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“Slováci! čítajťe kňihi - a presvedčíťe sa o pravďe tíchto málo slou mojích.
Pomisliťe si, či nepatríťe ťjež medzi tje národi, ktorje bi sa raďi pozdvihli, 

ale ňemuožú, raďi bi dačo višjeho a slávňejšjeho vikonali a svetu ukázali, ale
pálenkou sa obracajú v žabi a červíkou, len hlen a tmu zemskích bjed a

trápeňí ňjesť večňe odsúdzení.”

Jozef  Miloslav Hurban

Spoločný zápis detí narodených v roku 2016  
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Divadelné predstavenie - Sto stupňové pálené

Občasník obce Hlboké                          ročník VII.                   júl 2017                                 číslo 1                      cena 0,50€
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Vážení spoluobčania, celý rok 2017 sa v Hlbokom nesie v spomienke
na  200. ročnicu  narodenia  najvýznamnejšej  osobnosti  našej  obce
Dr. Jozefa Miloslava Hurbana. 

Hurban urobil pre slovenský národ veľmi veľa, lebo z celého srdca milo-
val živého DUCHA NÁRODA, uvedomoval si, že "SLÁVA NÁRODA
HODNÁ JE OBETÍ", a jeho najhlbšia životná myšlienka podľa mňa bola:
"LEN OBEŤOU ČASNÁ CHVÍĽA NA VEČNÚ SLÁVU SA PREMIEŇA".

Až Slováci raz pochopia zmysel, pravdivosť a silu týchto slov, tak potom
sa snáď už naplnia slová našej hymny a konečne sa zobudíme!

Všetci Slováci, ale najmä my, Hlbočania, sme morálne povinní pochopiť,
zachovávať a ďalej odovzdávať myšlienky a dielo Hurbana. Hurban je
skutočným a nadčasovým HRDINOM, ktorý by mal byť ideálom pre
naše deti, nie vymyslené postavy Supermana, Batmana či Spider-
Mana... Hurban bol najaktívnejším zo všetkých štúrovcov, bol vodcom
slovenského povstania v meruôsmych rokoch, prvým pred-sedom SNR.
Vedel bojovať perom, slovom aj mečom. Hurban bol vše-strannou
osobnosťou, neuveriteľne tvorivý spisovateľ, básnik, novinár 
a politik. Ako starosta obce, som veľmi hrdý na to, že žijem v Hlbokom,
kde prežil J.M. Hurban celý svoj plodný život. 

Matica Slovenská a Trnavský samosprávny kraj vyhlásili rok 2017 za
Rok Jozefa Miloslava Hurbana. Najvýznamnejšou udalosťou v našej
obci budú plánované oslavy 200. výročia narodenia Dr. J.M. Hurbana,
v nedeľu 17. septembra 2017, na ktoré Vás všetkých srdečne pozý-
vam.

Zájazd na oslavy do Beckova – v Beckove boli celoslovenské oslavy 200.
výročia narodenia Dr. J.M. Hurbana a to presne v deň narodenia, v
nedeľu 19.3.2017 so začiatkom Služieb Božích o 9:00 hod. Pri tejto
príležitosti naplánoval  starosta obce  zájazd z Hlbokého do Beckova,
kde bol pripravený bohatý celodenný kultúrny program. Autobus bol
objednaný vo firme Parsek s.r.o. za dohodnutú cenu 180 €. Náklady na
dopravu zaplatila obec. Účastníci mali možnosť ísť na obed v reštau-
rácii v Beckove.

Divadelný spolok J.M. Hurbana odohral v rámci Roka J.M. Hurbana v
dňoch 4. – 5. marca a 29. apríla  2017 divadelné predstavenie
Stostupňové pálené. Autorom, režisérom a scenáristom bol predseda
spolku  pán  Emil Žák  za  výdatnej  pomoci svojej manželky, ktorí si v 
divadle spolu aj zahrali. Som hrdý na to, že máme takýchto šikovných
a nadaných ľudí.

Som veľmi rád, že sa tento rok v Hlbokom konal 49. ročník 
Hurbanovho pamätníka okresu Senica. Touto cestou sa chcem
poďakovať riaditeľke Záhorského osvetového strediska Senica RNDr.
Ľubici Krištofovej. Pre mňa osobne bola účasť na súťaži veľkým
zážitkom, lebo som mohol vidieť a počuť naozaj pekné umelecké pred-
nesy detí a bol som prekvapený aj dôkladným a hlbokým rozborom
porotkýň, ktoré hodnotili jednotlivé výstupy. Blahoželám všetkým
víťazom a želám ešte veľa umeleckých úspechov.

Takisto  som  s  radosťou  privítal  aj  vlastivednú súťaž  „Poznaj svoj
región“  základných  škôl  okresu  Senica. Spoluorganizátorom  bol 
Miestny odbor Matice slovenskej v Senici. V 3-kolovej súťaži zápolili
4-členné družstvá zo Sekúľ, Čárov, Dojča, Šaštína-Stráží, Jablonice a
III. Základnej školy v Senici. Ďakujem pani riaditeľke Záhorskej knižnice
v Senici Mgr. Kataríne Soukupovej a všetkým organizátorom i
súťažiacim. 

Národná kultúrna pamiatka - evanjelický kostol - dňa 13.12.2017
podal CZ ECAV spolu  s  obcou  Hlboké  projekt  na  rekonštrukciu fasády
kostola. Celkový rozpočet na tento projekt sa vyšplhal na  83. 722 €.
Požadovali dotáciu 79.535 €. Komisia, ktorá projekt hodnotila pridelila
dotáciu 20.000 € a minister kultúry Marek Maďarič pridal zo svojej rez-
ervy 40.000 €.  Na opravu fasády kostola prispeli  i z ďalekého New
Yorku, kde pod vedením reverenda Michala Mišinu  vyhlásili zbierku.
Vyzberali 2.196.72 €.  Ruku k dielu  pridala i obec Hlboké, ktorá poskytla
dotáciu 5.000 €.  V týchto dňoch sa začalo s prácami na  NKP evan-
jelickom kostole a prebieha rekonštrukcia fasády, ktorú vykonáva
stavebná firma Renovabau s.r.o. z Hlbokého

Súčasne  sa  pracuje  na   rekonštrukcii  domu  smútku  a  priľahlého
okolia. Obec odkúpila pozemky pod domom smútku od 
rímskokatolíckej cirkvi. 

Projekt na vybudovanie multifunkčného ihriska – obec podala projekt
na vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým trávnikom na zák-
lade výzvy Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu na rok
2017, v ktorom žiadame 40.000 €. Do dnešného dňa boli z dotácie
Nadácie  SPP v sume  2.600 €  uskutočnené  zemné  práce  firmou 
EUROSTAVMAT s.r.o. v sume 436 € a navezené drvené kamenivo dvoch
frakcií 32/63 a 8/16 mm v sume 2.196 €. 

Stále čakáme na vyhodnotenie projektov podaných minulý rok vo
februári  v  Programe  rozvoja  vidieka  2014 - 2020,  kde  máme  dva 
projekty. Prvý na rekonštrukciu cesty na Záhumní a druhý na opravu
chodníkov na Záhumní a SNP. V uvedenom programe mala obec ešte
jeden projekt v podprograme 7.4 a to zateplenie KD. Táto výzva bola
však zrušená a v máji opätovne vyhlásená. Obec sa do nej zapojí s
nezmenenou žiadosťou. Ako starosta som veľmi nahnevaný a
znechutený  nad  neustálym  predlžovaním  termínu vyhodnotenia po-
daných žiadostí. 

Štát nedokáže za  jeden aj štvrť roka vyhodnotiť žiadosti na ktoré obce
vynaložili nemalé prostriedky, nakoľko sme museli vybaviť projektovú
dokumentáciu, stavebné povolenie, verejné súťaže a zabezpečiť
odborné  podanie  žiadosti. Eurofondy  sú na  Slovensku  symbolom 
korupcie a je hanbou, že od roku 2014 Slovensko vyčerpalo ani nie
0,5 % prostriedkov.     

Okrem uvedených projektov má obec ešte podané projekty na
cezhraničnú spoluprácu s Rakúskom na výsadbu zelene na 104.529 € a
projekt na opravu cesty v Hoštákoch v hodnote 13.500 €.

Želám Vám krásne slnečné leto, 
počas ktorého si dobre oddýchnete 

a načerpáte síl do ďalšej práce. 

200. výročie narodenia J.M.Hurbana
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Projekt cezhraničnej spolupráce pre výsadbu zelene v Hlbokom -
jedná sa o projekt z programu spolupráce Interreg V A SR - AT, Za-
chovanie a ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod-
pora efektívneho využívania zdrojov, prioritná os 2, špecifický cieľ 2.1,
2.2., kód Výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/02 Názov projektu: 
GreenNET. Dotácia je 95 % z eurofondov. MAS Podhoran nadviazalo
spoluprácu s Rakúskom, v rámci ktorej je možnosť sa zapojiť do pro-
jektu cezhraničnej spolupráce za účelom výsadby a údržby zelene. V
Hlbokom prebehli v rokoch 2006 – 2014 pozemkové úpravy, v rámci
ktorých boli naprojektované spoločné zariadenia (vetrolamy, aleje,
vsakovacie pásy a medze). Všetky tieto spoločné zariadenia majú svoje
parcely, ktoré sú zapísané v katastri na obec Hlboké. Na webových
stránkach obce nájdete všetky mapy aj technické správy, v ktorých sú
dopodrobna spracované výstupy pozemkových úprav. Navrhol som,
aby sa naša obec zapojila do tohto projektu a zrealizovala výsadbu ze-
lene. Keď bol spracovaný rozpočet pre celý kataster, čiže pre všetky
navrhnuté spoločné zariadenia, tak celkové náklady na projekt boli
151.975 €. Nakoľko financovanie projektu cez cezhraničnú spoluprácu
by sa realizovalo v troch rokoch a bežnou praxou je, že peniaze sa pre-
plácajú po vyše pol roku, obec by musela každý rok prefinancovať 1/3
celkových nákladov. Preto boli z realizácie vypustené vetrolamy na
Lúkach a celkové náklady sa znížili na sumu 104.529 €, takže ročne by
obec prefinancovala cca 34.843 €. Uvedená suma je len predbežná
kalkulácia, lebo výsledná cena projektu bude známa až po ukončení
verejného obstarávania. Spoluúčasť na projekte je 5%, čo je 5.226 €.
Podľa informácií pani Ing. Jablonickej sa do projektu zapája len veľmi
málo subjektov, medzi ktorými je aj MAS Podhoran a celková alokácia
na projekty zo Slovenskej strany je 4,7 milióna €. Realizovaním výsadby
by  sme  veľkou  mierou  prispeli   k postupnému zmierneniu 
veternej a vodnej erózie, tým pádom aj k ochrane obyvateľov obce
pred negatívnymi javmi počasia (záplavy, prašnosť), k zlepšeniu eko-
logickej aj estetickej stránky nášho okolia. Naši potomkovia snáď budú
už len z fotografií poznať, aké holé polia boli v Hlbokom. Za projekt
hlasovali všetci 5 prítomní poslanci.

