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  Na stole bahniatka a veľké dobroty, 

 príde i láska, vykroč jej oproti!       

  nepokaz nikomu tieto dni sviatočné, 
veď patria každému, sú predsa veľkonočné.                

Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas. Príjemné prežitie 

veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody praje starosta obce, obecné  zastupiteľstvo 

a pracovníčky obecného úradu. 
 

Veľa vône koláčikov,   Veľká noc sú lúky v kvete,   Ej, krúťte sa, kolovrátky, 

pritom mnoho korbáčikov.  zvesť, že prišla mladá kráska.   ej, krúťte sa, praslice! 

Dobré vínko do skleničky,  Oslávte ju ako viete,    Už sa vajcia obliekajú 

veľa vody zo studničky.  nech sa šťastie s každým láska.   by z nich boli kraslice. 
 

 
 Od posledného vydania novín sa konalo zasadnutie OZ dňa 13. 2. 2008 a prijalo tieto uznesenia.  

 uznesenie č. 1/2008 schválilo záverečný účet obce a jej hospodárenie za rok 2007 

 uznesenie č. 2/2008 schválilo inventarizáciu obecného majetku ku dňu 31. 12. 2007 

 uznesenie č. 3/2008 schvaľuje predaj obecného pozemku parc. č. 213/1 o výmere 153 m2 p. Jaroslavovi Uhrinovi 

 uznesenie č. 4/2008 schvaľuje uzavretie zmluvy o vecnom bremene na prac. č. 579 – cesta pre spoločnosť Agroma, s.r.o. Skalica (uloženie vodovodného 

potrubia – lokalita Rybníky) 

 uznesenie č. 5/2008 neschvaľuje žiadosť RD Moravany n/V. o oslobodenie od platenia dane z nehnuteľností pre rok 2008 

 uznesenie č. 6/2008 schvaľuje poskytnutie finančného príspevku vo výške 1.000,- Sk na spolkovú činnosť pre úniu nevidiacich ZO N. Mesto n/V. 

 uznesenie č. 7/2008 schvaľuje poradovník žiadateľov o nájomný byt v bytovom dome Modrová 

 uznesenie č. 8/2008 schvaľuje dodávku a montáž digitálnych TV antén na bytový dom Modrová 

 uznesenie č. 9/2008 nesúhlasí s určením prieskumného určenia Považského Inovca v lokalite Kálnica – Selec – Hôrka n/V. na plánovanú ťažbu uránu 

a doporučuje iniciovať petíciu občanov „Stop uránu na Slovensku“ 
 

 
 Téma obnovenia ťažby uránu v lokalite Selec – Kálnica – Hôrka n/V. rozvírila záujem verejnosti o tento zásah do životného prostredia i v našej obci. 

Uvádzame preto stanovisko Okresného úradu v Novom Meste n/Váhom.  

 „Dúfam, že nie...!!!“, odpovedám na čoraz častejšie otázky, ktoré mi kladú obyvatelia nášho, a nielen nášho, okresu. Som rád, že problematika prípadnej 

ťažby uránu začína rezonovať v mysliach občanov stredného Považia. Žiaľ, nie u všetkých. U niektorých dlho trvá, kým si uvedomia, aké následky pre náš 

región by mala prípadná ťažba uránovej rudy, nehovoriac o jej spracovávaní. Už len samotný prieskum zhruba pred 40 rokmi spôsobil rapídny úbytok vody 

v potokoch Selca a Kálnice, keď sa navŕtala do 400 dier do hĺbky 150 metrov. Nehovoriac o úniku karcinogénneho radónu, ktorý cez tieto „komíny“ unikal 

do ovzdušia a devastácii okolia v blízkosti vrtov, ktoré je možné vidieť ešte dnes. 
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 A čo to ten „urán“ vlastne je? Aspoň v stručnosti: je to tmavošedý prvok objavený r. 1789. Je to najťažší prvok nachádzajúci sa v prírode. Z uránovej 

rudy môže byť použitá iba malá časť. Vo väčšine uránových baní je percento uránového kovu veľmi nízke, zhruba 0,1 – 1 %. Každá tona obohateného uránu, 

ktorá sa predáva na voľnom trhu, predstavuje až 40 000 ton sutiny ako rádioaktívneho odpadu. Uránové bane sú často nechránené a vietor a dážď šíria 

smrtiaci karcinogénny prach z ťažby, ktorý kontaminuje okolitú krajinu. 

