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GALANTSKÝ A ŠALIANSKY vychádzame

už od r. 1996!
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Právny zástupca rodiny Gauliederových  
Ján Foltán samovraždu vylučuje

Firma WIKUS 
z nemeckého 
Spangenbergu je 
najväčším výrobcom 
pílových pásov na 
svete od roku 1958 
a práve v Mojzesove 
má svoje výhradné 
zastúpenie pre 
slovenský trh. V roku 
1999 totiž vznikla 
firma WIKUS SK, 
s.r.o., ktorej konateľ 
Branislav Zlatinský 
sa predaju strojov 
a technológií na 
rezanie kovov a dreva 
venuje naplno, str.11.

DO POZORNOSTI!

Navštívili 
sme 

Supermarket 
COOP 

Jednoty 
Galanta v 

Trnovci nad 
Váhom, str.6.

V Košútoch vďaka Eve Kmeťovej 
zažívajú atmosféru spartakiády, 

teší sa tomu aj starostka obce 
Zdenka Mačicová, str.10.

Ako sa 
podniká 
sklenárovi 
Vladimírovi 
Bednárovi 
z Dolných 
Salíb?, str.13.

Okolnosti Gauliederovej smrti 
stále nie sú jasné... , str.14.



Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, majiteľka regionálneho 
vydavateľstva, ktoré je na slovenskom 

regionálnom mediálnom trhu 
už 22 rokov 

Vám zabezpečí

všetky práce, súvisiace s redakčnou prípravou, 
korektúrami, prekladmi, grafikou a vytlačením:

• firemného bulletinu,
• reklamného a volebného plagátu,
• prezentačnej brožúry,
• alebo knižnej publikácie k 

významnému výročiu... pre mesto, 
obec, firmu... na kľúč

Všetko pod odborným dohľadom 
fundovaných odborníkov  

z mediálnej praxe a profesionálnych 
žurnalistov, grafického štúdia a 
tlačiarov. Presvedčte sa o našej 

práci a produktoch

www.zurnaly.sk

tel. 0903 516 499
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MUDr. Regan BELOVIČ
odborný garant pre plastickú 

chirurgiu 

Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3;  

85105 Bratislava
www.ulk.sk

plastickachirurgia@gmail.com

mobil: 0905 822 333

Chceš byť trendy?
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Mesto Galanta Vás pozýva na

GALANTSKÉ TRHY
10. – 11. – 12. augusta 2017

športové podujatia
pivný festival
vínna ulička
dni zdravia 

nákupy

Bohatý kultúrny program:

BOD OMYLU, METALINDA, 
DESMOD, LOLA BĚŽÍ, 

DAVID KOLLER & BAND, 
DYCHOVÝ ORCHESTER MESTA 

GALANTA, OMEGA  a iní

www.galanta.sk

ukážky ľudovo-umeleckej tvorby
ukážky dobového spolku 
detské zábavné atrakcie

gastroakcia
výstavy

Tešíme sa na Vašu účasť!

Denná služba   - 031/771 30 11

Pohotovostná služba 

v mimopracovnom čase 
Údržba    - 0903 312 779 • 
Výťah      - 0907 134 068

Televízny káblový rozvod 
(TKR) aj v pracovnej dobe   - 

0903 466 334 
• Správa -    031/771 3438

So sídlom: ul. Horná 926/1

927 01 Šaľa, tel.: 031/770 28 61
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SMART dopravu v Šali bude zabezpečovať nový elektrobus
Obyvatelia Šale môžu od 
začiatku júla využívať nový 
elektrobus spoločnosti ARRI-
VA. Počas prvých troch dní, 
teda v piatok a počas víken-
du, ním môžu cestovať zadar-
mo. Pilotnú jazdu moderným 
prostriedkom mestskej auto-
busovej dopravy absolvovali 
primátor mesta Šaľa Jozef 
Belický a zástupcovia spoloč-
nosti ARRIVA, ktorá mestskú 
dopravu v Šali zabezpečuje. 
Mesto Šaľa patrí k priekop-
níkom elektromobility na 
Slovensku. Už v roku 2015 
vybavilo dvoma elektromo-
bilmi mestskú políciu.
„V rámci konceptu SMART cities 
patrí SMART doprave dôležité 
miesto. Ide nielen o ekologickej-

šiu dopravu, ale predovšetkým 
o to, aby bola verejná doprava 
pre ľudí dostupnejšia, pohodl-
nejšia a dokázala ich bezpečne 
a včas dopraviť čo najbližšie 
k cieľu ich cesty. Tak dokáže 
verejná doprava konkurovať indi-
viduálnej doprave autami, čím by 
v strednodobom horizonte mohla 
prispieť k výraznému skvalitne-
niu životného prostredia v našich 
mestách,“ povedal počas cesty 
elektrobusom v Šali Karol Pe-

tőcz, generálny riaditeľ spoloč-
nosti ARRIVA Nové Zámky. 
Nový elektrobus v Šali je nízko-
podlažný a má porovnateľné 
parametre a výkon ako tradičný 
autobus. Na rozdiel od auto-
busu so spaľovacím motorom 
však spĺňa prísnejšie ekologické 
kritériá. Navyše – náklady na 
jeho prevádzku a údržbu by 
mali byť oproti klasickému die-
selovému autobusu nižšie. Veľ-
kým plusom sú nulové emisie 
a nízka hladina hlučnosti, ktorú 
dopravné prostriedky spôsobu-
jú svojim pohybom. „Som veľmi 
hrdý, že práve obyvatelia nášho 
mesta Šaľa budú môcť cestovať 
elektrobusom ako prví v Nit-
rianskom kraji. Veríme, že práve 
tichšia prevádzka a nulové emisie 

elektrobusu prispejú k zlepšeniu 
životného prostredia a komfortu 
občanov,“ povedal Jozef Belický, 
primátor mesta Šaľa. 
Dvanásťmetrový plne klima-
tizovaný elektrobus prejde na 
jedno nabitie minimálne 120 
kilometrov. Nabíjanie zabez-
pečí rýchlonabíjacia stanica 
v priestoroch areálu spoločnosti 
ARRIVA v blízkosti autobusovej 
stanice. Elektrobus odvezie 
naraz približne 70 cestujúcich. 

Na jeho palube sa nachádza 
31 sedadiel, z toho tri sklopné 
vo vyhradenej časti určenej 
pre prevoz detského kočíka 
alebo invalidného vozíka. Nové 
vozidlo je nízkopodlažné. „To 
zvyšuje pohodlie predovšetkým 
starším a imobilným cestujúcim 
a matkám s deťmi,“ povedal K. 
Petőcz. Elektrobus disponuje aj 

bezplatným Wi-Fi pripojením 
a štyrmi USB zásuvkami pre 
možnosť dobíjania mobilných 
zariadení, ktoré sú rovnomerne 
rozmiestnené v jeho priestore 
a viditeľne označené. Autobus 
je vybavený kamerovým systé-
mom, ktorý slúži predovšetkým 
pre bezpečnosť cestujúcich 
a zároveň slúži na ochranu ma-
jetku.
Ceny cestovných lístkov v ša-
lianskej mestskej autobusovej 

doprave zostávajú aj po nasade-
ní nového ekologického vozidla 
nezmenené. Cena základného 
cestovného lístka zakúpeného 
u vodiča ostáva rovnaká – 0,40 
eur; žiaci a študenti cestujú za 
0,20 eur a dôchodcovia do 70 
rokov za 0,15 eur. Pri kúpe ces-
tovného lístka prostredníctvom 
elektronickej čipovej karty 

cestujú cestujúci ešte lacnejšie. 
Základný cestovný lístok stojí 
v takom prípade 0,30 eur, žiacky 
a študentský 0,15 eur a dôchod-
covia do 70 rokov sa odvezú za 
0,13 eur.
Platný cestovný poriadok náj-
du cestujúci na stránke http://
www.arrivanz.sk/page-4/mest-
ske-linky/.