Oslavy 200. výročia narodenia Dr. J.M. Hurbana –  podal  som do pro-
jekt na TTSK, kde môže obec žiadať max. 3.500 € na zorganizovanie
osláv.

Kúpa pozemku od rímskokatolíckej cirkvi pod domom smútku – 
uznesením OZ č. 10/5/2016 bola schválená kúpa pozemku od Rím-
skokatolíckej cirkvi pod domom smútku. Nakoľko sa na pozemku
nachádza národná kultúrna pamiatka – hrob padlých partizánov,
nemohol byť doteraz urobený zápis do katastra a pozemok musí byť
prednostne ponúknutý štátu. Až po odmietnutí štátu bude návrh na
vklad zapísaný.

Nové fixné platby za vodomery od BVS – občanom boli listom od BVS
oznámené sadzby poplatkov za vodomery. 96 domácností má typ
vodomeru T2, kde je ročný poplatok 180,- €. Na  moju žiadosťim bude
typ vodomeru zmenený v systéme na T1, kde je ročný poplatok 
10,80 €.

VZN o malých zdrojoch znečistenia – obec musí na budúcom zasad-
nutí OZ schváliť nové VZN o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia na
podnet Okresnej prokuratúry Senica.

Schválenie dotácií pre organizácie -  predložil som žiadosti o pos-kyt-
nutie dotácií, ktoré podala Jednota dôchodcov vo výške 400 € a Telový-
chovná jednota Hlboké vo výške 2.500 €. Poslankyňa Oľga Žáková
navrhla zvýšiť dotáciu JDS na 500 €. OZ schválilo poskytnutie dotácie v
zmysle VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce vo výške
2.500 € pre TJ Družstevník Hlboké a dotáciu vo výške 500 € pre JDS
Hlboké. Za navrhované uznesenia hlasovalo 5 prítomných poslancov.

Odkúpenie pozemku pod panelovou cestou - na základe žiadosti

obyvateľov bytovky č. 270 o odkúpenie pozemku pod panelovou ces-
tou medzi bytovými domami č. 270 a 271 od vlastníkov parciel CKN
1612/2 a EKN 1628/5, OZ súhlasilo s odkúpením pozemkov za cenu
2 €/m2. Za navrhnuté uznesenie hlasovalo 5  prítomných poslancov.

Rekonštrukcia domu smútku - informoval  som o plánovanej
rekonštrukcii domu smútku.  V dôsledku utŕhania sa spodnej steny
stavby bude potrebné podbetónovať základy budovy, opraviť strechu
a urobiť novú fasádu so zateplením. Priestranstvo pred domom smútku
bude upravené zámkovou dlažbou.  Po bokoch budú lavičky a vysadené
nové tuje a bude  potrebné urobiť aj chodník v novej časti cintorína.

Obhliadka nelegálnej skládky v Sasákoch - dňa 28.2.2017 som bol
spolu s Ing. Pavlom Holickým a Pavlom Koprlom na obhliadke nelegál-
nej skládky v Sasákoch. Pri prehliadke bolo zistené, že sa jedná o
stavebný odpad (tehly a betón), vysypaný pri ceste cez les, ktorý sem
vyviezol neznámy páchateľ.

Médiá - z RTVS boli 7.3.2017 natáčať dokument o Hurbanovi, ktorý bol
odvysielaný v nedeľu na STV1 po priamom prenose z osláv v   Beckove.
V Hlbokom bola i televízia JOJ natáčať do novín reláciu Dediny,
dzedziny, valaly. Relácia bola odvysielaná v najbližších dňoch. Ďalej boli
v Hlbokom zo Slovenského rozhlasu a nakrúcali reláciu o Hurbanovi,
ktorá bola odvysielaná v rozhlase.

Dotácia z TTSK na oslavy - pán predseda TTSK Tibor Mikuš vyčlenil zo
svojej rezervy na oslavy 200. výročia narodenia Dr. J.M. Hurbana v
Hlbokom 1.500 €.

Odborný seminár o J.M. Hurbanovi –   zúčastnil som sa seminára 
16.3. v KD v Senici. Boli dve prednášky od doc. PhDr. Segeša, PhD. a
doc. PhDr. Mrvu CSc. Obe prednášky boli veľmi 
hodnotné.

21.3.2017 – podaná žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií – obec
podala žiadosť v rámci výzvy na rok 2017 na individuálne potreby obce.
Žiadosť bola podaná na opravu cesty k Pamätnej izbe J.M. Hurbana pri
príležitosti 200. výročia narodenia J.M. Hurbana, kde žiadame max.
dotáciu 13.500 € so spoluúčasťou obce 6.500 €.

22.3.2017 – Snem Združenia miest a obcí Záhorie – členmi združenia
sú mestá a obce senického, skalického a malackého okresu. Boli prí-
tomní aj zástupcovia ZMOSu. Boli prijaté viaceré uznesenia s dôrazom,
aby ZMOS jednal s vládou o vyhodnotení projektov na eurofondy. 

23.3.2017 – podaná žiadosť na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice –
obec Hlboké v spolupráci s DHZ Hlboké podala žiadosť na rekonštruk-
ciu  hasičskej  zbrojnice na  sumu 30.000 €.  Dotáciu  žiadame  na vy- 
budovanie prístrešku pre techniku medzi zbrojnicou a budovou obec-
ného úradu, výmenu okien a dverí, vybudovanie kúrenia v garáži, za-
teplenie severnej steny budovy, výmenu zvodov a žľabov, obnovu
fasády a rekonštrukciu sociálnych zariadení zbrojnice.

Zmluva na likvidáciu kuchynského odpadu – obec podpísala zmluvu
na likvidáciu kuchynského odpadu zo školskej jedálne s firmou Fresco
odpad s.r.o. 

Jarné upratovanie – Poľovnícke združenie Senica-Bažantnica zrealizo-
valo zber odpadu v časti katastra obce. Boli vyzberané 2 vlečky odpadu,
ktorého likvidáciu zabezpečili Technické služby Senica, a.s. v rámci 
dobrej spolupráce zdarma.

30.3.2017 Práce na dome smútku – bola dovezená zámková dlažba,
zakúpená nová lampa, vysadené tuje, vymurované múriky pod lavičky,
osadené dažďové žľaby, dovezené kamenivo, momentálne prebieha
ukladanie zámkovej dlažby.

SS aa mm oo ss pp rr áá vv aa Správa o činnosti starostu obce za január - jún 2017



Uvítanie nových občiankov
Dňa 28.1.2017 sa na obecnom úrade  uskutočnil spoločný zápis
detí narodených v roku 2016. V roku 2016 sa v Hlbokom narodilo
11 detí. Do pamätnej knihy obce Hlboké boli slávnostne zapísané
tieto deti : Jakub Anderle, Simon Belan, Martin Kuchta, Tomáš
Macek, Maxim Miča, Nikolas Mudronček, Amália Pechová,
Mária Sasuová a Jakub Šulla.  Po príhovore starostu obce  nas-
ledoval prípitok  a gratulácie. Starosta obce zaželal Všetkým
deťom veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania, aby sa im splnili
všetky sny a túžby, aby dokázali nájsť a naplniť zmysel svojich ži-
votov. 

Tradičný hasičský ples
Dobrovoľný hasičský zbor v Hlbokom každoročne usporadúva v
období fašiangov tradičný hasičský ples. Ako vždy sa  koná týždeň
po detskom karnevale. Uskutočnil sa v sobotu 18.2.2017. Do tanca
hrala  počas celého večera vynikajúca skupina Magic Sound, ktorá
mala veľmi široký repertoár. Bavili sa staršie i mladšie ročníky a
nechýbala ani bohatá tombola a výborné občerstvenie. Vytanco-
vaní občania i cezpoľní odchádzali v skorých ranných hodinách.
hodinách.
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Podpísaná zmluva o poistení nehnuteľného a hnuteľného majetku
obce – na základe vykonaného prieskumu trhu bola podpísaná zmluvy s
poisťovňou  Generali, ktorá  dala  najlacnejšiu ponuku  s  najvýhod-
nejšími podmienkami pre obec.

