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„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára
sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
V decembri v roku 1990 bol mesiac október
vyhlásený
Valným
zhromaždením
Organizácie
spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október
za Medzinárodný deň starších. Mesiac október by mal byť pre náš všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších
ľudí v našom okolí.
Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to
nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou
súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom
nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.
Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí,
ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.
Úcta k naším otcom a k naším mamám, k naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby
naše zostali hladké a nepoškvrnené. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí
celý život, a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia, či starí rodičia.
Starostka obce a redakčná rada si touto cestou dovoľujú vyjadriť poďakovanie a úctu našim
seniorom za ich prínos pri budovaní našej obce, ich rady a neoceniteľnú pomoc.
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Novinky z dedinky
Úspech šúrovských včelárov

Náš región leží uprostred poľnohospodársky intenzívne obhospodarovanej krajiny. Nechránia ju lesy ani
parky, polia sú scelené do veľkých lánov, na ktorých sa pestuje iba niekoľko druhov monokultúry. Zmeny
klímy sa nás začínajú dotýkať veľmi rýchlo. Vo včelárení aj pri ostatných záhradkárskych
a poľnohospodárskych činnostiach sa stretávame čoraz častejšie s novými škodcami a nepriazňou počasia.
V našom prípade sú to pravidelné suchá.
Odborníci, vedci, predsedovia včelárskych spolkov ako aj štátni úradníci a ministerskí poradcovia sa
stretli 11.-13. septembra 2020 v Trnavskej radnici na podujatí Trnavský včelársky festival, aby hľadali
prijateľné riešenia na už spomínané problémy. Všetci vieme o kritickej situácii, ale zatiaľ iba hľadáme cestu,
ako spolupracovať, diskutovať a vytvárať riešenia vzniknutej situácie. Preto ZO SZV Trnava ponúkla
platformu, kde môžeme spájať sily pre záchranu včiel a tým aj pestrosti a úrodnosti krajiny.
Súčasťou podujatia bola
aj včelárska nedeľa, na ktorej
boli v priestoroch Trnavskej
radnice mestom Trnava
a
Slovenským
zväzom
včelárov ocenení zaslúžilí
včelári. Medzi ocenenými
boli aj naši šúrovskí včelári
páni Štefan Ondrejíček,
Jozef Števík a Ladislav
Viskupič. Dovoľte mi, aby
som im aj touto cestou
zagratuloval a poďakoval za
dlhoročnú aktívnu činnosť
vo
včelárskom
zväze
a poprial im ešte veľa
pekných včelárskych sezón.
Peter Trnka

Aktivity JDS v Šúrovciach
Exkurzia – Banská Štiavnica
16. septembra členovia JDS v Šúrovciach absolvovali exkurziu po krásach Slovenska. Mrzelo ma, že sme
nenaplnili autobus, ale asi úradovalo strašidlo korona vírusu. 31 účastníkov zájazdu malo v pláne navštíviť
Banskú štôlňu Bartolomej, historickú časť mesta a kaštieľ v Svätom Antone. Mali sme čo robiť, aby sme to
stihli.
Banskú Štiavnicu sme si
vybrali preto, lebo má
svoju
neopomenuteľnú
históriu. Banská Štiavnica
je slobodné kráľovské
banské mesto na strednom
Slovensku. Známa bola
ťažbou kovov – zlata
a striebra. Mesto je známa
pamiatková rezervácia od
roku 1950.
Sú tam
svetské pamiatky – Starý
a Nový zámok, Klopačka,
Banské
múzeum
v prírode, šachty a štôlne.
Cirkevné pamiatky –
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3 kostoly, kaplnka, synagóga a kalvária. Čo je zaujímavé, že
koncom
18.
storočia
bola
Banská
Štiavnica
s poddanskými dedinami – viac ako 20 000 obyvateľmi
2. najväčšie mesto Slovenska, tesne za Bratislavou. Mesto aj
s okolím - tajchy a Sitno je zapísaná do zoznamu Svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Ak by ste si
naplánovali výlet do Banskej Štiavnice, nedá sa to všetko
absolvovať v jeden deň.
Ako prvé sme navštívili Baňu Bartolomej. Vyfasovali sme
gumové plášte a prilby a exkurzia sa mohla začať. Bolo to veľmi
zaujímavé. Boli sme 50 metrov pod zemou. Keď sme si
predstavili, ako mohli v minulosti ľudia pracovať v takých
podmienkach 12 hodín denne, bolo to hrozné. Baníci pracovali
už od 12 rokov a dožívali sa iba 35 rokov. Ešte aj kone šachtami
púšťali do podzemia, kde v úplnej tme pracovali
2 týždne. Bolo to zaslúžené zlato aj striebro, ktoré vyťažili.
Sprievodca nám hovoril, že v tej dobe bola ťažba zlata
a striebra veľmi bohatá. Prehliadka trvala skoro 2 hodiny.
Odtiaľ sme sa presunuli na obed na Ranč Nádeje v Sv. Antone.
Po dobrom jedle sme si išli prezrieť kaštieľ vo Svätom
Antone. Je prekrásny. Miestnosti sú zariadené historickým dobovým nábytkom a umeleckými predmetmi.
Kaštieľ bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Odtiaľ sme sa presunuli späť do mesta. Previezli sme
sa Štiavnickou Ančou – malým vláčikom, po historickej časti mesta až pod kalváriu. Hore sme sa nedostali,
tam sa môže ísť len peši. Domov sme sa vrátili večer. Unavení, ale s dobrým pocitom, že sme boli
s milými ľuďmi a strávili sme príjemný slnečný deň.
Na 29. októbra plánujeme návštevu Nitrianskeho divadla – predstavenie Lásky slečny Eliotovej. Dáme
včas vedieť, či sa predstavenie uskutoční. Okresná JDS v Trnave zrušila v tomto roku všetky naplánované
podujatia. Všetky boli za účasti členov nad 100 účastníkov, nemôžu sa konať.
Zaželajme si, aby sa situácia ukľudnila, aby sme sa mohli stretávať na našich naplánovaných podujatiach.
Dávajte si pozor, noste rúška, aby sme v zdraví prežili túto nepríjemnú situáciu.
Mgr. Mária Špačková – predsedníčka JDS

Systém odpadového hospodárstva v našej obci – čo sa zmení od roku 2021?
V našej obci je odpadové hospodárstvo, dalo by
sa povedať, ešte v plienkach. Nie je to nič
chvályhodné a ja si to plne uvedomujem od chvíle,
odkedy som nastúpila do funkcie starostky. Systém
odpadového hospodárstva, ktorý máme v obci, je
potrebné zmeniť. Dôvodmi na jeho zmenu je z jednej
strany skutočnosť, že aj v tejto oblasti sa už
dokážeme posunúť vpred, čo ma veľmi teší,
a z druhej strany na samosprávu padá od roku 2021
ďalšia povinnosť v tejto oblasti a tou je zber
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
(ďalej len „BRKO“). V tomto článku sa pokúsim
objasniť, o čo vlastne ide, aký mám plán riešenia pre
našu obec, teda pre nás všetkých.
V prvom rade by som chcela ubezpečiť všetkých
obyvateľov obce, že so zvyšovaním poplatkov za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „poplatok za KO a DSO“) ja neuvažujem

