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Veľká noc prináša zábavu, Veľká noc prináša šťastie. Veľká noc prináša
nekonečné Božie požehnanie. Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari.
Nech všetky tieto krásne veci zavítajú aj do vašej rodiny a usídlia sa
tam počas celého roka.
Nech sa tajomstvo Veľkej noci dotkne vášho srdca a zmení ho na vzácny
dar pre druhých, vám praje
starostka obce
a redakčná rada
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FAŠIANGY V NAŠEJ MALEBNEJ OBCI

Fašiangy patria medzi pohyblivé sviatky začínajúce sa od Troch kráľov a končiace
Popolcovou stredou. Zaužívaním kresťanských noriem pôstu sa vyvíjali ako
vyvrcholenie zábav a zvykov pred 40-dňovým pôstom.
Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda
bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Hlavne posledné tri dni sú vyplnené
zábavami, nadmerným pitím alkoholu a jedením. Posledný štvrtok pred koncom
fašiangov sa v minulosti nazýval aj tučný štvrtok. Tento deň bol príznačný tým, že sa ženy začali správať
neobvykle – boli agresívne voči mužom, popíjali v krčmách, tancovali a spievali na uliciach. Jedným
slovom – svet je počas fašiangov „hore nohami“.

VIII. ročník hasičského plesu
Nášmu DHZ Šúrovce sa už po ôsmy krát podarilo
zorganizovať Hasičský ples, ktorý sa konal v našom
kultúrnom dome dňa 25. januára 2020. Už druhý krát nám
do tanca hrala skupina UNI Song, ktorá vytvorila fantastickú
atmosféru a parket bol plný až do rána. Ples slávnostne
otvoril veliteľ Marek Martinkovič. Spevom i tancom nám
spravili radosť deti z našej základnej školy, ktoré pripravila
pani vychovávateľka Ruženka Bohunická, začo im veľmi
pekne ďakujeme.
Svojou návštevou nás podporila aj pani starostka Žaneta
Gogolová, pán farár Marián Kolenčík a naša neoceniteľná
fotoreportérka Lidka Bašová všetko zdokumentovala.
Po polnoci sme sa pustili do žrebovania cien tomboly,
ktoré nám venovali naši sponzori, bez ktorých by sa nám tento ples nepodarilo zorganizovať a sme im
veľmi vďační za ich podporu. Neskôr sme dali možnosť všetkým dámam ukázať svoje športové výkony v
kopaní na futbalovú bránku. Šesť šikovných futbalistiek si vystrieľalo odmenu v podobe šumivého moku.
Tešíme sa, že máme našich stálych návštevníkov, ktorí sú nám verní každý rok a takisto sme veľmi
radi, že sa k nám pridávajú stále nové tváre, ktoré ochotne zoderú črievičky na parkete. Tento rok nás bolo
180. Bude nám cťou ak sa k nám všetci pridáte aj o rok na IX. Ročníku hasičského plesu, ktorý plánujeme
30.1.2021. Budeme sa na Vás tešiť.
Alena Štefániková

Rodičovský ples a Karneval pre deti
Ako už je tradíciou, aj tento rok, konkrétne
8. februára 2020, Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Šúrovce
organizovala rodičovský ples. Bolo to už 25 ročník.
O zábavu sa postarala hudobná skupina Exil, a aj
deti našej školy pod vedením pani učiteliek
pripravili pestrý program. Počas celého večera bolo
víno na účet rady rodičov, čiže zdarma.
O pekné momentky sa postaral fotobox a tiež aj
fotostena. Pre všetkých záujemcov o fotky
z fotoboxu je potrebné kontaktovať Radu rodičov na
facebookovom profile „Rodičovské združenie pri ZŠ
s MŠ Šúrovce“.
Tento rok sa plesu zúčastnilo takmer 250 hostí,
ktorí kúpou lístka prispeli na podporu aktivít detí našej školy. A práve toto je hlavná myšlienka
rodičovského plesu, pomôcť a podporiť. Preto by som v mene Rady rodičov chcela poďakovať všetkým
členom rady rodičov a ich rodinám za pomoc.
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Rovnako by som rada poďakovala aj sponzorom, ktorí prispeli darmi do tomboly. Veľmi si vážime
vašu pomoc a priazeň a veríme, že sa stretneme minimálne v takom hojnom počte aj budúci rok.
Rada rodičov však po plese nelenila a pre deti pripravila karneval, ktorý sa konal presne týždeň po
plese, t.j. 14. februára, a to aj napriek chrípkovým prázdninám. Detičky, ktoré boli zdravé, prišli medzi nás,
animátori sprevádzali deti tancom, robili bubliny a balóny, a na záver deťom urobila radosť bohatá tombola
plná hračiek a diskotéka.
Srdečná vďaka patrí aj kultúrnej komisii obce za ich príspevok na ceny do tomboly. Každá aktivita
Rady rodičov je výsledkom tímovej práce a práce dobrovoľníkov. Robíme to však s víziou a odhodlaním
pomôcť, aj napriek kritike, napriek únave a strate voľného času. Lebo deti sú pre nás priorita.
Diana Eliášová, predseda Rady rodičov

Pochovávanie basy
Na poslednej fašiangovej zábave sa predvádza
symbolické pochovávanie basy. Pochovávanie basy je
ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným
motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa
o výrazne komické stvárnenie. Hlavnými kostýmovými
postavami sú postavy kňaza, rechtora a smútiacich
„pozostalých“. Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri
cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou,
ktorú za náreku prítomných vynášajú von.
Pohrebný sprievod začal pre kultúrnym domom, odkiaľ
sa fašiangové masky začali presúvať po uliciach našej obce.
Dychová hudba Šúrovanka veselo vyhrávala, aby sa lepšie
kráčalo a tancovalo. V niektorých dvoroch mali nachystané
dobroty a destiláty, ktorými smútočný sprievod pohostili na
tak dlhej trase. Večer pokračovala zábava v spoločenskej
sále kultúrneho domu. V úvode prišiel celý smútočný
sprievod v čele s farárom, organistom a spevákom, za nimi
funebráci, ktorí niesli na márach „basu", ktorú sprevádzali
plačky
a
smrtka. Prejdú
pred smútiacim
davom a farár posviaca svätenou vodou. Potom basu postavili
na čestné miesto a začal sa ,,pohrebný“ obrad. Zábavný
program si prichystali dychová hudba Šúrovanka a spevácka
skupina Šúrovčanka, bez ktorých si nevieme predstaviť žiadnu
akciu v dedine. Za to všetko im patrí naše srdečné
ĎAKUJEME.
Ingrid Görögová
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Poďakovanie za separáciu odpadu

Vážení obyvatelia našej obce, dovoľte mi, aby som sa vám poďakovala za zvýšenie percenta separácie
odpadu v našej obci v uplynulom roku. Myslím to naozaj úprimne, pretože nižšie uvedené čísla sú znakom
toho, že sa väčšina z nás vybrala cestou separácie, o ktorej sme predtým len hovorili. Možno niektorí z nás
odpad aj separovali, ale nie v takých množstvách, ako to robíme teraz. Moje úprimné poďakovanie patrí
všetkým občanom, ktorí ku separácii odpadu pristupujú zodpovedne a preto aj naša obec je znakom toho, že
keď sa niečo chce, tak sa dá. Ale poďme k číslam.
V uplynulých obdobiach sme mali v našej obci, podľa údajov spoločnosti FCC, s.r.o. Trnava,
separáciu odpadu pohybujúcu sa na úrovni 6,39%. Od januára 2019 je účinné Nariadenie Vlády SR č.
330/2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace
s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, z ktorých bolo zrejmé, že čím vyššia miera
vytriedenia odpadu, tým menšia sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke odpadov.
Pre zjednodušenie prikladám tabuľku.
Položka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úroveň vytriedenia
KO x (%)
x ≤ 10
10 < x ≤ 20
20 < x ≤ 30
30 < x ≤ 40
40 < x ≤ 50
50 < x ≤ 60
x > 60

2019
17
12
10
8
7
7
7

Sadzba za príslušný rok v eurách/1tonu
2020
2021 a nasledujúce roky
26
33
24
30
22
27
13
22
12
18
11
15
8
11

Táto tabuľka je daná vyššie spomenutým nariadením vlády. Je z nej vidieť, že Vládou SR bolo
schválené každoročné zvyšovanie sadzby poplatku za uloženie odpadu na skládke. V závislosti od toho, ako
dôkladne budeme v obci separovať, taká sadzba za uloženie odpadu na skládke odpadu bude voči nám
uplatňovaná. Zjednodušene platí - čím viac budeme separovať, tým menšiu sadzbu budeme platiť.
Pre porovnanie uvediem príklad:
Rok 2017
Rok 2019
- hmotnosť vytriedených zložiek v kg (a)
36 512,80
211 220
- celková hmotnosť KO vrátane vytriedených zložiek v kg (b) 571 762,80
757 740
výpočet: úroveň triedenia = (a : b) x 100
- úroveň triedenia
6,39 %
27,87 %
Z vyššie uvedených čísel je zrejmé, že sme dokázali za 2 roky zvýšiť percento separácie viac ako
štvornásobne. Pri predstave, že by sme so separáciou neurobili nič, mali by sme sadzbu v roku 2020 vo
výške 26 eur za tonu. Takto budeme mať sadzbu 22 eur za tonu, teda o 4 eurá za tonu odpadu menej, čo je
vynikajúca správa a ja pevne verím, že na budúci rok, kedy budeme mať komplexné čísla za tento rok,
prekonáme úroveň vytriedenia 30%. Aj keď sadzba za uloženie odpadu sa bude z roka na rok automaticky
zvyšovať zo zákona, tak, ako sa bude zvyšovať u nás v obci zrejme aj celkové množstvo komunálneho
odpadu, z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že pokiaľ chceme ostať v nižších sadzbách za uloženie
zmesového komunálneho odpadu na skládkach, musíme postupne percento separácie zvyšovať. Verím, že
sa nám to podarí.
Chcela by som vás však poprosiť o jednu vec. Nevhadzujte, prosím vás, komunálny odpad do iných
kontajnerov než tých, ktoré máte doma. Stáva sa nejakým trendom, že v nádobách určených na zber papiera
sa nachádza vyhodený komunálny odpad. Potom s tým máme na obci len problémy. Vážme si, prosím vás,
prácu druhého, nikto z nás tu nie je sluhom niekoho iného, aby po inom upratoval.
Žaneta Gogolová
Starostka obce
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Výročná členská schôdza ZO SZZ 16-78 Šúrovce