30.4.2017 – Krojované stavanie mája -  Touto cestou sa chcem
poďakovať  všetkým, ktorí  sa  podieľali  na  stavaní  mája v Hlbokom.
V prvom rade deťom a pani učiteľkám z MŠ a ZŠ za pekný kultúrny pro-
gram. Pani Danke Otépkovej s rodinou za zorganizovanie tradičného kro-
jovaného sprievodu obcou a všetkým jeho účastníkom i harmonikárom,
za udržiavanie tejto našej krásnej dlhoročnej ľudovej tradície. Ďalej moje
poďakovanie patrí Poľnohospodárskemu družstvu Senica za
zabezpečenie mája a techniky na jeho stavanie, členom Dobrovoľného
hasičského zboru v Hlbokom za pomoc pri stavaní mája a v neposled-
nom rade ďakujem zamestnancom obce za zabezpečenie výzdoby,
občerstvenia a ozvučenia.

2.5.2017 – zasadnutie koordinačného výboru Roka J.M. Hurbana na
TTSK – okrem iných akcií bol dohodnutý program spomienkových osláv
v Hlbokom a odsúhlasené termíny zhotovenia pozvánok.

10.5.2017 –  stretnutie  administrátorov  webových  stránok  firmy 
Webygroup – na stretnutí boli predstavené nové možnosti webových
stránok ako sú e-mailový klient, SMS-kový klient, moja aplikácia, 
pomocou ktorých môže obec komunikovať s občanmi prostredníctvom
mobilov.

Elektronizácia obecných kroník – na elektronizáciu boli odvezené tri kro-
niky obce do firmy NUPSESO Lužianky. Firma zabezpečí ich naske-no-
vanie a softvér, pomocou ktorého si budú môcť kroniky občania
prehliadať na webovej stránke obce. 

11.5.2017  Konferencia  o  eurofondoch  v  NR  SR – konferenciu or-
ganizovala poslankyňa NR SR Veroniky Remišovej na tému "Eurofondy
na Slovensku: Výzvy, problémy a riešenia".  Na konferencii sa zúčastnil
aj Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
aj generálny riaditeľ PPA.  Na p. riaditeľa som mal otázku, kedy budú
konečne vyhodnotené podané projekty v rámci PRV 2014 – 2020,
odpovedal mi, že do konca leta 2017.

14.5.2017 – Deň matiek – Chcem sa touto cestou poďakovať pani
učiteľkám za nacvičenie naozaj bohatého a hodnotného programu. 

15.5.2017 Slávnostná akadémia J.M. Hurban prvý predseda Slovenskej
národnej rady – zúčastnil som sa na nej spolu s pani Tomášovou na poz-
vanie predsedu NR SR Andreja Danka, ktorý mal úvodný príhovor. V
rámci programu vystúpili viacerí odborníci z univerzít medzi ktorými bol
aj Svetozár Krno, priamy potomok naj-staršieho syna J.M. Hurbana, Sve-
tozára Hurbana Vajanského. 
17. – 18.5.2017 – 28. Snem ZMOS v Bratislave – na snem som bol dele-
govaný z Klubu starostov okresu Senica, ktorý za mňa, ako člena, zaplatil
vložné 100 €. Na sneme sa zúčastnili aj najvyšší ústavní činitelia, prezi-
dent, predseda vlády aj členovia vlády a poslanci NR SR. Na úvod pred
všetkými hosťami vystúpil predseda ZMOSu Michal Sýkora, ktorý
pomenoval všetky aktuálne problémy, ktoré mestá a obce ťažia.
Predseda vlády prisľúbil pomoc pri riešení všetkých dôležitých otázok.

Nová chladnička – obec zakúpila chladničku s objemom 490 litrov za
cenu 283 € do bufetu kultúrneho domu, nakoľko stará chladnička bola
nevhodná na ďalšie používanie.

24.5.2017 – stretnutie s generálnym biskupom ECAV na Slovensku –
stretnutie sa zúčastnil pán farár Mgr. Juraj Šefčík, riaditeľ úradu GBÚ Va-
gaský a pani Škodová. Hlavnou témou bol program v kostole.

26.5.2017 – Výročná členská schôdza Divadelného spolku J.M. 
Hurbana – za obec sa zúčastnila pani Ing. Ľubka Juríková. Bola predne-
sená  správa  o  činnosti,  správa  o  hospodárení  a  ďalšej činnosti 
divadelného spolku.
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Detský karneval
11.2.2017 sa v KD Hlboké konal detský karneval s Líškou. Tento
rok organizovala karneval MŠ Hlboké. Deti sa zabavili pri dobrej
hudbe, o ktorú sa postaral DJ Igor. Spolu s pani učiteľkami sa vy-
jašili na parkete a zahrali si tradičné tanečné hry ako metlový
tanec,  stoličkový tanec a skákanie vo vreci. Nechýbalo ani čestné
kolo masiek, ktorých bolo tento rok neúrekom. Každá maska sa
predstavila a za odmenu dostala  sladký balíček. Zabávali sa do
večerných hodín a pripravená bola i bohatá tombola.

Pripomienka  129. výročia úmrtia Jozefa
Miloslava Hurbana

V utorok 21.2.2017 sme si pripomenuli už 129.výročie úmrtia Dr.
Jozefa Miloslava Hurbana. Nášho velikána sme si uctili po
príhovore starostu obce tichou spomienkou, položením venca a
zapálením sviečky pri mohyle. Spomienky sa zúčastnilo 20 ľudí.  

Turnaj o pohár starostu obce
V nedeľu 12.3.2017 sa konal na ihrisku TJ Družstevník Hlboké už
druhý ročník Turnaja o pohár starostu obce Hlboké. Zápasu sa
zúčastnili 4 mužstvá prípraviek :  Slovan Šaštín U9, FK Senica U9,
FK Cerová U9 a domáceho TJ Hlboké U9. Turnaj sa  začal o 9:45
hod. príhovorom starostu obce Ing. Milošom Čobrdom a  predse-
dom TJ Hlboké Pterom Koprlom.  Samotný zápas sa odohral o
10. hodine systémom, kde každý hral s každým. Pripravené boli
i súťaže o najlepšieho hráča, brankára a taktiež strelca. Hlavným
rozhodcom zápasov bol p. Daniš zo Senice. 
Konečné poradie: 1. miesto - Slovan Šaštín U9, 2. miesto - TJ
Hlboké U9, 3. miesto -FK Cerová U9 a 4. miesto - FK Senica U9
Naše mužstvo sa umiestnilo na krásnom druhom mieste.
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Pripomienka 72. výročia oslobodenia obce

Naša obec bola oslobodená 6.4.1945 okolo 14:00 hod. Červenou armá-
dou.Pri tejto príležitosti sa uskutočnila pripomienka. Starosta obce spolu s
prítomnými občanmi položili veniec k pamätníkom a zapálením sviečok si
uctili túto významnú udalosť  pre našu obec.
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Deň matiek
14.5.2017 – sa v kultúrnom dome predstavili deti z  našej materskej a zák-
ladnej školy. Vystúpili s krásnym programom, ktorým potešili svoje
mamičky a babičky pri príležitosti Dňa matiek. Každú mamičku i babičku
obdarovali ručne vyrobeným darčekom a potešili tak nejedno srdiečko. Za
krásne vystúpenie dostali sladkú odmenu. 

12. ročník vlastivednej súťaže - Poznaj svoj región
Dňa 22.6.2017 sa v KD Hlboké pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa
Miloslava  Hurbana  konal  12.  ročník  vlastivednej  súťaže - Spoznaj svoj
región, ktorý zorganizovala Záhorská knižnica, Miestny odbor Matice
Slovenskej a Obec Hlboké. Súťažné družstvá reprezentovali : Sekule – Sára
Chválová, Michal Kudla, Eliška Kvietková a Jakub Valášek (p.učiteľka Mgr.
Jana Škrabáková), Dojč – Zuzana Čižmárová, Tomáš Hasák, Jana Lajdová a
Lujza Škodáčková (p. učiteľka Mgr. Ľubica Ušiaková), Čáry – Ema
Brandysová, Monika Hamzová, Natália Petrášová a Kristína Rišková (p.
učiteľka Mgr. Zuzana Cintulová), Šaštín-Stráže – Leonard Komárek, Barbora
Kováčová, Katarína Kozánková a Kristián Pribila (p. učiteľ Martin Baláž),
Jablonicu – Simona Hrajnohová, Andrej Jurovatý, Hana Masárová a Fran-
tišek Vašek(  p. učiteľka Mgr. Anna Hamerlíková) a III. ZŠ zo Senice – Aneta
Božková, Jakub Jankovič, Lucia Mičová a Alexandra Pappová (p. učiteľka
Mgr. Ľubica Jankovičová). Súťaž bola zostavená z  odpovedí v časovom lim-
ite, z vedomostného testu s možnosťami ABCD  a napínavých roztrelov,
ktoré určili samotné poradie  na stupienkoch víťazov. 1 miesto obsadili žiaci
zo Sekúl. 2. miesto žiaci z Dojča a 3. miesto žiaci z III. ZŠ Senica. Po zaují-
mavom zápolení z histórie i súčastnosti si suťažiaci, pani učiteľky i početný
fanklub  dopriali  chvíľku  oddychu  a  ďalšie  vedomosti načerpali z 
výkladu  p. Vilmy  Tomášovej,  sprievodkyne  Pamätnej  izby  J.M.
Hurbana. Následne ich starosta obce previedol obnovenou evanjelickou
farou a spoločne všetci potom položili kyticu kvetov  na  hrob Jozefa
Miloslava Hurbana, velikána slovenského národa.

Divadelné predstavenie - PAROHY -NEPORAHY
1.4.2017 sa v KD  predstavila  Divadelná skupina XY z  Rovenska,
ktorá vystúpila s divadelným predstavením, veselohrou Parohy-
Neparohy  pod vedením mladého autora a režiséra Miroslava
Šaraboka. Predstavenie  bolo autorskou komédiou z dedinského
prostredia. Hra bola odohraná celá  v záhoračtine a mala
jednoduchý dej. Doprevádzaná bola  skvelými insitnými hereck-
ými výkonmi. 

