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NOVINKY Z RODINKY 
 

V stredu 7. januára nás vo veku nedožitých 94 
rokov opustil najmladší brat prastarkého 
„Hierge“ (Jozefa Mečiara) Jakub Mečiar. Rodina 
sa s ním naposledy rozlúčila v piatok 
9. januára. 
 
Druhý januárový týždeň strávila rodina 

Šutinská na lyžovačke vo Vysokých Tatrách. 
Bývali v Podbanskom v Hoteli Pieris. Hoci 
Marek sa zatiaľ len sánkoval, ostatní členovia 
rodiny už lyžovanie zvládali. Svoje zručnosti 
v tomto športe si oprášila dokonca i mamka 
Veronika Šutinská.  

Necpalania otvorili plesovú sezónu v sobotu 
10. januára 13. Plesom Necpalanov, ktorý už 
tradične usporadúva Peter Petráš v spolupráci 
s členmi hudobnej skupiny Necpalanka. Ani 
tento rok na plese nechýbala dobrá zábava 
a množstvo tanca. Tradíciou sa už stalo 
vystúpenie Poluskej muziky i rozdelenie prvej 
ceny tomboly – pečeného prasaťa – medzi 
všetkých hostí podujatia. Richtárom na rok 
2015 sa stal člen našej rodiny Rastislav Petráš, 
ktorého na plese sprevádzala i manželka 
Danka. Okrem nich ste tu spomedzi členov 
našej rodiny mohli zahliadnuť aj Renátku 
a Vilka Božikovcov, Eriku a Silviu Petrášové 
a Evku, Jožka a Petru Humajovcov.  

SLOVO NA ÚVOD 
 

   Spolu toho 
dokážeme viac! Aj 
tak by sa dala do 
slov pretaviť jedna 
zo skutočností, 
ktorou žije naša 
rodina. Odmalička 
nás naši rodičia – 

rovnako ako ich ich rodičia -  
viedli k tomu: nežiť iba pre seba. 
Veď načo by nám už len bol 
dobrý individualizmus? Krajšie je 
dávať! 
A tak sa teda mnohé talenty 

našich rodín spájajú do celku, 
ktorý dokáže vytvoriť čosi 
funkčné a krásne. Starká Filka 
napečie koláče či aspoň dá 
múdre rady celej rodine. Ujo 
Peťo s Necpalankou obveselí 
všetkých jej členov. Ujo Milan 
obetavo pochodí chorých so sv. 
prijímaním. Naša mamička Evička 
víta všetkých novonarodených. 
Ujo Vlado s traktorom pomôže pri 
sadení zemiakov. Sisa sa chopí 
stavbárskych aktivít. Veronika 
vyrobí čisto prírodnú kozmetiku. 
A tak ďalej... Menovať by sme tu 
mohli ešte dlho. Niekedy sa mi 
zdá, že pestrá paleta talentov 
našej rodiny je nevyčerpateľná. 
Neslúžila by nám však na nič, 
keby každý hrabal iba sám za 
seba.  
Že tomu tak nie je, ukázalo sa 

i na necpalských oslavách. Ale 
o tom sa dočítate viac na 
nasledujúcich stranách. Príjemné 
chvíle prežité s Maňou Vám želá 

Petra Humajová 
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Krásneho životného jubilea – 70 rokov – sa 21. januára dožil Stanislav Mečiar. Celá 
rodina mu do ďalších rokov praje všetko najlepšie! 
 
Sesternice Silvia Petrášová a Petra Humajová 

sa narodili v roku 1985 iba s rozdielom troch 
týždňov. Svoje 30. narodeniny sa teda rozhodli 
osláviť spoločne. Oslava sa konala 4. februára 
v Top Café v Prievidzi a boli na ňu pozvaní 
najbližší členovia rodiny. Spoločne strávili pekné 
chvíle nielen pri dobrom jedle, ale aj pri 
ochutnávaní vynikajúcej torty z dielne Silviinej 
sestry Veroniky Šutinskej.  
 
Od 8. do 10. februára sa v Košiciach konalo XIII. slovenské a české sympózium 

o arytmiách a kardiostimulácii, na ktorom prednášal aj člen našej rodiny, lekár 
Alexander Bohó. Podarilo sa mu i publikovať v prestížnom vedeckom periodiku 
Wiener klinische Wochenschrift. 
 

Počas druhého februárového týždňa sa Šutinskí opäť boli lyžovať. Bývali tentokrát 
v Zuberci a lyžovali sa na Roháčoch (Spálená a Janovky).  
 
Milan Petráš je už stálym organizátorským symbolom prievidzských farských 

plesov. Ten tohtoročný - pätnásty - sa konal 14. februára v Kultúrnom dome 
Necpaly. Približne stovka farníkov sa zabávala pri tónoch hudobnej skupiny 
Necpalanka. Boli medzi nimi i Evka a Jozef Humajovci. 
 
Na sviatok sv. Valentína 14. februára neoslavovali len všetci zaľúbení, ale i redakcia 

nášho rodinného časopisu Maňa. V tento deň totiž Maňa dosiahla vek dospelosti – 
vychádza už neuveriteľných 18 rokov!  

 
 Utorok 17. februára sa niesol v znamení 
poslednej fašiangovej zábavy. Necpalania 
pochovávali basu za asistencie hudobnej 
skupiny Necpalanka vo svojom kultúrnom 
dome. Dobrej zábave predchádzal 
fašiangový sprievod z mesta v podaní 
folklórnej skupiny Vtáčnik. V predpôstnom 
„smútočnom“ zhromaždení ste okrem 
členov Necpalanky mohli stretnúť i Eriku 
Petrášovú a Lenku a Roderika 
Weissabelovcov.  
 

V dňoch 12. – 15. marca sa v Terchovej konala duchovná obnova Spoločenstva 
katolíckych žurnalistov Network Slovakia. Viedol ju hovorca Konferencie biskupov 
Slovenska Martin Kramara a zúčastnila sa jej i Petra Humajová.  
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V utorok 24. marca sa žiaci druhého stupňa ZŠ Koš vybrali na podujatie 

Guttenbergova knižnica do obnoveného Aponiovského kaštieľa v Oponiciach. Bola 
im tu predstavená technika prvej kníhtlače a zároveň si mohli prezrieť najstaršie 
výtlačky Aponiovskej knižnice. Na podujatí sa ako pedagogický dozor zúčastnila 
i Petra Humajová.  

 
V stredu 1. apríla sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže školských 
časopisov O zlaté pero riaditeľky CVČ v Prievidzi, ktorej sa 
zúčastnil i časopis ZŠ Koš s názvom šoK(n)oviny. Spolu so žiakmi 
školy ho pripravuje vyučujúca Petra Humajová. V konkurencii 
časopisov z celého okresu šoK(n)oviny obstáli a získali 1. miesto.  
 
Na veľkonočný pondelok 6. apríla sa rodina Humajová vybrala 
na malý výlet s cieľom dopraviť Maťku Humajovú po krátkych 
dňoch voľna do Brna. Navštívili počas neho Baziliku 
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach. Následne sa 
vybrali do Veľkých Levár, kde sa stretli so sestrou Metodou 
Balogovou FDC, kedysi pôsobiacou v Prievidzi. Pomodlili sa i na 

miestnom cintoríne, kde je pochovaná rehoľná sestra Miriam Petrášová FDC, 
pochádzajúca z Necpál. Konečným cieľom výletu bolo Brno, kde už Maťka zostala, 
aby pokračovala v letnom semestri 4. ročníka svojho štúdia.  
 
V sobotu 11. apríla sa Evka a Jozef Humajovci zúčastnili konferencie Kresťan 

v nemocnici s podtitulom „Ako slúžiť a nevyhorieť“. Konferencia sa konala v Martine 
a Humajovci sa na nej zoznámili s biskupom Sečkom, ktorý si Jozefa Humaja pomýlil 
s „misionárom zo Žiliny“ – a tak sa spolu dali do reči. Jedným z prednášajúcich na 
konferencii bol i český psychiater a diakon Max Kašparů. Ten kedysi poskytol 
rozhovor aj nášmu rodinnému časopisu Maňa.  
 

V nedeľu 26. apríla sa procesiou od kríža pri 
„Rajčuli“ ku kaplnke v Necpaloch symbolicky 
začali oslavy 660. výročia Necpál. Obnovenie 
dávnej necpalskej tradície predchádzalo hodovej 
sv. omši, ktorú slúžil pán dekan Vladimír Slovák. 
Poobede sa na parkovisku pred Mäsiarstvom 
u Borku konala tanečná zábava s hudobnou  
skupinou Necpalanka. Oslavy pokračovali 
odhalením tabule pri vstupe do Necpál v utorok 
28. apríla. V tento deň bola otvorená i výstava 
Necpaly (ne)zabudnuté v kultúrnom dome. Vo štvrtok 30. apríla bol pred kaplnkou 
postavený máj a v piatok 1. mája začala oficiálna časť programu osláv, ktorý trval 
tri dni. Ocenenia počas neho získali i významné osobnosti našej niekdajšej 
samostatnej obce, teraz už mestskej časti. Spomedzi členov našej rodiny boli 
ocenení in memoriam Jozef Mečiar, posledný richtár Necpál, a murársky majster  
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Peter Petráš. Naživo si ceny prevzali necpalský zábavač a „majster na všetko“ 
Kamil Petráš a za celú hudobnú skupinu Necpalanka jej zakladateľ Peter Petráš.  
 
Kapela Roderika Weissabela DUO BAND, ktorá vystúpila aj počas necpalských 

osláv, si získava čoraz väčšiu popularitu. Hráva aj osem akcií za mesiac a plánuje do 
svojej mužskej partie prizvať aj speváčku.  

 
  Štátny sviatok 8. mája využila rodina Humajová na 
splnenie sna svojej starkej Filky Petrášovej. Spolu 
s ňou sa vybrali na známe pútnické miesto, Mariánsku 
horu v Levoči, kde sa zúčastnili sv. omše. V centre 
mesta si prezreli i novozrekonštruovaný gotický oltár 
Majstra Pavla z Levoče.  
 
  V sobotu 16. 
mája oslavoval 
člen FanNecpaly, 
stolár a chovateľ 
Pavel Bátora, svoju 
päťdesiatku. Jeho 
spoločníci z 
fanklubu sa 
nenechali zahanbiť 

a pripravili si preňho krátke „predstavenie“ – 
gazdovský dvor. Evka Humajová si v ňom zahrala ovečku, Jozef Humaj kohútika, 
Erika Petrášová kuriatko a Peter Petráš vystupoval ako gazda. 
 
Koncom mája odcestovali Lydka a Stano Mečiarovci do Talianska na návštevu ku 

svojej dcére Stanke. Domov sa spolu s ňou i vnukmi Matteom a Gabrielom vrátili 
začiatkom júla. 
 
V piatok 29. mája prebiehala v Brne Noc kostolov. Do tejto akcie sa zapojilo 

približne 45 kostolov a modlitební. Návštevníkom ponúkli približne štyristo rôznych 
programov, napr. organové koncerty, koncerty kostolných zborov, prednášky, 
prehliadky kostolov, programy pre deti či stíšenie sa a adoráciu. Približne polovicu 
z kostolov navštívila v rámci tejto akcie i Martina Humajová. 
 
V sobotu 30. mája sa v Bielom dome v Brezanoch konala veľká oslava. Alenka 

Humajová sa totiž dožila svojich 50. narodenín. Okrem rodiny sa na hostine zišli 
i početní kolegovia a priatelia, ktorí sa dobre bavili až do neskorých nočných hodín.  
 
Najlepší žiaci druhého stupňa ZŠ Koš boli 3. júna Miestnym odborom Matice 

slovenskej v Koši odmenení. Matičiari ich totiž bezplatne vzali na zaujímavú exkurziu 
po stopách našich národovcov. Ako prvé navštívili žiaci Múzeum Slovenských  



národných rád v Myjave. Zastavili sa i pri hrobe jazykovedca Petra Tvrdého, ktorý žil 
istý čas v Koši. Ďalším cieľom bola Mohyla M. R. Štefánika na Bradle a následne 
Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Exkurzie sa ako 
vyučujúca slovenského jazyka zúčastnila i Petra Humajová. 
 
Vladimír Mečiar oslávil 6. júna svoje 75. narodeniny. Pripájame sa ku gratulantom! 
 
Od necpalských osláv nemala Martina 
Humajová študujúca farmáciu v Brne 
žiadnu príležitosť prísť domov, a tak 
sa jej rodičia Evka a Jozef Humajovci 
v nedeľu 7. júna vybrali na malý výlet 
do Brna, aby ju navštívili. Zúčastnili 
sa počas neho i organového koncertu 
v kostole u jezuitov a absolvovali 
krátku prehliadku mesta.  
 