Dňa 16.2.2020 sa uskutočnila v priestoroch Klubu dôchodcov
výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov ZO SZZ 16-78 Šúrovce.
Členskej schôdze sa zúčastnilo 27 členov z celkového počtu 34 a bola tu prítomná aj delegátka
okresného výboru SZZ pani Bc. Tatiana Pinčeková. Schôdzu viedol predseda Václav Bukovský.
V prednesenej správe o činnosti základnej organizácie zhrnul aktivity ZO SZZ, ktoré sa uskutočnili v roku
2019. Zároveň vyzdvihol skutočnosť, že za posledné volebné obdobie sa ZO SZZ 16-78 rozrástla na 34
členov, čím zaznamenala 100% nárast. Medzi členmi je aj sedem manželských párov.
Členská schôdza si zvolila na ďalšie volebné obdobie 2020 - 2025 nový výbor:
Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Hospodár:
Člen výboru:

doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Alojz Šarvaic
Jana Viskupičová
Mária Stúpalová
Valér Horský

Okrem výboru bola zvolená aj kontrolná a revízna komisia v zložení:
Predseda:
Podpredseda:
Člen:

Dáša Malecová
Elena Ďurišová
František Horník

Členovia ZO SZZ 16-78 Šúrovce
poďakovali
doterajšiemu
predsedovi
Václavovi Bukovskému a aj ostatným
doterajším funkcionárom za dlhoročné
aktívne vedenie a prácu v základnej
organizácii. Zároveň nový predseda vyjadril
presvedčenie, že doterajší funkcionári budú
aj naďalej aktívne ovplyvňovať činnosti
tejto organizácie.
Slovenský zväz záhradkárov je dobrovoľným, samostatným, nepolitickým občianskym združením
záujemcov o záhradkársku činnosť vo všetkých jej formách. Jeho poslaním je najmä organizovať,
zabezpečovať a rozvíjať záhradkársku činnosť, spolupracovať na tvorbe a ochrane životného prostredia,
zastupovať, vyjadrovať a uspokojovať záujmy svojich členov a vytvárať im podmienky na aktívny
odpočinok. Preto sa činnosť ZO SZZ 16-78 Šúrovce zameriava na oboznamovanie svojich členov so
záhradnou tematikou a zvyšovanie ich odbornosti. K tomuto účelu sa členovia 1-krát mesačne stretávajú na
posedeniach, kde prediskutujú odborné informácie a aj svoje vlastné skúsenosti v oblasti záhradkárskej
činnosti. Tieto posedenia sa zvyčajne uskutočňujú poslednú nedeľu v kalendárnom mesiaci o 16:00
v priestoroch Klubu dôchodcov v prízemí Kultúrneho domu v Šúrovciach. Zároveň sa členovia zúčastňujú
aj akcií, ktoré sú organizované okresným výborom SZZ Trnava, prípadne inými ZO SZZ v okolitých
dedinách. Záhradkári chcú svoje sily využiť aj pri zveľaďovaní obce uskutočnením brigád v spolupráci
s vedením obce.
Informácie o ZO SZZ 16-78 Šúrovce sú uvedené aj na web stránke obce Šúrovce medzi ostatnými
združeniami a organizáciami obce. Okrem základných informácií a kontaktov tam čitateľ nájde aj fotografie
z akcií ZO. Pre záujemcov o členstvo je tam priložená aj prihláška, ktorú po vyplnení treba odovzdať
predsedovi ZO.
Doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
predseda ZO SZZ 16-78 Šúrovce
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Výročná schôdza Jednoty dôchodcov v Šúrovciach

V sobotu 7. marca 2020 po 14.30 hodine
sa začala napĺňať sála šúrovského
kultúrneho domu našimi seniormi.
Ako každý rok, aj tento rok sme privítali
našich členov a hostí na výročnej členskej
schôdzi. Bolo nás viac ako 80. Naša
organizácia má teraz 127 členov.
Schôdzu viedla predsedníčka JDS
v Šúrovciach Mgr. Mária Špačková.
Privítala vzácnych hostí, pani starostku
Mgr. Ing. Žanetu Gogolovú a predsedu JDS
v Trnave pána Ladislava Vavrinkoviča. Na
dobrú náladu nám zaspievala spevácka
skupina Šúrovčanka, a potom sme už pokračovali v pracovnom nasadení. Predsedníčka prečítala správu
o činnosti klubu za rok 2019, správu o hospodárení predniesla pani L. Sedlíková. Pani Viskupičová
oboznámila prítomných s pripravovanými podujatiami na rok 2020. Snažili sme sa ponúknuť akcie podľa
záujmu členov našej organizácie.
Naplánovali sme v apríli skrášlenie životného prostredia, kúpanie – Horné Saliby, v máji stavanie mája,
1. mája majáles v Jaslovských Bohuniciach /JDS Trnava/, 13. mája varenie gulášu v Naháči spojené
s turistickou vychádzkou na Katarínku /JDS Trnava/, exkurziu do Arboreta Tesárske Mlyňany a na zámok
v Topoľčiankach, 3. júna športové okresné hry seniorov, ktoré budú u nás v Šúrovciach, 24. júna turistický
zraz seniorov na Bezovci /JDS Trnava/, kúpanie Poľný Kesov, v auguste sa môžete prihlásiť na 3 – dňový
zájazd do Prešova, na Duklu, Svidník, Bardejov a Demänovská jaskyňa (JDS Trnava). V septembri
plánujeme návštevu divadla podľa ponuky, Šúrovské Spievankovo - prehliadka speváckych skupín, október
- exkurzia Banská Štiavnica a zámok Antol, posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, festival
speváckych skupín Žilina, november Jablkové hody, kúpanie – Horné Saliby, návšteva divadla podľa
ponuky a v decembri vianočné trhy. O presných termínoch podujatí Vás budeme podrobne informovať.
V rámci diskusie prítomných pozdravil pán Vavrinkovič, informoval nás o činnosti Okresného výboru
v Trnave. Pani starostka vyzdvihla našu prácu, ochotu pomáhať pri podujatiach organizovaných obcou. My
jej ďakujeme za finančnú pomoc našej organizácii. Bez nej by sa naše podujatia neuskutočnili.
Prostredníctvom nášho časopisu sa chcem poďakovať celému výboru našej organizácie, hospodárke,
pani Viskupičovej, členom speváckej skupiny. Každý rok nám pribúdajú členovia. Radi by sme privítali
medzi nami aj „mladších dôchodcov.“
Každému novému členovi sa potešíme
a umožníme mu aktívne sa podieľať na
práci v klube.
Na záver sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa nejakým spôsobom
pričinili o hladký priebeh našej výročnej
schôdze. Našej dychovke, ktorá nám
hrala na počúvanie, kuchárkam, ktoré
pripravili výbornú večeru a ďakujem
všetkým, ktorí ste sa schôdze zúčastnili.
Mgr. Mária Špačková
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Hasičský ples v SDH Slavkov u Opavy
Koncom minulého roku sme dostali pozvanie od nášho družobného
zboru v Slavkove u Opavy zúčastniť sa ich plesu, ktorý sa konal
8. 2. 2020. Päť členov nášho hasičského zboru sa tohto plesu zúčastnilo
a myslím, že neoľutovali. Priatelia - kolegovia hasiči zo Slavkova
zorganizovali výborný ples – tradičnú moravskú veselicu, kde sa všetci
bavili od samého začiatku až do rána. Aj týmto spôsobom sa udržujú
priateľské vzťahy.

Detská hasičská súťaž Školovica v Bučanoch
Vo februári sa k nám dostala výzva zúčastniť sa detskej
hasičskej halovej súťaže, ktorú usporiadalo DHZ Bučany a ZŠ s MŠ
Bučany. Keďže máme výzvy radi, pustili sme sa do práce, aj keď
bola takáto súťaž pre nás zatiaľ novinka.
Sme veľmi radi, že naši mladí hasiči Michal Richnák, Martin
Šulec, Lilien Štefaniková a Alexandra Adamcová sa s radosťou
pustili do trénovania a každý týždeň makali v zbrojnici. Za krátky
čas
všetko zvládli, natrénovali všetky propozície súťaže
a 29.2.2020 sa tejto súťaže zúčastnili.
Z okolitých hasičských zborov bolo na tejto súťaži spolu 28
družstiev. Na naše družstvo sme veľmi hrdí, bojovali ako draci
a podarilo sa im získať krásne 9. miesto. Nesmieme zabudnúť ani na
ich trénerov Patrika Horáka, Richarda Adamca a Radovana
Štefánika, ktorí sa im venovali a na túto súťaž ich zobrali.
Súťažiacim aj trénerom sa chcem poďakovať za ich snahu,
odhodlanie a hlavne podanie výborného výkonu. Ďakujeme!