22. marec - deň vody
22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným
zhromaždením OSN na Konferencii  v Rio de Janeiro. Svetový deň
vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s
odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji.
Obec Hlboké v spolupráci s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva so sídlom v Senici pri príležitosti Svetového dňa
vody zorganizovala bezplatné vyšetrenie vody zo studní. Občania
mohli priniesť svoju studňovú vodu v malej 0,5l PET fľaši a dať si
ju tak skontrolovať na RUVZ  Senica. Výsledky si mohli prevziať
na Obecnom úrade v Hlbokom.

Deň učiteľov 
Deň učiteľov sa oslavuje  28.3.2017 v deň narodenia pedagóga
Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Tento sviatok je
oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých
práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti,  trpezlivosť a
obetu úctu a poďakovanie. Ani obec Hlboké nezabúda na tento
sviatok a každoročne pripraví menšiu oslavu. Medzi pozvaných
patria nielen súčasní pedagogickí zamestnanci, ale i tí ktorí v mi-
nulosti pôsobili na škole v Hlbokom a  taktiež nepedagogickí
zamestnanci. Súčasní učitelia z MŠ i ZŠ  predstavili svoje praco-
viská a zrekapitulovali čo všetko sa udialo v školskom roku. Pre-
mietali sa archívne videozáznamy  z výletov za pôsobenia
bývalého riaditeľa školy, Mgr. Jozefa Balážika.

Beh okolo Hlbokého
O roku 1991 sa pravidelne  začiatkom apríla uskutoční Beh okolo
Hlbokého. Tento beh bol založený ako pamiatka na oslobodenie
obce v 2. sv. vojne. Od svojho vzniku sa tohto behu zúčastnilo
viac ako 1600 bežcov. 27. ročník sa konal 1.4.2017 na ihrisku TJ
Hlboké, počasie bolo veľmi nevyspytateľné  priam - prvoaprílové.
Slnečné a veterné zároveň. Behu sa zúčastnilo 270 pretekárov. Tí
najúspešneší si domov odniesli diplomy a medajle a tí ostatní
ďalšie skúsenosti do budúceho ročníka. 

Hurbanov pamätník v Hlbokom
Dňa 4.4.2017 sa v KD Hlboké konal 49. Hurbanov pamätník.
Uskutočnil sa pri púríležitosti 200. výročia narodenia Jozefa
Miloslava Hurbana. Na začiatku všetci prítomní merali kroky k
mohyle, kde položili veniec a presunuli sa do kultúrneho domu,
kde nasledovala súťaž v recitovaní poézie i prózy. Recitátori boli
rozdelení do  4. vekových kategŕií. Dopoludnia sa uskutočnila
súťaž 1. a 3. vekovej kategórie a po obedňajšej prestávke nas-
ledovala súťaž 4. vekovej kategórie a vyhodnotenie výsledkov.
Počas  prestávky navštívili pamätnú izbu Jozefa Miloslava 
Hurbana a vypočuli si pútavý výklad p. Vilmy Tomášovej,
sprievodkyne  v Hlbokom.

Deň detí
10.6.2017 sa v Hlbokom pred kultúrnym domom oslavoval Deň detí. Pre
väčšie deti bol pripravený kolotoč Tornádo a pre tie menšie  veľká  na-
fukovacia šmykľavka, na ktorej sa mohli do sýtosti šmýkať. Nechýbali ani
balóniky  a sladká cukrová vata. Kolotoče poskytli Faltýnkovci zo Šaštína. 

Rozlúčka s predškolákmi
21.6.2017 sa v našej materskej škole konala rozlúčka s  malými
predškolákmi, ktorí na budúci školský rok zasadnú do školských  lavíc. V
tomto  školskom  roku  sa  zo  škôlkou  rozlúčili - Alexko Hradský, Samanta
Biháryová, Emka Šullová, Sofinka Medňanská, Anetka Makovníková, Ma-
tiasko Kovár, Paťko Vašek a Veronika Ovečková. Na úvod vystúpili s krás-
nym dojímavým programom, ktorý nenechal jedno rodičovské ba ani
učiteľské oko suché. Po krásnom vystúpení, pani učiteľky slávnostne odovz-
dali deťom Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania  a
každému pripli pamätný medajlónik a odovzdali darček, ktoré  im bude
pripomínať materskú školu. Po všetkých oficialitách si pochutnali na
občerstvení a krájali spoločnú tortu. Všetci sa výborne zabávali a spomí-
nali na časy, keď ich deti - predškoláci , prvý krát prekročili prah škôlky i na
šibalstvá, ktoré povyvádzali. Malým, “už skoro prvákom”, prajeme hlavne
úspešný vstup do prvého ročníka a  hlavne  bez-starostné krásne prázd-
niny. 
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Pôsobil tam Jozef Miloslav Hurban a dnešný starosta sa na neho
podobá, tak si ho zahral v dokonalom predstavení. Reč je o dedinke
Hlboké a chcem vám povedať o divadelnej hre, ktorej scenár by im
mohlo závidieť aj národné.
Aj amatérsky herec má trému. Možno aj trošku väčšiu ako profesionál,
pretože ten vie, že vždy sa bude mať o koho oprieť. Predstavte si ale,
že sa už pár mesiacov chystáte na predstavenie. Hra je naskúšaná,
kulisy pripravené, koláče napečené, kulturák pripravený, len zrazu vy-
padne prúd v celej dedine. Možno v okrese.
Ja ako malomestský režisér by som zrejme zošalel. Pán Emil Žák, režisér
a pokračovateľ storočnej tradície divadelného spolku v Hlbokom, si po-
radil. Obrátil sa na dedinčanov a tí kdesi vyčarovali generátor. Chlapi ho
šikovne pripojili na rozvody celého kulturáku a všetko mohlo
pokračovať ako bolo nacvičené. 

Ako sme do Hlbokého prišli.
Navigácia nás zaviedla najprv do akéhosi majera. Všade tma. Poľnými
cestami som auto viedol kamsi za jediným svetlom v diaľke. Už sme aj
trochu meškali, tak som to hnal čo traktormi udupaná zem dovolila.
Klasický kulturáčik z 50.-tych rokov bol vďaka agregátu jediným ma-
jákom v okolí. Dokonalá reklama na začínajúce predstavenie. A veď aj
tak, načo inde elektrina. Podľa všetkého aj tak dedinčania, Hlbočania,
boli všetci tu. Jediný plagátik na dverách ohlasoval predstavenie  
Divadelného spolku J. M. Hurbana: Stostupňové pálené. Viac ako ná-
paditý obrázok ma ale zaujal prekladový slovník. Predstavenie bude,
ako inak, v záhoráčtine. Asi veľa vecí budeme rozumieť z kontextu…
Teším sa. Záhoračtina je sama o sebe "dielom", ktoré navádza na vtip. 
Do kulturáčika zjavne veľa investovaného nebolo už od jeho postave-
nia. Nijak zvlášť to nevadilo, pretože táto stavba je na podobné akcie
úplne dokonalá. Praskal vo švíkoch. Hoc sa dnes už raz hralo, aj toto
večerné predstavenie bolo do posledného miesta vypredané. Kto
nemal miestenku, mohol za dve eurá sedieť vzadu na laviciach, prí-
padne po bokoch.
Milujem pozorovať ľudí a predstavovať si, kto je v akom vzťahu s kým.
Toto tu musí byť pre etnológa rajom. Matka napomína dcéru i manžela
a popritom sleduje syna, s ktorouže to prišiel. Chlapi už stoja v rade na
vínko, preberajú politiku, ale aj minuloročné predstavenie. Ktosi si ob-
jednal dva deci borovičky - (jasné, že cezpoľný). To tu ešte nebolo. 
Strýco sa pochválil synovcom, ktorý hrá skoro hlavnú úlohu. Tetky
obliekli deti do krojov a teraz sa k nim hrdo hlásia. Všade okolo nás to
záhorácky šumí. Už nás zaradili, pretože nás režisér prišiel privítať. Ale
chvíľu to už vyzeralo, že sa ktosi aj príde spýtať, čo sme zač, či nám reku
nepomôcť alebo radšej nedať po papuli.
Každú chvíľu ktosi, čosi prehodí a ľudia okolo sa zasmejú. Inak je  at-
mosféra presne ako u nás na premiére. Kým u nás tvoria študenti
väčšinu na javisku a trému za nich v hľadisku má rodičovstvo, tu to vy-
zerá naopak.

Predstavenie začína.
Prvým veľkým prekvapením pre mňa je viac ako tridsaťčlenný súbor,
ktorého vekový priemer je ďaleko po štyridsiatke a chlapi majú pre-
vahu. Diváci sa usadia, utíchnu a opona sa otvorí. Trému mám aj za
nich. Tak ako všetci diváci, visíme na perách hercov, aby nám neuniklo
ani slovko. 
Hra bude o Hlbočanoch, či moc pijú, prečo blvajú (zvracajú) a ako to
bolo s tým Hurbanom. V duchu vzdávam hold režisérovi, vybrať sa ces-
tou historických faktov, opierať sa o rodiny, ktorých potomkovia tu
dnes sedia a zároveň hovoriť o Hurbanovi, to chce fakt kumšt a odvahu. 
Možností ako to môže dopadnúť zle je mnoho. Jeho susedia sa môžu k
smrti uraziť a on sa bude musieť aj s rodinou vysťahovať. Divákov môže
so životopisom J. M. Hurbana unudiť k smrti a nepomôže ani vínko, čo
sa tu podáva. Alebo, ako to býva na Slovensku, do hotového dielka sa

môže oprieť kdejaký samozvaný tiežkritik a zlikvidovať viacročnú prácu.
Tiež sa bude dať obuť do historických faktov alebo nedajbože do di-
vadelného umenia. Lebo u nás je zvykom už aj amatérom “s láskou”
vysvetľovať, ako sa čo má robiť.