Vo štvrtok 11. júna zložil v reholi 

piaristov svoje večné sľuby prievidzský rodák Matúš Palaj. Slávnosti v piaristickom 
kostole sa zúčastnili i Eva, Petra a Jozef Humajovci, ktorí boli pozvaní aj na 
pohostenie v jedálni na Priemstave.  
 
V nedeľu 14. júna sa v Kultúrnom dome Necpaly zišli všetci tí, ktorí sa aktívne 

zapojili do príprav osláv 660. výročia Necpál. Pochutili si na pečenom prasiatku i na 
dobrotách od necpalských gazdiniek. Nechýbali tu ani členovia našej rodiny. 
 
Piataci a šiestaci zo ZŠ Koš sa 15. júna vybrali na svoj koncoročný výlet, ktorý im 

zorganizovali ich triedne učiteľky Petra Humajová a Anna Mrvová. Navštívili počas 
neho zrúcaninu Oponického hradu a Ranč pod Babicou v Bojnej.  
 
Počas víkendu 20. a 21. júna oslavovali s rodinou a priateľmi svoje 50. narodeniny 

manželia Floriánovci z Újezdu u Brna – Zdeněk minulé, Ivetka budúce. Reálne sa 
Zdeněk 50. rokov dožil 8. januára a Ivetka ho „dobehne“ 29. októbra tohto roku. 
 

  V utorok 23. júna si Peter Petráš konečne i 
reálne užil svoj darček, ktorý dostal na 
Vianoce - jazdu na Porsche v Orechovej 
Potôni. Povzbudiť ho pri nej prišla nielen 
najbližšia rodina (manželka Erika a dcéra 
Silvia), ale i klávesák Necpalanky Peter 
Lachký a iní priatelia.  
 
V pondelok 29. júna mala svoje bakalárske 
promócie Miriama Humajová. Študovala 
v Bratislave na právnickej fakulte. 
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Základoškolskú dochádzku ukončil školským rokom 2014/2015 Marek Florián 
z Újezdu u Brna. V štúdiu bude ďalej pokračovať na Strednej škole leteckej 
v Kunoviciach, kde bol prijatý na odbor letecký mechanik.  
 
V stredu 1. júla cestoval Martin Humaj do Bratislavy, aby sa tu zúčastnil promócií 

svojej priateľky Ivany Oravcovej. Tá získala titul Ing. na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave v odbore ekonomická teória a ekonomická žurnalistika.  
 
Kalvária na Solke neďaleko Nitrianskeho Pravna sa vo štvrtok 2. júla rozozvučala 

tónmi violončela i veršami Božskej komédie. V rámci Letnej pauzy tu svoje hudobné 
umenie predviedol absolvent bratislavského konzervatória Michal Sťahel. 
Recitovaného slova sa zas ujal páter Gerhard Glazer – Opitz, niekdajší bojnický 
nemocničný kaplán, v súčasnosti pôsobiaci v Šahách. Podujatia sa zúčastnili i Eva 
a Petra Humajové. 
 

Presne 200 rokov uplynulo 2. júla 2015 
od posvätenia Kaplnky Sedembolestnej 
Panny Márie pri vstupe do Necpál 
neďaleko cintorína. Túto udalosť si 
Necpalania pripomenuli v sobotu 4. júla, 
kedy bola požehnaná obnovená 
kaplnka. Jej opravy sa chopili 
dobrovoľníci z Necpál a práce vykonali 
za rekordných desať dní. Výraznou 
mierou sa o obnovu kaplnky zaslúžil 
i člen našej rodiny Kamil Petráš.  
 
Od 10. do 12. júla pobudol FanNecpaly 

v Demänovej. Víkend plný oddychu a zábavy si užili i členovia fanklubu z našej 
rodiny Erika a Peter Petrášovci. 
 
V sobotu 11. júla boli Evka a Jozef Humajovci na svadbe. Za Igora Ježoviča 

z Kráľovej pri Senci sa totiž vydávala ich krstná dcéra Mária Boboková z Lehoty pod 
Vtáčnikom. Svadobnej hostiny sa zúčastnila i Petra Humajová, ktorá je birmovnou 
mamou mladej nevesty.  
 
V tento istý deň si svoj „motoristický“ darček od rodiny vyčerpal Martin Šutinský. 

Z jazdy na jednomiestnej formule na letisku v Senci má zhotovený aj videozáznam.  
 
Rodina Chudá dovolenkovala už tradične začiatkom júla v Chorvátsku v Podgore-

Čaklje. Tohtoročná dovolenka však bola výnimočná tým, že sa im pred odchodom 
pokazilo auto, a tak museli do Chorvátska ísť na požičanom vozidle. Starká Božka 
Humajová trávila tento čas v Rimavskej Sobote u svojej dcéry Vierky.  
V júli Chudí spolu so svojou starkou Boženou Humajovou navštívili i jej rodnú obec 

Trebichava. Tu spolu s ňou upravili hrob na cintoríne a nazbierali si liečivé bylinky.  
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Streda 15. júla bola pre Dominika Floriána významným dňom. Získal totiž vodičský 
preukaz. Stihol si ho spraviť napriek tomu, že počas celého júla brigádoval v Brne 
vo firme na výrobu plastových okien. Svoju prvé jazdu absolvoval hneď v deň 
vydania preukazu, čiže 29. júla. Smerovala z Brna do Necpál.  
 
15. júl bol významný aj pre Martinu Humajovú, ktorá sa po dva a pol mesiaci 

študijného vypätia v Brne konečne mohla aspoň na chvíľu vrátiť domov. Do Brna ju 
prišli vziať autom Jozef a Petra Humajovci a cestou späť sa zastavili i na pútnickom 
mieste Velehrad.  
 

  Od 15. do 19. júla bola rodina Šutinská na dovolenke na 
Balatone v Maďarsku. Jej členovia boli veľmi prekvapení 
čistým a krásnym pobrežím, nádhernými plážami a milými 
ľuďmi. V jeden deň si urobili aj výlet loďou na druhý breh 
do Siofoku.  
 
  Od 20. do 25. júla boli starší žiaci a študenti piaristickej 
školy v Prievidzi v tábore v Nitre. Zorganizoval ho pre nich 
páter Marek Kotras SchP a zúčastnil sa ho i Filip Petráš. 
Účastníci tábora počas týchto dní navštívili dražovský 
kostolík, zdolali vrchy Zobor a Žibrica a prezreli si kone a iné 
zvieratá v Podhoranoch. Naučili sa však hlavne veľa o tom, 
že život s Bohom nie je nikdy nuda.  
 
Od 22. do 27. júla trávili Martina a Petra Humajové čas 
v Námestove, kde sa už ako tradične zúčastnili festivalu 
Verím Pane. Na 25. ročníku tohto podujatia sa predstavili 

mnohé známe tváre – napr. Simona Martausová, James Evans, Križiaci... Nechýbalo 
tanečné divadlo ATak. Dni plné duchovných a hudobných podujatí si sestry spestrili 
i nedeľným výletom do Klina k soche Pána Ježiša podobnej tej v Rio de Janeiro 
a návštevou Oravského hradu počas cesty domov.  
 
U Weissabelovcov sa bude stavať. Projekt garáže s prístreškom vytvorila 

a stavebný dozor nad stavbou im vykoná architektka Silvia Petrášová. 
 
Veronika Šutinská sa ako mama na materskej začala venovať výrobe čisto 

prírodnej kozmetiky. Pestuje si niektoré bylinky, ktoré využíva vo výrobe. Zatiaľ sa 
jej podarilo vyrobiť pleťový a telový balzam, balzam na pery, balzam na opaľovanie 
s olejom z malinových jadierok a veľmi účinný repelent proti muchám, osám, 
kliešťom a komárom. Na výrobu kozmetiky používa nečistené prírodné bambucké 
maslo, kakaové maslo, čisté oleje a vlastné pripravené olejové maceráty z byliniek.  
 

Petra Humajová 
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DOJMY Z OSLÁV V ĽUĎOCH STÁLE REZONUJÚ 
 

Nebyť Kvetky Ďurčovej (52), sotva by sa začalo premýšľať nad čímsi takým, 
ako boli oslavy výročia Necpál. Táto stredoškolská pedagogička sa stala 
iniciátorom, motivačným činiteľom i výraznou organizačnou zložkou všetkých 
aktivít, ktoré napokon prispeli k tomu, že Necpalania na prelome apríla a mája 
tohto roku zažili vo svojej rodnej obci veci, o akých sa im ani nesnívalo. Čo 
všetko za tým stálo, o tom sa už dočítate viac v nasledujúcom rozhovore. 

 
Pred troma mesiacmi sa v Necpaloch uskutočnilo 
podujatie, ktoré v dejinách Necpál nemá obdobu – 
oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky 
o Necpaloch. Kedy a kde sa zrodila myšlienka 
zorganizovať čosi také?  
Podujatie to bolo naozaj neobvyklé a keď mám byť úplne 
konkrétna, tak myšlienka sa zrodila v lete roku 2013 pri 
priateľskom posedení v našom altánku.  
Už sa stalo tradíciou, že mnoho obcí okresu hľadá príležitosti, 
ako oživiť život na dedine a prilákať, pohostiť či zabaviť 
obyvateľov a návštevníkov. Oslávenie výročia prvej písomnej 
zmienky sme videli ako jedinečnú možnosť spestrenia života 
či zviditeľnenia tejto časti mesta. A to aj napriek tomu, že 
samostatnou obcou nie sme od roku 1945.  
Cieľom podujatia bolo aj takouto formou pripomenúť, že 
Necpaly ako obec tu kedysi boli, mali svojich obyvateľov 
i bohatý spoločenský život. Keďže v každom z nás drieme 

duch lokálpatriotizmu, začali sme pátrať po hlbšej histórii a s pomocou ďalších ochotných 
priateľov sme mohli objasniť mnohé nové historické súvislosti.  
Hlavnou iniciátorkou realizovania týchto osláv ste boli práve vy. Samozrejme, 

nemohli ste vychádzať len tak z ničoho. Vždy vás zaujímala história Necpál?  
Musím priznať, že tomu tak nebolo vždy. Každý človek však prechádza určitými etapami, 

kedy jeho cesty života pretínajú rôzne udalosti a ovplyvňujú aj jeho záujmy či koníčky.  
Už pred niekoľkými rokmi som sa spolu s dcérou Kristínkou začala venovať tvorbe 

webových stránok a spolu sme sa rozhodli urobiť akúsi virtuálnu kroniku Necpál 
s informáciami, ale hlavne fotografiami, ktoré mali svoju historickú hodnotu. U mnohých 
obyvateľov sa táto myšlienka stretla s pochopením a ochotne poskytli fotografie, ktoré si 
dodnes prezerajú naši rodáci v rôznych kútoch celého sveta.  
Ďalším impulzom bola moja spolupráca na monografii obce Temeš, ku ktorej mám tiež 

veľmi osobný a vrúcny vzťah. Knihu som zostavovala so starostkou (mojou sesternicou) 
a po niekoľkomesačnej práci sme sa dočkali veľmi priaznivej odozvy od čitateľov. Kniha 
bola uvedená do života na veľmi vydarených oslavách 680. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci Temeš. A práve po nich prišlo už spomínané leto 2013, kedy nám zišla na um 
myšlienka pátrať po roku prvej písomnej zmienky o Necpaloch. Čo čert nechcel (alebo skôr 
chcel), okrúhle výročie malo byť o dva roky. Tak sme si povedali, že to je akurát dosť času 
na to, aby sme zorganizovali nejaké tie veselosti. 
Aké boli prvé kroky, ktoré ste v rámci organizovania osláv podnikli? 
V prvom rade sme si naliali ☺. A keď sa nám už lepšie rozmýšľalo, každému sa začali  
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v mysli odvíjať nejaké tie predstavy, čo by tam asi mohlo byť. Prvým plánom bolo rozdeliť 
oslavy na tri víkendy, z ktorých každý by bol nejako tematicky zameraný (výstava, staré 
remeslá, súťaže, zábava a pod.) Po nejakom čase (a ďalšom víne) sme to trochu 
preorganizovali a česali a česali... V pamäti sme lovili mená všetkých našich dobrých 
známych, priateľov, kolegov, ktorí by nám vedeli nejakým spôsobom pomôcť či už 
materiálne, službou, prezentáciou, osobnou pomocou, kultúrnym programom a pod..   
Dnes už môžem povedať, že úžasných ľudí s dobrým srdcom je neskutočne veľa - alebo 

máme na nich jednoducho šťastie. Všetci oslovení išli do toho bez prehnaných (či dokonca 
žiadnych) nárokov na odmenu či honorár. Boli sme veľmi milo prekvapení, s akou odozvou 
sa stretávali naše výzvy a tešili sme sa z toho ako malé deti. 
Aby ste mohli zrealizovať takýto zámer, bolo 