 Čo sa týka konkrétne Inoveckého pohoria, údaje sú známe spred 40 rokov, kde predpokladajú výdatnosť rudy 0,06 – 0,16 %, čo by znamenalo pri 

odhadovanom množstve 2000 – 6000 t, doslova milióny ton kontaminovanej hlušiny, ktorou by zaviezli všetky doliny. A aby som v tej katastrofickej, ale ak 

sa neprebudíme i možnej vízii pokračoval, hrozí totálne narušenie ekosystému. Odlesnia sa plochy pre ťažbu, narušia spodné vody, ktoré dodávajú vlahu 

koreňom stromov, hluk, prach a vibrácie zeme vyženú z Považského Inovca všetko živé a následne nastane rádioaktívne zamorenie priestoru a poddolovaním 

postupne vzniknú prepadávajúce sa holokopce. Že zbytočne straším? Nuž, odporúčam návštevu lokalít, kde sa ťažila uránová ruda. A nemusí to byť iba 

v susednej ČR. 

 Vlani pri debatách som sa nezriedka stretával i s takýmito názormi: „No a čo, aspoň sa vytvoria pracovné miesta.“, alebo niektorí starostovia hovorili: 

„Veď obec bude z toho profitovať, budú nám dávať peniaze na rozvoj obce ...“ Nuž, ono je to inak, a aj to inak je ešte inak, ako hovoril jeden starý múdry 

rabín. Región stredného Považia nie je odkázaný na pár pracovných miest, ktoré by eventuálne vznikli, ak by došlo k tomu najhoršiemu. Tento región, čo sa 

týka pracovných miest, je dosť vyvážený, čo môžu potvrdiť hlavne zamestnávatelia. A peniaze, ktoré by dostávali obce? V „Rozhodnutí o určení 

prieskumného územia“ zo 4. júna 2007, ktoré sa týkalo Hôrky nad Váhom a Kálnice, je v bode „Úhrada za prieskumné územie“ uvedené: „Držiteľ 

prieskumného územia je povinný platiť úhradu podľa § 23 ods. 1 geologického zákona 3000 Sk za každý začatý rok a za každý začatý km2, t.j. 13 km2 x 3000 

Sk, t.j. 39 000 Sk (!!!) ročne.“ Podľa § 23 geologického zákona, ods. 3 je 50 % úhrady príjmom Enviromentálneho fondu a 50 % príjmom obcí, na ktorých sa 

prieskumné územia nachádza.  Ak by došlo k samotnej ťažbe, tak by určite tých peňazí bolo viac. Ale – pre koho? Obce, v katastri ktorých by sa ťažilo, by sa 

začali pomaly, ale isto, vyľudňovať. Veď ktože by už chcel bývať v zamorenom a totálne zdevastovanom životnom prostredí, kto by chcel, aby sa rodili 

postihnuté deti? Takže pre koho by boli tie peniaze? Chcem veriť, že obyvatelia stredného Považia si uvedomia, že neexistujú peniaze, ktoré by vyvážili 

poškodenie zdravia ich a budúcich generácií, ako aj nenapraviteľné škody na životnom prostredí tohto nášho krásneho kraja. 

