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V kostole svätého Cyrila a Meto-
da sa v Radave uskutočnil Vianoč-
ný koncert. Hneď v jeho úvode sa 
rozozvučala hudbu a zneli piesne 
v podaní žiakov a pedagógov Zák-
ladnej umeleckej školy v Šuranoch. 
Svojim krásnym umeleckým vystú-
pením pod vedením riaditeľky Mgr. 
Heleny Farkasovej sa predstavili jej 
kolegyne, učiteľky Komáromyová, 
Pobočíková, Zanis, a učitelia Döme 
a Marek Bednárik.

Vianočný koncert zorganizovalo 
Občianske združenie „Za krajšiu 

Radavu“ v spolupráci s vedením 
obce Radava. Poďakovanie patrí 
najmä JUDr. Martinovi Vreštiakovi 
– predsedovi združenia a Ing. Ma-
rianovi Chrenkovi starostovi obce, 
ktorí oslovili sponzorov, pozvali 

účinkujúcich a vzácnych hostí. 
Na koncerte sa okrem iných zú-

častnil aj Ing. Peter Kažimír, pod-
predseda vlády a minister � nancií 
SR, Ing. Jaroslav Mikla, vedúci úra-
du Ministerstva � nancií SR a Ing. 
Tibor Šafár, predseda Poľnohos-
podárskeho o družstva Podhájska 
- Radava, ďalej sponzori podujatia, 
Ing. Margita Furuglyásová, Ing. La-
dislav Marenčák, podpredseda Nit-
rianskeho samosprávneho kraja, 
starostovia obcí Veľké Lovce, Dolný 
Ohaj a Úľany nad. Žitavou.

Po koncerte sa v sále kultúrneho 
domu konala recepcia. O chutné 
špeciality, krásnu výzdobu a výbor-
nú obsluhu sa postarali Ján Košťá-
lik a Mgr. Blažena Felvidékyová.

(pokračovanie na str. 4)

V predvečer Vianoc dostali 
občania obce Palárikovo najkraj-
ší darček v podobe novučičkého 
Wellness centra, ktoré v priebehu 
roka vyrástlo v sídle Poľno SME. 
Investor, majiteľ poľnohospodár-
skych podnikov Ing. Zoltán Čer-
nák realizoval dielo, ktoré má tie 
najvyššie ambície v oblasti rekreač-
no-relaxačných služieb.

Komplex je vybavený moderný-
mi technológiami a zariadeniami, 
ponúkajúcimi dokonalú regenerá-
ciu. Atraktívne možnosti športu i 
zábavy ponúka najmä veľký bazén 
s protiprúdom, vodopádmi, masáž-
nymi tryskami i perličkovým kúpe-
ľom. V ponuke sú aj tri druhy sauny, 
špičková posilňovňa, priestory na 
masáže i posedenie v bare s ob-
čerstvením. Ing. Zoltán Černák v 
príhovore na slávnostnom otvorení 
zdôraznil, že realizáciou výstavby 
Wellness centra sa podarilo napl-
niť jeho hlavný zámer, dať svojim 
spolupracovníkom zamestnaným 
v poľnohospodárskych � rmách za-

riadenie, ktoré im pomôže zotaviť 
sa po ťažkej práci. Rovnako tak jeho 
cieľom bolo dať možnosti regene-
rácie palárikovským športovcom, 
futbalistom, občanom Palárikova i 
deťom zo základnej školy, ktoré tu 
môžu absolvovať plavecký výcvik. 
Čestnému občanovi Ing. Zoltánovi 
Černákovi vyslovil veľké poďako-
vanie za príspevok k rozvoju obce 