a myslím si, že sa v tomto bode zhodnem aj
s poslancami obecného zastupiteľstva, avšak, pokiaľ
nebude iné východisko, tak sa budeme musieť
zaoberať aj touto možnosťou. Verím však, že k tomu
nedôjde. Ak dočítate článok do konca, tak vám to
bude zrejmé.
Poplatok, tak ako je nastavený, je nastavený
správne a zohľadňuje výdavky, ktoré našej obci
vznikajú pri zbere a likvidácii komunálneho odpadu,
ktorý v obci vyprodukujeme. Aj keď sa rok 2020 už
pomaly chýli ku koncu, nemáme ešte presné čísla
množstva komunálnych odpadov, tie sa dajú získať
až po uplynutí roka, preto budem vychádzať z údajov
roka 2019.
V roku 2019 naša obec vyprodukovala 485 ton
zmesového komunálneho odpadu, teda odpadu, ktorý
každý z nás vykladá v dvojtýždenných intervaloch
pred svoje obydlia. Okrem toho sme vyprodukovali
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170 ton komunálneho odpadu, ktorý pozostával z
biologicky rozložiteľného odpadu (je to odpad, ktorý
sa 2x zbieral spred obydlí a následne sa štiepkoval),
ďalej z odpadu z cintorína a veľkoobjemového zberu.
Naša obec vďaka týmto číslam patrí medzi „popredné
obce“, ktoré produkujú nesmierne veľa odpadu v
rámci trnavského kraja a preto aj ten poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady máme
na „popredných miestach“.
Systém odpadového hospodárstva som chcela
prepracovať hneď v prvom volebnom období, len
som sa nestretla s pochopením. O tom teraz písať
nechcem a ani nebudem, len chcem ozrejmiť (aby sa
nezabudlo), že som navrhovala zriadenie zberného
dvora, keďže vtedy na jeho zriadenie bolo možné
získať dotáciu, avšak nestretla som sa s pochopením
ani u časti obyvateľstva a v konečnom dôsledku ani
u väčšiny poslancov vtedajšieho obecného
zastupiteľstva, príslušné uznesenie si môžete nájsť na
webovom sídle. Ale ako som už uviedla, nebudem tu
teraz o tom písať. Od toho času dotácia na realizáciu
zberných dvorov nebola vyhlásená a teda sme sa do
nej ani nemohli zapojiť, nehovoriac o tom, že so
súčasnými poslancami obecného zastupiteľstva
nenachádzame pochopenie pre náš zámer zriadenia
zberného dvora s jedným obyvateľom našej obce,
ktorý je vlastníkom susedného pozemku, ale to tiež
nie je téma na tieto riadky). Tým nechcem povedať,
že zberný dvor v našej obci nebudeme mať zriadený
nikdy, ale za súčasných podmienok (priestorové
možnosti, kapacitné možnosti a finančné možnosti)
sa musí táto investícia posunúť na neskôr a nie na rok
2021.
Takže, čo nás vlastne čaká?
Obciam od nového roka pribudla povinnosť
triediť BRKO, teda odpad, ktorý každá domácnosť
vyprodukuje zo svojej kuchyne (napr. šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné
škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové
vrecko znečistené potravinami živočíšneho alebo
rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby
alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny
inak znehodnotené, .... atď.)
Nebudem tu rozpisovať zákony a k nim
vykonávajúce predpisy, na základe ktorých táto
povinnosť pre obec vyplýva, budem sa to snažiť
vysvetliť na podmienky našej obce.
Obec musí zabezpečiť taký objem nádob určených na
zber BRKO, aby mal každý obyvateľ k dispozícii
minimálne 250 litrov ročne. Na splnenie legislatívnej
povinnosti postačuje na 1 obyvateľa zabezpečiť
5 litrovú nádobu, ktorá bude odvážaná 1x za týždeň
alebo 10 litrovú nádobu, ktorá bude odvážaná 1x za
14 dní.
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Teda, zberová kapacita:
5l x 52 týždňov= 260 litrov/1 obyvateľ
10 lx 26 týždňov = 260 litrov/1 obyvateľ
Náklady na zabezpečenie zbernej nádoby znáša obec
a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za KO
a DSO. Nevyhnutné je pravidelné čistenie zberných
nádob, ktoré má prebiehať po každom odvoze
odpadu, keďže čistenie zberových nádob
a hygienizácia odpadu sú kľúčové vzhľadom na
environmentálne aj zdravotné riziká súvisiace
s BRKO (predsa len v tých nádobách bude kadečo
a kadečo sa z nich bude aj šíriť do okolia).
Teda suma sumárum – obce sú povinné
zabezpečiť pre všetkých svojich obyvateľov zberné
nádoby na BRKO, ktorých náklady na jej nákup
môže zahrnúť do poplatku za KO a DSO, čo znova
signalizuje zvýšenie už doteraz dosť vysokého
poplatku. Tieto nádoby, vzhľadom na ich obsah, sa
budú musieť pravidelne čistiť a hygienizovať, čo tiež
nebude zadarmo. A nehovoriac o frekvencii ich
vývozu, čo tiež predstavuje istú sumu nákladov a teda
znova zvýšenie poplatku. Ak sa naša obec bude
uberať týmto smerom, tak sa môžeme s poplatkom za
KO a DSO vyšplhať aj na 70 eur/osobu/rok.
Aký by to však bol zákon, ak by v ňom predsa
len neexistovala výnimka. Jasné, že aj v tomto
prípade existuje, len k jej využitiu musíme byť
súdržní a musíme dokázať, že nie sme natoľko
neschopní, aby sme si s takou záležitosťou, akou je
odpad, nevedeli poradiť. Musíme dokázať
kontrolným orgánom, že ako obec kompostujeme na
100%, teda každá jedna domácnosť kompostuje (na
obyvateľov bytových domov, teda bytovkárov, sa
vzťahujú iné povinnosti). Na prvý pohľad možno
nepredstaviteľné, ale určite nie nemožné. Tak ako
teda na to .
S poslancami som o tejto povinnosti obce
nedávno rokovala a navrhla som im niekoľko
spôsobov, ako komplexne prepracovať systém
odpadového hospodárstva. Poslanci vybrali jednu
možnosť, ktorú vám teraz predstavím, teda prvú časť
tejto možnosti, tú druhú predstavím neskôr
(v decembrovom čísle našich novín).
Obec by zakúpila kompostovacie zásobníky
(ďalej len „kompostéry“), ktoré by následne
rozdistribuovala
medzi
domácnosti.
Každá
domácnosť by obdržala jeden kompostér o veľkosti
700/800l. Tento kompostér by zástupca domácnosti
prevzal proti podpisu, pretože aj obec sa musí nejako
chrániť, že kompostéry občanom rozdala. Tieto
kompostéry budú občanom slúžiť jednak na
kompostovanie odpadu zo záhrad (okrem stromov
a krov, aj tie však, ak by si ich občania vedeli podrviť,
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tak by do kompostu mohli ísť) a jednak do týchto
kompostérov občania môžu vyhadzovať BRKO.
Týmto spôsobom si obec splní svoju povinnosť
zabezpečiť zber BRKO, avšak len za predpokladu, že
kompostér bude mať každá domácnosť. A tu by som
vás všetkých chcela poprosiť o spoluprácu.
Mnohí z vás kompostéry od obce nepotrebujú,
pretože ich majú doma a aj ich využívajú. Mnohí
majú tzv. „hnojiská“, ako sme im v minulosti
hovorili, takže tiež kompostujú. Ja mám napríklad
tiež doma kompostér, manžel ho so synom vyrobil zo
starých paliet, natrel starým olejom a slúži výborne.
Ja od obce kompostér potrebovať určite nebudem.
V tomto prípade však budem musieť predložiť
obci Čestné prehlásenie, že moja domácnosť, teda
všetci 4 členovia, kompostujeme. Týmto spôsobom
obec ušetrí nemalé finančné prostriedky, ktoré môže
naozaj využiť inak, ako nákupom kompostérov pre
občanov, ktorí ich naozaj nepotrebujú.
Takže zhrniem to. Máme 2 možnosti:
1) zakúpenie nádob určených na zber BRKO
- náklady na ich zakúpenie by obec mohla premietnuť
do zvýšenia poplatku za KO a DSO
- stúpnu tiež náklady na zber „ďalšieho druhu
odpadu“ – ďalšie možné zvýšenie poplatku
- stúpnu náklady na čistenie a hygienizáciu nádob –
ďalšie možné zvýšenie poplatku
2) zakúpenie kompostérov pre občanov na
náklady obce
- žiadne ďalšie náklady pre občana nevznikajú,
pretože kompostéry obec občanom účtovať nemôže
- kompostér prevezme oproti podpisu občan, ktorý ho
naozaj potrebuje a ktorému bude aj odovzdaný a v
prípade kontroly ho bude musieť preukázať
kontrolným orgánom, aj vzhľadom na tú skutočnosť,
že ho dostal od obce zadarmo