pripravil:  
Dalibor Mihalkin  

(+421 944 351 678)
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Prezentačný, exkluzívny, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných 

spoločností, štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností regiónu

Odovzdanie nového elektrobusu do užívania 
cestujúcim. Zľava Ľubomír Melichar, konateľ  

spoločnosti, SOLARIS SLOVAKIA; Jozef Belický,  
primátor mesta Šaľa; Karol Petőcz, generálny 

riaditeľ spoločnosti ARRIVA Nové Zámky. Pilotná jazda elektrobusom
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COOP Jednota 
Galanta, spotrebné 

družstvo, je súčasťou 
najväčšieho 

slovenského systému 
obchodných reťazcov, 

ktorý sa zaoberá 
maloobchodným 

predajom 
potravinárskeho 
a doplnkového 

sortimentu. COOP 
Jednota je pojem 
so silnou tradíciou 
a výrazne prispieva 

k zamestnanosti 
galantského 

regiónu. Súčasťou 
spomínaného 

družstva je aj predajňa 
SUPERMARKET 

v Trnovci nad Váhom, 
v ktorej pracuje 

pätnásť predavačiek 
vrátane vedúcej 
predajne Dariny 

Zsilleovej (na snímke). 
Ako prezradila, ich 

cieľom je ponúknuť 
kvalitu, dostupnosť, 

chuť domova 
prostredníctvom 

domácich potravín 
s dôrazom na ich 

čerstvosť a tradičnú 
chuť, naplnenie potrieb 
zákazníkov v priateľskej 

atmosfére a to všetko 
za dobré ceny.

Budova predajne 
stojaca v centre 

Trnovca na Hlavnej ulici 
bola postavená pred 
takmer polstoročím, 

ale počas rokov 
prešla viacerými 
rekonštrukciami 

a dnes je to moderná, 
pekná a veľká 

predajňa, ponúkajúca 
zákazníkom pohodlné 

nakupovanie 
nespočetného 

množstva sortimentu 
rôznych výrobkov.  

V úhľadne uložených 
a preplnených regáloch 

nájdete pekne 
usporiadané mliečne 

a pekárenské výrobky, 
drogistický tovar, 

základné potraviny, 
v mraziacich boxoch 

chladené výrobky, 
v oddelení mäsa 

na zákazníkov čaká 
celá škála mäsových 

výrobkov a samozrejme 
nechýba tu ani čerstvá 

zelenina a ovocie. 
Zákazník si tu môže 

vybrať darčekové 
predmety a v predajni 

je dokonca inštalovaný 
regál s akciovým 

a sezónnym tovarom. 
Už po príchode do 
predajne, kde vás 

vítajú tri pokladne, 
nadobudnete pocit 

dobrého nakupovania. 
Celý priestor je 

prehľadný, otvorený 
a nad čistotou žiariacimi 

uličkami visia informačné 
nápisy s druhom tovaru. 

Aj dieťa, ktoré ešte 
nevie čítať, si ľahko 

nájde regál s hračkami, 
pretože nad ním visí 
tabuľka s označením 

a detským motívom. Na 
celý chod dohliadajú 

všadeprítomné 
predavačky v pekných 
oranžových plášťoch, 
niektoré vykladajúce 

tovar, alebo usmievajúce 
sa za pultom v oddelení 

mäsa. Nemajú čas na 
postávanie, pretože 
priebežne dopĺňajú 

tovar, ktorý im 
v priamych dodávkach 

chodí každý deň 
a z veľkoskladu každý 
druhý týždeň. V obci 
sú síce ešte dva malé 

konkurenčné obchodíky, 
ale supermarket svojich 

COOP Jednota SUPERMARKET  
Trnovec nad Váhom sa môže  

pochváliť viacerými rekonštrukciami,  
a tak zákazníci môžu pohodlne  

nakupovať v priestrannej a modernej 
predajni s nespočetným  

sortimentom rôznych výrobkov.
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zákazníkov láka vernostnými 
kartami a výhodnou 

otváracou dobou, keďže 
predajňa je otvorená 

v pracovných dňoch od 6.oo 
do 19.oo, v sobotu od 6.oo 

do 16.oo a v nedeľu od 8.oo 
do 13.oo hodiny. Zaujímavé 

sú aj akcie, o ktorých 
sa zákazníci dozvedia 

z pravidelne roznášaných 
letákov. Zaujímavosťou 

v tejto predajni je systém 
zaznamenávania váženého 

tovaru. Všetky nákupné 
košíky majú očíslované a ak 

si zákazník kúpi v oddelení 
mäsa nejaký výrobok, 
predavačka zadá do 

systému číslo košíka, váhu 
a kód tovaru a odošle to 

do pokladne. Tento systém 
si pochvaľuje nielen pani 

vedúca Darina Zsilleová, ale 
aj jej zástupkyňa Stanislava 

Sýkorová a zmenová vedúca 
Erika Hrobárová. Tiež si 
pochvaľujú spoluprácu 
s galantským vedením 

Jednoty. Každý mesiac chodí 
pani vedúca na porady, 

kde hlási, čo by predajňa 

potrebovala, prípadne nejaký 
problém. Vedenie sa snaží 
zabezpečiť potrebné veci 

alebo vyriešiť daný problém 
a podľa slov vedúcej vytvára 

kvalitné pracovné podmienky 
pre zamestnancov a 

členov družstva. Vedúca 
predajne COOP Jednota 
SUEPERMARKET Darina 

Zsilleová pôsobí v tomto 
obchode už pätnásť rokov. 

Prešla všetkými oddeleniami 
a najviac sa jej páčilo za 

pokladňou. Dlhoročná prax jej 
pomáha pri vedení v podstate 

mladého kolektívu a dá sa 
povedať, že je odborníčkou 

na svojom mieste.  Výsledkom 
je, že trnovecký supermarket 
je obľúbený a vyhľadávaný 

spokojnými zákazníkmi. 
K tomu prispieva aj priateľská 

atmosféra vládnuca medzi 
predavačkami a duch 

priateľstva a pohody akoby 
sa vznášal nad preplnenými 

regálmi.
pripravila:  

Mgr. Mária Derďaková

priamo
zo záhrady

Vykup ovocia.qxp  26.07.17  12:56  Stránka 1
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Krojované bábiky Terézie Nádašskej  
z Veľkého Grobu poznajú aj v zahraničí

Grobské výšivky 
a kroje sú v odborných 
etnografických kruhov 

známym pojmom, ale my 
sme sa na toto historické 
dedičstvo pozreli z iného 
uhľa. Navštívili sme pani 
Teréziu Nádašskú, ktorá 

nielen uchováva originálne 
staré kroje a výšivky, ale 

vytvára unikátne krojované 
bábiky oblečené v rôznych 

grobských krojoch.
Predkovia pani Nádašskej 

žili vo Veľkom Grobe 
už niekoľko generácií 

a umeniu šitia a vyšívania 
sa naučila už ako malé 

dievčatko od svojej starej 
mamy a mamičky, ktoré 
tak, ako mnohé grobské 
ženy, celý život vyšívali 

nielen krásne kroje pre seba 
a svojich blízkych, ale svo-
jou majstrovskou ručnou 
prácou zabezpečovali aj 

obživu pre rodiny.
Pani Terezka sa ochotne 
podujala na to, aby či-

tateľom priblížila grobské 
kroje, ktoré nosili jej pred-

kovia.
Malé bábätká, chlapci aj 

dievčatká, nosili čipkované 
dlhé košieľky a čepčeky, ma-
mičky ich balili do bohato 
vyšívaných zavinovačiek 
a prikrívali krásne zdo-
benými paplončekmi. 