Palárikovo, jej starosta Dr. Bernard 
Roštecký, ktorý okrem iného po-
vedal: „Toto dielo je významným 
rozvojovým prínosom pre dedinu. 
Zaraďuje Palárikovo medzi najdô-
ležitejšie centrá pre oddych a rekre-
áciu. Výrazne posilňuje turistický 
potenciál Palárikova, ktoré teraz 
okrem národných kultúrnych pa-
miatok - kaštieľa, drevenej vodnej 
veže kostola sv. Jána Nepomuckého 
a anglického parku (mimochodom, 
ten teraz absolvuje generálnu re-
konštrukciu za 400 tisíc Eur), po-
núka aj rekreačno-relaxačné služby 
na vysokej úrovni. A je to vďaka 

(pokračovanie na str. 2)

Slávnostné otvorenie Wellness centra v Palárikove

Dar obyvateľom obce k Vianociam
Inzerujte v Chýrniku!

Využiť naše stránky môžete aj na oslovenie svojich potencio-
nálnych klientov! Firmy, podnikatelia, živnostníci, občania, 
môžete to priamo urobiť cez internetovú adresu: m.kupec-
ky@chello.sk, alebo na adr.: Redakcia Chýrnik, ul. SNP č. 
42, objednať nielen riadkovú a plošnú inzerciu, ale zvoliť 
si aj inú formu reklamy a propagácie (rozhovor, reportáž).

-tvorcovia novín-

V Radave opäť jeden krásny večer
V sviatočnej atmosfére...

Pásku pri slávnostnom otvorení Wellness centra prestrihli bývalý prezident SR 
Rudolf Schuster, Ing. Zoltán Černák a starosta obce Dr. Bernard Roštecký.
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(dokončenie zo str. 1) 
Ing. Zoltánovi Černákovi, ktorý ma 
veľmi dobrý vzťah k Palárikovu.

Slávnostnú atmosféru otvorenia 
Wellness centra umocnilo vystú-
penie umelcov, ukážka synchro-

nizovaného plávania i rozsviete-
nie vianočného stromčeka pred 
vstupom do centra. Pri stromčeku 
hostí pozdravil bývalý prezident 
Slovenskej republiky Rudolf Schus-
ter, s ktorým si prítomní zaspievali 
Tichú noc.

Slávnostné nedeľné podujatie 
pokračovalo v Dome kultúry kde 
palárikovskí poľnohospodári na 
tradičných Kukuričných dožinkách 
bilancovali hospodárske výsledky 
roka a riaditelia jednotlivých pod-

nikov odovzdali dožinkové vence 
prezidentovi SR Rudolfovi Schus-
terovi, Ing. Zoltánovi Černákovi 
a starostovi obce Dr. Bernardovi 
Rošteckému.

Milan Kupecký 

Dar obyvateľom obce k Vianociam

Predám zachovaný, 
málo používaný 

perličkový kúpeľ do 
vane, zn. EASTCON, 
komplet, pretože už 
teraz mám sprcho-
vací kút. Cena do-

hodou. Volajte 0907 
905 537 nonstop.

Wellness centrum predstavili aj širokej verejnosti
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Vnímajme prírodu aj trochu 
poeticky... Na celom svete sú rov-
naké rieky. Každú ticho bozkáva 
nebo. Žblnkocú v našich ušiach a 
pramenia v našej duši. Jemný vá-
nok ich tíško ovieva, vlnia sa ako 
naše myšlienky. Len Dedo Mráz 
ich môže zastaviť svojím vášni-
vým a napriek tomu chladiacim 
dychom. Vtedy, pri pohľade na 
lesklý ľad si povieme: Aj my sa na 
chvíľu zastavme – veď boli Via-
noce. Aj lesk červených hviezd-
nych kvetov nám ich pripomínal. 
Mikuláš rozdával darčeky, detské 