Alena Štefániková

Ako sa svadobka kultúrneho domu premenila na šijaciu dielňu a čo nás ešte čaká
Pre nikoho z nás slovo „koronavírus“ nie je
neznámym pojmom. Poznajú ho, bohužiaľ, malí aj
veľkí. Stalo sa súčasťou nášho každodenného
života. Nie je to tak dávno, kedy som sledovala
Televízne noviny a v jednej reportáži, kedy sa
redaktor pýtal okoloidúceho, či sa nebojí, že
„koronavírus“ príde aj na Slovensko, menovaný
s úsmevom povedal: „Čína je ďaleko, nebojím sa.“.
Situácia v ostatných dňoch nám však ukazuje, že
„ďaleko“ nie je nič, ani Čína. Pri súčasnom trende
migrácie obyvateľstva je všetko v podstate „za
rohom“. Tak ani tento nešťastný vírus, ktorý skúša
našu trpezlivosť, pevnú vôľu, ochotu pomôcť,
proste skúša naše charaktery, nie je ďaleko. Žijeme
s ním v tzv. symbióze a snažíme sa ho ako tak
zvládať. Mňa, ako starostku našej obce a dovolím si povedať, že nielen mňa, ale aj starostov, s ktorými riešime
udalosti týchto dní a snažíme sa vzájomne si pomáhať, veľmi mrzí, že štát hodil všetku zodpovednosť na obce.
Hodil na obce zodpovednosť za zabezpečenie rúšok pre občanov, za zabezpečenie ostatných ochranných
prostriedkov, za zabezpečenie nákupov seniorom, za doručovanie daňových priznaní občanom a takto by som
mohla pokračovať. Verím tomu, že každá jedna obec robí čo je v jej silách, na čo má materiálne, personálne
a zároveň hlavne finančné možnosti. Zároveň nám však štát oznámil, že máme ako obce počítať s menším
príjmom v oblasti podielových daní, teda financovania obce. Čim dlhšie budeme v takomto stave fungovať
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ďalej, tým menej peňazí od štátu ako obce dostaneme. Už aj tento rok sme dostali menej peňazí, ako sme
podľa prepočtov dostať mali, a to vplyvom novely zákona o zmene odpočítateľnej položky dane, o čom som
už v predchádzajúcich číslach písala. Teraz nikto nevie, aký bude mať toto všetko dopad na chod samosprávy,
pretože nikto z nás nevie, ako dlho budeme musieť v takomto stave existovať.
Ale keďže ja nie som typ človeka, ktorý plače nad rozliatym mliekom, ale hľadám riešenia, tak som sa
podujala spolu s niektorými ochotnými dámami z našej obce na šitie rúšok, a to hlavne pre najzraniteľnejšiu
skupinu našich obyvateľov, pre občanov nad 60 rokov, ktorých máme, podľa evidencie obyvateľstva, v počte
606. Tak sme sa dali s dievčatami dokopy a zo dňa na deň sa svadobka kultúrneho domu premenila na šijaciu
dielňu. Niektoré dievčatá strihali, ďalšie žehlili, ďalšie šili, ďalšie sa starali o pitný režim a stravovací režim
pre tie dievčatá, ktoré sa zo svadobky 5 dní takmer ani nepohli.
Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať p. Z. Benedikovej, G. Delinčákovej, V. Baničovej
a M. Šulecovej, pre ktorých sa svadobka stala dočasným domovom a ktoré obetovali svoj čas a 5 dní šili
rúška. Tiež patrí moje poďakovanie manželom týchto dám, ktorí svoje manželky v týchto dňoch videli len
sporadicky, čo však niekedy nie je na škodu . Ďalej patrí moje poďakovanie M. Ďurišovej, ktorá sa starala
o pitný režim, pani J. Fraňovej, ktorá sa starala o stravovací režim, M. Bekečovi, ktorý sa staral, aby sme vo
svadobke neprechladli a takto by som mohla pokračovať. Viem, že mnoho žien z našej obce šilo rúška aj
doma a ponúkali ich spoluobčanom a patrí im tiež moje poďakovanie. Niektoré dámy sa naučili aj šiť na
stroji, čo je tiež úžasné. Avšak bez pomoci ďalších občanov, ktorí nám pomohli zohnať látku na rúška –
p. M. Hudcovičovej, p. D. Pagáčovej, p. M. Martinkovičovej, p. M. Bodišovej, ktorá za symbolickú cenu tiež
pomáhala šiť rúška, bez pomoci zavarského starostu p. L. Sochora, ako aj bez pomoci p. M. Mitasa, ktorý
nám zohnal gumičky, by sme toto všetko v takom rekordne krátkom čase nezvládli. Moje úprimné
poďakovanie patrí 4 členom DHZ, konkrétne p. A. Adamcovej (pre tých, ktorí budú loviť v pamäti, tak je to
A. Fraňová
) a jej manželovi Richardovi, p. R. Štefánikovi a manželke Alene a dobrovoľníčke
p. K. Fridrichovej. Tieto osoby v dosť nepríjemnom počasí počas víkendu roznášali rúška dôchodcom.
V neposlednom rade mi nedá nespomenúť nášho p. farára Kolenčíka, ktorý sa prostredníctvom miestneho
rozhlasu uplynulú nedeľu prihovoril všetkým veriacim ako aj ostatným obyvateľom našej obce a vniesol tak
povzbudenie do našich súčasných všedných náročných dní, za čo mu touto cestou ďakujem.
Mnohí z vás ma už za tie roky poznáte a viete, že keď sa mi niečo nepáči, tak sa ozvem. A preto by som
aj touto cestou chcela odkázať občanom, ktorí na naše hlavy spustili vlnu kritiky o tom, aké hrozné rúška sú,
že je to vyhodený materiál a zbytočná práca, že rúška prišli neskoro a podobne – že kritizovať ostatných
z gauča svojej obývačky je to najmenej. To dokáže každý chudák. Priložiť akokoľvek ruku k dielu dokáže len
človek s vyzretou osobnosťou. Myslím si, že prejaviť svoj názor, aj keď je ten názor iný, sa dá aj normálnym
spôsobom a nie útokom. Nemajte obavu, ja presne viem, o kom píšem a verte mi, že nabudúce, keď budem
potrebovať nejakú pomoc, tak oslovím vás ako prvých, aby ste prišli pomôcť a aby ostatní potom mohli
kritizovať vašu prácu. Viete – všetko v živote musí byť vyrovnané, aby sme si nezávideli.
A teda záverom mi dovoľte upriamiť vašu pozornosť ešte na pár vecí. Rúšok sme ušili dostatok, aj pre
tých, ktorí ešte zďaleka nemajú 60 rokov a viac. Preto, ak niekto z vás rúška potrebuje, kľudne zatelefonujte
na obecný úrad a dohodneme sa, kedy si pre ne môžete prísť. Tiež sa mohlo stať, čo sa predpokladám aj stalo,
že pri balení rúšok hasičom na roznos, sa pribalili aj rúška, ktoré boli veľkosťou určené pre deti a mládež.
Preto, ak ich z vás niekto dostal, prineste ich prosím
na obecný úrad alebo ich dajte svojim vnukom,
vnučkám, resp. menším príbuzným a buď si prídete
pre rúška nové, alebo vám budú rúška doručené. Len
musíme o vás vedieť, keď o vás nevieme, nevieme
s tým nič spraviť. Zatiaľ si prišli takéto rúška
vymeniť štyria občania, preto viem, že sa z kopy
rúšok vzala aj kopa, ktorá nebola určená pre
dôchodcov. Zlyhal ľudský faktor, konkrétne ja,
nebojím sa to priznať, takže ak máte rúško malé
alebo viete o niekom, kto rúško malé má, ozvite sa
nám. Dáme to na správnu mieru
.
Žaneta Gogolová
Starostka obce
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AKTIVITY ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY
Mobilné planetárium
Dňa 06.02.2020 deti z MŠ navštívili mobilné planetárium, ktoré nás čakalo v Kultúrnom dome
v Šúrovciach. Je to prvé mobilné planetárium na Slovensku, ktoré umožňuje deťom zábavnou
a zrozumiteľnou formou popularizovať vzdelanie v oblasti astronómie.
Deti sa nevedeli vynadívať na ,,mobilné kino“ v podobe nafukovacej kupoly. V momente ako deti vstúpili
dnu, zabudli takmer dýchať. Na 45 minút sme sa ocitli mimo svojej reality – preniesli sme sa priamo do sveta
vesmíru, kde nám lektor premietal 3D filmovú rozprávku: ,,So zvieratkami o vesmíre.“ Pohodlne sme sa
usadili a pozorne sledovali a počúvali odborný výklad o hviezdach, vesmíre, Slnku a planétach. Všetky deti
s nadšením sledovali ,,vesmírne divadlo.“ Pre deti, zároveň aj pre nás učiteľky to bol netradičný
a nezabudnuteľný zážitok.

Miriam Zacharová, učiteľka MŠ

Aktivity základnej školy
V dňoch 7. – 11. januára 2020 sa 23 žiakov VII. ročníka zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v Horskom hoteli
Drotár v Hronci v Nízkych Tatrách. Vďaka umelému zasnežovaniu boli vhodné podmienky na lyžovanie.
Napriek tomu, že väčšina žiakov stála na lyžiach po prvýkrát, takmer všetci zvládli základy lyžovania. Pekné
prostredie, chutná strava a pestrý večerný program boli ďalšími bonusmi lyžiarskeho kurzu. Inštruktorkami
kurzu boli Mgr. Monika Kucharová a Mgr. Zuzana Hlubíková, pedagogický dozor zabezpečovala pani
vychovávateľka Dušana Haršányová.