potrebné dohodnúť sa i s predstaviteľmi mesta 
Prievidza, kam v súčasnosti Necpaly patria. Aký 
postoj k tomu zaujali? Ako sa vám s nimi 
spolupracovalo? 
Keď sme mali už aký-taký rámec, čo všetko chceme 

zahrnúť do tohto podujatia, a približne sme vedeli 
odhadnúť, čo všetko by to „obnášalo“, poslali sme list 
o našom zámere pani primátorke. Od prvej chvíle boli 
jej reakcie pozitívne a priaznivá odozva spolupráce 
s mestom nás veľmi povzbudila do ďalších aktivít. Bolo 
to zhruba trištvrte roka pred konaním osláv – čiže 
najvyšší čas.  
Pani primátorka neodkladne poverila zodpovedných 

pracovníkov mesta, ktorí boli s nami v kontakte 
a kedykoľvek sme niečo potrebovali prediskutovať, 
vybaviť, doriešiť..., konali okamžite a operatívne. 
Naozaj by som túto aktívnu spoluprácu chcela veľmi 
vyzdvihnúť a ešte aj dnes im za to poďakovať. 
Do začiatku osláv ste si dali za cieľ pripraviť 

i knihu o Necpaloch, ktorá napokon vyšla pod názvom Necpaly (ne)zabudnuté. 
Akým spôsobom prebiehal proces jej tvorby? 
Táto myšlienka vo mne zrela už krátko od vydania spomínanej knihy Temeš – história 

a súčasnosť, čiže zhruba dva roky. Forma, akou bola napísaná, mi bola veľmi blízka. Vedela 
som, že čitateľ veľmi oceňuje osobné výpovede obyvateľov, drobné spomienky, zážitky, 
konkrétne udalosti – samozrejme, aj historické fakty a opisy hlbšej histórie obce.  
Takýto rozsiahly záber informácií však nemôže byť autorstvom iba jedného človeka. Opäť 

mi výrazne pomohli ľudia, ktorí sa zaoberajú históriou mesta profesionálne. Veľmi 
hodnotným zdrojom však boli i pôvodní obyvatelia, ktorí tu dodnes žijú, a rovnako aj tí, 
ktorých s Necpalmi spájajú spomienky na starých rodičov, detstvo či mladosť, ale dnes ich 
tu už nestretneme.  
Bolo nutné kontaktovať množstvo ľudí, aby spektrum informácií a spomienok bolo čo 

najširšie a čo najobjektívnejšie. Na niektoré udalosti mal síce každý človek iný uhol pohľadu 
a informácie sa rôznili, čiže bolo ťažké nájsť zlatú strednú cestu, ale snažila som sa, aby 
čítanie tejto knihy nevzbudzovalo pochybnosti o pravosti informácií a bolo pravdivé, ľahké 
a hlavne zábavné. 
Počas zbierania materiálov ste si teda vypočuli početné rozprávania  
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 pamätníkov o živote v starých Necpaloch. Ktoré z príhod boli pre vás možno také 
najvtipnejšie? Z ktorých ste sa dozvedeli čosi vzácne a pre vás nové?  
Mám to šťastie, že v tejto obci žijem od svojich troch rokov a pamätám si väčšinu 

obyvateľov i starú dedinu, čo mi veľmi pomohlo pri zostavovaní knihy. Práca to bola veľmi 
zaujímavá. Ľudia boli zo začiatku veľmi prekvapení, že niečo také sa chystá, ale odozva 
bola priaznivá. Ochotne sa zapájali, rozprávali, poskytovali fotografie, spomienky, útržky zo 
života.  
Objavila som množstvo osobností, ktoré žili svojím naoko jednoduchým životom, ale do 

pamäti ľudí vryli nezabudnuteľné spomienky. Mnohí z nich sa venovali zaujímavým 
koníčkom, dosiahli neuveriteľné úspechy, robili dobré meno obci či prispeli svojimi činmi 
k zveľadeniu svojho rodiska. Viem, že takýchto ľudí tu žilo ešte oveľa viac a chcelo by to 
ďalšie množstvo stretnutí, aby sme zachytili aspoň väčšiu časť zaujímavých informácií, 
ktoré sú ukryté už len v spomienkach. Som však rada, že sa tak v krátkom čase poradilo 
vydať knihu aspoň v tomto rozsahu. 
O Necpalanoch je známe, že sú to ľudia srdeční, úprimní a hlavne veselí. Pri stretnutiach 

s obyvateľmi sa to potvrdilo, pretože vtipných a veselých príhod bolo neúrekom a bola som 
vďačná za každú jednu (publikovateľnú ☺). Najmä „postavičky Necpál“ boli vždy zárukou 
nejakej zábavy a veselosti.  
No a informácia, ktorá bola pre mňa nová a ktorá ma najviac potešila? Keď mi môj priateľ 

historik Erik Kližan napísal, že v historických prameňoch objavil presný dátum postavenia 
a prvého vysvätenia „malej“ kaplnky pri cintoríne, a v tomto roku – roku 660. výročia - 
bude mať tento malý sakrálny objekt presne 200 rokov. To bol aj hlavný impulz 
k zrekonštruovaniu a obnove Kaplnky Panny Márie Sedembolestnej, ako sa presne malá 
kaplnka nazýva.  
Bolo to veľmi symbolické. A naozaj som mala obrovskú radosť nielen z toho jubilea, ale 

hlavne z toho, že sa našlo niekoľko veľmi ochotných dobrovoľníkov, ktorí ju skrášlili na 
nepoznanie, a to v rekordne krátkom čase (10 dní). Naozaj úprimná vďaka každému, kto 
priložil ruku k dielu.  
Na hody 26. apríla to teda všetko začalo... Čo ste si mysleli vo chvíli, keď sa ku 

krížu pri Rajčuli začali schádzať prví Necpalania, aby sa zúčastnili procesie? 
No úprimne – bola to novinka a čakala som, že veľa ľudí príde tradične ku kaplnke a budú 

čakať, ako príde nejaká procesia. Asi desať minút pred ohláseným stretnutím pri Rajčuli 
tam bolo možno len zo dvadsať ľudí, pripravená dychovka a členovia speváckeho súboru 
Dúbrava. V tej chvíli som ešte stále mala obavy, ako tých pár ľudí pôjde v procesii. 
V priebehu piatich minút sa však ľudia začali vynárať z každej uličky a nazbieralo sa ich 
také množstvo, že ani neviem, kde sa tak rýchlo nabrali. Bol to úžasný pocit, pretože 
presne v stanovený čas sa početná procesia pohla za zvukov hudby a spevu mariánskych 
piesní. Do toho ešte to nádherné počasie a dôstojný presun ku kaplnke... Toľko ľudí 
v Necpaloch na hody ešte nikdy nebolo.  
Videla som veľa dojatých tvárí pamätníkov, ktorí si s každým krokom pripomínali tradičné 

procesie z ich mladosti. Tie vtedy viedli z farského kostola ku kaplnke. Takto symbolicky 
sme si dávne chvíle oživili a bolo to naozaj veľmi dojemné.  
Celá svätá omša sa niesla v znamení vzácneho jubilea Necpál. Už počas nej som si priala, 

aby celý týždeň, ktorý sme pre Necpaly pripravili, vyšiel tak stopercentne ako toto prvé 
podujatie, čo týždeň osláv odštartovalo.  
Svätú omšu mal pôvodne odslúžiť jediný žijúci kňaz pochádzajúci z Necpál, 

benediktín František Huliak (rehoľným menom Michal), ktorý momentálne  



12 ROZHOVOR MAŇA 43 

pôsobí v Taliansku. Sklamalo vás, že sa tento zámer nevydaril?  
Podnikli sme veľa krokov s cieľom dosiahnuť, aby mohol prísť. Pomohol nám aj pán 

dekan osobným listom predstaviteľom rehole, pokúšali sme sa s ním skontaktovať 
prostredníctvom jeho rodiny žijúcej v Necpaloch, snažili sme sa i o telefonické pozvanie, ale 
žiaľ, nevyšlo to. Bolo nám to veľmi ľúto - a myslíme, že i jemu. Veríme však, že bol s nami 
spojený aspoň v modlitbách a pri jeho najbližšej návšteve Necpál si určite všetko 
porozprávame. 
V utorok nasledujúceho týždňa bola odhalená informačná tabuľa Necpál pri 

vstupe do niekdajšej samostatnej obce.  Má jej podoba nejaký symbolický 
význam? 
Odhalenie tabule bolo druhým podujatím týždňa osláv. Počasie nám neprialo, ale aj 

napriek tomu sa tam zišlo mnoho ľudí, ktorí to vnímali ako významný počin k zviditeľneniu 
našej bývalej obce.  
Autor návrhu MgA. Ján Bača vo svojom projekte veľmi podrobne vysvetlil jednotlivé prvky. 

Vychádzal z historických prameňov pečatidiel Necpál a symbolicky preniesol do návrhu 
niektoré z nich. Tri klasy znázorňuje tvar podstavy v troch obdĺžnikoch; dve hviezdy, medzi 
ktorými je letopočet 1355, pripomínajú rok prvej písomnej zmienky.  
Tabuľa je nadčasová, materiál bezúdržbový, pretože ide o vysoko kvalitnú kortenovú oceľ. 

Sme veľmi radi, že tento projekt bol s podporou a financovaním mesta zrealizovaný. 
Niekoľko dní pred otvorením výstavy Necpaly (ne)zabudnuté ste na fb písali 

výzvu v duchu: „Ľudia, prineste niečo, lebo to bude fiasko!“ Napokon sa stoly 
priam až prehýbali pod nahromadenými vzácnosťami. Ako hodnotíte túto časť 
podujatia? Malo zmysel takúto výstavu usporiadať?  
Keď mám hovoriť o myšlienke  zrealizovať výstavu, musím povedať, že to bol jeden 

z najlepších nápadov. Naozaj som nečakala až také odozvy práve na toto podujatie. 
Spočiatku sa ľudia len pozerali na plagát, na výzvu, sem-tam niekto priniesol vzácnosti zo 
svojich povál či pivníc. Ale ako sa termín výstavy blížil, Necpalania sa naozaj rozbehli 
a priniesli toľko historických pokladov, dokumentov, fotografií a predmetov neskutočnej 
hodnoty, až sme mali problém, aby sa to všetko do nášho priestranného kultúrneho domu 
pomestilo.  
Vernisáž výstavy nasledovala hneď po odhalení tabule a prišlo na ňu naozaj veľmi veľa 

ľudí. Bolo dojemné sledovať, ako sa niektorým tisnú slzy do očí pri pohľade na fotografie, 
kde sa spoznávali; pri spomienkach na chvíle, ktoré im už vymizli z pamäti či pri prezeraní 
si predmetov, ktoré boli kedysi bežnou súčasťou ich života.  
Slová uznania nemali konca po celý týždeň sprístupnenia výstavy. Vďaka všetkým, ktorí sa 

pričinili o jej skvelý priebeh. 
Myslíte, že by bolo reálne zriadiť niekedy v budúcnosti stálu expozíciu týkajúcu 

sa minulosti Necpál? 
Je to vynikajúca myšlienka. Navrhovali ju viacerí Necpalania, otázkou je však miesto. 