dušičky žiarili od šťastia, aj stu-
dený snehuliak má zrazu teplé 
srdce. Potichu šuštia lesy, nastáva 
jasná hviezdna noc. Biele šišky 
ako žiarovky svietia na cestu 
zvieratkám, ponáhľajúcim sa po 
rozprávkovom moste domov. Na-
stal čas spánku, zimného spánku, 
čas tichej svätej noci. Moja duša 
nespí, ponára sa do zimného ta-
jomstva vianočnej pohľadnice. 
Je na nej motív zamrznutej rieky, 
pripomínajúcej mi nekonečnú 
Božiu prozreteľnosť, ktorá riadi 
všetky tri jej skupenstvá: vodu, 
ľad i paru. S Jeho pomocou sa 
moje oči viac otvárajú, zrak za-
ostruje a čím viac vstupujem do 
seba, tým lepšie, originálnejšie a 
výraznejšie viem pozorovať veci 
navôkol. Aj rieku na pohľadnici. 
Rieku, ktorá raz potečie. Rieku, 
ktorá je stále živá v mojej duši. 
Veď je to Dunaj a Nitra, pripo-
mínajúca mi detstvo, študentské 

časy, drahých rodičov... Nitra 
a Dunaj, ktorých kamene – aj 
keď ležiace na samom dne – sú 
nádhernými perlami minulosti, 
prítomnosti a budúcnosti domo-
va, ktorý navždy zostane naším 
domovom. Nitra a Dunaj, ktoré 
odzrkadľujú celú minulosť, celý 
rok, ktorý zakrátko zhorí v pla-
meňoch sviec a teplých kozu-
bov, v žiare prskaviek, svetlíc a 
ohňostrojov. A vtedy si uprostred 
tohto zmaterializovaného sveta 
povieme: 

Vnímajme prírodu aj na Nový 

a nový rok. Život má cenu...
Tú našu rieku stále ticho boz-

káva nebo. Žblnkoce v našich 
ušiach a pramení v našej duši. 
Jemný vánok ju stále tíško ovieva, 
vlní sa ako naše myšlienky. Dedo 
Mráz ju už nezastavuje svojím 
vášnivým chladiacim dychom. 
Mikuláš dávno rozdal darčeky, 
detské dušičky stále žiaria od 
šťastia, aj studenému snehulia-
kovi zostalo teplé srdce. Potichu 
šuštia lesy, stále je jasná hviezdna 
noc. Šišky ako žiarovky svietia 
na cestu zvieratkám, ponáhľajú-
cim sa po rozprávkovom moste 
domov. Počas ďalších tichých 
svätých nocí moja duša nespí, 
ponára sa do tajomstiev ďalších 
pohľadníc lásky. Je na nich motív 
tečúcej rieky, pripomínajúcej mi 
nekonečnú Božiu prozreteľnosť, 
ktorá má patronát nad všetkými 
tromi skupenstvami: nad vodou, 
ľadom i parou; má patronát aj nad 

Vnímajme prírodu aj na Nový a nový rok
Začiatkom roku radosť v oku

Živou vodou, ktorá prináša vieru, 
nádej a lásku. S Božou pomocou 
sa moje oči viac otvárajú, zrak za-
ostruje a čím viac vstupujem do 
seba, tým lepšie, originálnejšie a 
výraznejšie viem pozorovať veci 
navôkol. Aj rieku na pohľadnici. 
Rieku, ktorá už tečie. Živú rie-
ku, ktorá konečne zmenila sku-
penstvo z pevného na kvapalné! 
Rieku, ktorá je stále živá v mojej 
duši. Nitra i Dunaj pripomínajú-
ce mi toľko! Uvedomujem si, že 
všetci máme pripravený domov v 
nebi... 

Kamene riek stále ležia na sa-
mom dne a sú nádhernými per-
lami minulosti, prítomnosti a 
budúcnosti domova, ktorý však 
navždy zostane naším domovom. 
Odzrkadľujú celú minulosť, celé 
roky, ktoré zhoreli v plameňoch 
sviec a teplých kozubov, v žiare 
prskaviek, svetlíc a ohňostrojov. 
A stále si uprostred zmaterializo-
vaného, ale i Bohom milovaného, 

sveta môžeme povedať: Život má 
cenu. 