Dňa 11. 2. 2020 boli vybraní žiaci 5. – 9. ročníka pozvaní na Európsky deň linky tiesňového volania
112. Besedu organizoval Okresný úrad v Trnave, odbor krízového riadenia, oddelenie CO a krízového
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plánovania. Žiaci mali možnosť vypočuť si prezentáciu na
tému „Organizácia IZS v Trnavskom kraji“, v praxi videli
činnosť záchranných zložiek, ukážku koordinačného
strediska IZS a ukážku poskytovania prvej pomoci na
figuríne. Vďaka nadobudnutým vedomostiam a zručnostiam
budú vedieť, ako postupovať v prípade život ohrozujúcej
situácii.
V januári sa v škole konala olympiáda z anglického
jazyka. Zúčastnilo sa na nej 18 žiakov z 2. stupňa. Skúšobnú
komisiu tvorili učitelia: Mgr. Dajana Mrvová, Ing. Miroslava
Tomíková, Ing. Mgr. Ibrahim Ghanwi. Najlepšie sa
umiestnili v 1. kategórií (8. a 9. ročník): 1. Anna Mária
Kucharíková, 2. Samuel Komarnanský,
3. Adam Benedik. V 2. kategórii (5. - 7.
ročník) sa najlepšie umiestnili: 1. Radko
Škvarka, 2. Jakub Eliáš, 3. Sebastian Šimášek.
Naša škola sa zúčastnila súťaže EXPERT
geniality show 2019/2020. Najlepšie sa
umiestnili žiaci Dana Trnková, Adam Benedik
a Nela Mericová .
Vo februári prebehlo na našej škole
školské kolo Hollého pamätník. Zúčastnilo sa
ho 17 žiakov I. stupňa a 18 žiakov
II. stupňa. Prvé miesta v jednotlivých
kategóriách obsadili Peter Trnka, Nina Droščáková, Magdaléna Zelenayová, Dana Trnková a Adam
Benedik.
Rovnako vo februári sme dosiahli úspechy v okresných kolách biologickej a dejepisnej olympiády.
V biologickej olympiáde v kategórii C v teoreticko-praktickej časti získala 3. miesto Dana Trnková.
Úspešnými riešiteľkami sa stali aj Anna Mária Kucharíková a Petra Karelová. Dana Trnková obsadila
1.miesto s projektom Porovnanie početnosti chrobákov na bylinnom poraste pri Váhu. V dejepisnej
olympiáde našu školu reprezentovali siedmačky, Hana Hábelová obsadila 1. miesto a Ema Mericová
4. miesto. Žiačky na súťaže pripravovali Mgr. Dana Trnková a Mgr. Petra Mlíchová.

Ako sme prvákov pasovali za čitateľov školskej knižnice
Marec – mesiac knihy - naša škola využila na zorganizovanie milej
akcie, ktorá dostala názov Pasovanie prvákov za čitateľov školskej
knižnice. Konala sa 10. marca 2020 v priestoroch školskej knižnice.
Naši prváčikovia sa stretli s princeznou Knihuliekou a princom
Čítajkom. Predviedli sa, ako krásne sa s pani učiteľkou naučili čítať.
Povedali sme si, ako sa máme správať pri návšteve knižnice a ako sa máme
správať ku knižkám. Na záver
boli všetky deti princom
Čítajkom
pasované
za
čitateľov a čitateľky školskej
knižnice a od princeznej
Knihulienky dostali diplom,
aby mali pamiatku na túto peknú akciu. Veríme, že o rok sa naši
rozprávkoví priatelia stretnú s ďalšími prváčikmi.
Mgr. Petra Mlíchová
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Ako sme v minulosti investovali, aby sme teraz ušetrili
Podobný článok, teda článok s podobným názvom som už na stránkach týchto novín písala. Urobila som
si celkovú štatistiku viacerých rokov a som veľmi rada, že sa nám podarilo ako obci ušetriť nemalé finančné
prostriedky. Síce mala som v pláne ich spolu s poslancami prerozdeliť inak, avšak v súčasnej situácii v boji
s „koronavírusom“, kedy samosprávy, na základe vyjadrenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť majú
očakávať istý výpadok podielových daní, bude aj následné investovanie ušetrených finančných prostriedkov
otázne. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať, staviame škôlku, ktorej stavbu ja osobne posúvam už aj očami
a súčasná doba ani jej výstavbe veľmi neprospieva.
Prvú vec, ktorú by som chcela zhodnotiť, je
rekonštrukcia verejného osvetlenia. Táto prebehla tiež
etapovite, každá jedna časť našej obce bola realizovaná
samostatne. O to viac ma teší, že sme to dokázali
zvládnuť z vlastných finančných prostriedkov, bez
úverového zaťaženia obce na túto investíciu. Poďme
však tiež k číslam .
V roku 2015, kedy rekonštrukcia verejného
osvetlenia ešte nebola realizovaná vôbec, teda mali sme
pôvodné sodíkové lampy a „svietil každý tretí alebo
druhý stĺp“ sme zaplatili za spotrebu elektrickej energie
za verejné osvetlenie sumu 17 052 Eur za celý rok.
Postupne prebehla v našej obci rekonštrukcia verejného
osvetlenia, ktorá už bola ukončená. Lampy máme LED,
„svieti“ každý stĺp, osvetlenie je viditeľne iné, lepšie. Aj keď bojujeme s tým, že pri súčasnej klíme sa niekedy
stáva, že poistky „vyhodia“ pri silnom vetre konáre stromov - toto budeme musieť s majiteľmi stromov, ktoré
máme zmapované, po návrate do normálneho života, vyriešiť. V roku 2019 sme za spotrebu elektrickej
energie za verejné osvetlenie zaplatili sumu 9 594 eur za celý rok, teda sme s nákladmi oproti roku 2015 klesli
o 43,7 % a predpoklad je, že ostaneme pri týchto číslach.
Ďalšiu vec, ktorú by som chcela spomenúť je výmena vodomerov v obci. Postupne sme v celej obci
v priebehu minulých rokov vymenili takmer všetky vodomery. S nákupom vodomerov sa začalo koncom roka
2016 a od roku 2017 postupne prebiehala ich výmena. Domácností je cca 800, ostalo ešte niekoľko domov,
ktoré sa dokončujú, pribúdajú však aj domy nové, kde sa realizujú aj nové vodovodné prípojky a pribúdajú aj
bazény. Legalizáciou predaja vody na príslušných inštitúciách
a následnou výmenou vodomerov, teda aj zlegalizovaním
odberov vody jednotlivými občanmi, sme dosiahli nasledovné
čísla – v roku 2017, kedy sa s výmenou vodomerov len začalo,
sme mali v obci spotrebu vody 95 809 m3 a zaplatili sme
celkovo 86 166,66 Eur. V roku 2018, kedy pokračovala výmena
vodomerov, sme mali spotrebu vody 75 855 m3 a zaplatili sme
celkovo 77 774,7 Eur a v roku 2019, kedy nám postupne
pribudli aj nové vodovodné prípojky a rozmáha sa aj výstavba
bazénov, sme mali spotrebu vody 90 302 m3 a zaplatili sme
celkovo sumu 81 813,61 Eur. A pritom sme, po legalizácii
predaja vody, klesli s cenou vody z pôvodných 1,2962 Eur /m3
na 1,0946 Eur/m3. A takto máme stanovenú cenu vody už
niekoľko rokov. Takže – znížili sme cenu vody, vymenili sme vodomery, teda sme odhalili čiernych
odberateľov, pribudli nám nové domy, pribudli nám bazény a ešte sme ušetrili finančné prostriedky oproti
stavu, kedy vodomery menené vôbec neboli a znížili sme aj platbu za vodu jednotlivým odberateľom.
Ďalšou veľkou investíciou, ktorá sa nám ukazuje ako opodstatnená je rekonštrukcia vykurovania
v kultúrnom dome. Tiež som už viackrát na stránkach týchto novín písala o jej priebehu. Celá rekonštrukcia
vykurovania je úspešne za nami, bola rozdelená do 3 etáp. Nakoľko máme k dispozícii už kompletné čísla tak
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vám viem povedať, že za rok 2019, kedy sme už celý rok kúrili novým vykurovacím systémom, bol obci
vrátený preplatok vo výške 6871,80 eur.
Všetky vyššie uvedené investície, okrem týchto však boli zrealizované aj iné investičné aktivity, boli
zrealizované z obecného rozpočtu. Na niečo sme mali vopred narozpočtované finančné prostriedky, niečo
sme realizovali z ušetrených finančných prostriedkov, napr. rekonštrukciou verejného osvetlenia vo Varov
Šúre sme ušetrili nejaké finančné prostriedky a tieto sme následne investovali do rekonštrukcie verejného
osvetlenia vo Valtov Šúre a takto sme postupovali aj pri rekonštrukcii vykurovania. Tú sme realizovali z časti
našich rozpočtovaných finančných prostriedkov a z časti z finančných prostriedkov, ktoré boli rozpočtované
tunajšej ZŠ s MŠ, tá ich však nevyužila a koncom roka 2018 nám vrátila na účet neminutých cca 36 000 eur.
Ďalšou významnou sférou, v ktorej sme sa snažili s poslancami urobiť aký taký poriadok, je komunálny
odpad. Áno, môžete namietať, že sme neprimerane zdvihli poplatok za komunálny odpad – z pôvodných 20
eur na osobu na 36,50 eur za osobu. Neprimerane voči čomu sme zdvihli tento poplatok? Suma 20 eur za
osobu bola stanovená hádam ešte v roku 2009, kedy sme prešli na euro, pretože informácie, ktoré mám
dostupné, mám dostupné od roku 2011 a vtedy už bola suma 20 eur na osobu. Od tej doby sa nemenila, teda
nemenila sa 8 rokov. Od roku 2019 sa platí na osobu 36,5 eur na osobu a prvýkrát snáď v celej histórii obce,
obec nedopláca na komunálnom odpade. Teda príjem od
občanov (poplatky za komunálny odpad) vykryje aj celkové
výdavky na komunálny odpad. Dovolím si tvrdiť, že sme jedna
z veľmi mála obcí, ktorá urobila tento razantný krok, ale museli
sme. Neďaleká obec, kvôli slušnosti nebudem menovať,
dopláca tento rok za komunálny odpad niečo vyše 100 000 eur.
Starosta má z toho „hlavu v smútku“, tak, ale čo má spraviť –
zaplatiť to musí, ale ako mi povedal, nič iné v obci nespraví.
Prečo o tomto všetkom vlastne píšem? Jednak z toho
dôvodu, aby som vám ozrejmila, že aj nepopulárne opatrenia
majú svoje opodstatnenie a musia sa urobiť, aby sme sa niekam
posunuli. Veľmi ma však mrzí, že ušetrené finančné
prostriedky, o ktorých som vyššie písala, a ktoré som plánovala
spolu s poslancami investovať do zveľadenia našej obce
prostredníctvom investičných aktivít, budeme musieť v súčasnej dobe pozdržať, keďže nevieme, ako dlho
bude súčasný stav s „koronavírusom“ trvať a aké bude mať dopady pre nás všetkých a teraz nemyslím len
našu obec. Ale všetky ostatné obce a v neposlednom rade sa to dotkne každého jedného človeka.
Verím však, že táto situácia nebude trvať príliš dlho, zvládneme ju s čo najmenšími negatívnymi
dopadmi a možno posilnení o ohľaduplnosť a spolupatričnosť voči ostatným.
Žaneta Gogolová, starostka obce
(obrázky v článku sú len ilustračné)