Malé dievčatá potom nosili 
detské kroje, ktoré sa sk-

ladali z výšivkou zdobenej 
blúzky, skladanej sukne 

a zásterky. 
Vzhľadom k tomu, že v obci 

vždy žili dve náboženstvá 
– evanjelické a katolícke, 

nosili sa aj dva rôzne kroje. 
Katolícky kroj bol podobný 
trnavskému a evanjelický 

mal grobsko-čatajský 
pôvod. 

Ja som od malička nosila 
katolícky kroj, tak ako jej 

mama a stará mama. Tá si 
vždy obliekala aj tri spod-
nice, aby bola čo najširšia 
a na ne štofovú sukňu a 
biele rukávce, ktoré boli, 

vyšívané na dierky. Na 
rukávce sa natiahli vyšívané 

a čipkou ukončené tacle 
a ženy si obliekali pruclek 
(vestu), ktorá bola bohato 
vždy zdobená. Okolo krku 
sa nosil zlatom vyšívaný 

obojok s tylangerovou čipk-
ou (čipka vyšitá na tyle) a 
pod krkom zlatom vyšitá 

mašľa.
Mladé dievky nosili okolo 
hlavy červené mašle, ktoré 
im viseli až po pás. Dospelé 

ženy nosili  na hlavách o 
sviatkoch čepce. Na sviatky 
a do kostola sa nosili biele 

a (v čase pôstu tmavé) 
vyšívané ručníky. V zime sa 
nenosili kabáty, ale tmavé 

vlniaky a kacabajky a staršie 
ženy si namiesto rukávcov 

obliekali blúzky. 
Vyšívalo sa rôznymi 

technikami – naplno, na  
podnitku, na dierky alebo 

gatre (ručne šitá čipka 
aplikovaná v otvoroch 
vystrihaných v látke) a 
výšivky boli buď jedno-

farebné, pestré alebo zlaté. 
Vyšívalo sa aj na takzvané 
karty – z papiera vyrezané 

ornamenty, ktoré sa nahusto 
obšívali jednou farbou a po-
tom sa po obvode ornamen-

tov obšívali inou farbou, 
zväčša čiernou. Vyšívalo sa 
konopné plátno, lister, ale aj 

na jemnučký baptist.
Evanjelický kroj bol bo-
hatší. Ženy mali sukne 
z kvetovaného kašmíru 

bohato nariasené zdobené 
a dole zdobené štikerajom 
(strojová výšivka). Zástery 

boli bohato zdobené 
výšivkami a ženy nosil 
pruclek (vestu) zdobenú 

šujtášom (tenká ozdobná 
šnúrka) a granátkami. 

Rukávce evanjelických kro-
jov sa vyšívali zlatom alebo 
farebným hodvábom ako 
aj čepce, ručníky i obojky 
ozdobené bohato nariase-

nou paličkovanou čipkou a 
pod krkom nosili mašle.   

Grobské ženy v zime veľa 
vyšívali typickou grobskou 
výšivkou pre súkromníkov 

vankúše, ručníky, dečky, 
čipky do kredencov, záclo-
ny, posteľné obliečky, kroje 
i deky do kostolov a tak si 

privyrábali.   
Pani Nádašská sa svoje bo-
haté skúsenosti a znalosti 

rozhodla zúročiť pri tvorbe 

originálnych krojovaných 
bábik, oblečených v rô-

znych grobských krojoch. 
Vytvorila už šesť veľkých 
bábik a jedno bábätko. 

Niektoré materiály, ktoré 
používa, už bohužiaľ nie 

sú autentické, ale ona 
veľmi šikovne využije 
rôzne zvyšky starých 

krojov, sama si kreslí vzo-
ry, prekresľuje na látku 
a vyšíva. Výroba každej 
bábiky jej trvá niekoľko 

mesiacov a vyžaduje si veľa 
hodín usilovnej drobnej 

práce pri šití a vyšívaní, ale 
aj pri zháňaní vhodných 

materiálov, ktoré už na pul-
toch textilných obchodov 

dávno nenájdete. Jej bábiky 
sú krásnym dokladom 
nielen jej zručnosti, ale 
predovšetkým bohatej 

folklórnej histórie obce, 
ktorá sa svojimi výšivka-
mi preslávila i ďaleko za 

hranicami. Prajeme jej veľa 
zdravia a trpezlivosti, aby 

vytvorila ešte ďalšie krásne 
bábiky.

Fotografie:
Stará mama pani Nádašskej 

s chlapcami v krojoch
Dcéry pani Nádašskej, 

Ľubica vľavo v katolíckom 
a Michaela vpravo v evan-

jelickom kroji. 
Na hornej fotografii je pani 
Terézia Nádašská so svojimi 

krojovanými bábikami
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Diakovce, Hlavná ulica č.129  
(smer na obec Tešedíkovo)
Web:  www.penziondori.sk (sme aj na Facebook)
TEL:  0907 779 183
 0908 066 489
         0917  119 857
E-mail:  info@penziondori.sk
              bukovska.andrea@gmail.com

Moderné a útulné prostredie pre zákazníkov a chutné jedlá, 
~ to je naša ponuka ~

Námestie detí 1610/2
924 00 GALANTA

Tel.: 031/780 29 37
www.nabytokczafik.sk; predajna@nabytokczafik.sk

Krása, kvalita, štýl, elegancia a vynikajúce ceny. 

NÁBYTOK
Czafík

28Už      ROKOV NÁBYTOK CZAFÍK GALANTA

- 9 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 22 rokov...



V Košútoch vďaka Eve Kmeťovej zažívajú atmosféru spartakiády

„Je mi veľmi ľúto, že v 90.-tych rokoch sa 
spartakiáde dal negatívny význam. Len 
sme si niečo spájali s režimom. Vo svete 
to je brané ako gymnaestráda,“ hovorí 
cvičiteľka pohybového športu z obce 
Košúty, Eva Kmeťová. Aj vďaka nej cvičilo 
v obci takmer 250 žien v rovnakých 
úboroch rovnakú choreografiu. 
Na futbalovom ihrisku v obci Košúty 
sa 17. júna zišlo 244 žien z celého 
Slovenska, aby si zacvičili a zatancovali. 
Ich  choreografia a úbor pripomínali staré 
časy. Gymnaestráda je na prvý pohľad 
veľmi podobná spartakiáde, ktorá bola 
populárna v socialistickom Československu. 
Obsahuje však aj moderné prvky a nie je 
pod vplyvom žiadnej politickej ideológie. 
V Košútoch predviedlo 244 žien nádhernú 
choreografiu, ktorou sa chystajú ohúriť aj 
budúcoročné Všesokolské slety v Prahe. Viac 
nám o gymnaestráde povedala zanietená 
dôchodkyňa, ktorá vedie 13-členný súbor 
z Košút, pani Eva Kmeťová. 
o Gymnaestráda verzus spartakiáda – aký 
je v tom rozdiel? 
- Je mi veľmi ľúto, že v 90.-tych rokoch sa 
spartakiáde dal negatívny význam. Len sme 
si niečo spájali s režimom. Ten pohyb, aký 
sme videli v tom čase, vo svete stále funguje. 
Nenazývame to spartakiáda. Je to v tom 
duchu, to áno. Ale vo svete to je brané ako 
gymnaestráda. Je to o kolektíve, o pohybe 
a áno, má to troška historický nádych. 
Priestor tu dostanú aj dámy v rokoch a koľko 
radosti majú z toho! To je najdôležitejšie. 
o O slovenskej gymnaestráde sa hovorí 