Život má cenu, pretože sme v 
ňom povinní chváliť a zvelebovať 
Boha! Pán Ježiš povedal: „Rieky 
živej vody potečú z vnútra toho, 
kto verí vo mňa.“ V duchu po-
čujem slová piesne od skupiny 
Rieka života: „Tí, čo sú smädní, 
zoslabnutí. Nech nájdu prameň a 
ponoria srdcia v ňom. Smútok a 
bolesť sa odplaví z nás. Na vlnách 
lásky voláme z hĺbky zas (k Tebe): 
Príď, Ó Ježiš, príď... Duchu svätý, 
príď...“

Fascinujúce sú slová piesne od 
neznámeho autora: „Môj Boh, 
vďaka Tebe dýcham, pre Teba tu 
som. A viem, láskou si ma zís-
kal, k sebe priviedol. Smútok je 
preč, šťastím ma napĺňaš, učíš ma 
láskou žiť. Refrén: Tvoja láska je 
silnejšia než vietor, ona vyššia je 
než najvyšší štít, hlbšia je než dno 
oceánov, zmenila môj svet.“ 

Jana Slobodníková

Významné zasadnutie v nesvadskom Agrorente
Aj s medzinárodnou účasťou

Akciová spoločnosť Agrorent v 
Nesvadoch je počas každého roka 
hostiteľom členov rôznych kultúr-
no – spoločenských, odborných 
i medzinárodných organizácií. 
Konajú sa tu rôzne podujatia na 
vysokej úrovni. Takou bolo aj kon-
coročné zasadnutie členov Sloven-
skej akadémie pôdohospodárskych 
vied, konkrétne z odboru ekono-
miky a manažmentu. Mimocho-
dom akadémia s takmer 60-členmi 
združuje aj zahraničných odbor-
níkov z Bieloruska, zo susedného 
Česka, Poľska a Maďarska.

Predseda Odboru ekonomika 
a manažmentu SAVP Dr.h.c.prof.
mpx.h.c. prof. Ing Vladimír Gozo-
ra, PhD, ktorý zasadnutie otvoril, 
zároveň v rozsiahlom a obsažnom 
prejave zhodnotil činnosť akadé-
mie za uplynulé obdobie a načrtol 
ďalšie úlohy až do roku 2015 a vy-
zval všetkých členov na aktivovanie 

znalostného potenciálu podniko-
vého manažmentu v potravinár-
skom sektore, k čomu bola zame-
raná aj diskusia., vrátane panelovej. 
Na stretnutí sa konali aj doplňujúce 
voľby o nových členov.

Ako nás informovala hlavná 
organizátorka podujatia doc. Ing. 
Monika Hudáková PhD, na uve-
denej činnosti akadémie sa po-
dieľajú vysoké školy a pracoviská 
z rezortnej výskumnej základne 
nielen z Bratislavy, Nitry a Žiliny, 
ale i z Litoměříc, Gyongyosu, a 
ďalších pracovísk, vrátane nesvad-
ského Agrorentu. Z nášho regiónu 
sú členmi Odboru ekonomiky a 
manažmentu Slovenskej akadémie 
Poľnohospodárskych vied – doc. 
Ing. Peter Serenčéš PhD, Ing. Zol-
tán Černák, Ing. Ján Šimunek PhD, 
Ing. Ladislav Moravčík, Juraj Otre-
mus a Ing. Jozef Svetlanský.

M. Kupecký

Ponúkame štvorročného pravého, čistokrvného 
maltézaka na krytie... ak máte sučku, ktorá sa 
hára... volajte: 09079055537, nonstop!
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(dokončenie zo str. 1) 
Podujatie sa nieslo v duchu radost-
ného posolstva Vianoc - naplniť 
pokojom srdcia všetkých ľudí dob-
rej vôle. Sú to vzácne chvíle, kedy 
si človek v dnešnom uponáhľanom 
a stresujúcom svete nájde čas na 
stretnutie s inými ľuďmi a dávajú 
im šancu prežiť a zažiť skutočné 
posolstvo Vianoc.

