezentovali našu
školu žiačky VI. ročníka. Hanka
Hábelová obsadila 1. miesto a Emka
Mericová 4. miesto.
Našim
žiakom
sa
darilo
i v umeleckých súťažiach. Katarína
Drobná z VIII. ročníka získala 1. miesto v okresnej speváckej súťaži Superstar. Hanka Hábelová zo VI.
ročníka obsadila 2. miesto vo výtvarnej súťaži Zvieratá v mori a na pobreží.
V obvodnom kole Hollého pamätník nás reprezentovali víťazi školského kola Peter Trnka z III.B
a Nina Droščáková z III.A. V poézii získal Peter Trnka krásne
2. miesto. Na súťaže žiakov pripravovali Mgr. Dana Trnková,
Mgr. Petra Mlíchová, Mgr. Renata Zavarská a Mgr. Helena
Karásková.
V škole sa snažíme o vylepšenie materiálneho
vybavenia tried a kabinetov z ušetrených rozpočtových
finančných prostriedkov. V II. ročníku a v IV.B nám pribudli
interaktívne tabule, v V., VI., VII. a VIII. ročníku
dataprojektory. Dokúpili sme CD prehrávače do tried na II.
stupni, do kabinetov 8 máp, súpravu na optiku a model
kostry. Pribudli nám i preliezky na detské ihrisko pre deti
materskej školy a ŠKD.

Rekonštrukčné práce
Budova školy zvonka vyzerá pekne, vnútro budov musí byť postupne, ako to financie dovoľujú,
rekonštruované. Za posledné 4 roky sa nám podarilo vymeniť väčšinu radiátorov a ventilov a časť
elektroinštalácie tvorenej pôvodnými hliníkovými rozvodmi ešte z roku 1960. Z rozpočtu školy sme aj
v uplynulom roku ušetrili financie, vďaka ktorým sme mohli počas jarných prázdnin vymeniť radiátory
v triedach I., II. ročníka a v počítačovej učebni. Kompletnou rekonštrukciou prešla elektroinštalácia
v triedach III.A a IV.B, v zborovni I. stupňa a priľahlej chodby na poschodí.
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Mgr. Petra Mlíchová

Projekt Akvizícia školskej knižnice
V školskom roku 2017/18 naša škola získala finančné prostriedky v hodnote
1100 eur z Fondu na podporu umenia v rámci projektu Akvizícia školskej knižnice. Zámerom projektu bolo
revitalizovať knižničný fond a pritiahnuť do knižnice viac čitateľov zaujímavými podujatiami. Projektové
aktivity prebiehali na našej škole v 1. polroku šk. roka 2018/19, ale aj v mesiaci január až marec 2019
Ku Dňu školských knižníc sme pripravili hodinu s literárnymi
postavami. Žiaci V.a VI. ročníka sa obliekli do kostýmov svojich
obľúbených hrdinov. Na hodinách literatúry predstavili postavy a
prečítali úryvky z kníh.
Žiaci prvého stupňa absolvovali hodiny čítania v školskej knižnici,
kde si zábavnou formou zmerali čitateľské schopnosti, učili pracovať
s textom riešením zaujímavých úloh. Liečime knihám somárske uši súťaž o najkreatívnejšiu záložku do knihy, akcie sa zúčastnilo 80 žiakov,
žiacka školská rada vybrala 11 najkrajších, ktoré boli ocenené
riaditeľkou školy.
Naši prváci, keďže už zvládli väčšinu písmeniek, boli pasovaní za
čitateľov školskej knižnice. Z nových kníh im čítali starší spolužiaci.V
školskej knižnici boli vystavené knihy zakúpené v rámci projektu.
Čitatelia ich budú môcť využívať počas výpožičných hodín, ale aj na
vyučovaní.
V marci usporiadali pani učiteľky z 2. a 3. ročníka pre žiakov
spoločné tvorivé čítanie. Využili novú literatúru pre deti, ktorú škola
zakúpila v rámci prebiehajúceho projektu. Nielenže si medzi sebou
mohli porovnať svoje napredovanie v čítaní, riešili tiež rôzne tvorivé úlohy k textu.
Žiaci VI. ročníka využili nové knihy na hodine literatúry v aktivite Spoznávame sa v bájkach.
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Aktivity v školskej knižnici budú prebiehať aj na iných predmetoch a naši žiaci a učitelia využijú nový
knižničný fond aj na prípravu na predmetové olympiády a súťaže.
Mgr. D.Vavrová