pomerne málo, vy 
však máte vďaka 
tomuto športu veľa 
krásnych zážitkov. Čo 
všetko ste už zažili 
spolu? 
- Pred dvoma rokmi 
sme sa zúčastnili 
svetovej gymnaestrády 
v Helsinkách. 190 žien 
išlo zo Slovenska, išli 
sme cez Slovenskú 
gymnastickú federáciu. 
V Čechách je to veľmi 
rozvinuté, udržuje 
to tam Sokol. Na 
Slovensku je tiež Sokol, 
sme vlastne súčasťou, 
ale nie je to v takých 

dimenziách ako v Česku. Keď sme boli pred 
dvoma rokmi v Helsinkách, boli tam ľudia 
z celého sveta, boli tam Švajčiari, Fíni, Nóri, 
Švédi, Nemci, všetci s krásnymi veľkými 
skladbami. Gymnaestráda funguje vo svete 
dlhšie, od roku 1953. 
Čo sa vlastne dialo tu na košútskom 
ihrisku? Prečo ste sa stretli práve tu? 
Teraz cvičíme novú skladbu, pretože v roku 
2018 bude 151. Všesokolský slet v Prahe, 
my by sme tam mali ísť. V Košútoch sa 
odohrala táto vec preto, lebo jednotlivé 
celky z rôznych kútov Slovenska, ktoré 
nacvičujú túto skladbu, nemali ešte priestor 
na spoločné stretnutie. Nie je to ľahké, dať 
dokopy toľko súborov, aj keď tancujú tú 
istú choreografiu, každá cvičiteľka má svoje 
špecifiká. Mali sme tu možnosť vyskúšať si 
to, ako to bude vyzerať. Teraz máme rok na 
to, aby sme to „vyčistili“ a zosúladili. V júli 
bude vystúpenie aj v Gajari, kde bude prvý 
zlet Slovenskej únie sokolov. Aj tam sa 
stretneme. 
o Na akú skladbu cvičíte?
- Je to 12-minútová skladba. Tá prvá časť 
je polka, Škoda lásky od Karla Gotta. 
Veď on je hviezda oboch štátov. Druhá 
časť je modernejšia, to je aerobic. Tretia 
časť je skladba od skupiny No name, 
československá Ná ná nááá. Dnes sme cvičili 
podľa 850-tich znakov, ktoré boli rozložené 
na zemi. 
o Z okresu Galanta ste jediná takáto 
skupina. Ženy z Košút cvičia pod 
vašim dohľadom, v rámci miestneho 
Športového klubu Harmónia. Čo vás 

viedlo k založeniu skupiny, ktorá cvičí 
práve gymnaestrádu?
- Pôvodom som odtiaľto, žila som dlhé 
roky v Bratislave. Vrátila som sa do 
Košút z rodinných dôvodov v roku 2008. 
V Bratislave som chodila cvičiť, tam som 
bola ako cvičenka. V Košútoch sa cvičil 
aerobic, ale pre staršie dámy tu nič nebolo. 
Tak som im hovorila, či nechcú cvičenie pre 
staršie. Chytilo sa to a cvičíme rôzne druhy, 
kalanetiku a aj na chrbát. Už sa pomaly 
nezmestíme do miestnosti. Plus 13 žien 
nacvičuje takúto skladbu, gymnaestrádu. 
Podarilo sa mi priviesť k tomuto pohybu aj 
dve mladé dievčatá, 13-15-ročné. Boli sme 
v roku 2012 na 150. Všesokolskom slete 
v Prahe. Tie dievčence vtedy prvý raz zažili 
tú atmosféru, to sú celoživotné zážitky. 
O tom, že tento šport je určený každej 

vekovej kategórii, svedčí aj fakt, že 
v skalickej skupine cvičí aj pôvabná 
9-ročná Natália. Je najmladšou cvičenkou 
Slovenských sokolov. Podľa našich 
informácií je však medzi „babami“ 
aj 78-ročná fanúšička tohto športu. 
Gymnaestráde drží palce aj starostka obce 
Košúty Zdenka Mačicová, ktorá prišla ženy 
podporiť aj na futbalové ihrisko dobrým 
slovom. Ihrisko im dala k dispozícii už po 
druhýkrát, podobné veľké nacvičovanie sa 
konalo aj pred dvoma rokmi. Zaželala im 
pevné zdravie a lúčila sa s nimi so slovami, 
že sa na nich teší opäť. 

(EK) 

Gymnaestráde fandí aj starostka obce Košúty  
Zdenka Mačicová, ktorá im na veľké stretnutie zapožičala 

priestory futbalového ihriska a prichystala pre nich  
aj občerstvenie 

Najmladšia cvičenka, 9-ročná Natália  
zo Skalice so svojou maminou

Na futbalovom ihrisku v Košútoch nacvičovalo choreografiu 244 žien z celého Slovenska
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Branislav Zlatinský z firmy Wikus SK Mojzesovo dodáva 
tovar asi 2500 firmám u nás, ale aj do zahraničia.

Firma WIKUS z nemeckého 
Spangenbergu je najväčším 
výrobcom pílových pásov na 
svete od roku 1958 a práve 
v Mojzesove má svoje výhrad-
né zastúpenie pre slovenský 
trh. V roku 1999 totiž vznikla 
firma WIKUS SK, s.r.o., ktorej 
konateľ Branislav Zlatinský sa 
predaju strojov a technoló-
gií na rezanie kovov a dreva 
venuje naplno. Preferuje ľud-
ský prístup a čestný spôsob 
podnikania, čo sa v dnešnom 
svete obchodu považuje už 
skôr za raritu. 
o Čím konkrétne sa Vaša firma 
zaoberá? 
- Primárne sa zaoberáme reza-
ním a delením kovov, dodáva-
me stroje a technológie na reza-
nie kovov a dreva zákazníkom 
na slovenskom trhu, pričom 90 
% tvorí samotné rezanie kovu. 
Spolupracujeme aj s českou 
firmou PILOUS, ktorá je českým 
výrobcom týchto strojov, kde 
dodávame pílové pásy, ktoré sú 
v podstate grom nášho podni-
kania. Tieto pásy pripravujeme 
zákazníkom vždy na mieru na 
základe nimi používaných stro-
jov. Okrem toho sú pílové pásy 
spotrebným tovarom – vydržia 
píliť možno jeden, dva dni a mu-
sia sa vymeniť. Takto dodávame 
tovar asi 2500 firmám a strojov 
vo firmách máme približne tiež 
toľko. 
o Čo všetko si teda u Vás zá-
kazník môže kúpiť? 
- Môže si kúpiť pásové píly, 
kotúče, ale hlavnou činnosťou 
sú pílové pásy, ktoré dovážame 
z Nemecka. U nás sa zvárajú na 
rozmery, ktoré zákazník potre-
buje. Náš tovar nakupujú väč-
šinou zákazníci od malého zá-
močníka až po veľké firmy, čiže 
máme dosť veľký rozsah. Robí-
me aj pre stavebné firmy, pre 
slovenských a českých výrobcov 
pórobetónových tvárnic – všet-
ko režeme s našimi špeciálnymi 
pásmi. Samozrejme sem patria 