- občan, ktorý v súčasnej dobe akokoľvek
kompostuje (či už má vlastný kompostér, alebo
hnojisko), predloží obci Čestné prehlásenie (toto
Čestné prehlásenie platí 3 roky)
Z pozície starostky našej obce by som si priala,
aby sme sa pokúsili o možnosť č. 2, teda ísť cestou
kompostérov a Čestných prehlásení. Naozaj si
myslím, že by sme to zvládli a všetkým navôkol
ukázali, že to nie je nič nemožné a nezvládnuteľné
a keď sa naozaj chce, tak sa dá.
Nerada by som nastúpila cestu prvej možnosti,
pretože tu nám výrazne stúpnu náklady na
zabezpečenie tohto zberu, a nebudem klamať, ale
tieto náklady by sa museli premietnuť na všetkých
obyvateľov, a to bez ohľadu na to, či budem na
starostovskej stoličke sedieť ja, alebo niekto iný.
Naozaj skúsme porozmýšľať nad tým, akou
cestou sa vyberieme. Ponorme do tajov
kompostovania napr. aj naše deti, osveta je nesmierne
dôležitá a v konečnom dôsledku naozaj to nie je nič,
čo by sme nezvládli alebo sa mýlim? Dúfam, že tak,
ako sme sa popasovali s inými problémami,
zvládneme aj toto!
A pre tých, ktorí už aj teraz kompostujú, tak pre
tých prikladám Čestné prehlásenie, ktoré je potrebné
do konca tohto roka predložiť vyplnené na obecný
úrad, aby sme vedeli, koľko kompostérov treba
zakúpiť.
Čím
viac
Čestných
prehlásení
bude
predložených, tým menej kompostérov obec bude
musieť kúpiť a teda menej finančných prostriedkov
vynaložiť, ktoré určite vieme použiť aj inak.
Ďakujem veľmi pekne .
Mgr. Ing. Žaneta Gogolová


Čestné prehlásenie
Dolu podpísaný ............................................................... týmto čestne prehlasujem, že moja domácnosť
meno a priezvisko

na adrese ...................................................................v Šúrovciach, v počte ................. členov domácnosti
ulica, číslo domu

číslo

kompostuje biologicky rozložiteľné kuchynské odpady.
V Šúrovciach dňa .......................................
.............................................
podpis zástupcu domácnosti
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PIETNA SPOMIENKA PRI PRÍLEŽITOSTI 76. VÝROČIA SNP
Trnavská posádka v SNP
Vyvrcholením protifašistického zmýšľania a konania dôstojníkov a vojakov trnavskej posádky bola ich účasť
v SNP.
Na jar 1944 pplk. GOLIAN preložil do Trnavy vo funkcii pobočníka npor. Karola FRAŇU s úlohou
pripravovať v posádke povstanie a v čase jeho vypuknutia prevziať nad ňou velenie. Kapitán BENKA-RYBÁR
však v tom čase už v Trnave organizoval vojenský odboj a zapojil sa do prípravy SNP. Spolu s nadporučíkom
FRAŇOM, ktorého úlohou zostalo potom udržiavať stály kontakt s pplk. Golianom a postupne získať ďalších
dôstojníkov. Večer, 29. augusta, po rozhlasovom prejave gen. Čatloša, asi o 21. hod., dostala posádka telefonický
rozkaz pplk. Goliana (heslo: „ZAČNITE S VYSŤAHOVANÍM“) na mobilizáciu a vojenský odpor proti
Nemcom, ktorí začali obsadzovať Slovensko.
Na základe rozkazu veliteľa armády z Banskej Bystrice sa trnavská posádka presunula do Žarnovice, kde
zaujala obranné postavenie. Obyvatelia Žarnovice s nadšením prijali trnavských vojakov. Veľmi živé prijatie im
pripravili obyvatelia Baťovian (dnes Partizánske). Trnavská posádka nezotrvala na zverenom úseku v pôvodnom
zložení. Odčlenili z nej prápor mladých dobrovoľníkov, ktorí sa mali podrobiť vojenskému výcviku a prápor
KREMEŇ), ktorý nasadili do priestoru Prievidze. Odtiaľ zvádzal urputné boje cez Handlovú, Sklené, Kremnicu
až po Skalku, od 16. septembra do 27 októbra 1944. Hoci od začiatku boja boli nasadení v najprednejších líniách,
nestratili bojovú morálku a elán. Správali sa statočne a príkladne.
Po páde Banskej Bystrice väčšina vojakov ustúpila po strastiplnej ceste cez Staré hory na Donovaly. Ochranu
priestoru pôvodne zverenému celej posádke zabezpečoval len prápor Dunaj. Zviedol ťažké boje na úseku Horné
Hámre, Žarnovica, Dolné Hámre, Sandrik, Moruša, Močiak-Jalná, Hronská Breznica a Hronská Dúbrava.
Ústupový boj viedol až po Hrochoť, odkiaľ prešiel na partizánsky spôsob boja na Poľanu.
Obidva prápory, Kremeň aj Dunaj, po ústupe povstania do hôr prestali existovať ako organizované vojenské
jednotky. Mnohí ich príslušníci padli do zajatia a boli odvezení do koncentračných táborov, mnohí bojovali ďalej
v partizánskych oddieloch alebo sa vrátili domov. Veľa z nich v boji za našu slobodu obetovali život.
V mene všetkých občanov im ďakujem a vyjadrujem vysokú úctu. Tá patrí aj našim rodákom a rodinným
príslušníkom, ktorí sa povstania zúčastnili a k trnavskej posádke sa pridali: Klement Mrva, Marcel Vanák, Jozef
Ondrejička, Imrich Galbavý. Do SNP sa aktívne zapojili: Ľudovít Ambruš, František Benedik, Jozef Ďuriš, Jozef
Merica, Ján Hrušovský, Jozef Náhlik, Jozef Trokan, Michal Gašparík, Imrich Mikuláš, Monika Ďurišová, Jozef
Diko, Jozef Suchoň, Ernet Koštrna – zajatý v januári 1944 v Červenej skale – Telgárte a bol v koncentračnom
tábore v Nemecku v ESENE.
Česť ich pamiatke!
Mgr. Katarína Mikulášová
Slová poslanca k spoluobčanom
Rozhodol som sa ako poslanec obce Šúrovce a predseda kultúrnej komisie podeliť o pocit, ktorý som mal pri
organizovaní kladenia vencov k výročiu SNP, ktoré organizovala naša obec.
Vždy, ako občan obce a o to viac ako kapelník, mi veľmi záleží na tom, aby všetky zložky v obci a vôbec,
aby všetci spoluobčania tvorili spolu celok a vzájomne si pomáhali. Keď som oslovil jednotlivé zložky pri
organizovaní kladenia vencov, pocítil som radosť a vďačnosť za to, že všetci oslovení reagovali pozitívne
a ústretovo.
Tieto slová som sa rozhodol napísať aj preto, že často ako organizátor mnohých kultúrnych podujatí v obci
mávam pocit, akoby nás v obci už nič nespájalo, každý reaguje sám za seba a toto je zároveň poďakovanie a výzva
k tomu, že naozaj by sme sa mohli všetci aj my v dedine podporiť a byť si nápomocní pri organizovaní aktivít
v našej obci. Moje poďakovanie patrí:
-