Pôsobnosť a poslanie Rady školy
Nakoľko aj dnes si niektorí občania našej obce myslia, že Rada školy je to isté ako rodičovské
združenie, preto mi nedalo nenapísať pár riadkov o pôsobnosti, poslaní a činnosti Rady školy.
Rada školy je zriadená podľa zákona NR SR č. 596 / 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov
školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov
školy z pohľadu školskej problematiky. Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa.
Riadi sa podľa vlastného štatútu. Je ustanovená na 4 roky. Štatutárom je predseda.
Má 11 členov a to:
 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
 traja zvolení zástupcovia rodičov školy,
 jeden zvolený zástupca rodičov materskej školy,
 jeden zástupca pedagogických zamestnancov školy a jeden z materskej školy,
 jeden zástupca nepedagogických zamestnancov školy.
Rada školy sa za posledné roky venovala iniciatíve výstavby materskej škôlky, na svojich zasadnutiach
spolupracovala s vedením školy a vedením obce. Diskutovala, podávala návrhy a námietky k témam, ako
je koncepčný zámer rozvoja školy, činnosť školy a škôlky, návrh rozpočtu školy, inovovaný školský
výchovno-vzdelávací program, zaujímala sa o stav jedálne, telocvične a o aktuálne problémy školy
a materskej školy.
Nie vždy sa viedli zasadnutia v pokojnej atmosfére, ale takto to v živote chodí, nakoľko sme sa dotýkali
dosť závažných tém. Ale aj napriek tomu si myslím, že sme to zvládli. A preto sa chcem aj touto cestou
poďakovať všetkým členom, lebo sa aktívne zapájali do diania okolo školy. Verím, že aj naďalej budeme
pokračovať v tom, čo sme začali a budeme nápomocní pre všetkých, ktorí nás budú potrebovať.
Zároveň sa chcem poďakovať pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí dnes
v neľahkých podmienkach zvládajú chod školy a škôlky, a že sa musia stretávať s rodičmi, ktorí
nerešpektujú žiadne pravidlá a možno nemajú ani potuchy, v akých podmienkach pracujú zamestnanci
školy.
Preto mi len ostáva dúfať, že konečne sa začne stavať nová materská škola, ktorá bude veľkým
prínosom pre našu obec. Viem, že vedenie obce robí v tejto veci maximum a stavba bude rásť rýchlejšie
ako samotné papierovanie – nuž, zákon je zákon a bez toho sa nepohneme.
Hletková Ildikó
Predseda rady školy
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Via Dolorosa – cesta, po ktorej kráčal Ježiš
Je jeden piatok v celom roku, ktorý nazývame Veľkým.
V ňom si pripomíname veľké Kristovo utrpenie a Jeho smrť
na kríži. Nachádzame ho v pašiách, evanjeliových čítaniach,
v kresťanských obradoch. Aj v slávení krížovej cesty. Mnohí
sa práve v tento deň vyberáme rozjímať k štrnástim
zastaveniam, ktoré sú spomienkou na bolestnú a vykupiteľskú
Ježišovu krížovú cestu na Golgotu. Táto modlitba je
sprítomnením spásnych udalostí spred 2000 rokov.
Zastavenia sú pripodobnením cesty, po ktorej pred 2000
rokmi kráčal s krížom na svojich pleciach samotný Ježiš. Táto
cesta dnes vedie uličkami starého mesta Jeruzalem a nesie
názov Via Dolorosa – Cesta bolesti.
Tri náboženstvá
Jeruzalem, najväčšie mesto Izraela, starodávne, plné a rušné. Je domovom štyroch národov, miesto v ňom
majú tri veľké náboženstvá. V Jeruzaleme spolunažívajú Arméni, Židia, moslimovia a kresťania. No jazykov
sa tu mieša oveľa viac. To vďaka davom turistov a pútnikov, obdivujúcich toto starobylé mesto. Pútnici sem
prichádzajú z celého sveta, aby práve tu našli zhmotnenie biblických veršov, opisov a príbehov bezprostredne
spojených s Veľkou nocou, životom Ježiša Krista a mohli sa dotknúť miest po ktorých chodil sám Spasiteľ
Ježiš Kristus. Prichádzajú, aby nanovo posilnili svoju vieru vo svojom živote.
Krížom krážom
Trasa dnešnej Via Dolorosa v uličkách starého mesta sa kľukatí pomedzi kamenné domy a jej 14 zastavení
je vyznačených tabuľkami v ich múroch alebo priamo v dlažbe. Ak si predstavujeme jeruzalemskú krížovú
cestu ako tiché miesto rozjímania, boli by sme prekvapení, že skutočnosť je iná. Tí, ktorí tam boli, hovoria
o ruchu a chaose.
V bežný deň ju zapĺňajú obchodníci, ktorí svojimi pokrikmi lákajú turistov, trúbia tu autá, miestni si tu
žijú svojim životom. Časť jeruzalemskej krížovej cesty vedie moslimskou štvrťou mesta a tak pútnici
prechádzajú typickým arabským bazárom. V obchodíkoch sú rozvešané farebné šatky, miešajú sa tu vône
čajov, korenín, sladkostí a chlebových placiek, zo suvenírov si možno vyberať - od náboženských predmetov,
až po vodné fajky.
Od Piláta
Napriek tomu má pre veriacich
putovanie jeruzalemskou Via Dolorosa
silný náboj. Začína sa za jednou z ôsmych
brán mesta, za Štefanskou či inak
nazývanou Levou bránou.
Tu sú prvé dve zastavenia, ktoré
pripomínajú, ako bol Ježiš odsúdený na
smrť a ako zbičovaný a korunovaný tŕním
vzal na ramená svoj kríž. Drevený kríž si
tu vyzdvihnú aj mnohí pútnici, ktorí si
chcú zakúsiť kráčať touto cestou s ním.
Cesta ďalej prechádza popod oblúk
Ecce homo, ktorý je pamiatkou na Pilátov výrok, a následne pomedzi kamenné domy, kde si možno spomenúť
a sprítomniť, ako Ježiš niekoľkokrát padá pod ťarchou kríža, tiež na Jeho stretnutie s matkou, Šimonom
Cyrenejským, Veronikou aj plačúcimi jeruzalemskými ženami.
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Ku Golgote