Obrovský výkon malého divadielka.
Nič z toho sa, ale neudeje. Viete prečo? Režisérovi, hercom a vlastne
celému Hlbokému to nádherne vyšlo. Niečo viac ako dvojhodinové
dielko je úžasným predstavením. Má krásne vybudované malé pointy
veľkých vtipov. Základné myšlienky a historické fakty sú perfektne
vyskladané do jednotného celku. História tu nie je navyše, ale krásne
zapadá do kontextu príbehu. Príchod heligónky do dediny, či rola
dedinského hlásnika, je tak verne zobrazená, že som mal chuť natočiť
to a poslať na katedru etnomuzikológie. Dedinčania si sami zo seba
milo uťahujú. Čo bolo dôležité, to spomenú, čo dôležitejšie, to rovno
ukážu. Hurbana, svojho pána farára, vykresľujú ako chlapa, ktorý im
síce išiel trochu na nervy, najmä keď im zakazoval piť, ale aj tak ho mali
radi. Áno, bol moment, keď ho pre jeho prísnosť už hádam aj začali
posielať preč, ale keď bolo treba, tak si ho zastali. A veru do poslednej
chvíle za neho bojovali.
Láskavý humor dopĺňa celistvý a krásny príbeh. Nájdete tu zlú a prísnu
manželku, ale dobrú gazdinú. Nájdete rovných chlapov, ale aj lenivcov.
Aj si vypijú, aj vedia, že by možno nemali toľko...  Mudrlantov, ale i star-
cov, na ktorých názore záleží. Spomenú aj pletkárky, ale nezabudnú na
to, ako sa vedia postarať o rodinu. A čo je v dedine, to tam má aj ostať.
Tak ako v rodine. Príbeh ani piesne neboli v žiadnom momente zdĺhavé
a ani ťažkopádne. Najmä humor okolo alkoholu a sebareflexia je v
tomto dielku výnimočná. Svoj jazyk, dialekt, využívajú dokonalo a
neodbočujú do súčasnosti. 

V čom sú lepší?
Tri veci by som vyzdvihol zvlášť, čo tu v Hlbokom zvládli oveľa lepšie
ako profesionáli alebo ako to, čo nám púšťa televízia. 
Celé dielko bolo pretkané ozajstným a fungujúcim humorom a pri tom
nikdy, ale naozaj ani v jedinom momente, sa neuchýli k žiadnemu vul-
garizmu a to je dnes naozaj vzácne. Ani na moment nevypadli z hry do
súčasnosti. Aj prirodzené textové zaváhania zvládli uhrať tak, že diváka
vôbec nevyrušili vybočením do reality. 
A čo bolo dokonalé? Absolútne o nič im nešlo. Nemali ambíciu sťažovať
si, že ich nepodporuje štát, kraj alebo na inú neprávosť. Nemali ambí-
ciu pozývať hentakého politika alebo papaláša či nebodaj televíziu,
(hoci ich dielo by si to naozaj zaslúžilo), aby si prihriali nevyhnutnú
všadeprítomnú politickú polievočku. Šlo o jedinú vec. Pripraviť pre
svoju rodinu, svojich susedov, dielko. Presne tak, ako to robili ich
rodičia a starí rodičia. Bez akýchkoľvek ďalších nárokov, ďalších hlú-
postí, politického či komerčného charakteru. Len divadlo. Čisté, krásne,
jednoduché a pritom dokonalé dielko v dokonalej atmosfére.

Ako kedysi.
Ak som niekedy povedal, že by som sa chcel preniesť o 100 rokov späť
a vidieť ako to vyzeralo, tak sa mi to práve splnilo. Nič, ani jediný mo-
ment v tom predstavení a v tej atmosfére nebol iný ako pred časom,
kedy ich spolok vznikal. Toto a samotný scenár by mal vidieť ktosi z
národného. Pretože presne toto by mohlo pomôcť uvedomiť si nám
Slovákom, aký úžasný poklad máme v ľuďoch a v našej kultúre. 
Páni a dámy z Osvety, z Matice, z ministerstiev, fondov a európski úrad-
níci. Toto je to, čo hľadáte, o čom sa stále radíte a robíte o tom kon-
ferencie. Tu a možno chvála Bohu, o vás ani netušia. Oni tým proste
žijú, kým vy o tom tliachate.

Jozef Černek
(zdroj: https://cernek.blog.sme.sk/c/448965/stostupnove-palene.html)

Sto stupňové pálené
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Vítame najmenších 
Hlbočanov

Simon Belan
27.12.2016

Ema Lukáčová
16.4.2017

Nesmelým bozkom začína
rozprávka,

končí sa úsmevom malého
dieťatka

Jubilanti
70r. - MVDr. Miloš Čobrda, Miloš
Hyža, Anna  Šullová, Anna Vojtková
75r. - Mária Lanáková
80r. - Anna Holická
85r. - Mária Pavlíková, Anna   
Kovárová
91r. - Anna Mihálová
93r. - Pavel Krištof, Kristína Valová
96r. - Anna Bramborová

Zdravie, šťastie, láska a usmiata tvár,
je na svete ten najkrajší dar.

Opustili nás
Ľubomír      ľuL           Ľubomír Staniszievský, 70r., Bratislava

Anna Dermeková, 92r.
Anna Juríková, 83r.
Mária Filípková, 76r.
Vlasta Ďurišová, 71r.
Ján Baran, 69r., Senica

Mária Chodúrová, 86r.
Mária Hyžová, 88r.
Mária Faganová, 94r.,Piešťany
Vladimír Polakovič, 65r.
Pavel Knotek, 79r.

aj slnko zapadá 
ústupom do noci,    

kto raz púť dokonal, 
nieto viac pomoci.

S P O l O č e N S k á  k r O N I k a
december 2016 - jún 2017
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Do redakčnej rady nám v mesiaci marec prišiel mail z Českej republiky od pána RNDr. Luboša Hromádku, v ktorom nás poprosil
o uverejnenie blahoželania  k jubileu svojej mamy, p. Anny Hromádkovej rodenej, Petrákovej, ktorá sa 19. mája  2017 dožíva krás-
neho jubilea - 80.rokov. Pani Anna Hromádková pochádza z Hlbokého, kde prežila kus svojho života. Rodičia pani  Anny
Hromádkovej  -  pani Zuzana Petráková, rodená Jurková a pán Pavel Petrák pravidelne navštevovali miestny kostol a podieľali sa
i na skrášľovaní našej obce. 

Touto cestou jej chceme pri tejto významnej príležitosti v mene  obce i v mene starostu obce
Hlboké, Ing. Miloša Čobrdu, čo najsrdečnejšie zablahoželať a popriať do ďalších rokov
hlavne veľa zdravia, šťastia a spokojnosti, stále sviežu myseľ a veľa, veľa pekných dní.

Nad hlavou slnko zo zlata 
všade okolo ruží púpata,

strieborný smiech a lásky more
a žiadny mráčik na obzore

nech sa Vám splnia 
všetky priania

nech šťastie Vám kvitne 
bez prestania.
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V Myjave sa na 2. nedeľu po Svätej Trojici 25. júna 2017 stretli evan-
jelici z Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na 12.
seniorálnom stretnutí v rámci misijného projektu „Oslobodení Božou
milosťou“. Projekt vyvrcholí spoločným Dňom ECAV na Slovensku 31.
októbra 2017 v Bratislave. 

Stretnutie Myjavského seniorátu sa konalo v myjavskom tolerančnom
chráme Božom, ktorý bol posvätený v roku 1785 za farára Juraja Joz-
effyho. Veža, ktorá je dnes dominantou Myjavy, bola pristavaná a
posvätená až v roku 1856 za farára Pavla Hajnóciho. 

Počas tónov slávnostného prelúdia v podaní Mariána Cambela (organ)
a Miroslava Ponjičana (trúbka) krojovaní členovia cirkevného zboru
priniesli do chrámu Božieho štafetu reformácie. Za nimi vošli do chrámu
duchovní MYS a vzácni hostia: emeritný biskup Sliezskej cirkvi evan-
jelickej a. v. v ČR Jan Waclawek v sprievode generálneho biskupa Miloša
Klátika a biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu. 

Na slávnostných službách Božích so spoveďou a Večerou Pánovou evan-
jelikov privítali domáci farár Samuel Ján Mišiak a zástupkyňa zborového
dozorcu Zuzana Malková. Úvodnú liturgiu mali domáca farárka Monika
Černeková a konseniori MYS Iveta Vachulová a Peter Švehla. 

Kázňou slova Božieho poslúžil emeritný biskup Jan Waclawek, ktorý
zároveň odovzdal pozdravy od evanjelikov v Sliezsku. Kázal na biblický
verš R 1, 16a, ktorý bol vybraný pre Myjavský seniorát: „Veď ja sa ne-
hanbím za evanjelium (Kristovo!): lebo mocou Božou je ono na spasenie
každému veriacemu.“ Pripomenul, že práve 25. júna pred 447 rokmi
bolo prijaté Augsburské vyznanie. V úvode položil otázky: Prečo sme
cirkvou augsburského vyznania? Prečo sa nazývame evanjelikmi? Ako
pôsobí evanjelium a na čo nám je potrebné? Zdôraznil, že sami ne-
dokážeme vzdorovať hriechu a nástrahám okolitého sveta, spasiť nás
môže jedine evanjelium – radostná zvesť o ospravedlnení z hriechov
skrze utrpenie a smrť Pána Ježiša Krista. Dôležité je úprimne vyznávať:
„Nehanbím sa za evanjelium...“, a nezabudnúť, že nie vždy sme sa mohli
slobodne priznať k viere; dokonca i v 21. storočí umiera za vieru asi 100-
tisíc kresťanov ročne.