 A kto je v pozadí tohto, pre obyvateľov SR, dehonestujúceho projektu? Sú to kanadské súkromné ťažiarske firmy (bližšie na www.stopuranu.sk), ktoré 

vlastná vláda legislatívou donútila ísť preč z domáceho územia, aby nedošlo k devastácií prekrásnej kanadskej prírody. Som osobne presvedčený, že to bola 

filozofia „choďte tam, tam sa dá kúpiť každý a všetko a za lacný peniaz, tam je legislatívne prostredie pre vás veľmi vhodné ...“ 

 Za výdatnej pomoci Greenpeace sa podarilo vyzbierať do 60 000 podpisov na petičných hárkoch „Stop uránu“ hlavne na východnom Slovensku, kde je 

plánovaná ťažba v Jahodnej. Táto 1. časť bola odovzdaná ministrovi životného prostredia, ktorý cez svojho štátneho tajomníka odkázal, že sa pri rozhodovaní 

o prípadnej ťažbe bude prihliadať na názor občanov, žijúcich v danom regióne. Som rád, že myšlienku zachovania prírody a kvality životného prostredia po 

určitom čase prijali za svoju už všetci starostovia považského mikroregiónu, a nielen jeho. Nie bez zaujímavosti je, že pre záchranu Považského Inovca sa 

podarilo skôr získať samotných občanov, ako niektorých ich predstaviteľov. Veľmi vysoko hodnotím stanovisko primátora Nového Mesta n/Váhom, ktoré 

povedal na vlaňajšom ostatnom MsZ, ako aj jednoznačne prijaté uznesenie poslancov proti akejkoľvek ťažbe, ktorá by narušila ráz Inoveckého pohoria, čo by 

malo nedozierny dopad na areál nielen veľmi navštevovanej Zelenej vody, ale i na aktivity rozvoja turizmu vôbec. Očakávam, že podobné uznesenia prijmú 

všetky obecné zastupiteľstvá, čím sa vytvorí určitá protiváha snahám súkromných zahraničných firiem o drancovanie nášho štátu. K tomu je však potrebné, 

aby aj občania Nového Mesta n/Váhom, a nielen tí, ktorí majú v tejto lokalite chaty, nielen tí, ktorí navštevujú toto pohorie za účelom prechádzok po lese 

a zberu hríbov, ale všetci, ktorí si uvedomujú, že nebezpečný radón, karcinogénny rádioaktívny prach, vznikajúci pri mletí uránovej rudy a pri vysúšaní 

kalových polí, ohrozí generačne zdravie ľudí v okruhu desiatok, ak nie stoviek kilometrov od zdroja a zdevastuje prírodu na stovky rokov. Že zahraniční 

investori, ktorí tu už zainvestovali nemalé finančné zdroje a vytvorili stovky pracovných miest, budú fabriky sťahovať do lepších podmienok, že sem už 

nepríde ani koruna zahraničných investícií, že skončia zatiaľ svetoznáme kúpele Piešťany, znehodnotia sa podzemné zdroje pitnej vody od Piešťan až po 

Trenčín. Tých negatívnych dopadov je veľmi veľa. V každom prípade si treba uvedomiť túto hrozbu. A dá sa v tom niečo spraviť práve teraz! Ak to 

nezachytíme na začiatku, tak ohrozíme nielen seba, ale hlavne budúce generácie. 
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Ako keby som počul: „Ale ako to ja môžem ovplyvniť? Som len radový občan!“ Ako? No predsa tak, že 

vyjadrím svoju vôľu na petičnom hárku svojím podpisom. Ak nepomôže petícia, existuje ešte inštitút referenda. 

Som však presvedčený (zatiaľ), že bude postačovať petícia, že súčasná vláda nedovolí devastáciu životného 

prostredia a neohrozí zdravie svojich občanov ťažbou uránu. Napokon, to nie je vládny záujem, ale zahraničných 

spoločností. 

 Za účelom zjednotiť v tomto smere postup sa stretávajú starostovia nášho regiónu. Naposledy sa zišli 12. 

decembra v Kálnici, kde sa prijal určitý postup a stanovili sa úlohy zúčastneným starostom najmä ohľadne osvety 

a informovanosti občanov. Napokon k tomu by mal prispieť i tento článok. Všetky ostatné informácie, vrátane 

petičných hárkov, ako aj organizovanie aktivistov z jednotlivých obcí na získanie čo najväčšieho počtu podpisov, 

získajú občania na príslušných obecných úradoch a u starostov.  Petičné hárky môžete podpísať i na OcÚ Modrová. 