Po deviatom zastavení sa charakter Krížovej cesty
mení. Terén stúpa prudko hore, smeruje ku Golgote,
k miestu Ježišovho ukrižovania. Tu stojí Bazilika Božieho
hrobu a v tomto starodávnom monumentálnom Božom
chráme je možné nájsť posledných 5 zastavení. Svedčia
o útrpných okamihoch v závere Ježišovho života,
o potupe, keď Mu zvliekali šaty, o bolesti, keď Ho pribíjali
na kríž a nakoniec ukrižovali. Strmými schodíkmi sa dá
dostať na najvyššie miesto chrámu, na vrchol samotnej
Golgoty, kde je pod prezdobeným gréckym oltárom
odhalená skala, v ktorej stál skutočný Kristov kríž.
Predstavuje miesto, kde Ježiš odovzdal svoju dušu Otcovi
a obetoval sa za nás všetkých, aby nás vykúpil. V jeho
blízkosti je kameň pomazania, zastavenie, kde sňali Ježišovo mŕtve telo z kríža a pred pohrebom ho pomazali
voňavými olejmi.
Monumentálny chrám
Bazilika Božieho hrobu je kamenná stavba monumentálnych rozmerov. Prvý kostol tu dal vo 4. storočí
postaviť cisár Konštantín na podnet svojej matky Heleny, ktorá objavila na tomto mieste Kristov kríž a hrob.
Odvtedy patrí medzi najvýznamnejšie pútnické miesta kresťanov. Prvotný chrám bol neskôr zničený
a znovu postavený, pričom k najvýznamnejšej prestavbám došlo v priebehu 11. a 12. storočia. Interiér baziliky
mnohí prirovnávajú k labyrintu nepravidelných priestorov, zákutí, výklenkov, schodísk a stĺporadí,
s množstvom rôzne vyzdobených kaplniek.
Boží hrob
Po jeho prehliadke však kroky všetkých pútnikov
smerujú do centra chrámu, pod vysokú kupolu, pod
ktorou je kaplnka Božieho hrobu. Je to vlastne
svätyňa, samostatná stavba uprostred Baziliky, pred
ktorou sa na vstup čaká v dlhom rade aj niekoľko
hodín. Do vnútra sa však vstupuje len na niekoľko
minút, či sekúnd. Priestoru vykladanému mramorom
dominuje skalný katafalk, na ktorom je položená
kamenná platňa. Je vyhladená od rúk pútnikov, ktorý
sa jej stáročia dotýkajú. Na nej bolo totiž položené
mŕtve Ježišovo telo. Podľa evanjelií uložili mŕtveho
Ježiša do hrobu Jozefa z Arimatey neďaleko Golgoty,
na miesto, kde sa v tých časoch pochovávalo. Hrobom
bol výklenok vo vápencovej jaskyni, s vytesaným hrobovým lôžkom, na ktoré pred dvoma tisíckami rokov
položili telo ukrižovaného Ježiša Krista a zapečatili ho obrovským oválnym kameňom.
Tí, ktorí k nemu na tretí deň prišli, našli kameň odvalený a hrob prázdny. Dodnes k tomuto prázdnemu
hrobu prichádzajú státisíce veriaci všetkých vierovyznaní. Nenachádzajú v ňom však prázdnotu, ale
veľkonočné posolstvo a nádej o zmŕtvychvstaní Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý svojím zmŕtvychvstaním
premohol raz a navždy hriech a smrť a daroval nám všetkým večný život a zmŕtvychvstanie.
A ako chápeme my posolstvo Veľkej noci? Ak nám doteraz azda unikalo, práve teraz je pravá chvíľa, aby
sme túto radostnú zvesť prijali a pevne v sebe zakotvili. Len viera v zmŕtvychvstanie dá totiž zmysel našej
každodennej námahe. Jedine v jej svetle pochopíme, čo je pomíňajúce a čo večné, čo bezvýznamné
a čo dôležité. A tak sa veľkonočné posolstvo pre nás stane cestou k skutočnej plnosti života – k večnému
životu s Bohom. Môžeme mať veľa túžob, no všetky nech sú podriadené tej najdôležitejšej – túžbe po novom
živote. Preto žime tak, aby sme boli hodní naplnenia túžby po novom, šťastnom a radostnom živote s Ježišom
v Božom večnom kráľovstve. To Vám všetkým zo srdca želá a praje váš duchovný otec – p. farár Marián.
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Šachový klub