Obecnému úradu Šúrovce
Zväzu protifašistických bojovníkov
Hasičom
Poľovníckemu združeniu
Organizácii záhradkárov – p. Richnákovi
Zväzu záhradkárov – p. Görögovi
Futbalistom
Základnej škole s materskou školou Šúrovce
Jednote dôchodcov
Vladimír Pavlovič
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LEVANDUĽA A JEJ ÚČINKY

Kto by nepoznal omamnú vôňu levandule a jej jedinečnú farbu. Bylinka, ktorá Vás na okamžik prenesie
do Provincie. Využiť ju môžete na výrobu oleja, tinktúry, sirupu, limonády alebo len tak ako kytičku pre
potešenie. Levanduľa nepatrí len do skrine ako ochrana proti moliam, ale má naozaj široké využitie:
• lieči depresiu,
• pomáha pri bolesti hlavy,
• skvalitní spánok,
• zmierni menštruačné bolesti,
• využíva sa pri hojení popálenín, jaziev a ekzémov,
• zbavuje stresu,
• má protizápalové účinky,
• uvoľňuje stres a napätie, podráždenosť.
Levanduľa je veľmi aromatická, preto ju do pokrmov
pridávajte opatrne. Využiť sa dajú kvety i sušené lístky. Hodí
sa k mäsu, do polievok, dezertov…
Pridávam pár receptov, ktoré sa u nás doma ujali a robievam ich pravidelne.
Levanduľový sirup
• 3 citróny
• 1 kg kryštálový cukor
• 500 g levanduľových kvetov
• 3 celé škorice (môže aj nemusí byť)
• 1 liter vody
POSTUP:
Kvety opláchneme a dáme do hrnca s vodou. Pridáme
nakrájané citróny a škoricu. Privedieme do varu a varíme
asi 15 minút. Odstavíme a dáme preč zo sporáka na 24 hodín
odpočinúť. Po tomto čase scedíme a privedieme opäť do
varu. Za stáleho miešania prisypeme cukor a varíme do
požadovanej hustoty. Naplníme do pohárov a otočíme
vrchnákom nadol a necháme takto až do vychladnutia.
Levanduľový olej
• 250 g sušených kvetov
• 1 liter kvalitného oleja – za studena lisovaný (olivový,
ryžový, mandľový..)
• uzatvárateľnú fľašu alebo pohár.
POSTUP:
Kvety dajte do pohára zalejte olejom. Nechajte 14 – 20 dní lúhovať v teple. Následne precediť. Skladujte na
tmavom a chladnom mieste. Olej využijete na masáže alebo ako antiseptikum pri hojení rán a popálenín, ale
je výborný aj ako repelent proti komárom.
Levanduľová masť
• 1 kg bravčovej masti (ja používam aj kokosový olej)
• 100 g včelieho vosku (pozor, nie je vhodné pre alergikov na včelie produkty)
• 250 g čerstvých kvetov levandule
POSTUP:
Vo vodnom kúpeli zohrejte masť alebo kokos. olej a včelí vosk. Pridajte natrhané kvety a 10 minút miešajte.
Zmes necháme do druhého dňa uležať. Následne ju rozohrejte a preceďte cez gázu alebo sitko. Mastičku
dáme do malých kelímkov a skladujeme v tme a v chlade.
Levanduľový parfém
• 1 hrsť čerstvých kvetov
• 100 g liehu
• vanilková aróma

POSTUP:
Kvety zalejte liehom a pridáme arómu.
Nechajte 7-10 dní lúhovať. Preceďte do
flakónu od voňavky a môžete používať.

Diana Eliášová
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AKTIVITY ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY
Základná a materská škola v čase pandémie
Koronavírus zmenil celý svet, školstvo nevynímajúc. 11. marca tohto roka sa zavrela školská brána.
Vyučovanie bolo prerušené do odvolania. Počas tohto obdobia vyučovanie prebiehalo samoštúdiom žiakov
prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi.
Na dištančné ( diaľkové) vzdelávanie sa slovenské školstvo vrátane našej školy nikdy nepripravovalo.
Prvou základnou podmienkou online vzdelávania je, že žiaci aj učitelia budú mať rýchle a kvalitné pripojenie
na internet a počítačové vybavenie. Niektoré domácnosti majú síce internetové pripojenie, ale o jeden počítač
sa delí viac súrodencov, niektoré deti majú internet len v mobilnom telefóne. Učitelia zasa často majú len
vlastné laptopy, mobily a domáci internet.
Učitelia riešili základné otázky, akými cestami dostať k žiakom učivo, ako im odovzdať novú látku
a overiť ich vedomosti. Na webovej stránke školy bola vytvorená sekcia Samoštúdium, kde učitelia zadávali
úlohy pre žiakov I. stupňa. Úlohy pre jednotlivé triedy a predmety na II. stupni zadávali učitelia cez aplikáciu
Edupage. Niektorí učitelia vyučovali cez Zoom, vytvárali si skupiny pre svojich žiakov na sociálnych sieťach.
Pre žiakov natáčali videá s vysvetlením učiva, posielali žiakom prezentácie, poznámky k učivu, zadávali
úlohy. Niekoľkým žiakom, ktorí mali problémy s pripojením na internet nosili zadania osobne v papierovej
podobe. Žiaci plnili úlohy zadané učiteľmi a posielali ich na kontrolu. Následne im bola poskytnutá spätná
väzba o ich práci, učitelia slovne hodnotili žiakov, pomáhali im odstraňovať chyby.
Nové skúsenosti zažívali i rodičia, ktorí sa doma dostali do rolí učiteľov. Žiaci sa museli vysporiadať
s úplne novým denným režimom, museli zvládať sociálnu odlúčenosť od spolužiakov či vyrovnať sa
s obmedzeniami voľnočasových aktivít.
Pre deti a rodičov materskej školy a ŠKD vytvorili naše pani učiteľky a vychovávateľky skupiny na
sociálnej sieti . Určené boli predovšetkým rodičom detí, ktorí chceli načerpať nápady a inšpirácie pre aktivity
s deťmi, keďže nemohli navštevovať materskú školu a ŠKD. Deti ukázali svoje výtvory, aktivity a podporili
sa navzájom v časoch, ktoré neboli jednoduché. Zmeny sa dotkli aj prijímacích skúšok na stredné školy
a zápisov do základnej i materskej školy. Deviataci sa potešili, že ich obišlo Testovanie 9. Pri prijímaní na
stredné školy sa však potešili len tí z nich, ktorí si uvedomovali, že známky sú dôležité. Prijímaní boli podľa
dosiahnutých priemerov známok a umiestnení na predmetových olympiádach.
Zápisy do 1. ročníka základnej školy i do materskej školy sa uskutočnili elektronicky pomocou
elektronickej prihlášky na stránke školy. Zapísaných do 1. ročníka základnej školy bolo celkovo 32 detí.
Potešilo nás, že rada školy i zastupiteľstvo obce súhlasili s otvorením 2 tried prvého ročníka. Do materskej
školy bol zapísaný rekordný počet detí -40, vo veku od 2-5 rokov. Do priestorov základnej školy však bolo
možné umiestniť len 25 novoprijatých detí. Veríme, že do konca kalendárneho roka bude nová materská
škola dokončená a v januári sa budú môcť prijať ďalšie deti.
V júni bola prevádzka materskej a základnej školy (pre 1. – 5. ročník) so súhlasom zriaďovateľa a za
splnených hygienických opatrení (samostatné vchody, nákup dezinfekcie, bezdotykové teplomery, ranný
filter, balenie príborov a veľa iných opatrení) obnovená. Do materskej školy nastúpilo 30 detí v dvoch
skupinách, do základnej školy 74 žiakov v piatich skupinách. Fungovalo i stravovanie a Školský klub detí.
Od 22.6. nastúpili do školy i starší žiaci. Tešili sme sa, že aspoň posledné chvíle uplynulého školského
roka sme mohli stráviť spoločne v škole. Školský rok sa nám podarilo úspešne ukončiť, všetci žiaci boli
hodnotení v riadnom termíne. Skonštatovať môžeme, že dištančné vzdelávanie je síce moderné, ale skutočnú
sociálnu interakciu medzi žiakom a učiteľom a medzi žiakmi navzájom nedokáže nahradiť.
Mgr. Petra Mlíchová