Poloha prieskumného územia v lokalite Kálnica - Selec 

   Ing. Ján Kišš, prednosta Obvodného úradu v Novom Meste n/Váhom 
 

 
 Odpad je každá hnuteľná vec, ktorá sa nám zdá nepotrebná, nechcená, ktorej sa zbavujeme alebo ktorej sme v súlade so zákonom povinní sa zbaviť. Vo 

väčšine prípadov sa pre nás nepotrebné veci nemusia stať odpadom. Môžu byť užitočné pre niekoho iného, alebo častokrát ešte aj pre nás. 

 Narastajúci konzumný spôsob života, podliehanie reklamným trikom výrobcov a príťažlivosti obalov, zvyšujúca sa na ľahostajnosť a nedôslednosť 

v triedení a likvidácii odpadu, každoročne spôsobujú aj v našej obci zvyšujúce sa množstvo tuhého komunálneho odpadu a problém čo s ním, rovnako 

i nákladov na jeho likvidáciu. 

 V r. 2007 bolo z našej obce vyvezených 1.985 smeť. nádob, z chatovej oblasti 325 a hotela 210, čo spolu činí 2.520 smeť. nádob v celkovej hmotnosti 69 

ton (uložené na skládku v Novej Vsi n/Váhom, ktorá končí v r. 2008). 

 Vo veľkoobjemných kontajneroch s rôznym odpadom bolo vyvezené na skládku do Bojnej 13, 2 ton odpadu. Separovaný odpad: sklo 4, 8 t, plasty 4, 1 t 

batérie a akumulátory 0, 16 t, vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0, 57 t, ostatné vyradené zariadenia 0, 21 t. 

 Celkový príjem obce za poplatky na komunálny odpad od občanov, podnikateľov a z rekreačnej oblasti činili v r. 2007 172.450,- Sk, ale náklady na 

vývoz a likvidáciu odpadu 260.000,- Sk. 

 Ak chceme postupne znižovať množstvo odpadu a náklady na jeho likvidáciu odborníci odporúčajú: 

1. minimalizovať množstvo vznikajúceho odpadu a jeho škodlivosť  4. energeticky využívať odpad 

2. znovu používať (výrobky a obaly)    5. skládkovanie odpadu (ako posledná možnosť!) 

3. triediť odpad pre recykláciu a kompostovanie 
 

 
 V poslednom období sa v katastri obce vyskytujú i nepovolené tzv. skládky komunálneho odpadu. Občan ako pôvodca komunálneho odpadu a drobných 

stavebných odpadov má povinnosť ukladať drobný odpad do kontajnerov a do zberných nádob podľa systému zberu KO v obci. Zákon o odpadoch ukladá 

povinnosť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza uložený odpad (čierna skládka), aby túto skutočnosť bezodkladne 

oznámil Obvodnému úradu životného prostredia a obci. Aj nesplnenie tejto povinnosti je možné pokutovať. ObÚ ŽP môže uložiť pokutu do výšky 200.000,- 

Sk právnickej osobe a obec do výšky 5.000,- Sk fyzickej osobe. Upozorňujeme vlastníkov alebo užívateľov pozemkov, aby nedovolili vytvárať skládky na 

svojich pozemkoch, pretože okrem ich znehodnocovania sa vystavujú i riziku finančného postihu. 
 
Vývoz nebezpečného odpadu elektrického a elektronického sa uskutoční – v piatok 28. marca 2008. Na skládky: rázcestie horný koniec a parkovisko pred KD 

môžete uložiť odpad: televízory, pračky, chladničky, mrazničky, mikrovlnky, rádiá, magnetofóny, hriankovače, monitory PC, klávesnice, tlačiarne, elek. 

náradie, domáce kuchynské spotrebiče. 
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 Na základe zákona o prevádzaní živnosti a podnikaní je každý, kto poskytuje službu iným osobám za úplatu, povinný mať na takúto činnosť oprávnenie 

(živnosť) v zmysle zákona. V prípade kontroly zo strany štátnych orgánov je povinný sa takýmto oprávnením preukázať. Podľa daňového zákona je osoba 

povinná zo ziskov odviesť daň z príjmov štátu v zmysle zákona. Do obecnej pokladne je povinný odviesť „DAŇ ZA UBYTOVANIE“ za každú osobu 10,- 

Sk/noc, ktoré platí hosť prostredníctvom ubytujúceho v prípade ubytovania hostí v súkromí na základe VZN obce č. 24. 