Treba veriť, že tradícia týchto 
vianočných koncertov nájde svoje 
pevné miesto v kalendári podujatí 
našej obce, obce Radava a prispe-
je tak svojou úžasnou atmosférou, 
aká bola v ten deň. k oslave Vianoč-
ných sviatkov.

Ing. Katarína Melišková, 
snímky Marián Mandúch 

V Radave opäť jeden krásny večer

V sviatočnej atmosfére...

Časopis mikroregión Termál na web stránkach zainteresovaných obcí

Bude prinášať informácie nielen o Termále
Vydavateľstvo H+S vyhotovi-

lo nulté číslo regionálnych novín 
Termál pre web stránky obcí Pod-
hájska, Radava, Dolný Ohaj, Veľké 
Lovce, Maňa, Čechy, Hul, Trávnica, 
Dedinka, Vlkas, Bardoňovo a Po-
zba, ktoré patria pod tento mikro-
región. Budú vychádzať pravidel-
ne raz v mesiaci a v nich prinášať 
aktuálne informácie z uvedených 
obcí patriacich pod mikroregión 
Termál. Nájdete v nich všetky dô-

ležité a významné informácie a 
udalosti, ktoré sa udejú počas roka 
v tej - ktorej obci. Budú to buď, po-
zvánky, spravodajstvo, reportáže, 
rozhovory, fotoreportáže a iné ďal-
šie príspevky. Samozrejme nebude 
chýbať ani šport a humor. Čitatelia, 
záujemcovia tak budú oboznámení 
čo sa deje nielen v uvedených dva-
nástich obciach, ale aj v rámci Ob-
čianskeho združenia Termál. 

(redakcia)
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Tento obyvateľ porastov pri 
brehu riek a jazier predstavoval 
pre Inkov symbol výnimočného 
charakteru, nezávislosti a svojbyt-
nosti. Slnečný vták je osobnosťou 
s bohatým vnútorným životom, 
nevšednými záujmami a tvorivou 
mysľou. V jeho znamení sa rodí 
veľa vedcov, mysliteľov, � lozofov 

a parapsychológov. Vždy je samo-
tárom - uprednostňuje samotu s 
vlastnými myšlienkami pred okru-
hom hoci i najbližších priateľov. 
Zbytočne by ho niekto angažoval 

do práce na spoločnom diele. Vy-
znáva zásadu, že každý je strojcom 
svojho osudu a preto sa nemieša do 
cudzieho života. Je nadmieru tole-
rantný a chápavý, ale nie pre seba 
- od seba vyžaduje najviac. Najvyš-
ším cieľom jeho života je neustále 
rozširovanie svojho poznania. Táto 
zásada mu určuje výber profesie: 
práca ho musí uspokojovať a roz-
šíriť jeho horizonty poznania. Fi-
nančné efekty sú pre neho druho-
radé. Rád cestuje, poznáva cudzie 
kultúry a iné zvyklosti. S potešením 
študuje cudzie jazyky. ľahko nadvä-
zuje priateľstvá, hoci z neznámych 
dôvodov to robí ďaleko od svojho 
bydliska. Nezáleží mu na založe-
ní vlastnej rodiny, nepripisuje tiež 
väčšiu váhu udržiavať kontakty s 
príbuznými.

Za množstvo gratulácii, ktoré 
sme od vás dostali ďakujeme a do-
volíme si uverejniť dve z nich – zo 
zahraničia.