Po piesni „Chváľ duša, Boha“ v podaní myjavského spevokolu, ku
ktorému sa potom pridali členovia ďalších spevokolov MYS, pod tak-
tovkou Mariána Cambela mohutne zaznela pieseň „Zachovaj nás v svo-
jom slove“ v úprave Ivana Valentu. Nasledovala spoveď a velebná
sviatosť Večere Pánovej. Senior MYS Miroslav Hvožďara v úvodnom
príhovore na text Ž 51, 3 – 6. 12 položil otázku: "Ako si očistiť rúcho svo-
jho srdca?" Zdôraznil, že nestačí formálne priznanie sa k cirkvi, ale treba
si vziať k srdcu slová Martina Luthera, že jedinou cestou je úprimné
pokánie a úprimná prosba o obmytie našich hriechov krvou Pána Ježiša
Krista. Vyzval všetkých, no najmä duchovných, aby sa zamysleli nad
sebou a svojimi činmi, aby vydávali dobré svedectvo a úprimne prosili za
obnovu cirkvi, jej jednotu, pokánie, pokoj, odpustenie a vzájomnú lásku. 
Spovedné otázky predniesol biskup ZD Milan Krivda a liturgiu k Večeri
Pánovej mal generálny biskup Miloš Klátik. 
Večeru Pánovu potom početným veriacim prislúžili spoločne so se-
niorom M. Hvožďarom a domácim farárom S. J. Mišiakom.
Zaujímavosťou bolo, že pri prisluhovaní Večere Pánovej boli použité
vzácne kalichy: kalich zo Skalice, ktorým Večeru Pánovu prisluhoval J. A.
Komenský, a kópia vzácneho Krmanovho kalicha. Ďakovnú modlitbu po
Večeri Pánovej mala domáca farárka Jaroslava Mišiaková, oznamy
povedala Monika Černeková a Apoštolské požehnanie dal veriacim S. J.
Mišiak. Záverečnú liturgiu mali dištriktuálny biskup Milan Krivda, senior
Miroslav Hvožďara a generálny biskup Miloš Klátik, ktorý veriacim udelil
Áronovské požehnanie. Okrem povzbudenia Božím slovom si so sebou
odnášali aj medovníčky s Lutherovou ružou, ktoré napiekli myjavské
cirkevníčky.

Po službách Božích na priestranstve pri kostole spievali zborové spe-
vokoly z cirkevných zborov Brezová pod Bradlom (mužský aj zmiešaný
spevokol), Turá Lúka, Holíč, Košariská a Krajné; moderoval Marián Cam-
bel. Účastníci si mohli pozrieť aj putovnú výstavu „500 rokov reformá-
cie. ECAV na Slovensku“, inštalovanú pod prístreškom oproti pódiu.
Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku zastupoval Denný stacionár v
Skalici, ktorý ponúkal výrobky svojich klientov aj výrobky klubu detí z
myjavského cirkevného zboru. Knihy z vydavateľstva Tranoscius si záu-
jemcovia mohli kúpiť v predajničke Tranoscia v zborovom dome. Od
14.00 hodiny sa pri chráme konala detská besiedka s pestrým pro-
gramom, ktorú pripravili a viedli farári z Brezovej pod Bradlom Lívia a
Ján Lichancovci. V rámci besiedky si deti pozreli scénku o Dr. Martinovi
Lutherovi, ktorú napísali aj zahrali manželia Lichancovci spolu s
Vladimírom Barcajom a Alenou Čiernou. Od 16.00 hodiny v rámci kon-
certu pre mládež a strednú generáciu na pódiu pri kostole vyhrávali
kapely L + Band a Miťo Bodnár & Friends. Prácu s mládežou Myjavského
seniorátu predstavil Michal Kovár, vedúci mládeže MYS. S prednáškou
na tému „Nádherný Záchranca“ vystúpil riaditeľ Evanjelizačného stre-
diska Slavomír Slávik. 

Po spoločnej piesni „Chvála Tebe, Bože náš“ nasledovala prednáška o
histórii reformácie v Myjavskom senioráte, ktorú predniesol Mgr.
Ľubomír Batka st. Pripomenul, že Myjavský seniorát bol vytvorený až pri
reorganizácii cirkevnej správy v roku 1953; predtým myjavské zbory pa-
trili do Brančsko-plavečského (1610), Čachtického a napokon do Nitri-
anskeho seniorátu. Myšlienky reformácie. Kedysi tu boli povolené len
dva artikulárne kostoly: v Prietrži a Nitrianskej Strede; na mnohých mi-
estach sa konali domáce alebo tajné služby Božie. Spomenul aj slávne
osobnosti, ktoré tu pôsobili, napríklad Daniel Krman st. a Daniel Krman
ml., ktorí sa významne zaslúžili o evanjelickú a. v. cirkev, ako aj známu
kníhtlačiareň v Skalici. Do programu prispeli aj zborový spevokol z My-
javy pod vedením M. Cambela a Mužský spevokol z Brezovej pod Brad-
lom pod vedením V. Húsku; zahrali aj viacerí sólisti. 

V rámci popoludňajšieho programu generálny biskup Miloš Klátik odov-
zdal pamätné medaily k 500. výročiu reformácie významným osobnos-
tiam Myjavského seniorátu, ktoré predstavil riaditeľ GBÚ Dušan
Vagaský. Za podporu ECAV na Slovensku a vytváranie podmienok na
rozvoj jej činnosti generálny biskup odovzdal pamätnú medailu a
pamätný list primátorovi mesta Myjava Pavlovi Halabrínovi. Pamätnou
medailou k 500. výročiu reformácie Predsedníctvo ECAV poďakovalo za
prácu pre našu cirkev aj bývalým biskupom: emeritnému generálnemu
biskupovi Dr. h. c. prof. ThDr. Júliusovi Filovi a emeritnému biskupovi
Západného dištriktu Mgr. Ivanovi Osuskému, ako aj bratom farárom na
dôchodku ThDr. Jánovi Zemánkovi a Mgr. Miroslavovi Hvožďarovi st. Za
všetkých dozorcov cirkevných zborov, kantorov a ďalších pracovníkov
cirkvi Predsedníctvo ECAV ocenilo pamätnou medailou aspoň niek-
torých. Boli to seniorálny dozorca MYS a generálny presbyter ECAV Šte-
fan Ružička, dlhoročný zborový dozorca CZ Sobotište Pavel Šarabok,
kantorka v CZ Skalica Oľga Novomestská a metodička učiteľka
náboženskej výchovy Mgr. Dana Naďová. Za ocenených sa prihovorili
primátor Pavel Halabrín a seniorálny dozorca Štefan Ružička. 

Na záver programu predsedníctvo Myjavského seniorátu priplo na
putovnú štandardu modrú stuhu s biblickým veršom určeným pre My-
javský seniorát a odovzdalo ju predsedníctvu Dunajsko-nitrianskeho
seniorátu, kde sa 24. septembra 2017 v Nitre bude konať ďalšie stret-
nutie k 500. výročiu reformácie.

Edita Škodová
http://www.ecav.sk/?p=LD/500rfm-s/z_12_senioralneho_stretnutia_k_500_vy-
rociu_reformacie_v_myjave

Z 12. seniorálneho stretnutia k 500. výročiu reformácie v Myjave
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Šachová hra, akiste najstaršia, vtipná a milá hra
je prenesená na tomto  obraze na boj satanov o ľudskú dušu.
Miestom hry je hrobka; a stôl na ktorom sa hrajú, je vrchnák kamennej
truhly.Tak už samé miesto ukazuje, že ide o boj na život a na smrť. Na
oblúkus klepenia visia dve potvory, podobné drakom, ktoré sazdajú
nedočkavé na korisť. Hlavné postavy obrazusú satan a človek.
Človek,krásny, silný mladík, sedí pri stole; podoprel si rukou hlavu, znak,
že vážne rozmýšľa nad ťažkou úlohou, od ktorej závisí  azda jeho šťastie
a život. Vidieť mu na očiach, že si nevie rady ... 

Naproti jemu sedí satan, knieža temnoty, pokušiteľ.
Na operadle jeho stolice vidieť leva s otvorenou papuľou a dychtivým
jazykom,pazúry na umrlčej hlave - znak smrtonosnej moci diablovej,
ktorý podľa slov apoštola Petra „ako lev ručiaci obchádza a hľadá,koho
by zožral“. Záhyby širokého plášťa dobre zakrývajú potvornú postavu di-
ablovu, trčia z neho len dlhé, kostnaté prsty. 
Máličko vidieť i divé, kostrbaté vlasy, a naježené fúzy; na hlave má
čudné kohútové pero. Ruku si oprel o briadku, ako starý prehnaný šibal. 
Očami div že neprebodne soka.Diabolskou škodoradosťou pasie sa na
rozpakoch mladíkových. Je to skúsený hráč - podvodník. Sila a divosť,
opovrhnutie a bezočivosť žiari z jeho pohľadu.

Medzi hráčmi v pozadí stojí jasná, milá postava anjela strážcu. Hráči
sa na neho nedívajú; diabol nemá moci odohnať ho, len človek môže na
neho zabudnúť a nepočuť ho. Anjel môže upomínať na dobré, ale nie
príliš, človek sa musí slobodne rozhodnúť.
Smutne hľadí na zúfalú hru,ktorá sa zle skončí ...Prizrime sa teraz hre
samotnej. Každá figúrka má svoj význam. Na strane mladíkovej zn-
menajú figúrky cnosti. V poslednom rade v prostriedku stojí duša
mladíkova (kráľ), o ktorú hrajú. Pred ňou stojí Viera (kráľovná) s krížom
v ruke - mocná brániteľka ľudskej duše. Teda mladík má ešte vieru.
Zľava od duše stojí Nádej s kotvou, sprava Pravda s fakľou a so štítom,
(ktorým odbíja útoky). Má ešte troch anjelov, čo znamenajú modlitbu.
Teda modlitbu ešte celkom nezavrhol, ale je už u neho zriedkavá, a to
je zle, veď práve tú najviac potrebuje. Ale o koľko figúr (cností) olúpil ho
už diabol, koľké figúrky sú už mimo šachovnice. Vzal mu Lásku vy-
obrazenú dvojčatami, čo sa k sebe túlia; vzal mu Poníženosť, (v chu-
dobnom obleku s kapsičkou pri boku, s prekríženými rukami a

sklonenou hlavou na prsiach). Vzal mu Nevinnosť, (chlapec každému
dôverne podávajúci ruku); Pokoj s palmou práve mu odobral diabol a
drží ho v kostnatých prstoch.