Nový školský rok v základnej škole
V školskom roku 2020/2021 má základná škola 12 tried, v prvom, v piatom a v šiestom ročníku sú po
dve triedy, v ostatných ročníkoch po jednej triede. V tomto školskom roku navštevuje školu 228 žiakov.
Prevažnú väčšinu žiakov našej školy tvoria žiaci zo Šúroviec. 38 žiakov dochádza z iných obcí a miest, z toho
33 žiakov dochádza zo Siladíc . Päť žiakov sa vzdeláva v zahraničí. Školu navštevuje 14 individuálne
začlenených žiakov, predovšetkým s poruchami učenia, ale i s narušenou komunikačnou schopnosťou.
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I.A
I.B
II.
III.
IV.
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.
VIII.
IX.
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Triedny učiteľ
Mgr. Mária Brošová
Mgr. Helena Karásková
Mgr. Katarína Mikulášová
Mgr. Monika Kucharová
Mgr. Zuzana Hlubíková
Mgr. Dajana Mrvová
Ing. Lenka Hanáková
Mgr. Lucia Lebedová
Mgr. Zuzana Ambrušová
Mgr. Jarmila Ujlacká
Mgr. Dana Trnková
Mgr. Renata Zavarská

Počet žiakov
15
16
24
18
24
17
17
16
15
25
23
18

Poverenou riadením školy je Mgr. Petra Mlíchová, zástupkyňou pre ZŠ je Mgr. Dagmar Vavrová.
Ďalšími učiteľmi sú Ing. Miroslava Tomíková, Mgr. Miloš Čajkovič, Mgr. Lenka Matušková, Mgr. Jana
Bernadičová a Mgr. Marián Kolenčík. V troch oddeleniach školského klubu detí pôsobia p. Dušana
Haršányová, Bc. Ružena Bohunická, a Bc. Zuzana Gvoždiaková. Mgr. Renata Zavarská je výchovnou
poradkyňou, školskou psychologičkou je Mgr. Dominika Kovaříková.
Narastajúci počet žiakov a absencia samostatnej budovy materskej školy nám spôsobuje priestorové
problémy. Na vyučovanie využívame všetky školské priestory, vrátane cvičnej kuchynky.
Ponuka krúžkov na šk. rok 2020/ 2021:
Informatika ,Šikovníček, Tvoríme spolu, Šikovné ruky,
Farbičky-čarbičky, Farebný svet, Tancuj-tancuj,
Novinársky krúžok, Nemecký jazyk, Tenisový krúžok
a Matematický krúžok.
Už tretí rok je zriadená žiacka školská rada, ktorá
myšlienky a názory žiakov tlmočí učiteľom, vedeniu
školy a podieľa sa na organizovaní niektorých školských
akcií. Žiacku školskú radu vedie pani učiteľka Mgr.
Zuzana Ambrušová a tvoria ju zvolení žiaci z tried
druhého stupňa.
Počas prázdnin šikovné ôsmačky Hana Hábelová
a Ivana Kilianová pod dohľadom Mgr. Renaty Zavarskej
namaľovali nové logo
V.A Hana Diková, Nina Droščáková
školy. Sovu Myšiarku
V.B Veronika Sabová, Pavol Halán
ušatú tak môžete vidieť
VI.A Patrik Kunkela, Dominik Šabík
nielen v školskom
VI.B Liliana Ristová, Martin Bukovský
areáli, ale i na stene pri
VII. Stanislava Olejárová, Pavel Varga
vstupe do školskej
VIII. Hana Hábelová, Sarah Némethová, Matúš Silný
jedálne.
IX.

Prázdniny

jesenné
vianočné

Adam Benedik, Lea Hechtová, Petronela Machová,
Alexandra Kučíková

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom
prázdnin
28. október 2020
(streda)
22. december 2020
(utorok)

Mgr. Petra Mlíchová

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

29. október –
30. október 2020
23. december 2020 –
7. január 2021

2. november 2020
(pondelok)
8. január 2021
(piatok)
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AKTÍVNI ZÁHRADKÁRI