 Porušenie tohto VZN obce sa trestá pokutou 5.000,- Sk u fyzickej osoby a 200.000,- Sk u právnickej osoby. V prípade zistenia nedostatkov zo strany 

obvodného úradu môže byť osoba pokutovaná sumou od 10.000,- Sk až po návrh na trestné stíhanie. Kto nerešpektuje ustanovenia uvedených zákonov, 

vystavuje sa riziku sankcií. Zo strany obvodného úradu sú hlásené častejšie kontroly v našej obci. 
 

 
 Jarné obdobie je časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V roku 2007 bolo v prírodnom prostredí zaznamenaných 10 910 požiarov, pričom 

v lesných porastoch vzniklo 521 požiarov. 

 Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvnili najviac požiare trávnatých porastov, ktorých bolo 3893 prípadov. Občania v mnohých prípadoch porušujú 

zákon o ochrana pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie trávy je 

každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo v Novom Meste n/Váhom s výzvou rešpektovania zákona 

o ochrane pred požiarmi a žiada občanov: 

1. nevypaľujte trávu ani iné suchú porasty! 

2. nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť! 

3. nefajčite v lesoch! 

 Osobitne oznamujeme, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom  Meste n/Váhom bude vykonávať 

v katastrálnych územiach obcí kontrolnú činnosť za účelom odhaľovania priestupkov na úseku ochrany pred požiarmi a v prípade ich zistenia 

bude voči konkrétnym osobám vyvodený prísny postih. 

 Upozorňujeme, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu do výšky 10.000 Sk, čo nie je v dnešnej dobe zanedbateľná finančná 

hodnota. 
 

 
 Dňa 8. marca 2008 sa v KD Modrová uskutočnilo stretnutie členov Jednoty dôchodcov. Hlavným bodom programu bolo vyhodnotenie činnosti za 

rok 2007. Prierez aktivít podľa jednotlivých mesiacov: 

Január – beseda na tému „Prevencia proti chrípke“. MUDr. Gešková poučila, ako sa dá tomuto ochoreniu 

predchádzať a ochotne odpovedala na rôzne otázky týkajúce sa zdravia.   

Február – pre mládež sme pripravili Valentínsku diskotéku. 

Marec – pri príležitosti MDŽ bolo pripravené posedenie s občerstvením z vlastných prostriedkov. 

Apríl – jarné upratovanie domu smútku a jeho okolia. V rámci akcie 13. apríl – deň boja proti rakovine sme zorganizovali zbierku v obci a vyzbierali 

5.100,- Sk. Do zbierky prispela i naša organizácia. 

Máj – podieľali sme sa na kultúrnom programe osláv Dňa matiek, zabezpečili sme občerstvenie. Naša obec zorganizovala i okresnú hasičskú súťaž, 

ktorej sa zúčastnilo asi 150 účatníkov – členov súťažných družstiev. Veľkou mierou sme pomáhali pri zabezpečovaní občerstvenia pre súťažiacich. 

Jún – stretnutie s dôchodcami v Lúke s bohatým kultúrnym vyžitím. 

Júl – počas realizácie osláv 850. výročia prvej písomnej zmienky o obci sme pomáhali pri kultúrnych podujatiach, upratovaní a zabezpečovaní 

občerstvenia počas štyroch dní. 

August – vyzberali sme nepotrebné šatstvo a odovzdali do azylového domu v Piešťanoch. 
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September – účasť na púti v Turzovke. 

Október – zúčastnili sme sa v rámci Mesiaca úcty k starším osláv v KD. Privítali sme i hostí a to predsedníčku Okresnej jednoty dôchodcov p. Lovášovú 

a jej podpredsedníčku. 

November – napiekli a vyzdobili sme medovníčky a iné vianočné pečivo a darovali ho formou osobnej návštevy osamelým starým ľuďom. 