Úplne ideálny by bol starší neobývaný dom, ktorý by mohol slúžiť na takýto účel. Z tých 
pôvodných sa ich tu zachovalo len málo a bolo by potrebné doriešiť množstvo technických 
i finančných otázok. V prípade, že by mesto vyjadrilo súhlas a aktívnu spoluprácu na 
takomto projekte, verím, že by sa to podarilo. 
V piatok „oslavného týždňa“ boli primátorkou ocenené osobnosti obce. Myslím, 

že mnohí z nás ani netušili, koľkí významní ľudia medzi nami – niekedy úplne 
ticho a nenápadne - žijú. Adeptov na ocenenie by bolo ale isto viac. Keby ste 
mohli dať ocenenie úplne každému, kto by si ho zaslúžil, podľa akých kritérií by  
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ste vyberali? 
Vybrať spomedzi obyvateľov - či už súčasných, alebo nežijúcich - tých niekoľkých, to bolo 

azda najťažšie. Nikto netušil, že tu žilo a žije toľko zaujímavých, skvelých, šikovných 
a významných ľudí. No nebolo možné oceniť všetkých a aj pri najlepšej vôli a pátraní sme 
si na mnohých spomenuli až neskôr.  
Keby sme mali dať ocenenie každému, kto by si ho zaslúžil, určite by prvým kritériom 

výberu bol vzťah k tomuto miestu, kraju, snaha urobiť niečo dobré, poctivé, pekné, 
užitočné. Ocenený človek by mal mať rád ľudí, mal by ich vedieť rozveseliť, zabaviť alebo 
spraviť niečo len tak, pre potešenie svoje i iných, na úžitok, pre lásku k ľuďom a kraju, 
v ktorom žije. A Necpalania takí sú, preto si ocenenie zaslúži každý jeden z nich, kto to tak 
cíti; kto má v srdci pocit, že tu je jeho domov. A nech robí čokoľvek prospešné a nech je to 
kdekoľvek na svete, sme na neho právom pyšní, pretože je od nás. Z Necpál. 
Na podujatí sa zúčastnili i predstavitelia našej družobnej obce Necpaly, ktorá 

sa nachádza pri Martine. Mali ste nejakú odozvu z ich strany? 
Necpalania pri Martine sú úplne úžasní ľudia. Padli sme si „do oka“ už v roku 2007 a stále 

sme v kontakte. Niekoľkokrát sme navštívili my ich a aj oni boli už viackrát u nás. Starosta 
obce je vynikajúci človek a s potešením prijal pozvanie na naše oslavy. Martinskí 
Necpalania sa zapojili aj do súťaže v príprave šúľancov a my sa tešíme, že máme takých 
skvelých priateľov, ktorí nepokazia žiadnu zábavu. Necpalský zmysel pre humor je rovnaký 
či u nás, alebo v Turci. Asi preto sme si takí blízki. 
Všetci účinkujúci na oslavách vystupovali zadarmo, dostali iba nejaké to 

občerstvenie. Je v dnešnej dobe čosi také vôbec možné?  
Sami sme tomu neverili, ale bolo to tak. Skvelí ľudia, ktorí pochopili myšlienku a zámer 

našich osláv, nám veľmi pomohli vyriešiť finančnú otázku: Kde na to vziať? Na pódiu sa 
počas troch dní vystriedalo 284 účinkujúcich, ktorí vyjadrili potešenie, že sa môžu našich 
osláv zúčastniť. Bolo to fakt neuveriteľné.  
Okrem nich to bolo množstvo technických pozícií, gastronomická sekcia, gulášpartia, 

zdravotnícka, požiarna a upratovacia služba, súťažné komisie, súťažiaci, moderátori, 
animátori, kameramani, atrakcie, stánky.... skrátka obrovský počet ľudí v zázemí, ktorí sa 
pričinili o to, aby všetko bolo k spokojnosti. Samozrejme, veľmi sme si cenili ich slová, že to 
robia pre nás a pre Necpaly.  
Finančne nám veľkou mierou pomohlo mesto, ale i mnohí sponzori – firmy aj jednotlivci. 

Každé jedno euro, ktoré pridali do spoločného mešca, sme využili na financovanie 
potrebného materiálu, surovín a služieb, bez ktorých by to naozaj nešlo. Ani neviem, či sme 
sa im všetkým stihli poďakovať, a preto aj touto cestou ešte raz chcem vyjadriť za celý 
kolektív organizátorov jedno obrovské ĎAKUJEME!  
Počas osláv sa uskutočnili i dve veľké súťaže – už spomínané Necpalské 

šúľance a Súťaž v bezkontaktnom futbale. Plánujete v tradícii týchto súťaží 
pokračovať? 
Obidve súťaže mali premiéru a už dnes vieme, čo by sa na nich dalo vylepšiť. Odozvy 

však boli veľmi dobré, ľudia sa bavili - a to bol hlavný cieľ.  
Šúľance v priamom prenose pripravovalo sedem družstiev, jedno zaujímavejšie ako druhé. 

Rôzne masky, prevleky, kostýmy, kroje, každý mal svoju technológiu i stratégiu, dokonca 
pre divákov bola ponuka šúľancov i po ukončení stanoveného limitu. To všetko sme 
oceňovali a umiestnenie bolo už naozaj len vecou chuti alebo vzhľadu, pretože nadšenie, 
radosť a zábava, ktorú družstvá predviedli, jednoducho nemali víťaza. Zvíťazili všetci.  
Bezkontaktný futbal prežívali všetci športoví nadšenci veľmi intenzívne a výsledkom boli i  
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modriny na nohách a jeden menší úraz, čo nás mrzí. Veríme však, že to hráčom nepokazilo 
dojem z netradičného športového zážitku a že ak o rok urobíme druhý ročník, bude to už 
bezpečnejšie. Na prvom mieste je u nás vždy pohoda a veselý zážitok. 
Zorganizovať čosi takéto, ako boli oslavy Necpál, človek nedokáže sám. Vy ste 

však vo svojom okolí mali zodpovednú partiu ľudí, na ktorých ste sa mohli 
spoľahnúť, skrývajúcu sa pod názvom FanNecpaly. Kto to vlastne sú, tí členovia 
FanNecpaly? 
Je to pravda, že do takejto akcie sa môže pustiť iba kolektív, ktorému ide o dobrú vec 

a jeho členovia si  vedia navzájom pomôcť a poradiť. Potom to všetko ide v pohode a 
spoľahlivo.  
Kto je FanNecpaly? Jadro tvoríme hlavne my, necpalskí rodáci, ale i niekoľko priateľov, s 

ktorými sa radi stretávame - ako zvykneme hovoriť – Z NIČOHO NIČ. Posedíme si, 
porozprávame sa, pripravíme si niečo pod zub, ideme spoločne na nejaký výlet, zábavu, 
podujatie, rekreačne si zašportujeme alebo vymyslíme čosi iné, čo nás teší. Najčastejšie sú 
to zábavné programy k okrúhlym životným jubileám, ktorých sme sa dožívali v krátkom 
časovom rozmedzí.  
Už niekoľko rokov sa zúčastňujeme necpalských plesov, tradičného rodinného výletu, ale 

zároveň sa snažíme pre Necpaly aj niečo urobiť. Či už sú to aktivity smerom ku skrášleniu 
dediny, účasť na upratovaní, brigáde alebo na spropagovaní života u nás. Oslavy výročia 
Necpál boli zatiaľ najväčšou akciou, ktorú sme sa rozhodli zorganizovať. 
S členmi fanklubu ste nacvičili i originálne prekvapenie Pr-Dr-Tr. Prečo práve 

takýto názov?  
Každý z nás je obdarený veľkým zmyslom pre humor, a preto každý bláznivý nápad je 

okamžite prijatý jednohlasne ☺. Tak to bolo aj v prípade  Pr-Dr-Tr.  
Pred dvoma rokmi sme nacvičili tanec pod názvom Tancujúce klávesy pre Peťka Lachkého 

k jeho životnému jubileu a to nás povzbudilo do ďalšej hudobno-umeleckej činnosti. 
Obdivne sme vzhliadali k nášmu „kapelníkovi“ Ľubkovi – profesionálovi, že to s nami 
nevzdal hneď pri prvom nácviku. Naše odhodlanie však bolo silnejšie ako pocit hanby, a tak 
sme nacvičili krátku bubenícku šou, ktorej sme dali tento nezvyčajný názov. Zúfalí z toho, 
ako to celé pomenovať, inšpirovali sme sa prvými slabikami slov, ktorými sme si 
odpočítavali rytmus: PRvá – DRuhá – TRetia... V duchu hesla „trikrát a dosť“ sme sa 
s týmto vystúpením predstavili len trikrát, ale každý raz to bolo v niečom iné. 
O humorné situácie asi nebola núdza... 
Veselých zážitkov bolo neúrekom aj pri nácvikoch, aj naostro. Jeden sa stal práve mne. Pri 

vystúpení som mala zo všetkých najväčší bubon, ktorý bol vždy pri našom nástupe už 
pripravený na pódiu. Ostatní si svoje „bubny“ niesli pod pazuchou. Na javisko sme  
prichádzali postupne a pridávali sme sa ku kapelníkovi, ktorý to vždy začínal. Prvý večer 
sme zvládli v pohode, ale v ten druhý to prišlo. Vystupujem si pomaly po schodoch, 
s úsmevom kráčam na druhý koniec pódia, kde má byť umiestnený môj bubon. Až keď 
mám udrieť a zrazu nie je po čom, uvedomujem si, že mi ho tam nevyniesli... Rýchlo som 
sa zvrtla a hajde pódiom späť. Bežiac dolu schodmi, zrážala som všetkých, čo nastupovali 
po mne. Vydesene sa po mne dívali, ale ja som len bežala a kričala:  „Ľudiaaa, kde je môj 
bubon?“ Napokon som tú svoju opachu našla, ako si stojí vzadu pri zelenom stane. 
Schmatla som ju a brala som schody po dvoch. Opäť som vybehla na pódium a dúfala som, 
že si nikto nič nevšimol.  
Po skončení osláv napätie opadlo, isto začal proces reflexie... Aké reakcie ľudí 

sa k vám dostali? 
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Bolo to a vlastne stále je veľmi úžasné obdobie. Trvalo nám ešte asi dva týždne, kým sme 
doladili všetky záležitosti, vrátili požičané veci, dali do poriadku financie a snažili sa  
vysloviť či tlmočiť každému svoje poďakovanie za pomoc. Znova sme sa stretli – tentoraz 
už na „dozvukoch“, kde sme rozoberali, čo bolo dobré, čo sa podarilo, čo malo chybičky, čo 
by sa dalo vylepšiť, čo odstrániť, čo pridať.  Na nezaplatenie však boli najmä reakcie ľudí, 
ktoré prichádzali hneď od samého začiatku. Veľmi pozitívne hodnotím aj to, že nás nikto od 
tejto myšlienky neodhováral, ale u každého sa to stretlo s mimoriadnym pochopením, 
snahou pomôcť alebo aspoň nezavadzať ☺.  
Prvé odozvy prichádzali už po hodovej svätej omši. Ľudia s nadšením privítali myšlienku 

procesie či ozdobenia krížov aj kaplnky vencami. Nečakaný ohlas mala výstava, ocenená  
bola takisto i myšlienka osadenia informačnej tabule. Pri stavaní mája ešte nikdy toľko ľudí 
okolo kaplnky nebolo a aj napriek nie veľmi teplému počasiu počas predĺženého víkendu, 
kedy prebiehal hlavný program, prišlo veľmi veľa Necpalanov, rodákov, návštevníkov, 
predstaviteľov mesta a priateľov z iných miest. Mnohí sem zavítali zo zahraničia, aby sa 
stretli, pospomínali a cítili sa ako doma.  
Jednotlivé kontakty s ľuďmi počas osláv i po nich boli plné slov uznania, emócií (pokojne 

môžem povedať až sĺz) a vďaky za zrealizovanie tejto myšlienky. Hlavne starší obyvatelia 
Necpál to cítili ako isté zadosťučinenie za niektoré historické udalosti, ktorým sa Necpaly 
v minulosti nemohli vyhnúť.  
Tie reakcie boli hlavne osobné, ale o oslavách sa mnoho písalo aj na internete. Dostávali 

sme listy, maily i telefonické odozvy. A môžem povedať, že hoci už ubehla nejaká doba, 
v ľuďoch to stále rezonuje nielen ako udalosť roka, ale možno aj života.  
Nesmierne nás to teší, pretože je to ten najvyšší honorár, aký sme mohli dostať. Chceli 

sme, aby v ľuďoch zostali len tie najlepšie a najkrajšie spomienky– a myslím, že sa nám to 
podarilo dosiahnuť. 
Keby ste sa dnes mali rozhodnúť, či čosi také zorganizovať, išli by ste do toho 

znova ☺? 
Myslím, že toto podujatie bolo jedinečné, za celú históriu obce i mestskej časti sme sa 

s ničím podobným nestretli. História hovorí o dvoch zjazdoch Necpalanov v roku 1935 
a v roku 1940. Odvtedy sa žiadne podobné podujatie nekonalo a z toho pramenilo aj naše 
nadšenie a ochota ísť do toho.  
Bolo to prvé väčšie stretnutie a pripomenutie si histórie a myslím, že časový odstup 

desiatich rokov na takéto niečo by bol úplne ideálny. Možno zachováme tradíciu súťaží, 
ktoré sme zorganizovali, ale rozhodne to nebude v takom rozsahu ako celé oslavy. 
Príprava, zabezpečenie, financovanie i celá organizácia si vyžadovali veľmi veľa času 
a energie. Pritom každý z nás má svoju rodinu, domácnosť i zamestnanie, takže hádam 
tých desať rokov na zotavenie bude stačiť ☺.  