Situácia na Slovensku v súvislosti s pandémiou COVID-19 obmedzila životy všetkých nás. Do života
nám vstúpili rôzne obmedzenia, na ktoré sme predtým neboli zvyknutí. Prerušil sa priamy sociálny kontakt
medzi ľuďmi. Po čiastočnom uvoľnení obmedzení Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov –
ZO SZZ 16-78 Šúrovce usporiadala brigádu, ktorej cieľom bola údržba workoutového ihriska v Šúrovciach.
Toto ihrisko bolo dlhšiu dobu uzatvorené a preto bolo celé zarastené burinou. Napriek tomu, že priemerný
vek členov ZO SZZ 16-78 je vysoký, stretlo sa ich trinásť (z toho bolo päť manželských párov) v stredu 27.
mája 2020 a pustili sa do práce. Postupne vyčistili kamienkovú plochu ihriska od buriny, ktorá vyrastala spod
kamienkov. Opravili vyčnievajúce časti podkladových textílií pod kamienkami a vyrovnali kamienkovú
plochu – kde bolo kamienkov veľa, tam ich odobrali a kde bola zasa tenká vrstva kamienkov, tam ich dosypali.
Na ihrisku sú aj plochy so zeminou, kde nie sú kamienky. Na týchto plochách burina siahala miestami až
skoro po pás. Záhradkári ju ručne vytrhali aj s koreňmi. Na fúrikoch odvážali túto burinu a pred ihriskom ju
nakladali na korbu nákladného auta, ktoré poskytol obecný úrad. Buriny sa nazbieralo toľko, že kopcovito
zaplnila celú korbu auta. Po vytrhaní buriny záhradkári plochy okopali a zarovnali. „Skrášľovacou
procedúrou“ prešiel aj vstup na ihrisko.
Vstupná bránka bola oceľovou kefou
vyčistená od hrdze a natretá základnou
syntetickou farbou. Na druhý deň získala
nový bledozelený vzhľad nanesením vrchnej
syntetickej farby.
Druhá brigáda ZO SZZ 16-78 Šúrovce sa
konala o tri týždne – utorok 16. júna 2020.
Zúčastnilo sa na nej štrnásť záhradkárov.
Okrem toho prišiel pomôcť aj pán Peter Trnka
a traja pracovníci obecného úradu – Lídia
Bašová, Miroslav Komárňanský a Jozef
Kupčík. Na obecnom nákladnom aute bolo
k ihrisku privezených 14 betónových
podhrabových dosiek, ktoré záhradkári
upevnili do zeme popri plote workoutového
ihriska. Teba pripomenúť, že hmotnosť
každej dosky je okolo 80 kg a tak sa záhradkári (i keď sú to väčšinou dôchodci) vyrovnali návštevníkom
vedľajšej posilňovne, ktorí cez okno sledovali námahu záhradkárov. Aby sa nemiešali kamienky so zeminou,
boli na ihrisku osadené obrubníky, ktoré oddelili plochy so zeminou od plôch s kamienkami. Počas brigády
ženská časť záhradkárov okopala a vyrovnala plochy so zeminou. Keďže na niektorých miestach bolo málo
zeminy, traja z brigádnikov priviezli nákladným autom zeminu, ktorá sa sem dosypala. Potom na tieto plochy
zasiali ihriskovú trávu, ktorú starostlivo zapracovali do zeme. Brigádu však prerušil dážď a tak boli záhradkári
nútení práce prerušiť. Po daždi však prišiel vietor a ten za pár hodín vysušil plochy na ihrisku. Preto sa traja
záhradkári vrátili, aby dielo dokončili. Na obecnom aute priviezli 25 stromčekov – tují. Do asi meter širokého
miesta medzi plotom a chodníkom ihriska
natiahli netkanú textíliu. Do nej postupne
vystrihovali otvory, cez ne vykopali jamky do
zeme, do ktorých sadili privezené tuje. Potom
na textíliu pod tujami nasypali kamienky.
Samozrejme, že zasadené stromčeky výdatne
poliali, aby vytvorili čo najlepšie podmienky
pre ich úspešné presadenie.
Betónové podhrabové dosky, tuje, trávové
semeno a netkanú textíliu financoval Obecný
úrad v Šúrovciach. Práce, ktoré sa urobili počas
oboch brigád, boli fyzicky veľmi náročné.
Záhradkári boli unavení, ale pri pohľade na
novú tvár ihriska ich naplnil dobrý pocit, že
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ich vynaložená námaha prinesie úžitok
obyvateľom Šúroviec. Všetkým záhradkárom,
ktorí sa zúčastnili týchto brigád patrí VEĽKÁ
VĎAKA za množstvo urobenej práce, za
poskytnutie svojho vlastného náradia
použitého pri práci, ale aj za darovanie
obrubníkov, zeminy, či farby.
Dňa 19.9.2020 sa konala okresná
konferencia Slovenského zväzu záhradkárov
v Ružindole, kde predseda našej organizácie
prevzal Ďakovný list za spoluprácu
s okresným výborom SZZ. Republikový
výbor SZZ na tejto konferencii udelil
Vyznamenanie III. stupňa Václavovi
Bukovskému. Vyznamenanie je obrovským
ocenením práce predchádzajúceho predsedu našej ZO SZZ 16-78.
Zároveň chceme informovať občanov Šúroviec, že základné informácie o našej záhradkárskej organizácii
nájdu na web stránke obce Šúrovce, kde je aj k dispozícii prihláška za člena. Budeme radi, keď sa rozrastie
naša členská základňa.
doc. Ing. Augustín Görög, PhD. - predseda ZO SZZ 16-78 Šúrovce
ČO NÁS EŠTE ČAKÁ, KÝM UKONČÍME ROK 2020?
Ani sme sa nenazdali a už onedlho budeme stáť na prahu nového roka. Povieme si, ďalší rok za nami
a ďalší rok pred nami. Ešte však máme na takéto zmýšľanie trochu času, hoci onedlho už začnú Vianoce –
aspoň tie televízne, kde nás už začnú lákať na rôzne akcie, výpredaje a neodolateľné ponuky. Už sme si nejako
zvykli, že Vianoce začínajú v októbri . Ale predsa len máme pred sebou ešte pár mesiacov a čo nás teda
v obci do konca roka čaká a čo neminie?
Nuž, tento rok bol nejaký zvláštny, začal sa síce plesmi, ale zasiahol nás neviditeľný nepriateľ, ktorý
sprevádza náš každodenný život. Niekto z nás frfle, niekto nie. Situácia je taká, že sa s týmto neduhom
budeme musieť vysporiadať najlepšie ako budeme vedieť a podľa prognóz – naučíme sa s ním žiť v nejakej
symbióze. Život sa však nezastaví a my musíme ísť ďalej.
A preto máme ešte pred sebou pár investičných aktivít. Na prvom mieste je dokončenie novostavby
budovy materskej školy, ktorá by podľa zmluvy o dielo mala byť dokončená do 31.12.2020. Ďalej náš čaká
začatie rekonštrukčných prác na Hasičskej zbrojnici, na ktorú sme dostali dotáciu zo štátu. Taktiež
onedlho budeme mať vyznačené dopravné značenie pred pomníkom na Valtašúrskej ulici. V tomto prípade,
ako som spomínala na obecnom zastupiteľstve, bolo potrebné v prvom rade posúdenie situácie dopravným
inžinierom, ktoré prebehlo na jar tohto roka s tým, že je potrebné uvedené riešiť cez projektovú dokumentáciu.
Na chvíľu nás zastavil COVID 19, ale hneď, ako to bolo možné, sme v „papierovačkách“ pokračovali ďalej
a v dohľadnej dobe sa bude realizovať dopravné značenie. Boli sme úspešní aj v žiadosti o dotáciu v Boji
s koronavírusom a z VUC Trnava sme získali 11 500 eur, ktoré budú použité na zakúpenie dezinfekčných
prostriedkov, bezdotykových stojanov, dávkovačov mydla, jednorazových rukavíc, návlekov na topánky,
atď...., a to pre všetky budovy, ktoré sú vo vlastníctve našej obce a kde dochádza k stretávaniu občanov.
Zateká nám tiež strecha na kultúrnom dome a preto ju musíme opraviť. Tieto stavebné práce by som tiež
chcela stihnúť do konca roka.
S poľutovaním však musím oznámiť, že vzhľadom na súčasnú situáciu všade naokolo nás, nebudeme
môcť zorganizovať októbrové tradičné Posedenie s dôchodcami, Jablkové hody a s najväčšou
pravdepodobnosťou ani Rozsvietenie vianočného stromčeka spojeného s návštevou Mikuláša. Uvidíme, čo
nám doba prinesie. Na seniorov som však nezabudla, darčeky sú pre vás pripravené a v priebehu mesiaca
október vám budú aj doručené.
Tak si navzájom držme palce, aby sme životné výzvy, či sú už súkromné, alebo pracovné zvládli čo
najlepšie. To nám všetkým zo srdca prajem!
Mgr. Ing. Žaneta Gogolová