Diabol každého pripraví o pokoj duše, kto sa mu oddá. Na strane di-
ablovej predstavuje plášťom zahalená figúrka čierneho kráľa, samého 
satana. Sám stojí v úzadí - jeho zástupy hrnú sa zdarne napred. 

Čierna ženská postava napredku s pohárom slastí v ruke je Nečistota:
dobíja na Vieru a Nádej. Na ľavo s rozčapenými nohami s truhličkou
peňazí pod pazuchou je Lakomosť (spolu i Závisť predstavuje: hryzie si
päsť). V postave páva si vykračuje Pýcha s rozpätými krídlami, ruku s
opovrhnutím otŕča; za ňou tigrom podobná faloš smačacou hlavou,
jednu ruku má za chrbtom, v nejdrží nôž, druhou sa ponížene bije v
prsia. 

Vypasená sviňa sediaca na kláte (celkom vpravo) predstavuje
Lenivosť a Opilosť. Dráčatá(sedliaci) znamenajúPochybnosti vo viere,
ktorými diabol dušu trápi. Mladík prehráva. Veď už toľko stratil! A on

ešte lenHnev a jednu Pochybnosť si nadobudol. Duša mladíka je v smut-
nom stave postava si zdesene skrývatvár od strachu, čo bude ... To je
duša, ktorú trápiavýčitky zlého svedomia, strach pred     smrťou a
súdom. Dve umrlčie hlavy ťahajú dušu za krídla a naháňajú jej strach.
Všeobecný dojemzosilňuje pavúk, čo sa z truhly ťahá; naznačuje moc
pekelného pavúka, ktorý na sto spôsobov omotávasvoju obeť a baví sa
nad jej daromným namáhanímvytrhnúť sa z jeho pavučiny.

Umelec teda majstrovskyvyjadril svoju myšlienku. Ale každé
podobenstvopokrivkáva. Hra o dušu (čiže boj človeka proti satanovi)
predsa nie je na vlas rovnaká šachovej hre. Kým slabý hráč proti
skúsenému po toľkýchstratách najlepšie urobí, keď sa poddá; dotiaľ v
bojioproti hriechu (ku ktorému diabol zvádza), netrebanikdy zúfať, hoc
by bol stav duše čo ako zúfalý. Lebo, ak len nestratíme dôveru v milos-
rdenstvo Božie ahľadáme pomoc u Toho, ktorý je útočišťom
hriešnikov,niet príčiny zúfať, nie sme ešte premožení odsatana. Duša
milosťou Božou posilnená roztrhá všetky diabolské plány a putá. Ľahko
si nahradívšetky straty a tak na vlastnej škode poučená, vnovom, opa-
trnom boji môže zvíťaziť nad satanom.

Zdroj: časopis SOPHIA, č.1/1994

HRA O DUŠU
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Základná škola
Naša škola je neplnoorganizovaná. Vyučovací proces prebieha v spo-

jených ročníkoch v dvoch triedach a dvoch špecializovaných učebniach 
informatickej učebni a telocvični.  Škola má školský klub detí, prevádzka
ktorého prebieha v popoludňajších hodinách. Vonkajšie priestory školy
tvoria futbalové ihrisko, preliezky a plážové ihrisko.  Po  vianočných
prázdninách sa žiaci našej školy vrátili oddýchnutí  a s novo načerpanou 
energiou sa pustili s pani učiteľkami do uzatvárania známok na
polročné vysvedčenie. 

Popri povinnostiach  si dosýtosti užili i snehovú nádielku a vyšantili
sa na školsko dvore. 3.2.2017 dostali polročné vysvedčenie a čakal ich
deň voľna. Po polročných prázninách sa pustili do 2. polroku. Navštívil
ich i putovný cirkus. Deti si pozreli cirkusové vystúpenie šaša, akrobata,
triky s lanom, rotujúcimi taniermi a užili si aj kúzelnícke vystúpenie i
cvičených psíkov. Zároveň ich v škole navštívili aj deti z MŠ.  Zapojili sa
i do každoročnej súťaže - Vesmír očami detí. V piatok 17.2. si
pripomenuli fašiangové obdobie tým, že žiaci prišli do školy oblečení v
rôznych kostýmoch a maskách. Hoci časť žiakov pre chorobu nebola v
škole, užili  si zábavný deň. Nasledovali jazné prázniny pre Trnavský
kraj, ktoré si deti užili plným dúškom. V škole sa stretli opäť  27.2. 2017. 

Pri príležitosti Medinárodného dňa materinského jazyka  si dňa
27.2.2017 pripomenuli založenie spisovnej slovenčiny v Hlbokom.
Navštívili mohylu i pamätnú izbu Jozefa Miloslava Hurbana. 
Sprevádzala ich p. Vilma Tomášová, ktorá im poskytla pútavý a poučný 
výklad o osobnosti našich národných dejín.  

Mesiac marec  je mesiacom kníh. V škole zorganizovali s pani

učiteľkami maratón v čítani a prečítali si rôzne zaujímavé knižky. 
Jar prilákali  i vynášaním Moreny. Vlastnoručne si vyrobili Morenu a
hodili ju do potoka, aby odohnali zimu. Naša škola získala v súťaži
Domestos pre školy vedľajšiu cenu -  produkty v hodnote 260 eur.   
V piatok 21.4.2017  sa konal deň otvorených dverí, budúci prváčikovia
si tak mohli pozrieť priestory školy a vyskúšať si škoské  la-vice.  Počas
dňa navštívili žiakov i deti z materskej školy.  V pondelok 24.4.2017 sa
v našej škole uskutočnil zápis do 1. ročníka. Privítali sme nádejných
prvákov, ktorí si vyskúšali rôzne doplňovačky, hry, kreslenie a rozhovory
tak, aby sa pani učiteľky s budúcimi prváčikmi čo najlepšie zoznámili. 

Všetko prebiehalo v príjemnom prostredí a s priateľským prístupom.
V školskom roku 2017/2018 sa u nás zapísalo 6 detí. (3 chlapci a 3
dievčatá). V nedeľu 30.4.2017  sme spolu s materskou školou vytvorili
kultúrny program, kde sa naši žiaci predstavili pesničkami i tančekmi.
14.5.2017 vystúpili naši žiaci  v kultúrnom programe v KD
s básničkami i pesničkami pre svoje mamičky a babičky. 

V tomto školskom roku absovovali plavecký výcvik na plavárni v
Senici. 

Ku dňu detí sa vydali na túru po Hlbokom. 13. júna absovovali škol-
ský výlet do Trnavy, kde navštívili Lanové centrum a  Mestskú vežu. V
piatok 30.6.2017 bol aj v našej základnej škole ukončený školský rok
2016/2017. Žiakom  sa odovzdali vysvedčenia  a melé darčeky, ktoré im
odovzdal starosta, pričom sme sa  rozlúčili s tromi štvrtákmi. Želáme im
veľa úspechov v ďalšom štúdiu.
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Materská škola
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v

oblasti: sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej,
morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady  na  ďalšie  vzdelávanie  detí.  Pripravujeme
deti na  život  v  spoločnosti  v  súlade  s  vekovými  a  in-
dividuálnými osobitosťami detí. Materská škola patrí
medzi školské zariadenia, ktoré pracujú so zameraním na
enviromentálnu výchovu a tradície. Cieľom  je dať deťom
základné vedomosti o dôležitosti prírody pre život a
položiť  základy  generácie  ľudí, ktorá  si  prírodu  váži
a hlavne  –  neničí ju. Denné činnosti robia  tak, aby život
detí  v materskej škole bol radostný, zaujímavý a
príťažlivý. Okrem učebných osnov a plánov, ktoré sú pre
MŠ  a vzdelávanie detí záväzné,  s radosťou sa zapájajú do
aktivít, prezentujú  sa v škole a na verejnosti.

Začiatok roka aj koniec prázdnin priviedli deti späť do
škôlky. Tie nezabudli ani na vtáčiky, ktoré ostávajú na
zimu u nás a pripravili im spolu s pani učiteľkami krmítko
so semiačkami, slaninkou a inými dobrôtkami. 6. februára
2017 navštívil škôlku pojazdný mini cirkus Carneval, ktorý
pobavil deti svojim vystúpením. Pozreli si šaša, akrobata,
triky s taniermi a s lanami. Prišiel i kúzelník a ukázal zopár
zaujímavých trikov. Deťom sa predstavili i cvičení psíkovia.
Pri tejto príležitosti navštívili škôlkari žiakov zo ZŠ a
vyskúšali si aké je sedieť v žiackých laviciach. Tento rok si
dosýtosti užili i zimné radovánky. Na školskom dvore
postavili snehuliaka a vyvetrali   boby a sane.  Zapojili sa
do  každoročnej súťaže   Vesmír očami detí. Mesiac marec
je i mesiacom kníh. 

Škôlkári navštívili obecnú knižnicu a pani učiteľka im
prečítala zaujímavé rozprávky. Počas roka  nezabúdaju ani
na meniny a narodeniny svojich spolužiakov.  