Preventívne opatrenia
Naďalej žiadame občanov našej obce, aby boli dôslední pri realizácii preventívnych opatrení.
Zdôrazňujeme, že nosenie rúška na verejnosti je už povinnosťou, vstup do obchodov len v povolenom
počte stanovenom majiteľmi obchodov a zdržovanie sa na verejnosti naozaj len v nevyhnutných
prípadoch. Všetky prevádzky neposkytujúce stravovanie, predaj potravín a predaj krmiva pre zvieratá,
musia byť až do odvolania zatvorené.
V tejto súvislosti dávam do pozornosti možnosť realizovania nákupu osamelým dôchodcom zo
strany obce, ktorým nemá kto zrealizovať nákup. Takáto osoba nech kontaktuje obecný úrad, a to každý
pracovný deň, v čase od 09,00 hod do 12,00 hod. Nákupy je potrebné plánovať tak, že sa budú realizovať
len 2x v týždni, a to v stredu a v piatok.
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Keď sa nemôžete vyspovedať – dokonalá
lútosť, zlatý kľúč od raja
Čo je ľútosť ?
Ľútosť je bolesť duše a nenávisť k spáchaným
hriechom. Musí byť spojená s dobrým úmyslom, to
znamená s pevným odhodlaním polepšiť sa a viac
nehrešiť. Aby bola ľútosť ozajstná musí byť vnútorná,
teda musí vychádzať z hĺbky srdca, nesmie to byť len
formulka vyrieknutá bez premýšľania. Nie je ale nutné,
aby sa prejavovala nárekom či slzami. Tie sú známkami
ľútosti, ale nepatria k jej podstate. Tá sa nachádza v duši
a je určená odklonom od hriechu a návratom k Bohu.
Okrem toho, ľútosť musí byť univerzálna, teda musí
zahŕňať všetky spáchané hriechy. A nakoniec musí byť
nadprirodzená, pretože prirodzená nemá význam. Ľútosť,
ako každá dobrá vec, musí pochádzať od Boha a z Jeho
milosrdenstva. Len z milosrdenstva Božieho sa môže
v duši zrodiť ľútosť.
Boh nám vždy prejaví potrebné milosrdenstvo, keď
o to žiadame, za predpokladu, že máme dobrý úmysel
a úprimnú a nadprirodzenú ľútosť. Ak je naša ľútosť
založená na čisto prirodzených motívoch (časné zlo,
choroba, hanba), tak máme prirodzenú ľútosť, bez
akejkoľvek zásluhy. Ak však stojí na niektorej pravde
našej Viery (Nebo, Peklo, Boh atď.), máme nadprirodzenú
ľútosť. Táto nadprirodzená ľútosť môže byť dvojaká,
dokonalá a nedokonalá.
Čo to teda je dokonalá ľútosť?
Stručne povedané, dokonalá ľútosť je motivovaná
láskou
k
Bohu,
nedokonalá
strachom
z Neho. Dokonalá ľútosť pramení v dokonalej láske
k Bohu. Naša láska k Bohu je dokonalá, ak ho milujeme
pre Jeho nekonečnú dokonalosť, nekonečnú krásu,
spravodlivosť, dobrotu alebo z vďačnosti, že preukázal
svoju lásku k nám takým obdivuhodným spôsobom.
Nedokonalá je láska k Bohu vtedy, ak ho milujeme preto,
že od neho niečo očakávame.
Vtedy viac myslíme na dobrá, ktoré sme od Neho
dostali, zatiaľ čo pri dokonalej láske myslíme
predovšetkým dobrotu Toho, ktorý tieto dobrá rozdáva.
Nedokonalá láska miluje viac samotné dobrá, dokonalá
láska zasa Pôvodcu týchto dobier, viac pre Jeho vlastnú
dobrotu, ako pre dobrá v ktorých sa prejavuje.
V láske pramení ľútosť. Naša ľútosť teda bude
dokonalá, ak sa kajáme za naše hriechy kvôli dokonalej
láske k Bohu, nedokonalá ak sa kajáme zo svojich vín
vďaka strachu z Boha, či už strachu pred trestom, teda
peklom či očistcom, alebo zo smútku nad stratou sľúbenej
odmeny, teda neba. V nedokonalej ľútosti myslíme zvlášť
na seba a zlo, ktoré vo svetle viery hriech prináša nám
samotným, zatiaľ čo v dokonalej ľútosti myslím najmä na
Boha, Jeho veľkosť, dobrotu a lásku.
Myslíme na urážky, ktoré sme mu spôsobili
a utrpenie, ktoré pre nás nás musel podstúpiť, aby nás
vykúpil. Nemyslíme len na naše dobro, ale hlavne na
Božie dobro.
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Príklad to objasní lepšie. Keď sv. Peter tretí krát
zaprel Spasiteľa, vyšiel von a trpko sa rozplakal. Prečo?
Kvôli hanbe, ktorú cítil pred ostatnými apoštolmi? Ak to
bolo preto, vtedy cítil len prirodzenú ľútosť, bez
akejkoľvek zásluhy. Alebo to bolo preto, že sa bál, že ho
jeho Majster zbaví dôstojnosti apoštola, alebo ho vyženie
zo svojho kráľovstva? V tom prípade to bola
nadprirodzená, no nedokonalá ľútosť. My ale vieme, že
plakal z ľútosti nad tým, že urazil svojho milovaného
Majstra, tak svätého a tak hodného lásky. Plakal, lebo na
nesmiernu lásku svojho Učiteľa odpovedal mrzkou
nevďačnosťou a to je dokonalá ľútosť.
Nemáš snáď, drahý čitateľ, rovnaké pohnútky ako sv.
Peter, aby si nenávidel svoje hriechy, pre lásku, pre
dokonalú lásku a vďačnosť? Božích dobrodení si dostal
nepochybne viac, než máš vlasov na hlave a každé z nich
si zaslúži, aby si zopakoval slová sv. Jána "Milujme Boha,
lebo On nás miloval skôr." A ako ťa miloval? "Miloval
som ťa večnou láskou, uľútilo sa mi ťa a pritiahol som ťa
k sebe."
Od večnosti, skôr, ako si zanechal prvú stopu na
zemi, miloval ťa láskou, ktorá preniká všetkým. Pre tvoje
telo a dušu pripravil nebo i zem so všetko starostlivosťou,
ako matka, ktorá sa chystá priviesť dieťa na svet. On ti dal
život a zdravie, On ti dáva dobré veci každý deň. Táto
myšlienka stačila pohanom, aby došli k poznaniu Boha a
jeho dokonalej lásky. A ty si kresťan, ktorý dostáva od
Boha lásku a nadprirodzené dobrá. Preto Boh ústami
proroka povedal "Zľutoval som sa nad tebou." Bol si
dôsledkom dedičného hriechu zavrhnutý, ako všetci ľudia.
Boh poslal svojho jediného Syna, ktorý sa stal tvojím
Spasiteľom a vykúpil ťa svojou krvou a smrťou na kríži.
Na teba myslel v agónii v Getsemanskej záhrade, keď
potil krv, keď ronil krv pod tŕňmi svojej koruny, keď
kráčal s krížom po dlhej a bolestnej ceste na Kalváriu, keď
bol pribitý na drevo, keď vydýchol naposledy uprostred
strašných múk, stále si to bol ty, na ktorého
s láskou myslel, akoby si bol jediný človek na svete.
"Milujme Boha, lebo On nás miloval skôr."
Okrem toho, Boh ťa priviedol k sebe krstom, ktorým
si
dostal
najväčšiu
milosť
svojho
života
a Cirkvou, do ktorej náručia ťa vložil. Koľko ľudí sa
dokázalo dostať k pravej viere, len cez ohromnú námahu
a utrpenie! Ale tebe ju dal Boh už do kolísky, len z čistej
lásky. Viedol ťa k sebe. Každý deň pomocou sviatostí
a nespočetných milostí, vnútorných aj vonkajších, ktoré
na teba vylieval. Si ponorený do oceánu dobroty a Božskej
lásky a On si želá všetky tieto milosti korunovať tým, že
ti dá večné šťastie. Ako mu odplatíš takú lásku? Nemal by
si za všetky tieto výhody nejako zaplatiť? Tak milujme
Boha, lebo On nás miloval skôr.
A ako si sa mu v skutočnosti odplatil? Svojou
nevďačnosťou a svojimi hriechmi. Kajáš sa za tú
nevďačnosť? Horíš túžbou vynahradiť svoje hriechy
nekonečnou láskou? Ak áno, máš v tom okamihu
dokonalú ľútosť, založenú na láske k Bohu, nazývanú aj
ľútosťou lásky. V ľútosti lásky je ešte jeden vyvýšený
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stupienok, ktorý spočíva v čistej láske k Bohu pre Jeho
nekonečnú dokonalosť a slávu, pre jeho nekonečnú
hodnosť byť milovaný, ohliadnuc od jeho milosrdenstva k
nám. Vysvetlím to. Predstavme si, že by človek nebol
predmetom Božej lásky, že by Boh nestvoril ani svet ani
žiadnu bytosť. Nebol by preto menší, menej krásny, menej
slávny, ani menej hodný lásky, pretože On je Sám v Sebe,
pre Seba a vzhľadom na Seba najväčšie dobro,
najdokonalejší a najviac milovania hodný. Taký je zmysel
formulácie: "Z celého srdca ľutujem.... pretože Ty si
nekonečne hodný lásky a Ty nenávidíš hriech." Zamysli sa
a uvažuj o Božej láske, rozjímaj nad Spasiteľovým
strašným utrpením. V tomto svetle ľahko pochopíš
a prebodneš svoje srdce. Teraz ukážem praktický návod,
ako si vzbudiť dokonalú ľútosť.