Novinky z dedinky

13

ÚCTA K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU
V piatok 19. júna 2020 sa v liturgickom kalendári slávila
slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú pre celú
Cirkev zaviedol pápež Pius IX. v roku 1856. Konkrétne
prejavy osobitnej úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu
začínajú v 12. storočí.
„Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve
Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť
môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala
náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej
sviatosti.“ Tieto Pánova slová zo súkromného zjavenia sv.
Margite Márii Alacoque v kláštore v Paray-le-Monial v júni
1675 prispeli k rastúcej úcte Božského Srdca Ježišovho,
predovšetkým v praxi deviatich prvých piatkov.
Pokiaľ ide o magistérium Cirkvi, bol to najmä pápež Pius
XII., ktorý v roku 1956 vydal encykliku Haurietis aquas,
v ktorej podáva teologické zdôvodnenie úcty Najsvätejšieho
Ježišovho Srdca. Názov encykliky pochádza z prvých slov
verša v Knihe proroka Izaiáša 12,3: „Budete čerpať vodu
s radosťou z prameňov spásy.“ Pius XII. varuje pred dvoma
nepochopeniami
tejto
úcty:
naturalizmom
a sentimentalizmom. Naturalizmus, ktorý by sa pozeral na
Ježišovo Srdce z medicínskeho hľadiska len ako na
biologický orgán. Sentimentalizmus, ktorý redukuje
náboženstvo na sentimentálny dojem. Pius XII. videl v úcte
Božského Srdca rozhodnutie našej ľudskej lásky čerpať tie
vlastnosti, ktorými sa vyznačuje Božia láska.
Srdce – vyjadrenie celej osoby
V našom chápaní srdce najčastejšie označuje emotívnu stránku človeka a jeho citovosť. V biblickom
pohľade človek nie je chápaný v dualistickým spôsobom ako „telo“ a „duša,“ ale ako jednota tela a duše.
Preto rôzne časti ľudského tela sa môžu stať nositeľmi psychických vlastností. Psychické vlastnosti človeka
sa v Svätom písme prejavujú cez ľudské údy a orgány. Najdôležitejším orgánom je ľudské srdce, ktoré má
tieto charakteristiky: 1. Predstavuje celého človeka; 2. Je sídlom emócii, milosrdenstva, lásky; 3. Človek
premýšľa vo svojom srdci a v jeho srdci vznikajú myšlienky; 4. V srdci robí človek rozhodnutia.
Srdce predstavuje skúsenosť vzťahu, ktorý sa realizuje medzi dvoma osobami. Úlohou kresťana je vo
vzťahu ku Kristovi na vlastnom živote realizovať to, o čo prosíme, keď sa modlíme: „Pretvor srdce naše podľa
Srdca svojho.“
Prosba vyjadruje, že chceme celé svoje bytie, celú našu existenciu formovať Kristom, ktorý neprišiel dať
sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých, ktorý miloval svojich a miloval ich do
krajnosti. Chceme byť učeníkmi, ktorí sa učia od Učiteľa, ktorý ma tiché a pokorné srdce.
Jednota božskej a ľudskej prirodzenosti Krista
Sviatok Božského Srdca dáva do našej pozornosti dôležitosť Ježišovej ľudskej prirodzenosti, ktorú na
seba prijal v okamihu počatia. V Ježišovom tele tlčie ľudské srdce, ktoré miluje človeka nielen Božou láskou
ale aj tou najčistejšou ľudskou láskou. Práve skutočnosť vtelenia chráni kresťanstvo pred falošným
mysticizmom, ktorý by chcel obísť ľudskú prirodzenosť Krista. Autor Prvého Jánovho listu upozorňuje:
„Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha.“ (1 Jn 4,3) Ježišovo Srdce je súčasťou
jeho ľudskej prirodzenosti, ktorá je spojená s jeho božskou prirodzenosťou.
Preto aj označenie „Božské Srdce“ je správne, lebo ide o jednu božskú osobu Krista, v ktorej sú
neoddeliteľne spojené ľudská a božská prirodzenosť. Nejde preto len o nejaký obrazný výraz pre lásku, ale
o úctu Ježišovho telesného srdca. Kristus vlastnil city a emócie, ktoré sú vlastné ľudskej prirodzenosti.
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Syntéza biblického posolstva o Božej láske
V Svätom písme Starého a Nového zákone nenájdeme konkrétne prejavy úcty srdca Boha. Písmo však
ponúka mnohé miesta, ktoré hovoria o Božej láske, ktorá je hlavným dôvodom tejto úcty. Spomeniem len
niektoré kľúčové verše. Základným textom Prvého (Starého) zákona, ktorý izraelský národ dodnes denne
vyznáva, je výzva „Šema Israel – Počúvaj Izrael“… „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím
srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6,4) Je to ľudská odpoveď na Božiu lásku, na Božie
záchranné konanie v živote človeka. Prorok Ozeáš uvažuje nad vyslobodením Izraela z egyptského otroctva,
pričom pri rozprávaní o Bohu používa vlastnosti otca a matky: „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho
a z Egypta som povolal svojho syna… A ja som vodil Efraima, vzal som si ich na ramená, no nezbadali, že
ich opatrujem. Povrazmi ľudskosti som ich tiahol, lanami lásky; bol som, ako kto dvíha jarmo ponad ich líca,
a skláňal som sa k nemu chovať ho.“ (Oz 11,1.3-4) Ešte výraznejšie materinské črty Božej lásky sú uvedené
v Knihe proroka Izaiáša: „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Hľa, do dlaní som si ťa vryl.“ (Iz 49,15-16) Úcta Božského Srdca Ježišovho nachádza svoje konkrétne
a vrcholné vyjadrenie najmä v tajomstve bolesti a lásky Ježišovho utrpenia pre nás a pre našu spásu:
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby
mal večný život.“ (Jn 3,16) Milujúci učeník, ktorý spočinul pri Poslednej večeri na Pánovej hrudi, je
príkladom pre kresťana, aby „načúval“ Kristovmu Srdcu a aby jeho vlastné srdce bilo v súzvuku s Kristovým
posolstvom lásky. V slovách z Jánovho evanjelia: „Prebodli mu bok, z ktorého vyšla krv a voda“, vidí Cirkev
vrcholné vyjadrenie Božej lásky k človeku ako aj odkaz na sviatosť krstu a Eucharistie.
Posväcovať seba, Cirkev a svet
V dejinách kresťanstva sa postupne rozvinuli viaceré formy úcty, ktoré síce neobsahujú výslovné
ustanovenie v Svätom písme, ale z neho pramenia. Cirkev tieto formy odporúča na prehĺbenie duchovného
života. Svätý Tomáš Akvinský (1224-1274) charakterizoval rôzne formy pobožností a prejavov úcty ako
viditeľné rozhodnutie, ktorým sa veriaci človek chce dať do služby Bohu. Mnohí dnes už svätí praktizovali
tieto formy posväcovania, ktoré prinieslo bohaté duchovné ovocie v podobe obnovy nielen ich osobného
života, ale života samotnej Cirkvi a sveta. Spomeniem napr. pobožnosť krížovej cesty, modlitbu posvätného
ruženca, úctu Kristových rán, ale v súčasnej dobe predovšetkým úctu Božieho milosrdenstva v podobe
osobitne slávenej 2. veľkonočnej nedele a v pobožnosti Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Okolo úcty
Ježišovho Srdca sa rozvinula ľudová zbožnosť, litánie, piesne, ale predovšetkým prax sv. spoveď
a sv. prijímania počas deviatich po sebe idúcich prvých piatkov v mesiaci. Slávnosť Božského Srdca a úcta
k nemu, je teda odpoveďou človeka na nekonečnú Božiu lásku, lebo milovať Boha a milovať blížneho je
prvým a najväčším prikázaním.
Dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:
1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
3. Poteším ich v trápeniach.
4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie Srdcia.
11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
12.Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe,
sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude
bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.
Prajem nám všetkým, milovaní Šúrovčania, aby sme lásku Božského Srdca Ježišovho, ktorou nás miluje
rozdávali všade, kde budeme prítomní a všetkým, s ktorými sa stretneme.
Váš p. farár Marián
Zdroj: www.postoj.sk
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ŠACHOVÝ KLUB
Šach – 4. liga A22 juh sezóna 2019/2020

Kvôli celosvetovej pandémii COVID-19 boli súťaže prerušené a posledné kolo 4. ligy sa dohrávalo až dňa
14.6.2020, v ktorom družstvo ŠK Šúrovce hralo so Špačincami. Zápas sa skončil remízou 2,5:2,5 a tak naše družstvo
skončilo na konečnom 7 mieste. V poslednom kole by ani prípadná výhra nepriniesla lepšie umiestnenie, nakoľko súper
mal väčší bodový náskok. Oproti minulej sezóne je to zhoršenie o jedno miesto.
Konečná tabuľka