4. krajská liga A22 juh sezóna 2018/2019
Napriek zlepšujúcim sa výsledkom v ligovej súťaži (v minulom roku Šúrovce ako nováčik 4. ligy
skončili na 10. mieste a teraz na 6. mieste), šachový klub prichádza s novou koncepciou vedenia,
propagácie a činnosti samotného klubu v obci s cieľom rozšíriť členskú základňu tak, aby sa jeho členovia,
hlavne z radov mládeže, mohli častejšie zúčastňovať rôznych turnajov a pravidelne pôsobiť v samotnej
ligovej súťaži.
Preto sa v našej obci v predposledný deň minulého roka po prvýkrát uskutočnil väčší šachový turnaj
s cieľom nielen zviditeľniť obec, ale dostať šach do povedomia širokej verejnosti, ako aj vzbudiť záujem
u tých osôb, ktoré šach nehrávajú pravidelne a nie sú registrované v Slovenskom šachovom zväze. Toto sa
podarilo, nakoľko turnaja sa zúčastnili noví hráči z našej obce a po turnaji prejavili záujem naučiť sa hrať
šach ďalší z radov mládeže.
V mesiaci marec sme začali už s pravidelnými tréningami s narastajúcou účasťou (na poslednom
tréningu desiati od predškoláka po dospelých). Uvedomujeme si, aké je v dnešnej modernej elektronickej
a uponáhľanej dobe ťažké (a nielen pre nás) získať nových členov, keďže čoraz viac času sa trávi
s počítačom, tabletom alebo telefónom. Týmto sa potom stráca záujem o ďalšie činnosti, ako aj záujem
stretávať sa s priateľmi na voľnočasových aktivitách. Preto sa potešíme každému novému záujemcovi, ktorý
si s nami môže zahrať a zasúťažiť v tejto krásnej hre. Tých, čo to nevedia, to samozrejme naučíme. Z tohto
dôvodu vznikla na internete (facebook) stránka
s názvom „Šachový klub Šúrovce“, kde je možnosť
kontaktu na nás a kde sú pre verejnosť pridávané
súhrnné informácie z turnajov a ligovej súťaže.
S rovnakým názvom vznikla aj diskusná skupina,
kde sú informácie o tréningoch a pridávané
metodické materiály pre záujemcov.
Turnaj v Šúrovciach sa konal 30.12.2018 na
deväť kôl s tempom hry 2x15 minút. Celková účasť
bola až 62 hráčov z rôznych častí Slovenska, ktorí
bojovali o hlavnú cenu pohár starostky, ako aj
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o ďalšie ceny. Turnaja sa zúčastnili aj šachoví majstri: medzinárodný majster (IM) Jerguš Pecháč, majstri
medzinárodnej šachovej federácie (FM) Martin Jablonický a Milan Szitkey (bývalý učiteľ ZŠ Šúrovce).
Z našej obce to boli žiaci: Marek Richnák, Daniel Mitas, Michal Richnák a Matej Karel. Súťažilo sa vo
viacerých výkonnostných a vekových kategóriách. Celkové poradie: 1. IM Jerguš Pecháč (TJ Mladosť
Žilina) 8,5 b, 2. FM Martin Jablonický (ŠK Osuské) 8b, 3. František Jablonický (TŠŠ Trnava MŠK
Sereď)...56. Daniel Mitas 3b....60. Marek Richnák 2b, 61. Michal Richnák 2b, 62. Matej Karel 1b. Cenu za
najlepšieho hráča z našej obce získal Daniel Mitas.
Nováčikovia
Michal
Richnák, Daniel Mitas a Matej
Karel sa v mesiaci marec
zúčastnili ešte ďalšieho turnaja,
ktorý sa konal v Hlohovci. Turnaj
sa hral na 7 kôl s tempom hry
2x15 minút. Daniel Mitas a Matej
Karel súťažili v žiackom turnaji
do 15 rokov (91 hráčov). Daniel
Mitas 63. miesto 3b. (3 výhry)
a Matej Karel 81. miesto 2 b. (1 výhra a 2 remízy). Michal Richnák 39. miesto 1b. (1 výhra) mal pozíciu
v turnaji ťažšiu, keďže pre svoj vek už musel hrať v OPEN turnaji (41. hráčov), kde boli hráči omnoho
skúsenejší. Výkon našich hráčov bol dobrý vzhľadom k tomu, že so šachom ešte len začínajú.
Konečná tabuľka - V-výhra (1b), R-remíza (0,5b), P-prehra (0b)
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
Cífer B
Orechová Potôň C
Modranka B
Veľký Meder
Hlohovec B
Šúrovce
Dolná Krupá
Gabčíkovo B
Dunajská Streda C
Modranka juniori
Špačince
Trnava D