aj firmy na výrobu 
plastových okien, ke-
ďže v každom okne 
sú kovové výstuhy...  
Dá sa teda povedať, 
že v každom meste 
a vôbec regióne 
máme svojho ob-
chodného zástupcu 
alebo firmu, ktorá 
toto sprostredková-
va. Celkovo má naša 
firma 16 zamest-
nancov na celom 
Slovensku. 
o Predaju týchto 
Vašich produktov 
sa však na Sloven-
sku venuje len veľ-
mi málo firiem...
- Špecificky tak ako 
my sa tomu neve-

nuje nikto. Každý má 
k tomu ešte pridružené iné veci, 
ako napríklad sústruhy, obrá-
bacie stroje a pod. My sa ale 
tomuto venujeme úplne naplno, 
nerobíme nič iné. Vo svojej po-
nuke máme teda len produkty 
na rezanie kovov a dreva. 
o Čo Vás konkrétne motivo-
valo k tomu, aby ste v tomto 
odvetví začali podnikať? 
- Od roku 1996 som pracoval 
v spoločnosti , ktorá sa venovala 
predaju nástrojov a náradia, 
následne v roku 1999 som bol 
oslovený firmou WIKUS a PI-
LOUS na spoluprácu formou 
výhradného zastúpenia. Bol to 
skôr taký risk – ponúkli nám 
túto možnosť s tým, že po neja-
kom čase sa uvidí, či sa investí-
cia oplatila a na základe daných 
výsledkov by sa všetko prehod-
notilo. Vybúrali sme teda doma 
garáž a začali sme sa tomuto 
venovať. A tak túto prácu robí-
me už 18 rokov.  
o Ako sa Vaše podnikanie 
rozvíjalo? Ako si spomínate na 

svoje začiatky?  
- V tej dobe toto odvetvie ešte 
nebolo také rozvinuté. Ale po-
stupom rokov toho pribúdalo 
čoraz viac. No na druhej strane 
sme tu mali špeciálnu zváračku 
ako jediní, i keď bola staršia, ale 
bolo to celkovo jednoduchšie. 
Mali sme síce menej zákazníkov, 
ale myslím si, že aj viac financií. 
Neviem, či tie začiatky boli ťaž-
ké. Dnes je to asi rovnaké ako 
predtým, ak nie horšie. Samo-
zrejme je zákazníkov podstatne 
viac, no je aj väčšia konkurencia, 
väčšie tlaky na ceny. Je toho 
veľa, čo musí človek riešiť a kaž-
dej situácii sa musí vedieť rýchlo 
prispôsobiť. 
o Orientujete sa aj na zahra-
ničný trh alebo dodávate to-
var výlučne len na Slovensko? 
- My ako WIKUS SK máme tieto 
pílové pásy trhovo obmedzené. 
Nemôžeme vstupovať ďalším  
zastúpeniam štátov na trh. Av-
šak pokiaľ ide o PILOUS, stroje 
a pílové pásy predávame aj spät-
ne do Čiech a do Maďarska, kde 
na to máme povolenie. Dodávali 
sme tiež nejaké píly do Fínska, 
Rakúska, Nemecka a Poľska, ale 
boli to skôr také jednorazové 
akcie. Sme obmedzení tou trho-
vosťou Slovenska. 
o  Podľa Vás, aký musí byť 
človek, aby sa mohol venovať 
takémuto druhu podnikania? 
- To je ťažko povedať. Minimálne 
by mal byť tvrdý obchodník, čo 
ja osobne nie som. Myslím si, 
že keby som bol možno o niečo 
razantnejší, čo sa týka napríklad 
obchodu v porovnaní s konku-
renciou, boli by sme podstatne 
ďalej. Niektoré veci však neviem 
alebo nechcem robiť. Nikomu 
som nikdy nedal úplatok, aby 
odo mňa bral nejaké produkty. 
Nie som bežným prototypom 
obchodníka. Podľa mňa treba 

mať k ľuďom úctu, byť slušný, 
poctivý a najmä čestný, pretože 
ten obchod sa dá robiť aj féro-
vými  spôsobmi. My sa medzi 
takýchto ľudí radíme a som 
hrdý, že sú okolo nás ľuďia, ktorí 
takíto sú.
o Aké máte plány do budúc-
na? 
- My ani veľmi neplánujeme, ide-
me z roka na rok. Chceli by sme 
sa minimálne niekam posunúť. 
Radi by sme si rozšírili dielňu, 
spravili väčší sklad, vymenili 
technológie za novšie a udržali 
si to aspoň tak, ako je to teraz. 
Nechceme ísť cestou eurofon-
dov, som ich veľký kritik. 
o Čo Vás pri vašom podnikaní 
stále poháňa vpred? 
- Sú rána, kedy by to človek 
zabalil, ale musíte niečo robiť, 
z niečoho žiť. Niekedy sú lepšie 
obdobia, keď vás práca teší 
a napĺňa, inokedy nie... Ale 
chceme sa na trhu udržať a mať 
minimálne taký trhový podiel, 
aký máme teraz, ak nie vyšší. 
Možnože sa jedného dňa doč-
káme, že nám všetci budú platiť 
načas a všetky ostatné veci tak 
budeme mať jednoduchšie. 
Okrem toho každý máme svoje 
rodiny, takže istým spôsobom to 
robíme aj pre naše deti. 

rozprávala sa:  
Mgr. Mária Májeková

Branislav Zlatinský - WIKUS SK, s.r.o. 
Nová č. 316, Mojzesovo, 
e-mail: info@zlatinsky.sk
tel.č.: +421 905 417 287
web: www.zlatinsky.sk
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Rodinný 
dom, Trnovec 
nad Váhom, 

pôvodný stav                                 
45.000,-€

Rodinný 
dom,  

Železničná ul, 
Šaľa, 150m2                                           
110.000,-€

3-izbový byt 
Nezábudková 

ul., 84m2, 
Šaľa,  

čiastočná 
rekonštrukcia     

65.000,-€

3-izbový byt 
prerobený 

na 4-izbový, 
Slnečná ul., 
Šaľa-Veča                   
61.500,-€

Rodinný 
dom,  

Jánošíková 
ul.,Šaľa, 
220m2                                           

123.000,-€

3-izbový 
byt,  

Kukučínova 
ul., Šaľa, 

čiastočná 
rekonštrukcia                   
55.000,-€€

Mgr. Silvia Kováčová, 
tel.: 0907 794 634, 
e-mail: s.kovacova@directreal.sk 

/

Z mojej ponuky vyberám

Bernolákova 1512/24, Š a ľ a
0905 231 901, 0905 943 125

marianmagdalik@gmail.com

zateplenie fasád, zateplenie striech,
obnova náterov už zateplených fasád,
zateplenie lódžií a balkónov,
maliarske práce, stavebné práce

MARIMONT s.r.o.
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Ako sa podniká sklenárovi Vladimírovi Bednárovi z Dolných Salíb?

Sklenárstvo je remeslo, ktoré pomaly, ale 
isto odumiera, preto je práca sklenára 
Vladimíra Bednára v Šali výnimočnou. 
Ako sa mu podniká v tejto oblasti a ako 
sa vlastne dostal k svojej práci?
Vladimír Bednár sa vyučil v učňovskej škole 
v Žiline v odbore sklenár. Po absolvovaní 
školy začal pracovať v komunálnych služ-
bách v Galante a neskôr, keď potrebovali 
sklenárov do Šale, prešiel tam. Po zrušení 
komunálnych služieb sa rozhodol podnikať 
na vlastnú päsť ako živnostník. Svoje pod-
nikanie rozbehol v Dolných Salibách. Po 
10 rokoch presťahoval pracovisko do Šale, 
nakoľko v Dolných Salibách nemal toľko 
pracovných možností. V Šali si našiel najprv 
nájom a keď sa mu biznis rozbehol, rozho-
dol sa postaviť si vlastné priestory na svoje 
podnikanie.