Výsledky kôl

Družstvo
Partie V R P Skóre Body 1. kolo Dolná Krupá B – Šúrovce 3: 2
2. kolo Šúrovce – Hlohovec
1,5 : 3,5
Hlohovec A
11
9 0 2 41,0
27
3. kolo Hlohovec B – Šúrovce
1,5 : 3,5
Modranka B
11
7 1 3 32,0 22
4. kolo Modranka juniori – Šúrovce 0,5 : 4,5
Gabčíkovo B
11
7 1 3 30,5
22
5. kolo Šúrovce – Gabčíkovo B
1:4
Dunajská Streda C
11
6 2 3 35,5 20
6.
kolo
Orechová
Potôň
C
–
Šúrovce
2 :3
Dolná Krupá
11
6 1 4 29,0
19
7. kolo Šúrovce – Dunajská Streda C 2,5 : 2,5
Modranka juniori
11
5 0 6 23,5 15
8. kolo Modranka B – Šúrovce
3:2
Šúrovce
11
3 3 5 27,0
12
9. kolo Šúrovce – Veľký Meder
2,5 : 2,5
Veľký Meder
11
3 3 5 25,5 12
10. kolo Trnava C – Šúrovce
3:2
Špačince
11
3 2 6 24,5
11
11. kolo Šúrovce – Špačince
2,5 : 2,5
Orechová Potôň C
11
3 2 6 22,5
11
Hlohovec B
11
3 2 6 22,5
11
Trnava C
11
2 1 8 16,5
7
V-výhra, R-remíza, P-prehra
Výsledky jednotlivci
Kinceľ František 5,5bodu/11zápasov, Čmarada Juraj 3,5b/4z, Lukačovič Miroslav 3,5b/7z, Bukovský Milan 3b/5z,
Meszaros Casey Ryan 2,5b/3z, Milec Gustáv 2,5b/4z,, Jablonický František 2b/4z, Čvirik Vladimír 1,5b/4z, Karel
Branislav 1,5b/6z, Šipkovský Ladislav 1b/4z, Foltinovič Tomáš 0,5b/3z.
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Šach – 5. liga TT-HC-PN sezóna 2019/2020
Našim juniorom sa v premiérovej účasti ligovej súťaže družstiev nepodarilo získať ani jeden bod, hoci k tomu mali
veľmi blízko v 2. kole proti Pečeňadom alebo v 4. kole proti družstvu Hlohovec C. Napriek tomu viacerí splnili cieľ –
vyhrať nejakú tú partiu, pričom dvom z nich sa priznal už aj medzinárodný rating FIDE: Mitas Daniel 1420 ELO bodov,
a Richnák Michal 1405 ELO bodov. V novom ligovom ročníku máme cieľ vyhrať už aj zápas (získať 3 body na 5
šachovniciach) a posunúť sa vyššie v tabuľke.
Tabuľka po 9. kole
Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
Partie V
Smolenice
10
9
Hlohovec C
10
9
Cífer C
10
7
Vrbové C
10
7
Modranka seniori 10
7
Modranka jun. B
10
4
Piešťany D
10
4
Cífer D
10
4
Pečeňady
10
2
D. Streda D
10
1
Šúrovce juniori
10
0

Výsledky družstvá
R
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

P Skóre Body
1 38,0 27
1 37,5 27
3 31,0 21
3 31,0 21
3 30,5 21
6 26,0 12
6 22,5 12
6 20,0 12
7 18,0
7
8 11,0
4
10
9,5
0

1. kolo D.Streda D – Šúrovce jun.
3,5: 1,5
2. kolo Šúrovce jun. – Pečeňady
2:3
3. kolo Cífer C – Šúrovce jun.
5:0
4. kolo Šúrovce jun. – Hlohovec C
2:3
5. kolo Modranka sen. – Šúrovce jun. 3 : 2
6. kolo Šúrovce jun. – Modranka jun. 0,5 : 4,5
7. kolo Piesťany D – Šúrovce jun.
4:1
8. kolo Šúrovce jun. – Vrbové C
0:5
9. kolo Cífer D – Šúrovce jun.
0,5 : 4,5
10. kolo Šúrovce jun. – Smolenice
0 : 5k

V-výhra, R-remíza, P-prehra
Najlepší žiaci
Richnák Michal (2 výhry/8 zápasov), Mitas Daniel (1 výhra, 1 remíza/7 zápasov), Richnák Marek (1 výhra, 1 remíza/8
zápasov), Pivarník Jakub (1 výhra/5 zápasov), Vičan Dávid (1 remíza/3 zápasy)
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Šach počas pandémie
Kvôli epidemiologickej situácii na Slovensku bola
činnosť nášho klubu po dobu 3 mesiacov obmedzená,
nakoľko počas nej boli prerušené všetky šachové súťaže
ako aj pravidelné štvrtkové tréningy. Napriek tomu sme
mali oproti iným športom aspoň malú výhodu v tom, že sme
mohli hrať aj naďalej z pohodlia nášho domova. Hrali sme
na internetovom serveri lichess.org, kde máme svoj tím
s názvom „ŠK Šúrovce juniori“. Klubové zápasy našich
žiakov preto mohli naďalej prebiehať každý týždeň.

Aj tento rok počas letných prázdnin žiaci ešte súťažili
medzi sebou cez internet o najlepšieho v riešení taktických
diagramov (Výsledky: 1. Richnák Michal (1601 bodov),
2. Benedik Adam (1450 b.), 3. Mitas Daniel (1326 b.),
4. Pivarník Jakub (1245 b.), 5. Görög Filip (1187 b.). Za veľké množstvo riešených diagramov boli žiaci za
podpory obce odmenení. Táto súťaž bola súčasne aj prípravou na nadchádzajúcu ligovú sezónu.
Hranie šachu na internete nemohlo nahradiť pocity, ktoré hráč prežíva pri hre za skutočnou šachovnicou
tvárou tvár voči súperovi. Preto sme radi, že tréningy v kultúrnom dome sa obnovili od 18.júna (každý štvrtok
od 17,00 hod. - pozývame nových záujemcov).
Branislav Karel
Rozpis zápasov 5. šachovej ligy TT-HC-PN
2020/2021

Rozpis zápasov 4. šachovej ligy A22 juh
2020/2021

10.10.2020

10:00 Piešťany D – Šúrovce juniori

18.10.2020

10:00 Šúrovce – Modranka juniori

24.10.2020

10:00 Šúrovce juniori – Modranka
seniori

08.11.2020

10:00 Dolná Krupá – Šúrovce

22.11.2020

10:00 Šúrovce – Špačince

14.11.2020

10:00 Modranka juniori B - Šúrovce
juniori

06.12.2020

10:00 Orechová Potôň – Šúrovce

19.12.2020

10:00 Šúrovce juniori - Pečeňady

10.01.2021

10:00 Šúrovce – Cífer C

16.01.2021

10:00 Topoľníky - Šúrovce juniori

24.01.2021

10:00 Veľký Meder - Šúrovce

06.02.2021

10:00 Šúrovce juniori – Dunajská
Streda D

07.03.2021

10:00 Šúrovce – Trnava B

21.03.2021

10:00 Hlohovec B - Šúrovce

27.02.2021

10:00 Cífer D - Šúrovce juniori

11.04.2021

10:00 Šúrovce – Dunajská Streda C

13.03.2021

10:00 Šúrovce juniori – Trnava C

25.04.2021

10:00 Gabčíkovo B - Šúrovce

27.03.2021

10:00 Hlohovec C - Šúrovce juniori

17.04.2021

10:00 Šúrovce juniori – Vrbové C
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