Čo vŕta Milanovi Kupeckému v hlave

S niektorými vecami to príde až tak ďaleko, že ich musíte 
vrátiť.
Na svoju malú postavu mál pádny argument. Dobrého veľa 
nenarastie.
Nemám obavy pred hryzením vlastného svedomia. Mám 
umelý chrup.
Je ťažké byť nejakého viery vyznania. Človek pomaly už ne-
verí ani tomu, čo vidí. 
Som slušne vychovaný človek. Snažím sa každému aj po-
čas nadávok vykať.
Sú chvíle, keď sa mám smiať práve ako posledný, no je mi 
do plaču.
Možno by človek žil aj poctivo, keby nemal vyživovacie 
povinnosti, alebo rodinu.
Mnohým sa vstup do Európy vyplatil. Dokonca v euromene.
Niektorí ľudia si volia strednú cestu iba v krajných prípa-
doch.
Hoci som pesimista, vždy vidím nejaké tie kroky dopredu. 
Najmä v spoločenskom tanci.
Ak sa na vás usmeje šťastie v podobe nejakej výhry, zrazu 
zbadáte koľko máte oddaných priateľov.
Neuveríte, ale z každého nezaplateného šeku mám šok!
Upozornenie: Pri skoku od radosti dávajte pozor, aby ste 
si nespôsobili úraz!
Bolo to veľké zviera. Ak bolo treba vedel rozprávať ako pa-
pagáj, alebo aj mlčať ako ryba.
Všetci sme dnes dlžníkmi. Aj peniazmi, aj svojej povesti.
Paradox: Mnohí sa ženia s vyvolenou, ktorú si musia zo-
brať.
Postreh: Mnohí zaspia na vavrínoch, hoci nedosiahli žiad-
ny úspech.
V každom človeku je niečo dobré. Najmä po výdatnom obe-
de.
Niektorým ženám stačí povedať „zlatko“ a už vás vedú do 
klenotníctva.
Spočítať vám to môžu práve preto, že ste v mínuse.
Mám zvláštne muchy. Nesadajú na lep.
Z výsledku vedecko-technického bádania: Skôr rozbiješ 
atóm, ako zbytočné úrady! 
Sebakritika: Niekedy hasím aj to, čo ma nepáli...pri výčap-
nom pulte.
Rada: Skôr ako si začnete niekoho vážiť, najskôr si ho pre-
merajte!

Pôvod a význam mena Daniela (3. január)

Horoskop Inkov
Slnečný vták 21. január – 19. február 

Pôvod tohto mena je z hebrejské-
ho Dániel, čo znamená boh rozsú-
dil, boh je sudca.

Citlivosť, krotkosť, skromnosť 
a štipka rozpoltenej osobnosti, to 
sú povahové črty tejto ženy. Neraz 
dokáže okolie prekvapiť svojimi 
reakciami. Jeden deň sa prezentuje 
ako „tichý“ potôčik, ktorý si veselo 
„žblnká“ vo svojom koryte. Ale tiež 
sa vie premeniť na „búrlivú“ rieku. 
Touto búrlivosťou usmerňuje po-
trebu upútať na svoju osobu.

V kolektíve má vždy všetko pod 
kontrolou, hoci to nie je badať. 
Ovláda neviditeľné nite s ktorými 
vami bude manipulovať, ale zavše 
pozná hranice pokiaľ môže zájsť.

V školských laviciach zohráva 

úlohu „šedej“ myšky, ktorá sa ne-
nápadným spôsobom vypracuje na 
pozíciu lekára, alebo vysoko posta-
veného hodnostára. Žena s týmto 
menom je vynikajúca plavkyňa a v 
mori života sa nestratí.