 

Ďakujem za rozhovor! 
Petra Humajová 

 

Kvetoslava Ďurčová - narodila sa 18. októbra 1962 v Bojniciach, od svojich 3 rokov 
vyrastala v Necpaloch s rodičmi a troma staršími bratmi. Od strednej školy pracovala v 
gastronómii, vyštudovala učiteľstvo odborných predmetov na Univerzite Mateja Bela v 
Banskej Bystrici a dodnes pôsobí ako učiteľka odborných predmetov v Strednej odbornej 
škole obchodu a služieb v Prievidzi. Má dve dcéry, syna a vnučku Terezku. Vo voľných 
chvíľach sa venuje amatérskemu filmu, fotografii, webovým stránkam, vedeniu kroník a 
ručne vyrábaným šperkom. Relaxom sú pre ňu chvíle s rodinou i priateľmi z necpalského 
Fanklubu.  
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TAJNIČKA 
„Človek dokáže trpieť len do určitej miery - našťastie ...“ (tajnička) 

Pavel Kosorin 

1. Moravské pútnické miesto - auto, na ktorom jazdil v júni Peter Petráš. 
2. Krstné meno hlavného organizátora farských plesov - priezvisko člena Duo 

Bandu. 
3. Mesto, kde sa konala konferencia „Kresťan v nemocnici“ - zvieratko, ktoré si 

zahral Jozef Humaj na oslave Pavla Bátoru. 
4. Časť Prievidze, kde sa konali veľké oslavy - mesiac, v ktorom oslavuje časopis 

Maňa narodeniny. 
5. Krstné meno našej rodinnej architektky - najväčšie jazero v Maďarsku. 
6. Hrad, ktorý navštívili žiaci ZŠ Koš - mesiac, v ktorom sa konal Ples 

Necpalanov. 
7. Meno hotela, kde bývali Šutinskí počas januárovej lyžovačky - priezvisko 

hovorcu Konferencie biskupov Slovenska. 
8. Krajina, v ktorej boli v máji Lydka a Stano Mečiarovci - manželka kapelníka 

Necpalanky. 
9. Priezvisko redaktorky Mane - deň v týždni, na ktorý pripadol tento rok 29. 

máj. 
10. Krstné meno najčerstvejšieho šoféra v našej rodine - lyžiarske stredisko na 

Roháčoch. 
Maťka Humajová 
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OSEMSMEROVKA 

Stretnú sa dve korytnačky a jedna nemá pancier. 
- Čo sa ti stalo? 
- Ale, .... (osemsmerovka 4, 3, 1, 4) 

AVANTGARDA, BAZÁR, BUDÚCNOSŤ, CEMENT, CENT, CIBUĽA, CIVILIZÁCIA, 
ČASTICA, ČISTIČ, DIEL, DOGA, DREŇ, EMAIL, HORE, HOSTESKA, HUBA, 
KAMERAMAN, KOLÍSKA, KÔŇ, KONZERVA, KÔŠ, KOŽUŠNÍK, KRÁĽOVSTVO, 
KRASOKORČUĽOVANIE, KRAVA, KVAPKA, LEKÁR,  LEKNO, LEOPOLDOV, 
LETOPOČET, LIATINA, MANDOLÍNA, MÄSO, MÁŠA, MENOVKA, MÚDROSŤ, MUCHA, 
MULTIVITAMÍN, NÁKLAD, NATURÁLIE, NÁZOR, NOHA, NOŽE, ŇUCHÁČ, OBLOK, 
OBRAZOTVORNOSŤ, ORÁČ, OSOH, OTEC, OVČIAREŇ, POMOCNÍK, PONOŽKA, 
POPRAD, POSÚCH, POVOLANIE, POVZBUDENIE, PRÁCA, PRÁČKA, PRAMEŇ, 
PRIEVAN, RAKETA, RÁNO, REBEL, REVÚCA, REZEŇ, RIEKA, RITUÁL, ROZVAHA, 
SMALT, STROM, STÚPAČKA, SÝTIČ, TARIFA, TROSKA, TRUBIČKA, TRÚBKA, TULÁK, 
ŤAVA, VÁNOK, VIZUALIZÁCIA, VODNÁR, VOTRELEC, ZAMESTNANIE, ZÁMIENKA, 
ZÁSADA, ZÁTOKA, ZIMA, ZLODEJ, ZODPOVEDNOSŤ 

Maťka Humajová 
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AKO NECPALY OSLAVOVALI 
SVOJE 660. NARODENINY  

Pripravovalo sa to minimálne rok. V hlavách organizátorov, v srdciach 
Necpalanov. Asi aj preto vo chvíli, keď nadišiel „týždeň T“, nebolo 
necpalskej duše, ktorá by sa netešila. Len v mysliach zodpovedných sa 
tmolila nenápadná otázka: Ako to všetko dopadne? 

 

  Už keď som v hodovú nedeľu 26. 
apríla videla kráčať ľudí z dolného 
konca dediny na horný len preto, 
aby sa zúčastnili procesie, vedela 
som, že veci idú správnym smerom. 
Táto tradícia sa obnovila približne po 
päťdesiatich rokoch, hoci nie v úplne 
pôvodnej podobe. Kedysi totiž niesli 
mládenci a dievčatá sochu Panny 
Márie do Necpál až od prievidzského 
farského kostola. Teraz bola socha 

zamenená za jednoduchý kríž. A ten,  kto to náhodou doteraz nevedel, sa presne 
dozvedel, kde sa nachádza necpalská „Rajčuľa“. Tento dvor obohnaný hustým 
živým plotom, ktorý je tam snáď „odjakživa“, nachádzajúci sa na križovatke ciest 
neďaleko kultúrneho domu, sa totiž stal štartovným bodom nula, odkiaľ procesia 
v nedeľu Dobrého pastiera vyrazila do svojho cieľa. 

Pri tejto príležitosti sa v Necpaloch zišla i provizórne zostavená dychovka. 
Dôchodcovia oblečení v krojoch (medzi nimi i členovia našej rodiny Kamil Petráš a 
Anton Mečiar) zanietene spievali náboženské piesne a veriaci kráčajúci v tesnom 
zástupe za nimi sa veru tiež nedali zahanbiť. Ani počtom. Pri kaplnke sa ich zišlo 
niekoľko stoviek, a tak sv. omša slúžená prievidzským dekanom Vladimírom 
Slovákom priniesla i hojný duchovný úžitok. Ako inak začať niečo také vznešené, 
ako sú oslavy 660. výročia Necpál, než s Bohom? A ono to prinieslo svoje ovocie... 

Nepršalo. Ani poobede, keď sa na parkovisku pred Mäsiarstvom u Borku 
roztancovali početné páry nôh, aby svojou radosťou podporili vyhrávajúcu 
Necpalanku. Dobrá zábava trvala až do večera a nenechávala nikoho na pochybách. 
Začína sa čosi veľké! 

Tabuľa a výstava 
Po jednom dni pauzy nastal utorok. Vtedy už síce Necpalanov dážď neminul, ale tí 

sa nenechali odradiť. Veď nie sú z cukru! Niekoľko desiatok z nich sa zišlo na 
trávnatom priestranstve neďaleko predajne Lidl, kde bola slávnostne odhalená 
informačná tabuľa Necpál. Vytvoril ju necpalský rodák Ján Bača a jej symboliku 
prítomným vysvetlil člen našej rodiny, súčasný necpalský richtár Rastislav Petráš. 
Tabuľa inšpirovaná niekdajšími erbmi Necpál (tri klasy ako „tri nohy“ podstavy, 
hviezdičky ako ozdobný prvok) je vytvorená z drahého materiálu nenáročného na 
údržbu a mala by tak Necpalanom slúžiť dlhé roky.  
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Program pokračoval ďalej v kultúrnom dome, na mieste, kde dôchodcovia zo 
zozbieraných pamiatok vytvorili nádhernú a obsahovo bohatú výstavu Necpaly (ne)
zabudnuté. Mnohým sa tisli slzy do očí, keď si prezerali staré predmety, na 
existenciu ktorých už dávno zabudli. Väčšina z nich sa preniesla do časov detstva, 
na prašné cesty a chodníky, svieže pastviny a lúky a spomínala na dávne časy... 
Málokomu stačilo vidieť výstavu raz. Väčšina ľudí sa 
vracala a vracala... A kvôli enormnému záujmu sa 
predlžoval i čas otváracích hodín. 

Na výstave sa už začali predávať i špeciálne, na 
túto príležitosť vyrobené kovové magnetky v zlatom, 
striebornom a bronzovom prevedení a štyri 
pohľadnice Necpál zobrazujúce Necpaly v zime, Rok 
na dedine, Život na dedine a Hody v Necpaloch. 

Oficiality 
Vo štvrtok pri stavaní mája boli už Necpalania 

dokonale združení. Spievali ostošesť a žili v očakávaní nasledujúceho dňa. V piatok 
sa totiž oficiálne mal začať program osláv, ktorý sa mnohých z nich bytostne týkal... 
Veď snáď nebolo necpalskej rodiny, v ktorej by nebol niekto ocenený – a cenu si 
mal prevziať práve tu.  

Necpalania boli oddávna známi svojou družnosťou a húževnatosťou a dokázali 
ťahať za jeden povraz. To sa ukázalo i teraz, keď po oficiálnych príhovoroch 
nadšene tlieskali každému, kto sa vybral prevziať si vonkajší znak svojej 
výnimočnosti z rúk primátorky mesta Prievidza Kataríny Macháčkovej.  

I z našej rodiny boli ocenení viacerí jej členovia – „in memoriam“ posledný richtár 
Necpál pred spojením s Prievidzou Jozef Mečiar a murársky majster Peter Petráš st.; 
ale i „reálne“  - žijúci členovia „majster na všetko“ a perfektný zabávač Kamil Petráš 
a hudobníci z Necpalanky.  

Celé podujatie uvádzali počas všetkých dní otec so synom – náš Rasťo a Filip 
Petrášovci. V tejto oficiálnej časti im však výdatne pomohla i mamka Danka a do 
moderátorských aktivít sa zapájal aj kapelník Necpalanky Peter Petráš.  

Kniha 
Do života bola v tento deň uvedená i kniha Necpaly (ne)zabudnuté, ktorú 

v obdivuhodne krátkom čase a s obdivuhodným obsahom zostavila hlavná 
iniciátorka a jedna z hlavných organizátoriek osláv Kvetka Ďurčová. Svojou troškou 
som do nej prispela i ja, keď som v neskoré popoludnie deň pred vydaním dostala 
na jazykovú a štylistickú korektúru plánovaných viac ako 170 strán. Nikdy 
nezabudnem na ten večer, noc, ba až takmer ráno, keď som šrotila stránky jednu 
za druhou, snažila som sa odhaliť čo najviac chýb, pomedzi to som plakala od 
smiechu a medzitým komunikovala s tetou Kikou, ktorá čo najrýchlejšie po mne 
nahadzovala veci správne a posielala tieto materiály svojej dcére, grafičke knihy 
Kristínke Pavelkovej. Ony dve na rozdiel odo mňa v tú noc nespali vôbec... 
Nehľadiac na to, že nasledoval pracovný deň.  
A tak bolo pre mňa veľkou radosťou vidieť toto dielko hotové a pozorovať ľudí, 

ktorí sa k jeho kúpe hrnuli vo veľkých počtoch a nedočkavo v ňom listovali. Mnohí  



20 OSLAVA MAŇA 43 

z nich doma do druhého dňa už minimálne polovicu prečítali. „Nedá sa od toho 
odtrhnúť!“ konštatovali. A robota musela počkať. No ale veď čo, sú oslavy! A tie po 
skončení oficiálnej časti i naďalej pokračovali úspešne.  

Program 
V piatok prebiehala i súťaž Necpalské 

šúľance, ktorej sa zúčastnilo viacero 
družstiev. V jednom z nich sa o víťazstvo 
snažila aj naša Lenka Weissabelová s malou 
pomocníčkou, svojou dcérkou Vanesskou. 
Vlastné družstvo – Traja chrobáci – vytvorili 
s kamarátkou i Silvia Petrášová a jej sestra 
Veronika Šutinská. Originálne boli najmä 
v tom, že mali oblečené vlastné kostýmy, 
v ktorých sa aj počas nasledujúcich dní 
úspešne prezentovali. Ocitli sa na viacerých fotografiách a radosť z nich mali najmä 
deti.  

V piatkovom programe vystúpila okrem iných aj  kapela Lenkinho manžela 
Roderika Weissabela DUO BAND a na záver Necpalanka. Nechýbalo však ani 
predstavenie PrDrTr, ktoré niekoľko mesiacov nacvičoval Fanklub Necpalanky – 
resp. FanNecpaly, najužší organizačný výbor osláv. Názov vznikol od slov „prvá – 
druhá – tretia“, ktoré sú pri bubnovaní veľmi dôležité. A o to tu aj šlo – zabubnovať 
čosi na všetkom, na čom sa bubnovať dá. Čiže nielen na bubnoch, ale napr. i na 
vedrách ☺. Predstavenie pod vedením Ľubomíra Pavelku nacvičil takmer celý 
FanNecpaly, a tak ste medzi „bubeníkmi“ z našej rodiny mohli vidieť i Eriku a Peťa 
Petrášovcov a Evku Humajovú.  