December – pripravovali sme sa na najkrajšie sviatky v roku Vianoce, učili sme deti vianočné koledy, aby nimi potešili najmä osamelých. 

Ďakujem všetkým zainteresovaným za aktívnu prácu v organizácii. 

Daniela Janíková 
 

 
50-roční: Vladimír Struhárik, Ján Filipek, Bc., Milan Vaňovič, Jiří Žilka, Ing., Viera Punová, Anna Uhrinová 

55-roční: Jozef Bača, Jozef Vaňovič, Emanuel Lazar, Alexandra Bačová, Františka Kališová 

60-roční: Marián Paulech, Anton Domin, Milan Kobelár, Anna Bírová, Emília Hlístová, Zdenka Dvorská, Libuša Vrbenská, Eva Krajčechová, Oľga 

Bačová 

65-roční: František Melicher, Dušan Vrbenský, Rudolf Lazar, Rudolf Dzurka, Mária Paulechová, Magda Dominová, Anna Paulechová, Janka Balážová, 

Ľudmila Kramarovičová, Oľga Turzíková, Cecília Bieliková 

70-roční: František Majko, Anton Kobelár, Alžbeta Uhrinová, Albína Behanová, Zuzana Melicherová 

75-roční: Augustín Filipek, Augustín Uhrin 

80-roční: Janka Lacková          

85-roční: Jozefa Kopčanová, Mária Podhorská, Štefánia Paulechová 

90-roční: Gašpar Borik 
 

 
Výsledná tabuľka jesennej časti oblastnej súťaže dorastu sk. B po 15. kole     Sezóna 2007/2008 

P.č. Klub Z V R P Skóre Body +, - 
1. Hlohovec „B“ 14 11 1 2 58:16 34 13 
2. Dvorníky 14 10 1 3 68:30 31 10 
3. Dolný Lopašov 14 10 1 3 51:20 31 7 
4. Moravany „B“ 14 10 1 3 55:31 31 13 
5. Prašník 14 9 0 5 42:25 27 3 
6. Ostrov 14 8 0 6 33:28 24 6 
7. Červeník 14 7 1 6 33:25 22 1 
8. Hor. Otrokovce 14 7 0 7 35:40 21 0 
9. Šulekovo 14 6 0 8 45:43 18 - 3 
10. Dubovany 14 4 4 6 24:26 16 - 5 
11. Ratnovce 14 4 2 8 39:62 14 - 4 
12. Kľačany 14 4 1 9 31:58 13 - 8 
13. Sokolovce 13 3 1 9 24:57 10 - 5 
14. Jalšové 14 3 0 11 38:76 9 - 15 
15. Banka 13 0 3 10 17:56 3 - 21 

 
Vylosovanie a hracie termíny jarnej časti súťaže: 

Dátum Domáci Hostia Čas 
16. kolo (16. 3. 2008) Moravany „B“ Jalšové 12:30 
17. kolo (23. 3. 2008) Moravany „B“ Dvorníky 12:30 
18. kolo (30. 3. 2008) Hor. Otrokovce Moravany „B“ 12:30 
19. kolo (6. 4. 2008) Moravany „B“ Ratnovce 13:00 
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20. kolo (13. 4. 2008) Šulekovo Moravany „B“ 13:00 
21. kolo (20. 4. 2008) Moravany „B“ Ostrov 13:30 
22. kolo (27. 4. 2008) Červeník Moravany „B“ 13:30 
23. kolo (1. 5. 2008) Moravany „B“ Sokolovce 14:30 
24. kolo (4. 5. 2008) Prašník Moravany „B“ 14:30 
25. kolo (11. 5. 2008) Moravany „B“ Kľačany 14:30 
26. kolo (18. 5. 2008) Banka Moravany „B“ 14:30 
27. kolo (25. 5. 2008) Moravany „B“ Dubovany 14:30 
28. kolo (1. 6. 2008) Dolný Lopašov Moravany „B“ 15:00 
29. kolo (8. 6. 2008) Moravany „B“ Hlohovec „B“ 15:00 
30. kolo (15. 6. 2008) Voľný los Moravany „B“ 15:00 

 

 
 Od chvíle, keď sa „krásna Pani“ predstavila 14-ročnej Bernadete Soubieusovej ako Nepoškvrnené počatia uplynulo už 150 rokov. 