Posledný  marcový  deň  sa  spolu  so  materskou
škôlkou  v  Prietrži vybrali na výlet do Trnavy. Pozreli si
pešiu zónu a odtiaľ pokračovali smer divadlo Jána Palárika,
kde na nich čakalo úžasné rozprávkové predstavenie - O
mlynárkinom pytačovi. Bola to veselá komédia s
pesničkami, kde vládla dobrá nálada a úsmev. Deti od-
chádzali z predstavenia spokojné a nadšené, všetkým sa
táto rozprávočka nadmieru páčila. S príchodom jari si
každoročne vyrábajú maľované vajíčka i rôzne ozdôbky k
Veľkej noci.  

V mesiaci apríl sa pilne pripravujú na  vystúpenie  sta-
vanie mája a Deň matiek. 21.4.2017 pri príležitosti dňa
otvorených dverí navštívili školu a mohli si tak vyskúšať
aké to je byť žiakom základnej školy. 24.4.2017 sa konal
zápis do 1. ročníka. Z materskej školy Hlboké sa zapísalo
do našej školy  6 detí, 2 deti budú navštevovať ZŠ v Senici.
27.4.2017 sa  deti z MŠ zapojili do súťaže s BUPI - Deň
umývania s BUPI. 30.4.2017 vystúpili s krásnym pro-
gramom na námestí obce  pri príležitosti stavania mája,
za čo im patrí poďakovanie za nacvičenie programu.  

Od 2.5.2017 do  5.5.2017  sa konal zápis do materskej
školy. 14.5.2017 vystúpili v KD s krásnym programom pre
svoje mamičky a babičky pri príležitosti ich sviatku. Koniec
mája zavŕšili koncoročným výletom do ZOO Zlín, kde sa
deti  do  sýtosti  vyjašili  a  videli  mnoho zaujímavých
zvieratiek, ktoré mohli nielen pohladkať, ale aj nakŕmiť.
Začiatkom júna pri príležitosti dňa detí zorganizovali
opekačku u Jumba. 



Shrekov úsmev - kiwi rezy
Suroviny : 5 vajec, 5 PL práškový cukor, 4 PL hladká
múka, 1/2 ks kypriaci prášok, 1 PL kakaový prášok,
trochu tuku a hrubá múka na vymastenie a vysypanie
formy, 6 ks kiwi,  1 ks vanilkový cukor, 2 PL cukor
kryštál, 1 ks Zlatý klas, 300 ml voda, 1 ks veľký
vanilkový jogurt, 500 g jemný tvaroh, 1 ks prášková 
želatína,  150 ml voda, podľa chuti med alebo cukor

Postup: Cesto: 5 bielkov vyšľaháme, pridáme 5 lyžíc
práškového cukru, opäť šľaháme do tuha. Zašľaháme 5
žĺtkov a na záver vmiešame 1 lyžicu kakaa a 4 lyžice
hladkej muky zmiešanej s kypriacim práškom do
pečiva. Kakaové cesto vylejeme do formy, ktorú sme
si vymastili tukom a vysypali hrubou múkou. Pečieme
pri teplote 170 stupňov.
Na vychladnutý kakaový korpus vylejeme kiwi plnku,
ktorú si pripravíme takto: Zrelé kiwi očistíme a nak-
rájame na menšie kúsky. Vložíme do hrnca zalejeme
100 ml vody a prevaríme 2-3 minútky, pridáme cukor
a vanilkový cukor. Premiešame. V 200 ml studenej
vody rozmiešame 1 Zlatý klas a vlejeme ku kiwi zák-
ladu. Celé premiešame a privedieme k varu. Hotové
ešte horúce vylejeme na vychladnutý kakaový korpus.
Jogurtovo-tvarohová plnka: Vo veľkej miske
rozmiešame veľký vanilkový jogurt spolu s jemným
tvarohom, podľa chuti osladíme medom, alebo
cukrom. Do 150 ml vody vysypeme želatínu na
prípravu plnky a necháme 10 minút napučať. Potom
túto zmes prehrejeme a vlejeme do jogurtu,
zmiešaného s tvarohom. Vylejeme na vychladnutú kiwi
plnku a necháme na chladnom mieste odpočívať a
tuhnúť. Na záver celú tortu ozdobíme nastrúhanou
čokoládou.

Zelená roláda
Suroviny : 400 g mrazený špenát, 3 ks vajce,  120 g
polohrubá múka, 1 strúčik cesnaku,  1/4 ČL kypriaci
prášok do pečiva,  1/2 KL soľ
Náplň : 1 ks vajce, 1 ks cibuľa,  125 g maslo, 160 g
tavený syr, podľa chuti soľ, trochu zaváranej papriky,
trochu hydinovej alebo bravčovej  šunky

Postup: Špenát rozmrazíme a vmiešame doň 3 žĺtky a
múku s kypriacim práškom, osolíme, prelisujeme ces-
nak a pridáme k špenátu. Z bielkov ušľaháme sneh a
zapracujeme k špenátovej zmesi. Plech vyložíme pa-
pierom na pečenie a cesto rozotrieme. Upečieme na
180 °C asi 10-15 minút.
Vajce uvaríme natvrdo, necháme vychladnúť.
Zmäknuté maslo zmiešame s taveným syrom. Vajce,
šunku, cibuľu a kapiu nakrájame nadrobno a pridáme
k  maslu. Všetko premiešame a podľa chuti osolíme.
Upečené cesto necháme odpočinúť a ešte teplé za-
vinieme aj s papierom. V tomto zrolovanom stave ho
necháme vychladnúť. Potom ho rozvinieme, papier
stiahneme a cesto rovnomerne potrieme náplňou.
Opäť zavinieme a vložíme do chladničky. Po stuhnutí
krájame na plátky.

Objavte silu letných byliniek
Leto je ideálne na zber byliniek. Rastú nielen na lúkach, ale mnohé účinné bylinky
rastú aj priamo vo vašej záhradke bez toho, aby ste si to uvedomili. Môžu pritom
vyriešiť mnohé zdravotné problémy ako napríklad oslabená imunita, žalúdočné
ťažkosti a pomôžu aj hojeniu rán. Stačí poznať ich účinok a vedieť, kde a kedy si
ich natrhať. Ideálne je zbierať bylinky v čistom prostredí, čo najďalej od frekven-
tovaných ciest. Ak ste nováčik, vezmite si so sebou aj atlas byliniek, aby ste sa
nezmýlili pri zbere – niektoré sa na seba môžu verne podobať a ich účinky sú
pritom úplne rozličné.

Lipa malolistá
Lipa sa stala naším posvätným stromom. V stredoveku
slúžila pri tajomných obradoch vyháňania diabla z tela.
Lipové drevo sa v latinčine označuje ako „lignum sanc-
tum", čo v preklade znamená „sväté drevo”. Sú z neho
vyrezané mnohé slávne oltáre. V čase kvetu je to nád-
herný strom s mohutnou, hustou, uzatvorenou korunou.
Dožíva sa až 600 rokov. Listy sú striedavé, dlhostopkaté
so srdcovitou, nesúmernou, na okraji nepravidelne ostro
pílkovitou, na líci tmavozelenou lesklou, na rube zelenou a matnou, takmer lysou
čepeľou. Rub listov má v pazuchách žíl zväzočky hrdzavých chĺpkov. Kvety sú 
obojpohlavné, pravidelné a päťpočetné. Majú päť opadavých kališných lístkov,
päť žltozelených, vajcovitých korunných lupienkov, dvadsať až tridsať
päťzväzkových tyčiniek, vrchný semenník a čnelku zakončenú päťlaločnou bliz-
nou. Kvety príjemne voňajú. Kvitne od júna do júla.
Čajová zmes s lipou proti chrípke:
kvet lipy 5 dielov,kvet bazy 5 dielov, kvet ibiša 4 diely, kvet hluchavky 4 diely,
kvet divolezu 3 diely, plod šipky 3 diely, kvet prvosienky 3 diely, dve lyžice zmesi
dáme do ½ l vriacej vody a prikryté necháme asi 15 minút vylúhovať. Ochutíme
citrónom a medom. Pijeme teplý až horúci čaj, pred vypotením naraz 1-2 šálky,
potom ešte niekoľkokrát denne. Denné množstvo môžeme zvýšiť až na dvoj-
násobok. Intenzívnym potením, zvlášť na začiatku ochorenia, sa priebeh chrípky
zľahčí a skráti, niekedy sa aj zabráni jej ďalšiemu vývoju.

Sedmokráska
Sedmokráska kvitne od februára alebo marca
prakticky po celý rok. Zbiera sa kvet alebo kvitnúca
vňať, najlepšie na jar. Obsahuje vitamín C,
triesloviny, horčiny, silice, sliz, minerálne látky,
saponíny, organické kyseliny, flavonoidy,
polysacharid inulín a ďalšie látky. Sedmokráska
pomáha vykašliavať, pôsobí hojivo a protizápalovo.
Používa sa ako súčasť kloktadiel, prieduškových
zmesí a zvonka na čistenie akné a rôznych vyrážok.
Sedmokráska sa používa aj v kuchyni, ako súčasť
šalátov, polievok, omáčok, cestovín a plniek.

Čaj proti kašľu pripravíte aj zo sedmokrásky
Čaj môžeme pripraviť z 30 g kvetov a listov na 1/4 litra vody, alebo zmiešame
sedmokrásku s materinou dúškou. Pijeme minimálne trikrát denne. Čaj možno
prisladiť medom.

Sedmokráskový sirup
Pripravíme ho z 500 g sedmokrásky, 750 ml vody, 750 g cukru a jedného cit-
rónu. Kvety sparíme vo vode, pridáme nakrájaný citrón a necháme deň odstáť.
Potom pridáme cukor a varíme do hustoty sirupu – sirup sa po troške pridáva
do čaju proti kašľu. Nebojte sa použiť namiesto repného cukru zdravší, glukó-
zový cukor alebo fruktózu.

Tinktúra
1PL sušených sedmokrások zalejeme 5PL destilátu a necháme 14 dní lúhovať. 
Tinktúru užívame  3x denne 10 kvapiek. Je výborná pri kožných ochoreniach a
vyrážkach. 
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