Keď sme večer napriek prudkému dažďu stále zotrvávali na „mieste činu“ 
a natisnutí pod malými stánkami spievali s Necpalankou odušu, nie po prvý raz 
v týchto dňoch som pocítila, že som na naše Necpaly a ľudí v nich nesmierne hrdá... 

Sobota  
A svitlo sobotné ráno. Už od doobedia sa o malé deti starali animátori 

a k dispozícii im zdarma boli početné atrakcie. Tými najmenšími sa začali 
i vystúpenia. Deti z necpalskej škôlky si nacvičili napríklad perfektnú básničku 
o Necpaloch, deti zo špeciálnej školy zas scénku Repka.  

Vystupujúcich v tento deň bolo množstvo. Našu rodinu medzi nimi reprezentoval 
David Petráš s recitátorským predstavením Hluchý a slepý a jeho brat Filip Petráš – 
nielen ako moderátor, ale i ako člen Cimbaliky zo Základnej umeleckej školy 

Ladislava Stančeka v Prievidzi, kde účinkuje 
ako hráč na husliach.  
  Prebiehal i turnaj v bezkontaktnom futbale – 
akési „kalčeto naživo“. Súťažné družstvá sa 
nemohli pohnúť od svojich pridelených tyčí, 
napriek tomu sa im však podarilo streliť 
množstvo gólov. Svoje družstvo zostavili 
aj členovia našej rodiny – Ivetka, Dominik  
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a Marek Floriánovci a Zuzka, Tomáš a Laco Mečiarovci. Súťažili pod názvom Hierge 
deti. Umiestnenie síce nezískali, ale reprezentovali nás dôstojne. Náš ocino Jozef 
Humaj hral za Necpalské britvy a tomuto družstvu sa podarilo získať krásne tretie 
miesto.  

Večer ešte nechýbalo Nečakané prekvapenie PrDrTr a ani perfektný koncert 
skupiny Elektric, v ktorej hrá ujo Peťo Lachký z Necpalanky. Pokrvne síce nie je 
členom našej rodiny, ale napriek tomu ako by ním bol – preto ho tu aj spomínam ☺.  

Nedeľné finále 
A svitol záverečný deň osláv. Nedeľný program odštartovala 

opäť naša rodina – Necpalské heligónky v podaní Kamila 
Petráša a Petra Petráša. Kamilko ako mnohokrát po tieto dni 
spieval i ako člen necpalskej folklórnej skupiny Dúbrava. Svoje 
vystúpenia si zopakovali Filip Petráš s Cimbalikou a David 
Petráš s Hluchým a slepým, FanNecpaly s PrDrTr i famózna 
Necpalanka. Počas jej vystúpenia sa na programe opäť 
objavila i prievidzská primátorka, ktorú všetci okolostojaci 
Necpalania s radosťou vykrútili v tanečnom kole. A tak 
program oficiálne uzavreli nielen organizátori, ale i ona. 

Človeku sa ani nechce veriť, čo všetko dokázala zorganizovať 
ochotná partia v okruhu Kvetky Ďurčovej a Petra Petráša... 
V Necpaloch sa počas osláv vystriedalo priam neskutočné 
množstvo vystupujúcich. Prichádzali z Poluvsia, Temeša či Martina – všetci bez 
nároku na honorár. Guláš či kapusta, to bolo jediné, čo za svoje vystúpenie dostali. 
(Samozrejme, ak k tomu nerátame mohutný potlesk ☺.) Napriek tomu prišli hrali 
a spievali. (Len pre zaujímavosť, v jednorazových tanieroch sa počas osláv vydalo 
približne 1300 porcií gulášu, pričom mnohí hostia jedli i z normálnych tanierov.) 

Počasie nebolo ideálne, no stále bolo „plno“. Necpalania si vážili, čo pre nich 
vzniklo a sedeli na programe i za dažďa či zimy. Nerobili výtržnosti a podávali 
pomocnú ruku všade, kde sa stalo. O ich zdravotnú bezpečnosť sa po celý čas staral 
tím zdravotníčok z našej rodiny – Evky Humajovej, Vierky Šmidovej, Danky 
Petrášovej, Katky Svobodovej (mimo rodiny bola len členka FanNecpaly Ľudka 
Bátorová).  

Dbalo sa i na detaily. Obnovila sa hodová tradícia vešania vencov na kríže – tie 
tohtoročné vytvorila spolu so svojimi pomocníčkami ďalšia členka našej rodiny 
Helenka Mečiarová. Necpalský stolár Pavel Bátora vyrobil pohyblivé multifunkčné 
pódium, ktoré poslúžilo i oltáru, i Necpalanke. O plynulý chod vecí na javisku sa zas 
staral pódiový riaditeľ Milan Petráš. A v Dúbrave okrem uja Kamila spieval aj ďalší 
člen našej rodiny, ujo Tóno Mečiar. 

Mnohí sponzori prispeli do tomboly vecnými cenami, iní prispeli finančne. A hoci sa 
našli i nejakí tí kritici (ako inak), drvivá väčšina účastníkov nešetrila slovami chvály. 
Veď si ich organizátori aj zaslúžili... 

Teta Kika, ujo Peťo a celý FanNecpaly, som hrdá na Vás i naše Necpaly!!! 
 

Petra Humajová 
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AKO SOM SA STAL (SKORO) NECPALANOM 
  
Keď som v roku 1989 prijal ponuku Peťa Petráša, aby som im prišiel 

nastaviť zvuk do kapely, vôbec som netušil, do čoho idem a aké to bude 
mať pre mňa aj moje okolie nedozierne následky.  

  
  Prvýkrát som vtedy počul o Necpalanke a nepoznal 
som (okrem Peťa, s ktorým sme boli „banícki“ 
kolegovia) nikoho z tejto kapely. Hrali vtedy na 
Magure pre osamelých, mali nový mix – oranžovú 
Teslu – Peťo hral heligónku, jeho brat Milan bicie 
(obaja sú necpalskí rodáci, a preto Necpalanka), 
Jožko Šúšol basu a Janko Chrebet trúbku.  
Prvýkrát som sa vtedy „stretol“ s heligónkou a učaril 
mi zaujímavý súzvuk trúbky a heligónky. No a tiež aj 

to, že Necpalanka hrala veľa ľudoviek, ktoré Peťo tak upravil, že mali hlavu a pätu. 
Skutočne ma riadne prekvapili - ani nie tak hraním, ale hlavne náladou a 
atmosférou, ktorú som ešte vtedy nechápal a nevedel opísať.  

Zvuk sme nastavili, aj echo (nebolo to nič zložité), chalani zostali hrať a ja som sa 
pobral domov bohatší o trochu iný rozmer hudby, v akej som žil dovtedy.  

Ako som už uviedol, s Peťom sme boli kolegovia na Bani Nováky, stretávali sme sa 
v práci a už vážne neviem, odkiaľ a kedy prišla reč na to, že by sme mohli spolu 
hrávať v Necpalanke. Skrátka sme sa jedného dňa dohodli, ja som prišiel 
s klávesom, padli sme si do nôty - a už sa ma nezbavili. 

Hranie s Necpalankou, milí priatelia, to nie je len hranie. To sa automaticky 
stávate „skoročlenom“ rodín Petrášovcov a Mečiarovcov, kamarátom ostatných 
susedov zľava, sprava, zhora i zdola, účastníkom všetkých, podotýkam všetkých 
rodinných osláv, vrátane menín, výročí, ako aj všetkých osláv potomkov a 
príbuzných uvedených famílií.  

Stávate sa priateľom všetkých priateľov Necpalanky, stretávate sa s nimi ráno, na 
obed, poobede, večer a v noci, nielen v necpalskom kulturáku, ale aj po 
necpalských krčmách, parkoviskách, dvoroch, altánkoch a chodníkoch, skrátka 
kedykoľvek a kdekoľvek. 

Stávate sa hercom, bláznom, básnikom, komediantom, puberťákom, bavičom 
samého seba, detí a vnúčeniec, ale tiež aj rodičov a starkých ... skrátka čímkoľvek, 
čo prekvapí, poteší a rozveselí. 

Stávate sa účastníkom, ale aj obeťou ich šialených nápadov a prekvapení, 
konzumentom ich domácich produktov, navarených, napečených, zaúdených, 
hustých aj tekutých, kritikom ich domácich prác a koníčkov, kolaudátorom ich 
stavieb a úprav bytových aj domových, účastníkom ich radostí a úspechov. 

Stávate sa nielen otváračom plesovej sezóny ale aj hrobárom Basy Rózy, keď na 
jej pochovávanie príde fašiangový sprievod a necpalské masky vaše snaženie o 
totálne utancovanie komentujú výkrikmi: „Nevládzu!“ 
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Stávate sa účastníkom každoročných augustových rodinných výletov, kedy 
nastúpite do autobusu, neviete, kam idete; s kým idete, to len tušíte; nemáte ani 
šajnu, čo budete celý deň robiť. Máte len rezeň, pálenku, pár drobných a dobrú 
náladu... A vždy v noci, keď sa vrátite, tak nechápete, ako to ubehlo a neveríte, že 
to bol iba jeden jediný deň. 

Stávate sa na pár chvíľ obyvateľom úplne iného sveta, než v akom bežne žijete. 
Nemyslíte na nič, je vám dobre, máte krásny pocit z ľudí okolo seba, lebo okrem 
toho, že sa viete s nimi zabaviť, tak si viete pomôcť, poradiť, spoľahnúť sa a vážiť 
si jeden druhého. 

Toto všetko sa mi skutočne stalo, keď som vstúpil do tohto „sveta“ a doteraz je to 
pre mňa neskutočné a vzácne, že to takto funguje. Teším sa a som vďačný za 
každú chvíľu v blízkosti Necpalanky, lebo - ako som už vyššie napísal - nie je to len 
o hraní...  

A keď už je to výročie Necpál, rád by som poďakoval všetkým, ktorí toto spôsobili 
(oni všetci presne vedia, o kom píšem). A Vám, ktorí to neviete, prajem aby ste v 
živote aspoň na chvíľu spoznali tie pocity, ktoré ja s Necpalankou a jej okolím 
prežívam už pekných xx rokov. 

  

Peter Lachký, klávesák Necpalanky a „skoročlen“ rodiny 
  

(Z knihy Necpaly (ne)zabudnuté) 
 

 MÔJ POHĽAD NA OSLAVY 
 Veľmi som sa na oslavy v Necpaloch tešila a všetko som prežívala spolu 
s organizátormi. Aj keď tu už nebývam, Necpaly sú mi stále veľmi blízke. Preto sme 
sa s rodinou snažili prísť aspoň na posledné tri dni osláv. Teším sa, že sa mi 
podarilo zúčastniť súťaže vo varení šúľancov a zostaviť súťažné družstvo, 
pozostávajúce okrem mňa a mojej sestry Silvie i z kamarátky Lucky, ktorej sestra je 
autorkou ušitých kostýmov „Traja chrobáci“. V nich sme aj súťaž absolvovali – naše 
družstvo sa volalo „Tri chrobáčky“.  

Všetko som si to užívala, tú neskutočnú atmosféru, ľudí, ktorí sa na vás pozerajú, 
usmievajú sa a chcú sa s vami fotiť – hlavne deti. V kostýmoch sme sa pre veľký 
úspech zúčastnili osláv aj počas nasledujúcich dvoch dní. Bola som šťastná, že 
robíme druhým radosť. A pozorovať ľudí, ako sa zabávajú pri programe, bolo 
skvelé. Dúfam, že súťaž vo varení šúľancov i v bezkontaktnom futbale sa bude 
konať aj v ďalšie roky.  

Veľké poďakovanie patrí všetkým organizátorom, zúčastneným, ale aj tým, ktorí 
čo i len nejakou drobnosťou prispeli k takému veľkolepému dielu, ako boli tieto 
oslavy. Veľmi sa teším aj z knihy vydanej k tomuto jubileu, z toho, že som mohla 
načrieť do minulosti a zvykov Necpalanov a predstavovať si, ako asi to bolo. Bol to 
pre mňa nádherný zážitok, na ktorý budem isto spomínať po celý svoj život.  

  

Veronika Šutinská 
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ALE TÁ SYMFÓNIA SA ZAHRAŤ DÁ... 
(Katolícky kútik) 

 
Vo Svätom písme sa nachádzajú dva príbehy s podobným motívom, 

ktoré však v niečom navzájom vstupujú do kontrastu. Príbeh 
o Babylonskej veži a príbeh o zoslaní Ducha Svätého. Jeden v Starom 
zákone, druhý v Novom.  

 
Tým spoločným motívom je „porozumenie“. Kým však v prvom príbehu je na 

začiatku „jeden jazyk a rovnaké slová“ (porov. Gn 11,1), v druhom sú prítomní 
„Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, 
Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, 
Židia a prozelyti, Kréťania i Arabi“ (porov. Sk 2, 9-11). Jednoducho obrovské 
množstvo národov.  