Partie
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
8
8
7
6
5
5
5
4
3
3
3
1

R
1
0
1
1
2
2
0
1
2
2
1
3

P Skóre Body
2 35,5
25
3 34,5
24
3 35,5
22
4 32,0
19
4 29,0
17
4 28,5
17
6 27,0
15
6 23,0
13
6 22,0
11
6 20,0
11
7 23,0
10
7 20,0
6

1.kolo

Gabčíkovo B – Šúrovce

1:4

2. kolo

Šúrovce – Modranka B

0,5:4,5

3. kolo

Modranka juniori - Šúrovce

0:5

4. kolo

Veľký Meder – Šúrovce

2:3

5. kolo

Šúrovce – Orechová Potôň C

1:4

6. kolo

Dolná Krupá – Šúrovce

2:3

7. kolo

Šúrovce – Dunajská Streda C

3,5:1,5

8. kolo

Hlohovec B – Šúrovce

2,5:2,5

9. kolo

Šúrovce – Špačince

2,5:2,5

10. kolo

Trnava D – Šúrovce

3:2

11. kolo

Šúrovce – Cífer B

1,5:3,5

Výsledky jednotlivci
Lukačovič Miroslav 6bodov/8zápasov, Šipkovský Ladislav 6b/8z, Kinceľ František 3,5b/5z, Čmarada Juraj
2b/4z, Parák Vladimír 1b/2z, Bukovský Milan 3,5b/8z, Jablonický František 3b/7z, Karel Branislav 3b/7z,
Foltinovič Tomáš 0,5b/1z, Horecký Peter 0b/1z, Richnák Marek 0b/2z.
Branislav Karel
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