Ako si vzbudiť dokonalú ľútosť ?
Spomeň si, že dokonalá ľútosť je milosť, veľká
milosť daná z Božieho milosrdenstva. Musíš Ho o ňu
vážne prosiť. Pros ho, nie len vo chvíli, keď chceš vykonať
úkon kajúcnosti ale často. Musí to byť predmet tvojej
najvrúcnejšej túžby. Často si opakuj "Pane Bože, daj mi
dar dokonalej ľútosti nad všetkými mojimi hriechmi." Pán
Boh tvoju modlitbu vypočuje, ak uvidí tvoju úprimnú
túžbu. Úkon dokonalej ľútosti potom spravíš veľmi
jednoducho. Kľakni na kolená pred krížom, či v kostole,
či doma vo svojej izbe, predstav si sám seba na Kalvárii,
pozoruj Jeho rany, pár momentov rozjímaj a potom si
povedz: "Kto je pribitý na tomto kríži? Je to Ježiš, môj
Boh a Spasiteľ. Ako trpí? Jeho dokaličené telo posiate
ranami nesie známky toho najhroznejšieho mučenia. Jeho
duša je nasiaknutá bolesťou a urážkami. Prečo trpí? Pre
hriechy ľudí a tiež aj pre tie moje. Uprostred tej krutosti
a bolesti na mňa myslí, trpí za mňa, chce zadosťučiniť za
moje hriechy."
Tu zastav a nechaj, vždy horúcu krv tvojho sladkého
Spasiteľa kvapkať do tvojej duše. Sám seba sa pýtaj, ako
si odpovedal na láskyplné gestá tvojho milovaného
Spasiteľa. Spomeň si na hriechy čo si popáchal, zabudni
na chvíľu na nebo a peklo a ľutuj predovšetkým to, že
tvoje hriechy priviedli Spasiteľa do takéhoto hrozného
stavu. Sľúb mu, že už ho viac nebudeš pribíjať na kríž
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svojimi novými hriechmi a napokon pomaly a vrúcne
odriekaj úkon kajúcnosti. Úkon kajúcnosti môže byť
urobený mnohými spôsobmi, podľa pocitov každého
kajúcnika. Veľmi známy je aj tento: "Pane a Bože môj,
z celého srdca ľutujem všetky svoje hriechy a v nenávisti
ich mám, nie len preto, že zhrešiac zaslúžil som si od Teba
spravodlivý trest, ale predovšetkým preto, že som urazil
Teba, najvyššie Dobro, hodné byť nadovšetko milované.
A preto si pevne zaumieňujem, že s pomocou Tvojej
milosti viac nezhreším a blízkym príležitostiam
k hriechu sa budem vyhýbať. Amen"
V tejto modlitbe sú dva motívy ľútosti. Najskôr pre
nedokonalú a potom pre dokonalú ľútosť a nič nám
nebráni ich spájať, pretože prvá ľahko vedie k tej druhej:
1. zaslúžil som si od Teba spravodlivý trest - to náleží
k nedokonalej ľútosti
2. ale predovšetkým preto, že som urazil Teba,
najvyššie Dobro, hodné byť nadovšetko milované.
Toto náleží k dokonalej ľútosti, veď ten, kto ľutuje
z lásky, že urazil svojho Dobrodincu, ľutuje dokonalo.
Prečítaj si tú modlitbu ešte raz a pochopíš význam
slov. Aby si si dokonalú ľútosť vzbudil ešte jednoduchšie,
pridaj do svojho úkonu ľútosti, či ústne alebo v srdci, vždy
slová: "Ale predovšetkým preto, že som urazil Teba,
nekonečné Dobro, nekonečne hodné byť milované. Ktorý
si mojím Spasiteľom, ktorý si zomrel na kríži sa moje
hriechy." Potom pridajte svoje predsavzatie: "Pevne si
zaumieňujem, že sa polepším a už nebudem viac hrešiť...".
A teraz povieš, že pre niekoho to je možno ľahké, ale pre
teba je to nemožné. Never tomu!
Je ťažké vzbudiť si dokonalú ľútosť?
Určite je to náročnejšie ako vzbudiť si nedokonalú
ľútosť, ktorá sa žiada pre platnú spoveď. Nie je však nikto,
kto by s Božou pomocou, ak po tom úprimne túži,
nedokázal úprimne oľutovať. Ľútosť je úkon vôle a nie
citu a aj bez sĺz a náreku jej intenzita môže byť priamo
úmerná hriechom, ktoré sme spáchali. Naviac, uváž, že
pred tým ako prišiel na svet Spasiteľ, v Starom zákone
bola dokonalá ľútosť tým jediným prostriedkom ako
získať odpustenie hriechov. A ani v našej dobe nie je iný
spôsob pre milióny pohanov a kacírov. Keďže Boh si
neželá smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil, nemôže si
potom želať, aby dokonalá ľútosť, ktorá je pre mnohých
hriešnikov jedinou cestou, bola nedosiahnuteľná. Naopak,
ľútosť musí byť dosiahnuteľná všetkým.
Nuž a ak toľko nešťastníkov, žijúcich a umierajúcich
(hoci aj bez svojho zavinenia) mimo spásne náručie
katolíckej Cirkvi si dokázalo dokonalou ľútosťou otvoriť
nebo, ako by mohla byť dokonalá ľútosť neprístupná tým,
ktorí majú to šťastie byť kresťanmi a katolíkmi, ktorí sú
príjemcami oveľa väčšieho množstva milostí a ktorí sú vo
viere oveľa lepšie vzdelaní ako úbohí neverci? A ešte
niečo. Ty si často dosiahol dokonalú ľútosť bez toho, aby
si o tom vedel. Napríklad, ak si zbožne vypočul sv. omšu.
keď si sa vrúcne modlil krížovú cestu, keď si so
zbožnosťou meditoval pred obrazom Ukrižovaného alebo
Jeho Srdca. Často len pár slov postačuje, aby vyjadrili
najvrúcnejšiu lásku a najúprimnejšiu ľútosť. Napríklad
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strelné modlitby: "Môj Boh a moje všetko", "Môj Ježišu,
zmiluj sa", "Môj Bože, milujem ťa nadovšetko", "Bože
môj, zmiluj sa nado mnou, biednym hriešnikom", "Môj
Ježišu, milujem Ťa."
Aké účinky má dokonalá ľútosť?
Naozaj obdivuhodné účinky! Hriešnik dosiahne
vďaka dokonalej ľútosti okamžité odpustenie všetkých
hriechov skôr, ako ich vyzná pri spovedi. Do predsavzatia,
ktoré pri si tejto ľútosti dáva, však musí patriť úmysel
spoveď v čo najkratšom čase vykonať. Vždy, keď si
vykoná dokonalú ľútosť, zaháňa pekelné tresty a obnovuje
si svoje niekdajšie zásluhy, z nepriateľa sa stáva Božím
synom a adoptívnym spoludedičom neba.
Spravodlivý dokonalou ľútosťou rozmnoží a upevní
svoj stav milosti. Odpúšťajú sa mu všedné hriechy, ktoré
oľutoval a rastie v ňom pravá láska k Bohu. Toto sú tie
zázračné účinky dokonalej ľútosti. Zdá sa ti to
neuveriteľné? Nepochybuješ, že o ľútosť treba usilovať
v okamihu smrti, ale neveríš, že by dokonalá ľútosť mala
takéto účinky vždy? Je toto učenie o ľútosti naozaj
pravdivé? Toto učenie je pevné ako skala, na ktorej je
Cirkev postavená a isté ako samotné Božie slovo. Na
Tridentskom
koncile
Cirkev
zopakovala
a vysvetlila hlavné pravdy spochybňované kacírmi
a jasne vyhlásila (sess. xiv, cap. 4), že dokonalá ľútosť,
ktorá pramení v láske k Bohu, ospravedlňuje hriešnika
a zmieruje s Bohom, aj keď ešte neprijal sviatosť
pokánia. Koncil nikde nehovorí, že sa to týka len
nebezpečenstva smrti. Takže dokonalá ľútosť má rovnaký
účinok v každom čase. Okrem toho, Cirkev sa spolieha na
Kristove slová: "Kto ma miluje, " - a s dokonalou ľútosťou
Ho naozaj milujeme -" bude zachovávať moje slovo a môj
Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho
príbytok." (Jn14, 23). Boh nemôže prebývať v duši
poškvrnenej hriechom. Dokonalá ľútosť, ľútosť z lásky,
teda zmyje naše hriechy. Také bolo učenie Cirkvi od
počiatku, učenie cirkevných otcov aj učiteľov. Baius,
ktorý tvrdil opak, bol Magistériom zavrhnutý. A ak
prinášala takéto plody aj v časoch Starého zákona,
v časoch zákona strachu, prináša oveľa viac a lepšieho
ovocia v časoch Nového zákona, zákona lásky.
Pýtaš sa, teda, že keď ľútosťou získam odpustenie
hriechov, načo sa potom spovedať? Naozaj, dokonalá
ľútosť má rovnaký účinok ako spoveď, ale tento účinok
nedosahuje nezávisle na sviatosti pokánia, pretože ľútosť
predpokladá pevný úmysel sa z hriechov v príhodnom čas
vyspovedať. Spovedať sa
z hriechov, aspoň
smrteľných, je príkaz Ježiša Krista a ten platí
naveky. Je potrebné spovedať sa hneď, ako je to možné,
po vzbudení si dokonalej ľútosti. Absolútne nevyhnutné to
nie je, ale veľmi odporúčam to robiť. Jednak sa poistíš, že
tvoje hriechy sú naozaj odpustené a tiež získaš sviatostnú
milosť, ktorá sa inak získať nedá. Možno si teraz
v pokušení povedia si: "Ak sa dá odpustenie hriechov
získať takto ľahko, už sa nebudem obťažovať so
spovedaním. Budem hrešiť a dokonalou ľútosťou sa
zbavím hriechu!" Kto uvažuje takto, nemá ani poňatia
o tom čo dokonalá ľútosť je. Nemiluje Boha nadovšetko,
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pretože nemá vážny úmysel skoncovať s hriechom
a zmeniť svoj život, ktorý sa vyžaduje pri spovedi i pri
dokonalej ľútosti. Môže klamať seba, ale Boha neoklame.
Kto dokonalú ľútosť naozaj má, ten je pevne
rozhodnutý nespáchať žiadny smrteľný hriech. Hneď ako
môže, očistí sa aj sviatosťou pokánia a pomocou svojej
vôle a Božej milosti sa uchráni hriechu a utvrdí
v šťastnom stave Božieho dieťaťa. Dokonalá ľútosť je
veľká pomoc pre tých, ktorí sa oddane a úprimne
snažia obnoviť a zachovať v stave milosti a najmä pre
tých, ktorí hrešia zo zvyku, teda tí, ktorí napriek