Starozákonný príbeh hovorí, že kedysi všetci ľudia hovorili jedným jazykom. Bolo 
im jednoduché dohovoriť sa a ich sebavedomie vzrástlo natoľko, až sa rozhodli 
urobiť čosi neslýchané: „Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude 
siahať až do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej 
zemi!“ (Gn 11, 4) V podstate sa rozhodli vynechať zo svojho života Boha. Mali pocit, 
že sa mu vyrovnajú a všetko dokážu spraviť i bez neho. Ale čo sa stalo? Ich úsilie 
bez Boha nemalo úspech. Zrazu si prestali rozumieť a dielo nikdy nedokončili. 
Roztratili sa po zemi práve tak, ako si to na počiatku neželali. 

A „roztratení“ zostali až do príchodu Ježiša, resp. ešte dlhšie, až do príchodu 
Ducha Svätého. Vtedy sa podľa novozákonného rozprávania zrazu strhol veľký 
hukot a ľudia rôznych národov sa k danému miestu, odkiaľ hluk prichádzal, zbehli 
zo všetkých strán. A tu uvideli apoštolov, pôvodom Galilejčanov, rečniť – a všetci im 
rozumeli! Bolo to pre nich neuveriteľné. „Ako je to možné?“ pýtali sa sami seba. 
„Každý z nás je odinakiaľ a každý z nás im rozumie!“ (porov. Sk 2, 11-12) 

Kde je pes zakopaný? Ako je možné, že tí starozákonní ľudia si rozumieť prestali 
a novozákonní zas začali? Odpoveď je jednoduchá. Novozákonní ľudia dostali dar 
Ducha, ktorý zjednocuje a spája. Preto si navzájom začali opäť rozumieť, a preto 
boli zrazu schopní spolu konať veľké diela. 

Prečo o tom píšem práve teraz? Lebo v posledných mesiacoch som i ja bola 
minimálne dvakrát svedkom takéhoto pôsobenia Ducha. Prvýkrát počas našich 
necpalských osláv, pripravených na čisto dobrovoľníckej báze. Asi ani nie je možné 
spočítať, koľko ľudí sa zapojilo do procesu tvorby tohto podujatia úplne nezištne 
a zdarma, len preto, aby vzniklo. Druhýkrát počas festivalu Verím Pane 
v Námestove, ktorý sa konal už po dvadsiaty piatykrát. Napriek tomu, že účinkujúci 
na tento festival musia pricestovať na vlastné náklady a za vystúpenie nedostanú 
nič; a účastníci sa častokrát musia zapojiť so služby, aby všetko fungovalo; našlo sa 
opäť viac ako päťdesiat interpretov, ktorí prišli ponúknuť svoje umenie bez nároku 
na honorár a niekoľko tisícok účastníkov, ktorí ich svojou prítomnosťou prišli 
podporiť. „Ono je vlastne úplne na hlavu, že takéto čosi funguje,“ napísal mi jeden  
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z hlavných organizátorov. A predsa to funguje. Vo svetskom meradle je to všetko 
totálne nelogické. V tom duchovnom... Bohu je predsa všetko možné ☺. 

Istý príbeh hovorí o tom, že Boh zložil prekrásnu symfóniu a rozhodol sa dať ju 
zahrať vynikajúcemu orchestru. Vynašiel rozličné hudobné nástroje a zveril ich 
hráčom s jedinečnými schopnosťami. Rudkovi dal basu, Broni husle, Silvii harfu, 
Gitke zvonkohru... A bol z toho nadšený. Očakával vynikajúci koncert. Sám sa 
zhostil úlohy dirigenta a začal dirigovať. Lenže čo sa nestalo? Všetko znelo úplne 
falošne. A prečo? Lebo nik sa na Boha nepozeral a každý si hral podľa svojho... 
(podľa Eliasa Vellu) 

Oslavy 660. výročia Necpál i 25. ročník festivalu Verím Pane boli pre mňa živým 
dôkazom toho, že tá pekná Božia symfónia sa predsa len zahrať dá. Možno to, čo 
organizátori a účinkujúci vo svojom srdci počúvali, nebolo vždy pomenované 
pojmom „Boh“ – no predsa to bol On. Nezištná služba, priateľstvo a všadeprítomná 
láskavosť boli toho dôkazom.  

 
Petra Humajová 

 

ÓDA NA NECPALY 

Každý povie, každý riekne, 
Necpaly sú miesto pekné, 
niet krajšieho miesta vari 
v celom našom šírom kraji. 
 

Za potokom byty rastú, 
kto v nich býva to tu istí, 
V Necpaloch sa dobre máme, 
spievame a zabávame. 
 

Z Necpál vzišli známi ľudia: 
maliar, vedec, futbalista, 
hlavičkár aj ďalší iní 
z Dúbravy či Karasiny. 
 

Klub dôchodcov - ľudia milí, 
na Centrum sa premenili, 
Necpalanka, tá tu hráva, 
Fanklub sa k nim rád pridáva. 
 

Každý povie, každý riekne, 
Necpaly sú miesto pekné, 
nie krajšieho mesta vari 
v celom našom šírom kraji. 
 

Nakoniec vám zaspievame, 
v Necpaloch sa dobre máme. 
 

Text upravila Mária Vaňová a odznel 
v podaní škôlkarov na oslavách v Necpaloch.  
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ŽIVOT UČITEĽA V STATUSOCH 
(Pokračovanie siedme...) 

 
14. december 2014 
„Aké vynálezy boli vynájdené v Číne?“ 
„Papier, kompas a púštny prach.“  
 
20. december 2014 
Ešte opravujem písomky, aby som sa i ja dopracovala k nejakým tým dňom voľna 

bez myslenia na povinnosti... No a ôsmakom sa teda pred prázdninami darilo 
„heftiť“, len čo je pravda ☺:  

 
„Vyber si jednu vedeckú oblasť a popíš, aké nové objavy sa v nej v 19. stor. 

uskutočnili.“  
„Zdravotníctvo - bola objavená éterová injekcia.“ (Malo byť narkóza.) 
 
„Čo bolo potrebné na vybudovanie nových priemyselných podnikov?“ Mala som na 

mysli pracovnú silu a kapitál, ale dočkala som sa akurát tak odpovede „železo 
a tehly“ ☺. 

 
„Vysvetli, o čo sa snažilo romantické umenie.“ 
„O vyznávanie lásky v obrazoch.“  
 
„Napíš meno aspoň jedného slovenského vynálezcu a jeho objavu.“ 
„Štefan Harabin.“ (Ale čo objavil, to som sa od dotyčného žiaka už nedozvedela... 
☺) 

 
„Ktoré tri umelecké smery sa objavili v Európe v 2. polovici 19. storočia?“ 
„Socializmus, komunizmus, asocializmus.“  
 
„Ktorý ruský cár bojoval v severnej vojne?“ 
„Abraham Lincoln.“  
 
„Čím sa odlišoval Sever od Juhu USA?“ 
„Sever mal viac rozumu.“  
 
No a dochomolené mená boli tiež dobré...  
Giuseppe Garibaldi - Guzepe Gespuzi 
Camillo Cavour - Camilo Camilota, Camillio Gavochi 
 
13. január 2015 
Nový názov básne Sama Chalupku: Trenčín Poničan ☺. 
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27. január 2015 
Keď si šiestaci len 

letmo pozrú učivo zo 
starovekého Grécka a 
potom píšu písomku... 
z Aristotela sa hravo 
stane Aristokrates a z 
Perikla Peristokles; v 
Grécku sa zjaví 
neznáme mesto 
menom Propolis; 
Perikles podporuje 
sochárov a fyzikárov; 
kolónie sú skupiny 
živých vecí, napr. 
mravcov; otec dejepisu Herodotos donesie ľuďom oheň a kalokagathia je „spojenie 
krasateľa a dúše“. Normálne sa zamýšľam nad tým, či som tie hodiny vôbec odučila 
- lebo skôr sa mi zdá, akoby som tam ani nebola ☺. 

 
2. marec 2015 
Dnes ma pobavil záznam jedného môjho piataka z čitateľského denníka. Viete, 

aké poučenie si zobral z Rozprávky psej od Karla Čapka? „Že sa nemám nikdy opiť a 
zabudnúť psa v krčme.“ ☺☺☺ 

 
18. jún 2015 
Niekedy je to aj myslené dobre, ale vyznie to vtipne...:  
„Aké boli úlohy kráľa v stredoveku?“  
„Musel schvaľovať všetko, papier razítkovať, pomáhali mu radcovia.“  
 
No a tomuto neviem ako mám rozumieť ☺:  
„Popíš, ako sa zo slobodných roľníkov stávali poddaní.“ 
„Tak, že sa vydali s bohatou ženou.“  
 
„Ako sa nazýval stredoveký umelecký sloh, pre ktorý boli typické hrubé múry a 

malé okná?“ 
„Gregoriánsky chorál.“  
 
„Kto je zakladateľom prvého kláštora?“ 
„Svätý Peter.“  
 
„Ako prispeli stredovekí rehoľníci k rozvoju hospodárstva?“ 
„Vyrobili pivo - Radler - Smädný mních.“  
 

Píše sám život, zaznamenáva Petra Humajová 
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ZMODERNIZOVANÁ ČERVENÁ ČIAPOČKA 
 

Kde bolo, tam bolo, v jednej malej dedinke pri veternej elektrárni bývala Červená 
čiapočka. Jedného dňa dostala SMS do babičky, aby jej išla kúpiť do supermarketu jej 
obľúbené pagáče, ktoré boli práve v akciovom letáku. Červená čiapočka neváhala, 
nasadla na prvý autobus a išla do supermarketu kúpiť to, čo babička od nej žiadala. 

Keď vošla do autobusu, zbadala, že všetky sedadlá sú obsadené, iba jedno je voľné, 
a to pri starom špinavom a škaredom vlkovi. Dobre vychovaná Červená čiapočka sa 
slušne opýtala vlka, či si môže prisadnúť. Vlk jej neodpovedal, pretože mal na ušiach 
slúchadlá. Napriek tomu si Červená čiapočka prisadla.  

Vlk zrazu spozornel a prihovoril sa jej: „Kamže, kam ideš, Červená čiapočka?“ 
„Idem do supermarketu kúpiť babičke jej obľúbené pagáče!“  
Vlk sa zamyslel a začal ďalej vyzvedať: „Na koľkú pôjdeš späť?“ 
Vyzvedal preto, lebo dostal veľkú chuť na tie pagáče. Červená čiapočka povedala, že 

hneď, ako nakúpi, pôjde ku babičke, ktorá býva neďaleko od supermarketu.  
Vlk už mal v hlave svoj plán. Vymyslel, že keď pôjde dievčatko s nákupom k babičke, 

počká ho za rohom a pagáče jej zoberie a zožerie.  
Autobus zastal pri supermarkete. Červená čiapočka vystúpila a šla nakúpiť. Vlk 

vystúpil o jednu zastávku ďalej, aby Červená čiapočka nevedela, čo chystá.  
Keď mala Červená čiapočka nakúpené, pobrala sa pešo k babičke. Trošku ju však 

mrzelo, že pagáče boli vypredané, tak kúpila babičke niečo iné, čo babička už dávnejšie 
potrebovala. Bolo to preháňadlo a sekundové lepidlo.  

Keď Červená čiapočka prechádzala tmavou uličkou, zrazu ju prepadol vlk, uchmatol 
jej tašku s nákupom a zhltol ju celú na jeden šup. Myslel si, že sú tam tie pagáče. 
Červená čiapočka bola prekvapená. Nevedela, že vlkom tak veľmi chutí preháňadlo 
a sekundové lepidlo.  

Zrazu sa s vlkom začali diať čudesné veci. Vypučil oči, vyceril zuby a začal si 
naťahovať uši. Červená čiapočka sa ho pýta: „Vĺčik, a prečo máš také veľké oči?“ 

„Lebo som asi zožral niečo iné ako tie pagáče.“ 
Červená čiapočka sa ho ďalej pýta: „Vĺčik, a prečo máš také vycerené zuby?“  
„To preto, lebo ich mám zalepené od lepidla,“ odpovedá vlk.  
„Vĺčik, a prečo si tak naťahuješ uši?“ 
Vlk nahnevane odvrkne: „To aby si videla, ako ťa vyťahám za uši, ty nezbedné 

dievčisko! Veď ty si mi v autobuse vravela, že ideš kúpiť chutné pagáče a kúpila si 
preháňadlo a sekundové lepidlo!“ Ani to nedopovedal a musel letieť na záchod.  

Červená čiapočka po vlkovom odchode len pokrútila hlavou a odišla k babičke, aby jej 
povedala čo sa jej dnes prihodilo. Prišla k chalúpke a zrazu ju pred babičkiným domom 
čakal ten hrozný vlk. Nestihla ho zastaviť – a bolo po babičke. A zrazu chňap! A bolo aj 
po Červenej čiapočke.  