Začínal v Dolných Salibách, keďže ľu-
dia ho tu poznali dobre a o prácu mal 
postarané aj preto, lebo spolupracoval 
s miestnymi stolármi, ktorí mu prinášali 
prácu pravidelne. Keď však prišiel trend 
plastových okien, aj práca stolárov začala 
byť menej žiadaná, a preto si našiel pre-
nájom v Šali, kde ho ľudia poznali ešte 
z čias komunálnych služieb, a tak sa mu 
čoskoro rozbehla práca aj tu.
Bednár sa sťažuje, že v dnešnej dobe už 
nenájdete veľa sklenárov, školy na to nie 
sú a toto remeslo pomaly vymiera. „Nie 
som už najmladší a bojím sa, že po mne 
nebude mať kto prevziať 
moju prevádzku a ľudia 
môžu prísť o tieto služby,“ 
sťažuje sa. Takmer celý svoj 
pracovný život prežil v Šali, 
ľudia ho poznajú dobre 
a obľúbili si ho.
Sklenárov v okolí je málo, 
kolegov má napríklad 

v Seredi či v Gáni, no napriek 
tomu je jeho práca v okolí veľ-
mi žiadaná a o zákazníkov sa 
báť nemusí. V Šali je jediným 
sklenárom a ľudia z okolitých 
dedín a miest z okresu Šaľa 
a Galanta často cestujú až do 
Šale za jeho prácou. Má prijateľné 
ceny a jeho práca je vždy kvalitne 
spravená. Ponúka rámovanie ob-
razov, zasklievanie okien, výrobu 
izolačných dvojskiel, brúsenie skla, 
predaj krbového skla, predaj a mon-
táž zrkadiel a mnoho iného. 
Práca ho napĺňa napriek tomu, že je 
fyzicky veľmi náročná. Hovorí, že o 
zákazníkov nemá núdzu a nebojí sa, 
že by mal, lebo jeho práca je stále 

potrebná. Ako dôchodca stá-
le pracuje, no nevadí mu to, 
je rád, že je v kontakte s ľuď-
mi a nemusí sedieť doma. Vo 
voľnom čase si vždy nájde 
čas na prácu doma v záhrade, 
ktorá ho veľmi baví. „Pri práci 
v záhrade si síce neoddých-
nem, no dokonale pri nej 
zrelaxujem,“ hovorí.
Na to, ako vychádza štát 
v ústrety malým podnikate-
ľom, má jasný názor. „Štát na 
Slovensku živnostníkom vychádza 
v ústrety tak, že im hádže často 
polená pod nohy všade, kde sa len 
dá,“  myslí si. Nepáči sa mu, že štát 
podporuje veľké firmy a malým živ-
nostníkom pomáha len veľmi málo. 
Napriek tomu, že je Bednár už dô-
chodca, musí platiť rovnaké odvodo-
vé zaťaženie ako ostatní podnikate-
lia, ktorí sú mladší. Nepáči sa mu ani 
to, že si pri daňovom priznaní nemô-

že odrátať odpočítateľnú položku. Určite by 
prijal zo strany štátu nejaké ústupky preňho 
ako dôchodcu, minimálne nižšie odvodové 
zaťaženie a ľahšie administratívne úkony. 
„Účtovníctvo by malo byť jednoduchšie 
pre obyčajných ľudí ako som aj ja. Dúfam, 
že snáď sa niečo vyrieši aspoň schváleným 
návrhom z dielne politikov, že štát zvýšil 
paušál pre živnostníkov na 60%, a tak sa 
odbúra účtovníctvo a bude stačiť len jedno-
duchá evidencia príjmov a výdavkov. Aspoň 
čosi...,“ dokončuje Vladimír Bednár.

- saša -

Vladimír Bednár
Sklenárstvo - Jesenského 647/2,  

Šaľa 

0905 443 766
Otváracie hodiny:

Utorok - Piatok: 8:00 h - 16.30 h
Sobota:                9:00 h - 12:00 h

Pondelok, Nedeľa: zatvorené
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Okolnosti Gauliederovej smrti stále nie sú jasné...  
Išlo o samovraždu, alebo mu na druhý svet niekto „pomohol“?

Poslanec a kritik galantskej samosprávy 
František Gaulieder zomrel 25. marca 
2017 za nejasných okolností. Či išlo 
o samovraždu alebo mu na druhý 

svet niekto pomohol, vyšetruje polícia už štyri 
mesiace. Právny zástupca rodiny Gauliederových 

Ján Foltán, ktorý zvolal už dve tlačové besedy, 
je presvedčený, že Gaulieder sa pre smrť 

nerozhodol sám. 
Podľa posledných informácií (k 17. júla 

2017) našli v moči zosnulého Tramadol, silne 
narkotické analgetikum proti bolesti. „Pani 

Gualiederová jednoznačne tvrdí, že jej manžel 
takéto lieky nebral, v živote ho u neho nevidela, 

ani sa s takým liekom doma nikdy nestretla,“ 
uviedol Foltán na tlačovej besede 6. júla. Ďalej 

dodal, že ďalšou úlohou znalcov bude prepočítať 
množstvo, ktoré mal Gaulieder v krvi, čiže aké 
množstvo a kedy užil, keďže proces u poslanca 
sa zastavil okolo druhej po polnoci, kedy došlo 
k úmrtiu. „Keď hovoríme o Tramadole, tak liečebná dávka je 

0,10 až 0,55 ng/mm, toxická je 0,55 až 1,0 ng/mm a už smrteľná 
dávka je od 1,10 do 20,50 ng/mm. Ale opakujem, to sú všetko 

hodnoty uvádzané pre výskyt v krvi. U pána Gauliedera sa 
Tramadol našiel až v moči. Je samozrejme jasné, že predtým 

ho mal aj v krvi, ale v čase smrti už táto látka bola vlastne 
pripravená na vylúčenie z tela,“ vysvetlil Foltán.

František Gaulieder sa 24. marca vybral na hrob svojho 
otca do Trnovca nad Váhom.  Okolo pol tretej popoludní 
telefonoval svojmu priateľovi, že nevie otvoriť dvere na 

aute. Povedal mu, že ak sa mu do polhodiny neozve, aby 
poň prišiel. Gaulieder sa neozval, no priateľovi už 
telefón nedvíhal. Rodina po odmlčaní Gauliedera 
zalarmovala políciu. Na nájdenie poslanca použili 

policajti aj služobného psa, ktorý však pri jeho aute 
nezachytil žiadnu pachovú stopu.  Zaujímavosťou 

je, že jeho telefón bol nájdený v jeho aute. 
Nevylučuje sa možnosť, že bol proti svojej vôli 

vtiahnutý do iného auta a odvezený z obce. Polícia 
zisťuje aj to, kde sa od času zmiznutia až do smrti, 

približne 10 hodín, Gaulieder nachádzal. 
Posledná rozlúčka s poslancom bola v pondelok 
3. apríla na novom cintoríne v Galante. Rodina 
zosnulého si na pohrebe nepriala prítomnosť 
primátora Galanty Petra Pašku, viceprimátora 

Zsolta Takáča a vtedajšieho prednostu mestského 
úradu Miroslava Psotu. Manželka Gauliedera svoju 

vôľu vyjadrila v im adresovanom liste, ktorý zverejnila aj na 
sociálnej sieti. „Aby sme predišli nepríjemnostiam, dôrazne 

vás žiadam, aby ste sa ani náhodou nechceli ísť ukázať na túto 
udalosť. Svoje pokrivené a podlé charaktery si predvádzajte pri 

iných príležitostiach,“ píše sa v otvorenom liste. 
Medzi Gauliederom a Paškom to už niekoľko 

rokov vrelo – na hlavu primátora podal už 
niekoľko trestných oznámení, na niekoľkých 
pojednávaniach mal poslanec aj vypovedať. 