Pre jej dievčenskú a nestarnú-
cu povahu pôsobí na mužov ako 
magnet aj v štyridsiatke. Táto žena 
dokáže byť vynikajúcou priateľkou 
nielen pre ženy ale aj mužov, čo je 
nezvyčajné. Je to však ľúbezná by-
tosť, ktorej úspech a šťastie ľudia 
nezávidia. Uvedomujú si ale po-
mer medzi osobnými zásluhami a 
dosiahnutými úspechmi, ktorý sa 
odzrkadľuje v otázke: „Prečo som 
tu?“ Typickou farbou tohto mena 
je � alová. Osobnosť: Tá, čo sa pýta. 
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Veľmi úspešná Výstava Považský štvorlístok 2013
Prítomní boli iba dvaja protagonisti

Považský štvorlístok, ktorý pô-
vodne tvorili štyria karikaturisti 
funguje už 20 rokov. Jeden z nich 
Miro Ďurža zomrel v roku 2006, 
zastupovala ho jeho bývalá man-
želka Martina Ďuržová, ktorá za-
požičala je práce na výstavu.

Ďalší, Vojto Haring je hospita-
lizovaný v nemocnici a tak sa na 
spoločnej výstave, ktorá je v týchto 
dňoch sprístupnená verejnosti v 
hlohovskom múzeu, zúčastnili iba 

dvaja autori, vystavovatelia.
Hneď potom, po založení v roku 

2013 mali títo štyria autori spolu 
viacero výstav, niektoré aj putov-
né, pravidelne naživo kreslili - v 
Piešťanoch na Sklenenom moste, 
na Kúpeľnom ostrove, pred pieš-
ťanským kinom Fontána, v areáli 
Balnea Splendid a Balnea Esplana-
de palace. 

Všetci štyria sa zúčastňovali vý-
stav a súťaží doma a vo svete a sú 
držitelmi viacerých ocenení.

Miro Ďurža zomrel v roku 2006 
- na vernisáži bola jeho manželka, 
ktorá zapožičala jeho práce na vý-
stavu - maľba olej, pastel, gra� ka, 
knižné ilustrácie, PF-ka a kalen-
dáre. 
MIRO ĎURŽA (+ 62 ) 

Pochádzal zo slivovičiarskeho 
kraja z Bošáckej doliny. Bol ab-

solventom ŠUP-ky v Bratislave /
študoval u doc. Ota Luptáka/ a 
prejavil sa ako skvelý kresliar a ilu-
strátor. Vystavoval a žal úspechy. 
Na jeho konte sa ocitla hromada 
domácich i zahraničných ocene-
ní. Mirov kreslený humor oslo-
voval svojou zrozumiteľnosťou, 
precíznosťou výtvarnej výpovede. 
Jeho kreslený vtip neurážal hru-

bosťou, ak sa v ňom niekto spoznal 
možno sa zamyslel... Žil, pracoval 
a tvoril v Novom Meste nad Vá-
hom. Napriek bošáckym génom 
mal radšej vínko. V roku 2006 
odišiel do večnosti, ale vzhľadom 
k jeho plodnej tvorivosti zanechal 
po sebe veľa výtvarných prác ktoré 
sú hodné obdivu. 

Vojto Haring v súčasnosti ne-
mocný, maľba - olej, , gra� ka, 
knižky aforizmov a drevené plas-
tiky. 

VOJTO HARING ( 70 )
Profesionalita psychológa sa 

odrážala v celej jeho tvorbe lite-
rárnej i výtvarnej. Je známy pub-
licista, dramatik rozhlasových hier 
i epigramatik. Vyšlo mu viacero 
zbierok epigramov. Jeho výtvarná 
tvorba, najmä kreslený humor je 
nevtieravá, pre každého, dokonca 
i duševne zdravého človeka. Ne-
vystavuje veľa, ale občas sa vráti aj 
s ocenením, zavše je i doma pro-
rokom. Má rád život, má rád ľudí, 
svoje vedomosti odovzdáva štu-
dentom na univerzite kde pôsobí 

ako vysokoškolský profesor. Žije a 
tvorí v Piešťanoch.