Ešteže išiel okolo mladý šuhaj a rozrazil dvere, lebo počul silné chrápanie a kašľanie. 
Uvidel hrozného vlka, nezaváhal a zavolal SOS. Záchranka prišla a odviedla vlka do 
nemocnice na CT-čko. Tam zistili, že Červená čiapočka a babička sú v bruchu. Rozrezali 
ho a vybrali ich von. A vlkovi, ktorý bol v kóme, dali do brucha kamene.  

 
Víťazná literárna práca súťaže Mladý tvorca ; autorka: Ninka Richterová, 5.A, ZŠ Koš 
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RECEPTY 
 

Orechovo-snehové tyčinky 
 

4 bielky, 30 dkg kryštálového cukru, 15 dkg 
orechov 
Z bielkov šľaháme sneh, postupne zašľahaváme 

cukor, potom šľaháme nad parou asi 10 – 
15 minút, odložíme, primiešame orechy a na 
plech vyložený papierom pomocou vrecúška 
vytláčame tyčinky. Pečieme 15 minút na 125° pri 
trošku otvorenej rúre, potom rúru zavrieme a pri 
tej istej teplote pečieme ešte 15 minút. Vychladnuté ľubovoľne upravíme (môžeme 
len pofŕkať čokoládou, alebo ozdobiť krémom a máčať do čokoládovej polevy). 
Namiesto orechov môžeme použiť kokosovú múčku. 

Makové rezy 
 

70 dkg sliviek, 10 dkg mletého maku, 20 dkg 
hladkej múky, 1 prášok do pečiva, 3 vajcia, 10 
dkg práškového cukru, 8 dkg kryštálového cukru, 
10 dkg Palmarínu (Hery...), 2 dcl mlieka 
Posýpka: 7 dkg hrubej múky, 5 dkg kryštálového 
cukru, 4 dkg masla 
Hrubú múku, kryštálový cukor a maslo 
spracujeme na posýpku a odložíme do chladu. 
Polovicu mlieka prevaríme, prisypeme k nemu 

mak, odstavíme a necháme vychladnúť. Zmäknutý tuk vymiešame s práškovým 
cukrom a postupne doň zašľaháme žĺtky. Do žĺtkovej peny vmiešame vlažný mak, 
zvyšné mlieko, tuhý sneh vyšľahaný s kryštálovým cukrom a preosiatu múku 
s práškom do pečiva. Cesto rozotrieme na tukom vymastený a múkou vysypaný 
plech s vyšším okrajom. Na vrch poukladáme polovice umytých, osušených sliviek, 
posypeme ich posýpkou a upečieme. Vychladnuté pokrájame na rezy. 

 

Oblátkové rezy – čokoládové 
 

20 dkg čokolády na varenie, 1 dcl silnejšej 
kávy, 15 dkg masla, 2 žĺtky, 4 PL práškového 
cukru 
Polámanú čokoládu rozpustíme v horúcej káve, 

vymiešame do hladka a necháme vychladnúť. 
Žĺtky vymiešame s cukrom, pridáme maslo, 
dobre vymiešame, pridáme k vychladnutej 
čokoláde, vyšľaháme krém, plníme oblátky, 
naplnené zaťažíme, necháme postáť, vrch potom ľubovoľne upravíme. 

 

Recepty vyskúšala a dobrú chuť všetkým želá Filka Petrášová 
Recepty z predchádzajúcich čísel časopisu MAŇA nájdete na www.casopis-mana.sk  
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Z ARCHÍVU 
 

V rubrike Z archívu sa teraz prenesieme obdobím od Veľkej noci až ku 
letným prázdninám. Píše siedmačka a ôsmačka Petra Humajová – vtedy 
13-ročná. 

 

Veľkonočný pondelok 
 

Veľkú noc mám vcelku rada, ale zo srdca nenávidím oblievačku. 
Keď som bola malá, schovávala som sa pod stôl alebo za dvere. Pri malých 

chlapcoch to pomohlo, ale ostatní ma hneď našli a riadne vyoblievali. Oblievajú len 
mňa, lebo maminka je vraj pristará a sestra primladá.  

Pamätám sa na jeden veľkonočný pondelok, keď sa všetky veci z mojej skrine 
sušili a ja som si už nemala čo obliecť. Aby sa to už druhý raz nestalo, o rok som si 
obliekla pršiplášť. Mala som už od prezliekania pokoj, no tento rok už neviem, čo 
mám robiť. Z pršiplášťa som vyrástla a už skoro rok rozmýšľam, čo spraviť, no 
zatiaľ mi nič nenapadlo.  

Druhou nevýhodou Veľkej noci sú voňavky. Každý kúpač má inú a vlasy mi potom 
od nich nevoňajú, ale smrdia. A nielen vlasy, ale aj celý dom. Veľkonočný pondelok 
je deň, kedy ma vždy bolí hlava. 

No tento deň má aj svoje výhody: nemusíme ísť do školy, nemusíme sa učiť, 
v televízii býva aspoň teraz niečo dobré a starká každý rok upečie vynikajúce koláče. 
Môj brat ma neoblieva, lebo vie, že na druhý deň by bol zobudený vedrom vody. 
Niekedy mi podaruje aj 100 Sk a môžem jesť jeho čokoládové maškrty. To je ďalšia 
výhoda veľkonočného pondelka. 

Keď sa tak na to pozriem, tento deň má viac výhod ako nevýhod a je to vlastne 
zábava. 

 
Beletrizovaný životopis 
 

V jedno zasnežené februárové popoludnie sa v bojnickej nemocnici ozval plač. To 
som ja oznamovala svoj príchod na svet. Dostala som meno Petra. 

Veľmi rada som sa vozila v kočíku. Tak rada, že som z neho vyhodila aj svoj 
najmilší cumlík. Ďalší cumlík som veľkodušne darovala nášmu psovi na večeru. Či si 
pochutnal, to neviem.  

Bola som poslušná až do chvíle, kým som nemala brata. Stále som doňho húdla 
rozprávky a svoje výmysly, pretože nik iný nemal toľko času, aby si ma vypočul. 

Onedlho však sladké chvíle skončili. Začala som chodiť do škôlky. Nechcelo sa mi 
ráno vstávať a vôbec mi nechutilo, čo tam varili. Páčilo sa mi tam iba vtedy, keď 
sme sa hrali.  

O nejaký čas som išla na zápis do školy. Odišla som odtiaľ zronená, lebo som len 
napočítala do päť a pomenovala som farby, ja som však chcela povedať aj 
básničku. 

Nadišli letné prázdniny, počas ktorých som dostala malú sestričku. Mala som ju 
nadovšetko rada, aj keď to tak asi nevyzeralo. Prečo? No raz som ju s bratom vozila 
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po dvore a na nerovnom teréne sme ju vysypali z kočíka. Ešte šťastie, že sa jej nič 
nestalo! 

1. septembra 1991 som po prvý raz prekročila školské brány. V škole som od 
samého začiatku dosahovala výborné výsledky. Veľmi rada som čítala. Od tretej 
triedy som však na svoju veľkú záľubu už nemala toľko času, pretože som začala 
hrať na klavíri. 

Odvtedy sa mi nič také zvláštne nestalo, iba párkrát na nás v triede popadala 
omietka a pred letnými prázdninami sme v triede bojovali s mravcami. 

Teraz navštevujem siedmy ročník základnej školy. Mojím cieľom je dostať sa na 
dobrú strednú školu a mať dobrú prácu. 

 
Čo príjemné som zažila 
Cez prázdniny som bola spolu so Silviou v Brne. V jednu 

nedeľu sme sa spolu s tetou, malý Dominikom a ujom 
vybrali na Brnenskú priehradu. 

Išli sme tam s úmyslom vykúpať sa. Priehrada však už 
začala „kvitnúť“ a hygienici neodporúčali kúpať sa tam. 
Vošli sme teda bránou pred priehradou s nápisom: 
„Nezamestnaným vstup zakázaný!“ A tak sme sa dozvedeli, 
že ujo je členom jachtárskeho klubu. Sadli sme si na terasu 
domu a čakali sme, čo sa bude diať. Zanedlho ujo prišiel 
a oznámil nám, že pôjdeme na plachetnicu. Doniesol so 
sebou aj červené záchranné vesty. Obliekli sme sa do nich 
a spolu s tetou sme vykročili smerom k člnu. Keď sme doň 
nasadali, strašne sa kýval a my sme sa báli. Priplávali sme 
k plachetnici a nasadli sme do nej. Riadne sme si ju 
poobzerali zvonku i zvnútra. Majiteľ plachetnice napol plachty a už sme išli. Keď 
sme si už na to kývanie zvykli a nabrali sme odvahu, sadli sme si na špic 
plachetnice. Pri zmene smeru sa loď naklonila a Silvia si máčala nohy vo vode. 
Jazda trvala asi hodinu. Preplávali sme skoro celú priehradu a na záver jazdy teta 
skoro spadla do vody. Zastali sme pri móle, poďakovali sme sa a hneď sme bežali 
za ujom porozprávať mu, ako bolo. 

Na tento zážitok budem ešte dlho spomínať a pripomínať mi ho budú aj dve 
fotografie.  

Maňa 
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Kamaráti zo štúdií sa po rokoch zídu 
a plánujú spoločný výlet. 
Čech: „Ja vezmem šunku.“ 
Nemec: „Ja vezmem pivo.“ 
Francúz: „Ja vezmem víno.“ 
Škót: „Ja vezmem brata.“ 

☺ 
Babička sa pýta vnuka: 
„Tak čo, Tomáško, ako sa máš?“ 
„No, ujde to, len s tvojou dcérou sú stále 
problémy.“ 

☺ 
Dvaja kamaráti sa bavia o tom, kde 
v meste je dobrá reštaurácia. 
„Človeče, Pod orechom si vždy dám do 
nosa...“ 
„To tam majú takého vynikajúceho 
kuchára?“ 
„Nie, lietacie dvere.“ 

☺ 
„Hovoríte po anglicky?“ pýta sa muž 
slečny v bare. 
„Áno, ale len so slovníkom.“ 
„A s ľuďmi sa hanbíte?“ 

☺ 
„Oci, čo je to civilizácia?“ 
„No, ako by som ti to vysvetlil... To je 
tak, keď chceš vedieť, aké je vonku 
počasie, sadneš si k televízii a počkáš na 
správy namiesto toho, aby si sa pozrel 
von oknom.“ 

☺ 
„Ako to, že váš syn má taký rovný 
chrbát?“ 
„To je jednoduché. Každý mesiac mu na 
stole zdvihneme monitor počítača o pár 
centimetrov vyššie.“ 

☺ 
Do sakristie prišli mladí rodičia 
s dieťaťom.  
„Prišli sme dať pokrstiť dieťa.“ 
„Aké mu dáte meno?“ 
„Neptún.“ 
Kňaz na nich vyvalí oči.  

„To nejde. To je pohanské meno. 
Vyberte si svätého patróna.“ 
„Kde ho máme hľadať?“ 
„Otvorte si, povedzme, litánie ku 
všetkým svätým, a ktoré meno sa vám 
ako prvé zapáči, to mu dajte.“ 
Po krátkej porade sa rodičia rozhodli: 
„Dobre, bude sa volať Kyrie eleison.“ 

☺ 
K lekárovi príde obézna pacientka: 
„Pán doktor, ja si to vôbec nedokážem 
vysvetliť, prečo stále priberám. Veď jem 
ako vrabec!“ 
„Vážená pani, tým sa všetko vysvetľuje. 
Vrabec totiž denne zje toľko, čo sám 
váži...“ 

☺ 
V raji. 
Eva: „Miluješ ma?“ 
Adam: „A mám na výber?“ 

☺ 
„Cítila som, ako veľmi nie som vo forme, 
a tak som sa rozhodla zacvičiť si 
aerobik. Ohýbala som sa, krútila, 
skákala, hopsala a hodinu som to 
rozdýchavala. A keď sa mi konečne 
podarilo napchať sa do toho dresu, 
hodina aerobiku skončila.“ 

☺ 
Na Divokom západe: 
„Hovoríš, Jim, že ti bandita ukradol 
koňa, peniaze, hodiny... Kolt si nemal?“ 
„Mal, šerif. Ale ten sa mi podarilo ukryť.“ 

☺ 
Pán farár dal vymeniť ozvučenie 
kostola. V nedeľu ráno však práce ešte 
neboli dokončené, preto kňaz pokladal 
za potrebné veriacich na to upozorniť. 
Pristúpil k ambóne s mikrofónom a 
povedal:  
„Mám problémy s mikrofónom.“ 
A ľudia mu ihneď zborovo odpovedali: 
„I s duchom tvojím.“  