Rodine a jej právnemu zástupcovi sa nepozdáva 
informácia, podľa ktorej primátor Peter Paška 

prechádzal obcou Trnovec nad Váhom na svojej 
novej motorke v deň úmrtia poslanca. Nitrianska 

polícia vedie trestné stíhanie pre trestné činy 
usmrtenia a obmedzovania osobnej slobody.

František Gaulieder zomrel po zrážke 
s nákladným vlakom 25. marca o druhej hodine 

ráno na trati medzi Trnovcom nad Váhom 
a Šaľou. Gaulieder sa stal poslancom NR SR po 

voľbách v roku 1994, keď kandidoval za HZDS. Bol kritikom 
Mečiarovej vlády. V roku 1996 bol zbavený poslaneckého 

mandátu, čím boli podľa Ústavného súdu SR porušené jeho 
práva. V roku 2014 sa Gaulieder stal poslancom mestského 
zastupiteľstva v Galante. Kandidoval aj na post primátora 
mesta, skončil tesne za Paškom. V roku 2012 a neskôr, aj 

v roku 2015, mu niekto do poštovej schránky vhodil obálku 
s nábojom. Podľa slov jeho advokáta sa mu krátko pred 

smrťou mali neznámi ľudia vyhrážať smrťou.
 - spracované podľa tlačových a policajných informácií  a výpovedí -

Posledná rozlúčka s Františkom Gauliederom bola  
3. apríla na novom cintoríne v Galante

zdroj foto: RTV KREA

Právny zástupca rodiny Gauliederových  
Ján Foltán samovraždu vylučuje
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Galantský a Šaliansky ŽURNÁL 
Už 22 rokov na regionálnom  

informačnom trhu.
Tel.: 0903 516 499

email: gszurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk
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Partner a bútorkészítésben

tel.: 031/551 56 66, www.mobelfabrik.sk
info@mobelfabrik.sk, www.facebook.com/mobelfabrik 
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- 3D bútortervezés
- Konyhabútorok
- Beépített szekrények
- Munkalapok 
- Bútorlap-szabászat

Látogasson el hozzánk!
MÖBEL FABRIK, s.r.o.
Barátság tér 5090/39
(TESCO áruház mögött)
Dunaszerdahely
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- Beépített szekrények

A5-szorolap_201607_SK-HUN.indd   2 2017. 08. 01.   15:24:26

autoservis
Peter Alföldi

NONSTOPodťahová služba

0905 604 843
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„Prajem vám, aby ste pri 
čítaní tejto knihy, pri pozeraní 
obrázkov a sledovaní toho, ako 
toto mesto žije, cítili rovnakú 
hrdosť na to, kde žijete, ako to 
cítim sám,“ povedal primátor 
na slávnostnom akte krstu 
knihy. 
Šaliansky jarmok bol v tomto 
roku o niečo výnimočnejší. 
V rámci slávnostného otvorenia 
jarmoku 23. júna 2017 
predstavil primátor Šale Jozef 
Belický spolu s autormi novú 
knižnú publikáciu o meste. 
Knihu s názvom „Šaľa 2017“ 
vydalo mesto v počte 500 
kusov. 
„Ukazuje mesto z pohľadov, 
z akých ich bežní ľudia nemajú 
možnosť poznať – z výšok a 
z pohľadov, aké si všimnú len 
umelci. Preto sa teším, že sa 
do tvorby zapojilo množstvo 
amatérskych fotografov a 
ukázali nám, že naozaj môžeme 
mať radosť a byť hrdí na to, 
že žijeme práve tu v Šali,“ 
opisuje svoju úprimnú radosť 
primátor Šale. Kniha obsahuje 
množstvo záberov z činností, 
ktoré tvoria bežný i sviatočný 
deň Šaľanov. Obsahuje veľa 
fotografií mladej generácie, 
detí, školských zariadení 

či ihrísk. Najväčšiu zásluhu 
na zrode diela majú Július 
Morávek, Igor Boháč a Lukáš 
Boháč. Okrem tvorby textovej 
časti bolo časovo náročné 
zhromaždenie fotografií, ktoré 
zachytávajú atmosféru života 
v meste v každom ročnom 
období. Aj preto trvala tvorba 
knihy približne trištvrte roka. 
Okrem novodobých fotografií 
je publikácia obohatená aj 
o historického ducha. „Čitateľ 
nájde v knihe predovšetkým 
Šaľu v súčasnosti, ale aj určité 
etapy histórie od najstarších 
čias, od prvej písomnej zmienky, 
najstarších dokumentov, od 
panonhalmskej listiny, cez 
mestské práva, stanovenie 
jarmokov, nájde listiny o kolégiu 
v tomto meste. Nájde aj keltské 
vykopávky a všetky tie hodnoty, 
ktoré na území Šale a okolia sa 
v minulosti našli a tvoria pevnú 

súčasť histórie tohto územia,“ 
približuje autor knihy Július 
Morávek. Ďalej dodáva, že 
cestou širokého autorského 
kolektívu fotografií sa vydali 
po prvýkrát, hoci on sám 
spolupracoval už na tvorbe 
šiestej publikácie o meste. 
Z výsledku má dobrý pocit 
a podľa jeho slov ho bude 
mať umocnený tým, že sa 
bude ľuďom páčiť. „Prajem 
vám, aby ste pri čítaní tejto 
knihy, pri pozeraní obrázkov 
a sledovaní toho, ako toto mesto 
žije, cítili rovnakú hrdosť na to, 
kde žijete, ako to cítim sám,“ 
povedal primátor mesta Jozef 
Belický. Z rúk primátora si na 
slávnostnom krste prevzalo 
24 autorov fotografií knihu 

s osobným venovaním. Autori 
fotografií: Ervín Barczi, Martin 
Dičér, Ján Komjáthy, Miroslav 
Gupka, František Celeng, Jozef 
Javurek, Silvia Takáčová, Juraj 
Cisár, Hugo Vojtech Hučko, 
Magdaléna Vrábelová, Juraj 
Kovács, Patrik Bora, Ing. Eliška 
Vargová, Ema Líšková, Milan 
Benci, Rubin Kostov, Mgr. 
Alexandra Szabová, Mgr. 
Erika Kollerová, Ing. Petra 
Szalayová, Marián Hlavatý, 
Gabriel Bergendi, PhDr. Rudolf 
Kuklovský. 
„Šaľa 2017“ môže obohatiť 
knižnicu každého, záujemcovia 
si ju môžu kúpiť na Mestskom 
úrade v Šali, jej cena je 17,50 
eur. 

(EK, foto-Mesto Šaľa)

Vyšla nová kniha o Šali, na  zrode ktorej najväčšiu zásluhu 
majú Július Morávek, Igor Boháč a Lukáš Boháč
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Obec Veľký GrOb si VydáVa sVOj časOpis,  
a tOtO sme si V ňOm nalistOVali...

Tento grobský klub má heslo 
„The Motor is me“ (Motor som 
ja) a silu svojich „motorov“ 
chalani usilovne trénujú a ná-
sledne preverujú v pretekoch 
triatlonu, IRONMAN a ma-
ratónoch. Pevné jadro klubu 
tvoria Grobania geodet Daniel 
Turcár, IT architekt Michal 
Maliarik a študent práva Bra-
ňo Lányi. 