dobrému úmyslu znova a znova padajú pre vlastnú
slabosť do toho istého hriechu. To je absolútne iný
prípad ako tí, ktorí chcú zneužiť dokonalú ľútosť k tomu,
aby beztrestne hrešili. Tí zmenili božský liek v pekelný
jed. Nezotrvávaj medzi týmito a nedopusť, aby taká
vzácna milosť slúžila tvojim zlým úmyslom.
Prečo je dokonalá ľútosť taká dôležitá a niekedy
dokonca nevyhnutná?
Je dôležitá počas celého života a tiež v okamihu
smrti. Najskôr je dôležitá v živote. Čo je vzácnejšie
a dôležitejšie ako milosť? Okrášľuje dušu, preniká ju
a mení na nové stvorenie, robí z nej dieťa Božie a dediča
neba. Pomáha vo všetkých prácach a trápeniach kresťana,
je to zázračná palička, ktorá mení v zlato všetko, čoho sa
dotkne. V zlato nadprirodzených zásluh. Naopak, nič nie
je smutnejšie, ako kresťan v stave smrteľného hriechu.
Všetko čo robí, čo trpí a znáša, čo sa modlí, všetko to nemá
pred Bohom cenu a nepomôže mu získať si večnú
odmenu. Je Božím nepriateľom a keď zomrie, skončí
v pekle. Stav milosti je teda najdôležitejšou
a najpotrebnejšou vecou nášho života. Ak si ho stratil
získaš ho len dvoma spôsobmi. - spoveďou - dokonalou
ľútosťou. Spoveď je riadny spôsob, ale často je
nedostupná. Preto nám dal Boh mimoriadny spôsob dokonalú ľútosť. Predstav si, že si spáchal smrteľný
hriech. Po námahe dňa, v nočnom tichu sa tvoje svedomie
ozve a hlasite ti vyčíta. Trpíš. Čo teraz? Boh ti dal zlatý
kľúč, ktorým otvoríš nebo. Vrúcne oľutuj svoj hriech, pre
lásku k dobrému a veľkodušnému Bohu a nájdeš svoj
pokoj. Čo je smutnejšie, ako kresťan, ktorý takto nekoná?
Ide spať a ráno opäť vstane v stave smrteľného
hriechu. Žije tak mesiac, dva či viac, možno aj z roka na
rok. Temnota, v ktorej sa potáca, nie je prerušená ani na
chvíľu. Je to smutný stav, žiť ako Boží nepriateľ, bez
zásluh pre nebo a v neustálom nebezpečenstve večného
zatratenia. Alebo, pred prijatím sviatosti, manželstva, či
birmovania, či pomazania chorých, spomenieš si na
nejaký hriech, ktorý ešte nie je odpustený, dokonalou
ľútosťou sa pripravíš na hodné prijatie sviatosti. Spoveď
je nutná iba pre sväté prijímanie. Aj kresťan, v stave
milosti veľa získa častou dokonalou ľútosťou. Ponajprv,
nikdy si nemôžeš byť absolútne istý stavom milosti. Preto
každá dokonalá ľútosť túto istotu zvyšuje. Často sa
pýtame sami seba, či sme sa v tej a tej situácii nevzdali
boja a nesúhlasili s pokušením. Takéto pochybnosti ale
zdržiavajú a odrádzajú dušu od cesty čnosti. Čo vtedy
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urobiť? Skúmať sa, či sme naozaj s tým pokušením
nesúhlasili a pátrať v zákutiach duše? To je bezvýsledné.
Vzbuď si dokonalú ľútosť a buď v pokoji. I keby sme si
boli stavom milosti absolútne istí, dokonalá ľútosť nám
prospeje. S každým jej úkonom rastieme v milosti a štipka
milosti je viac ako všetky poklady sveta. Zmažeme tak aj
všedné hriechy, ktoré nám ohyzdia dušu a tá potom rastie
v kráse. Dokonalou ľútosťou dokonca zbavíme svoju dušu
časných trestov za hriechy. Spomeňme na slová
Spasiteľa : "Veľa hriechov sa jej odpúšťa, lebo veľa
miluje." (Lk 7,47).
A ak si pre odpustenie časných trestov vážime
a ceníme odpustky, dobré skutky, almužnu o čo viac si
musíme pre to vážiť lásku, ktorá je kráľovnou
cností. Nakoniec, s každou dokonalou ľútosťou naša duša
silnie v dobre a má pevnejšiu vieru v získanie tej najväčšej
milosti - vytrvalosti až do konca. Cvičenie sa v dokonalej
ľútosti je preto veľmi dôležite pre život, ale najmä v
okamihu smrti a nadovšetko v okamihu nečakanej smrti.
Raz vypukol veľký požiar v husto obývanom meste a
mnohí zhoreli. Medzi množstvom tých, čo nariekali na
dvore horiaceho domu bolo dvanásťročné dieťa, ktoré
kľaklo a prosilo o dar ľútosti a prosilo svojich
spoločníkov, aby sa modlili s ním. Títo nešťastnici mu
pravdepodobne dlhujú za svoju spásu. Podobné
nebezpečenstvá nám hrozia v každej chvíli.
Môžeš byť účastníkom nehody, spadneš zo
stromu, zrazí ťa vlak či auto, môžu ťa v noci
prepadnúť, v tvojej izbe vypukne požiar, pošmykneš
sa na schodoch, alebo len odpadneš uprostred svojej
práce. Odnesú ťa umierajúceho. Možno pobežia pre
kňaza, ale času je málo. Čo urobíš? Okamžite si vzbuď
dokonalú ľútosť. Silno ľutuj pre lásku a vďačnosť
k Bohu a ukrižovanému Kristovi. Dokonalá ľútosť ti je
vtedy kľúčom od nebeskej brány.
Ale nespoliehaj sa, že môžeš čakať až do poslednej
chvíle a tam sa zbavíš hriechu jedným úkonom dokonalej
ľútosti. Je nanajvýš otázne, či dokonalú ľútosť dosiahnu
tí, ktorí ju zneužívali, aby mohli hrešiť. Táto výsada náleží
len tým, čo majú dobrý úmysel. "Ale", pýtaš sa "budem
mať dosť času dokonale oľutovať?" S Božou pomocou
áno. Dokonalá ľútosť si nežiada veľa času, najmä ak si ju
počas života často vykonával. Stačí len chvíľka, aby si ju
v hĺbke srdca vzbudil. Okrem toho, Božia milosť je oveľa
účinnejšia v nebezpečenstve, keď jej aj naša myseľ oveľa
aktívnejšia. Na prahu smrti je sekunda dlhá
hodinu. Hovorím z vlastnej skúsenosti. 20. júla 1886 som
bol veľmi blízko smrti. Bola to otázka desiatich sekúnd,
tak na polovicu modlitby Otče náš. V tej chvíli mi hlavou
preletelo tisíc myšlienok, celý život mi prebehol pred
očami nepredstaviteľnou rýchlosťou a zároveň som
rozmýšľal, čo je pre mňa po smrti pripravené. A to všetko
v takej chvíľke. Prežil som. Boh asi chcel, aby som napísal
túto knihu. Dobre. Prvá vec, ktorú som mal v tej chvíli
urobiť bolo to, čo nás učili v katechizme - oľutovať a utiekať sa k Bohu, hľadať Jeho ochranu. Naozaj, vtedy
som sa naučil milovať a vážiť si dokonalú ľútosť. Všade,
kde som mohol, som potom hovoril o jej nekonečnej cene.
Aká je to hrôza, že ľudia nechápu lepšie je dôležitosť v ich
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posledných chvíľach. Všetci zmätene pobehujú, tu plačú,
tu strácajú rozvahu, tam bežia po doktora, tam po kňaza,
nosia vodu a všetky lieky, ktoré majú doma poschovávané.
A zatiaľ čo sa chorý zmieta v agónii, nikto nemá súcit
s jeho nesmrteľnou dušou a neporadí mu aby si vzbudil
dokonalú ľútosť. Ak aj ty raz budeš v takej situácii,
ponáhľaj sa k umierajúcemu, ak je to možné, pokojne mu
ukáž obrázok Ukrižovaného, pevným a istým hlasom mu
povedz, čo má robiť. Pomaly a zreteľne recituj úkon
kajúcnosti, aj keď sa zdá, že ti umierajúci nerozumie alebo
ťa nevníma. Urobíš pre neho nekonečne veľa a získaš si
jeho večnú vďaku. Ba aj keď je to kacír, pomôž mu v jeho
poslednej hodine, naliehaj aby si vzbudil lásku k Bohu a
Ježišovi a pomaly odriekaj úkon kajúcnosti.
Kedy treba robiť úkon kajúcnosti?
Ak si ma až doteraz
pozorne sledoval, drahý
čitateľ, dovoľ mi ťa
teraz požiadať, aby si
pre Boha a pre svoju
dušu ani jeden večer
popri svojej modlitbe
neopomenul vzbudiť si
dokonalú
ľútosť.
Samozrejme, nie je
hriech ak ju vynecháš,
ale moja rada je dobrá a
užitočná. Nehovor, že
spytovanie
svedomia
a dokonalá ľútosť sú
dobré pre kňazov a sväté
duše.
Nehovor,
že
nemáš večer čas, alebo
že si veľmi unavený.
Koľko času potrebuješ?
Pol hodinu? Štvrť hodinu? Nie, stačí len niekoľko minút.
Vari sa nemodlíš, skôr ako ideš spať? Nuž po modlitbe
mysli chvíľku na svoje pády, svoje hriechy toho dňa a
pomaly a vrúcne odriekaj, pri päte kríža, úkon kajúcnosti.
Začni už dnes večer a neoľutuješ. Ak ťa postretne
to nešťastie, že spáchaš smrteľný hriech, nezostávaj
v takom rozpoložení a očisti sa dokonalou ľútosťou.
Očisťuj sa okamžite, ako hriech spáchaš, alebo aspoň
každý večer a čo najskôr sa vyspovedaj. Nakoniec, drahý
čitateľ, skôr alebo neskôr, hodina smrti odbije aj tebe
a ak, Bože nedopusť, príde nečakane, tak vieš kde je liek.
Vieš kde hľadať kľúč od nebeskej brány.
Ak budeš mať čas pripraviť sa, nech je tvojím
posledným činom vzbudenie si lásky k Bohu,
Stvoriteľovi, Vykupiteľovi a Spasiteľovi a úprimná
a dokonalá ľútosť nad všetkými hriechmi tvojho života.
Potom sa vrhni do náručia Božieho milosrdenstva. Tu
končím, drahý čitateľ. Prečítaj si túto malú knihu ešte raz
a uveď ju do svojho života. Váž si dokonalú ľútosť, cvič
sa v tomto vzácnom spôsobe získavania milosti, ktorý
Božia Prozreteľnosť vložila do tvojich rúk. Miluj tento
skutočný kľúč od neba.
Vdp. M. Kolenčík, zdroj: www.christianitas.sk
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ŠACHOVÝ KLUB
Šach 4. liga A22 juh sezóna 2019/2020