Ing. Vlado Pavlík - prítomný 
- predviedol svoju rýchlokresbu- 
maľba, ilustrácie kníh, omaľo-
vánky, gra� cké návrhy dizajnu 
strojov. 
VLADO PAVLÍK ( 62 )

Ako strojný inžinier, od tech-
nických výkresov, sa postupne 
prepracoval na výborného desig-
néra. Jeho láskou už študentských 
rokov je kreslený humor a karika-

túra. Oslovuje všetky generácie, 
najviac jeho kresby obľubujú deti. 
Kresbičky, maľovánky nielen kres-
lí, ale aj vydáva. Jeho kresba je zro-
zumiteľná, témy sa zmocňuje s ne-
obyčajnou ľahkosťou. Je držiteľom 
slovenského rekordu hodinovka v 
kreslení vtipov /54/ a slovenského 
rekordu za najväčší kreslený vtip. 
Zbiera ocenenia doma aj v zahra-
ničí. Žije a pracuje a tvorí v No-
vom Meste nad Váhom. 

Fero Bojničan - prítomný - zor-
ganizoval výstavu, okrem iného 
hlavný organizátor bienále kresle-

Slávnostné otvorenie výstavy jej kurátorkou pani Ardanovou si so záujmom vypočuli účastníci 
tohto kultúrneho podujatia, zľava na foto Martina Ďuržová, manželka jedného z vystavovate-
ľov, zosnulého Mira Ďuržu.

Nechýbala ani kultúrna vložka, v podaní žiakov miestnej ZUŠ-ky

 Vytavené karikatúry si všetci prítomní prezreli so záujmom.

Na podujatí sa zúčastnili iba dvaja zo štyroch autorov, vystavovateľov Mgr. František Bojničan 
a Ing. Vladimír Pavlík.
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ného humoru Fraštacký tŕň - maľ-
ba akryl, tempera, kalendáre, ka-
talógy z domácich a zahraničných 
výstav, prvé CD kresleného humo-
ru na Slovensku.
FERO BOJNIĆAN ( 53 r. )

Hlohovčan telom i dušou pre-
cízne narábajúci štetcom i perom 
do výslednej zrozumiteľnej po-
doby. Zúčastňuje sa pravidelne 
výstav vracajúc sa s oceneniami. 
Jeho kreslený dôvtip poznajú v 
Belgicku, Turecku, Taliansku, za 
morom v Mexiku, na púšťach v 

Mongolsku, dokonca aj doma na 
Slovensku. Je jeden z hlavných 
organizátorov súťaže kresleného 
humoru „Fraštacký tŕň“. Niekoľko 
rokov už vychádzajú kalendáre s 
jeho kresbami. Žije, pracuje a tvorí 
v Hlohovci. Dlhoročný štátny za-
mestnanec, záhradkárči a celkom 
dobre fotografuje. 

Text Milan Kupecký, 
snímky Anna Jančiová, 

pracovníčka hlohoveckého Múzea, 
v ktorom sa výstava konala.

morom v Mexiku, na púšťach v 

Slovenský rekordér v rýchlokreslení Ing. Vladimír Pavlík predviedol na požiadanie svoje 
umelecké majstrovstvo.

Ing. Vladimír Pavlík obkolesený novinármi, ktorým poskytuje interview

Tradičná výstava
Už tradične sa konala v No-

vých Zámkoch výstava karikatúr, 
„Usmejme sa na svet XVI“, ktorej 
garantom a hlavným organizáto-
rom doteraz bol i je Jozef Szolcsan, 
ktorý zároveň celú akciu aj spolu-
moderoval.

Organizátori čakávali väčšiu 
účasť autorov, osobne sa zúčastni-
li iba štyria - Karol Drá�  (nádejný 
talent), ďalej skúsený a renomova-

ný autor Stanislav Remeselník, Ivo 
Chadžiev a Ernest Kocsis (výtvar-
ník a vysokoškolský pedagóg).  
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