 Lurdy – kedysi neznáme francúzske mestečko – dnes navštívi okolo 6 miliónov pútnikov ročne z celého sveta. Na púť prichádzajú organizované púte, 

väčšie i menšie skupiny, rodiny i jednotlivci. Ak má niekto v Lurdoch nejaké privilégium alebo prednosť, tak sú to chorí. To môže potvrdiť každý, kto na púti 

v Lurdoch bol. 

 V duchu a spomienkach sa stále vraciam k 10. jubilejnej púte chorých Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd, ktorej som sa zúčastnila v roku 2007. 

 Lurdy – miesto Božích milostí a súdržnosti i vzájomnej pomoci, miesto, kde som stretla úžasných ľudí, vypočula ich osudy a trápenia. 

 Najväčšie dojmy sa viažu samozrejme na Massabielskú jaskynku, na silu, ktorá z nej vyžaruje a pokoj, ktorý zanecháva. Slávenie Eucharistie 

v bazilikách a kostoloch, eucharistický a sviečkový sprievod, návšteva krížovej cesty a kúpanie v lurdskej vode, sú trvalým duchovným zážitkom. 

 Lurdy sú miestom, z ktorého sa odchádza so slovami: „Tu sa chcem určite vrátiť!“ 

 Tejto púte sa zúčastnilo 576 pútnikov, ktorých duchovne sprevádzal otec biskup Rudolf Baláž a 22 kňazov. Vekové rozpätie pútnikov bolo od 2 do 88 

rokov. O chorých sa staralo 10 lekárov a 57 rehoľných sestier. 

 Z našej farnosti je 23 členov Rodiny Nepoškvrnenej. Prví členovia sú od roku 1995.    Agáta Turzíková 

      

  
 
Heslo dňa: Život je boj! Predpoludnim s hladom, ... (tajnička 18 pismen) 
AKVARISTIKA, ANAKONDA, BABIČKA, BALERINA, BADATEĽ, BLANOZVUČNÝ, BYT, BYŤ, CIEĽ, DEPORTACIE, DIKTAT, 
DOMINANTA, DOPLNOK, DVERE, FĽAŠA, HNEV, HUNCUT, IRAN, KADIŤ, LANO, ĽADOVEC, ĽUBEZNOSŤ, MAPA, MARA, MENIŤ, 
MENO, MENŠI, MERADLO, MIĽA, MINA, MYTO, NADVLADA, NEBO, NIŤ, ODMEŇ, ODPOR, OPAR, PANTOMIMA, PEŇAŽENKA, POĎ, 
POPOLEC, POŽIADAVKA, POST, SPASITEĽ, STALIN, STOL, STRED, SYP, ŤAHAŤ, UTEŠIŤ, ZATMENIE, ZUBOK, ŽASNUŤ, ŽUVAČKA 
 
D O M I N A N T A P O A D N O K A N A 
E O A A Š A Ľ F A K I T S I R A V K A 
R O P D O P O A K N E Ž A Ň E P V O O 
T A A L A N O Ý N Č U V Z O N A L B N 
S Y P A N T O M Í M A Ň E M D O C Ú E 
C E L O P O P H U N C Ú T A L I M Z M 
D I K T Á T K U S T A L I N E E A E D 
E C Ť A H A Ť Ú N S A Ž N Ľ N Í R S A 
I Á C D N M Ď O P Ô O U A Š O A A D N 
N T E V E E S A P P T V Í K D Á Á O Í 
E R V E V N S N O E M A K L Č L Ť B R 
M O O R N I Ť T Š O Í Č O M V I Y E E 
T P D E T Ť Ý I R Á N K A D I Ť B N L 
A E A E Y M Ť M Í Ľ A A A L Ô T S A A 
Z D Ľ Ú B E Z N O S Ť N Ľ E T A D Á B 
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