Šúrovciam po 10. kole s troma víťazstvami a dvoma remízami patrí 7.miesto v strede tabuľky. Šancu
posunúť sa v tabuľke vyššie družstvo premárnilo v posledných dvoch kolách, keď nedokázalo poraziť
družstvá, ktoré sa nachádzajú na posledných miestach tabuľky. Do konca sezóny zostáva odohrať už len jedno
stretnutie s družstvom Špačiniec.
Tabuľka po 10. kole

Por.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
Partie V R P Skóre Body
Hlohovec A
10 8 0 2 36,0
24
Modranka B
10 7 1 2 32,0
22
Gabčíkovo B
10 6 1 3 25,5
19
Dolná Krupá
10 6 0 4 26,5
18
Dunajská Streda C 10 5 2 3 30,5
17
Modranka juniori
10 5 0 5 23,5
15
Šúrovce
10 3 2 5 24,5
11
Orechová Potôň C
10 3 2 5 20,5
11
Špačince
10 3 1 6 22,0
10
Hlohovec B
10 3 1 6 20,0
10
Veľký Meder
10 2 3 5 22,5
9
Trnava C
10 2 1 7 16,5
7

V-výhra, R-remíza, P-prehra

Výsledky družstiev
1.

kolo Dolná Krupá B – Šúrovce

2.
3.
4.

kolo
kolo
kolo

5.
6.

kolo
kolo

7.

kolo

8.
9.

kolo
kolo

10. kolo

3:2
Šúrovce – Hlohovec A 1,5 : 3,5
Hlohovec B – Šúrovce 1,5 : 3,5
Modranka juniori – Šúrovce
0,5 : 4,5
Šúrovce – Gabčíkovo B
1:4
Orechová Potôň C – Šúrovce
2:3
Šúrovce – Dunajská Streda C
2,5 : 2,5
Modranka B – Šúrovce
3:2
Šúrovce – Veľký Meder
2,5 : 2,5
Trnava C – Šúrovce
3:2

Šach – 5. liga TT-HC-PN sezóna 2019/2020
Našim juniorom sa po 9. kolách 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 dvom našim hráčom sa
priznal medzinárodný rating FIDE: Mitas Daniel 1430 ELO bodov, a Richnák Michal 1418 ELO bodov. Do
konca sezóny zostáva odohrať už len jedno stretnutie so silným družstvom zo Smoleníc.
Tabuľka po 9. kole

Por. Družstvo
Partie V R P
1 Hlohovec C
8 7 01
2 Modranka seniori
9 7 02
3 Smolenice
8 7 01
4 Vrbové C
8 5 03
5 Cífer C
8 5 03
6 Modranka juniori B 8 4 0 4
7 Piešťany D
8 4 04
8 Cífer D
8 3 05
9 Pečeňady
8 1 16
10 Dunajská Streda D
8 1 16
11 Šúrovce juniori
9 0 09

Skóre Body
29,0
21
29,0
21
28,0
21
23,5
15
23,0
15
24,0
12
20,5
12
16,5
9
13,5
4
8,5
4
9,5
0

Výsledky družstiev
1. kolo Dunajská Streda D – Šúrovce junior
3,5 : 1,5
2. kolo Šúrovce juniori – Pečeňady
2:3
3. kolo Cífer C – Šúrovce juniori
5:0
4. kolo Šúrovce juniori – Hlohovec C
2:3
5. kolo Modranka seniori – Šúrovce juniori
3:2
6. kolo Šúrovce juniori – Modranka juniori
0,5 : 4,5
7. kolo Piešťany D – Šúrovce juniori
4:1
8. kolo Šúrovce juniori – Vrbové C
0:5
9. kolo Cífer D – Šúrovce juniori
0,5 : 4,5

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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Trnavský šachový rebríček

Popri lige dostávajú naši žiaci možnosť
zúčastňovať sa aj na ďalšej súťaži „Trnavský
šachový rebríček“, ktorý je rozdelený do 3 kôl.
Turnaj je organizovaný v Trnave v priestoroch
Kalokagatie, pričom každé kolo sa hrá na 7 zápasov
s tempom hry 15 minút pre každého hráča.
V 1. kole (21.1.2020) sa turnaja zúčastnilo
celkovo 37 hráčov a v 2. kole (25.2.2020)
41. hráčov.
Poradie po 2. kole
Poradie

Názov školy

Počet
bodov

1.

Gymnázium J. Hollého Trnava

20,5

2.

SZŠ Besst Trnava

17,0

3.

ZŠ s MŠ Vančurova Trnava

14,0

4.

ZŠ Spartakovská Trnava

14,0

5.

ZŠ s MŠ Šúrovce

13,5

6.

ZŠ s MŠ A. Merici Trnava

12,0

7.

ZŠ s MŠ Voderady

11,5

8.

ZŠ s MŠ Dobrá Voda

11,5

9.

ZŠ s MŠ Križovany

11,0

10.

ZŠ s MŠ A. Kubinu Trnava

11,0

11.

ZŠ s MŠ Smolenice

7,0

Na každé kolo mohli za školu nastúpiť maximálne
4 žiaci. Napriek tomu, že na prvé kolo nastúpili pre
chorobu len 3 naši žiaci, ZŠ s MŠ Šúrovce sa po
2 kolách nachádza v tabuľke na slušnom 5 mieste.
Výsledky 1. kola:
6. Mitas Daniel (5b)
32. Krajčovič Daniel (2,5b)
37. Görög Filip (1b)
Výsledky 2. kola:
13. Mitas Daniel (4b)
14. Richnák Michal (4b.)
22. Pivarník Jakub (3,5b)
36. Krajčovič Daniel (2b)
Branislav Karel

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN V ČASE VYHLÁSENIA MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Vážení občania, v zmysle preventívnych opatrení týkajúcich sa COVID 19, budú stránkové dni
a hodiny Obecného úradu v Šúrovciach upravené nasledovne:
Pondelok 09:00 hod. až 12:00 hod.
Utorok – zatvorené
Streda 09:00 hod. až 12:00 hod.
Štvrtok – zatvorené
Piatok 09:00 hod. až 12:00 hod.
Naďalej však môžete telefonicky kontaktovať v prípade potreby Obecný úrad v Šúrovciach na
telefónnom čísle 033/5595767, a to v rámci takto upravených hodín.
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