Na začiatku ich športovej ka-
riéry bola cyklistika, ale vzhľa-
dom k tomu, že cez zimu visia 
biky na štendroch a cyklisti 
len priberajú, začali v zime 
behať a potom už stačilo iba 
pridať plávanie a stali sa z nich 
triatlonisti.

Ich aktivity by sa dali rozdeliť 
na grobské a mimogrobské. 

Z tých mimogrobskych v po-
sledných rokoch dvakrát 
absolvovali Bratislavský 
maratón.  Táto skúsenosť ich 
posmelila i vybrali sa v apríli 
2016 rovno na najväčší eu-
rópsky maratón do Paríža. 
Pobalili rodiny, tričká a tenis-
ky a urobili si týždenný výlet 
do Francúzska v rámci ktoré-
ho si odbehli 42 km po krás-
nom meste na Seine. Hod-
notia to síce ako ich najťažší 
maratón, ale na druhej starne 
beh starobylým mestom bol 
určite úžasný a absolvovať 
prehliadku parížskych pamia-
tok spolu s ďalšími tisíckami 
maratóncov z celého sveta 
musel byť zážitkom na celý 
život.   

Keďže už mali natrénované, 
rýchlo sa rozhodli a na jeseň 
sa vybrali na rodinný výlet do 
Grécka, kde zabehli ten najo-
zajstnejší Athénsky maratón, 
ktorý takmer presne kopíruje 
trasu, ktorú v roku 490 p. n. l. 
absolvoval grécky vojak Fei-
dippid, ktorého vyslali z mesta 
Maratón do Atén, aby oznámil 
víťazstvo Grékov nad Peržan-
mi. Gréci považujú tento beh 
za jednu z najdôležitejších 
športových udalostí a veľmi 
úprimne fandili a obdarováva-
li bežcov olivovými ratolesťa-
mi. Hoci je táto trať kopcovitá, 
zabehli si chlapci veľmi dobré 
časy a domov si okrem ne-
zabudnuteľných zážitkov do-
niesli unikátne medaile. 

Ďalším ich úspešným prete-
kom v tomto roku bola súťaž 

IRONMAN 70,3 (1,9 km 
plávanie + 90 km bike + pol-
maratón 21 km) v rakúskom 
St. Pöltene. Počasie preteká-
rom neprialo, ale dôležité je, 
že to všetci grobskí ironmani 
„to dali“. 

Z ich grobských aktivít ja 
najstarší Grobský triatlon 

(750 m plávanie + 20 km 
bike + 5 km beh), ktorý sa 2. 
septembra 2017 bude konať 
už po piatykrát. Tento pretek 
sa koná naprieč regiónom – 
pláva sa v Senci na jazere, kde 
je jedno depo, bicykluje sa už 
do Pustých Úľan a bežia sa 2 
okruhy vo Veľkom Grobe, kde 
je druhé depo. Triatlonu sa 

zúčastňuje okolo stovky pre-
tekárov. Tento rok asi na štarte 
nebudú všetci grobskí triatlo-
nisti. Nedá sa totiž naraz pre-
tekať aj organizovať. Zvýšenie 
úrovne servisu pre pretekárov 
i divákov je veľmi náročné 
a tak sa niektorí pretekári 
budú musieť venovať. Organi-
záciu dopravy počas pretekov 
majú na starosť hasiči / noční 
havrani a bez ich nasadenia 
by sa tieto organizačne veľmi 
náročné preteky vôbec nedali 
zorganizovať.

Ďalšou bežeckou akciou, 
ktorej iniciátorom bol Braňo 
Lányi, je ViaNočná sedmička. 
Nočný, 7 km dlhý beh v ne-
vľúdnom zimnom počasí, je 
pre bežcom naozaj výzvou 
(aspoň si  potom viac cenia 
vianočné leňošenie). Orga-
nizačne opäť pomáhajú hasi-
či / Noční Havrani a najlepšou 
odmenou pre všetkých je 
unikátna kapustnica majstra 
Ronalda Gálika. 

Jednou spoločnou črtou 
grobských športových aktivít 
klubu Human Motors je, že 
sú vždy spojené s družným 
posedením pri dobrom jedle 
a pití či už v kultúrnom dome 
alebo na „námestí“. Preteky, 
kde 10 minút po dobehu všet-
ci pretekári opustia depo sa vo 
Veľkom Grobe veru neorgani-
zujú. Naopak, každá ich akcia 
je nielen športová, ale i spolo-
čenská a ich ambíciou je, aby 
si športovci zašportovali, fa-
núšikovia zafandili a všetci sa 
dobre zabavili.  Druhou črtou 
je nezištná pomoc mnohých 
dobrovoľníkov, ktorí si zaslú-
žia poďakovanie. Ešte väčšie 
poďakovanie si zaslúžia ro-
dinní príslušníci členov klubu, 
lebo bez podpory nadšencov 
by sa chlapi nemohli venovať 
ani športovaniu ani organi-
zovaniu pretekov. Nech im 
vydrží zdravie, rodinná poho-
da i priazeň fanúšikov a dob-
rovoľníkov. Iba málokto z nás 
zabehne maratón, ale každý 
si môže skúsiť s chlapcami 
zašportovať alebo aspoň pod-
poriť pretekárov fandením. To 
parížske „Ale, ale, alééé“, im 
bude navždy znieť v ušiach... 

- sudová - 

Athletic club Human Motors
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Chovateľské potreby
Edita Kollerová

Fučíková 66, 925 21 Sládkovičovo

Tel.: 0905 / 162 949
Otváracia doba: Po - Pia: 9.00 - 16.00 * So: 8.00 - 12.00

• Konzervy pre mačky a psy • 
Granule pre psov a mačky •

• Šampóny rôzne •
• Výstroj pre psov a mačky •

• Maškrty pre psov • 
• Klietky rôzne • Krmivo pre exoty 

+ výbava • Rybárske potreby •
• Krmivo pre akvarijné ryby + 

výbava • Kŕmne zmesi na výkrm • 
Prísady do kŕmnych zmesí

Eva - Optika Šaľa
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30

Prídite si objednať okuliare 
k nám, obslúžia Vás 
dlhoročné pracovníčky 
v odbore so špecializáciou 
na vyšetrenie zrakovej 
ostrosti.

• vyhotovíme okuliare na mieru 
   z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
  utierky, lupy, mikroskopy...Eva - Optika Šaľa

Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30

Prídite si objednať okuliare 
k nám, obslúžia Vás 
dlhoročné pracovníčky 
v odbore so špecializáciou 
na vyšetrenie zrakovej 
ostrosti.

• vyhotovíme okuliare na mieru 
   z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
  utierky, lupy, mikroskopy...

Eva - Optika Šaľa
Pázmánya 16,; tel.: 031-771 69 16

Otvorené:
po - pia: 8,00 - 12,00 – 13,00 - 16,30

Prídite si objednať okuliare 
k nám, obslúžia Vás 
dlhoročné pracovníčky 
v odbore so špecializáciou 
na vyšetrenie zrakovej 
ostrosti.

• vyhotovíme okuliare na mieru 
   z rôznych druhov materiálov
• opravy okuliarov
• doplnky: púzdra, retiazky, 
  utierky, lupy, mikroskopy...

Keď chcete zabodovať v rodine a u priateľov, tak 
jedine s dobrotami od Kataríny Filovej...

Objednávky: kedykoľvek osobne v cukrárni, alebo telefonicky: 

Horné Saliby - 031/785 2473

- 19 -  Váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta...  Galantský a Šaliansky Žurnál už 22 rokov...




