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Pár slov na úvod
Nedávno ma zaujalo kdesi začuté slovo “Prokras-
tinácia”. Vyhľadal som si teda v slovníku cudzích
slov jeho význam. A ten je: Prokrastinácia je, v
skratke, chorobné odkladanie úloh na neskôr. (na
zajtra... Pozná to určite každý z nás) a vraj sa vys-
kytuje najčastejšie u študujúcej mládeže. Na roz-
diel od lenivosti, ktorá je skôr fyzická je to vraj vec
psychiky. A čo na to uznávaný český psychiater

a pedagóg Jaroslav Maximilián Kašparů? „Součas-
né technologie nás naučily lenosti, a lenost patří
mezi sedm hlavních hříchů. A protože je to oškli-
vé slovo, vymysleli jsme si pro ni nové pojmeno-
vání. U nás už není líných lidí, my
prokrastinujeme." Tak nebuďme leniví, prichádza
jar. Poupratujme si špajze a snáď sa zbavíme aj
nejakých tých vírusov.

Váš starosta

Veľkonočné priania
Milí priatelia!

Vo svetoznámom románe od Victora Huga Bedári
trestanec Jean Valjean ukradne biskupovi strie-
borné náčinie. Celým príbehom sa tiahne
myšlienka spojená so striebornými svietnikmi,
ktoré mu biskup daruje a dodá: „Jean Valjean,
brat môj, už nepatríte zlu, ale dobru. Kúpil som si
vašu dušu; odnímam ju čiernym myšlienkam
a dávam ju Bohu.“ Tie svietniky mu budú pri-
pomínať to, čo sa vtedy stalo. Po celý život sa od
tejto udalosti snažil byť dobrým človekom. Určite
máte vo vašich domácnostiach veci, ktoré vám
pripomínajú dôležité, aj rodinné udalosti.
Niekde sú fotografie alebo obrazy na stenách,
inde sú zavesené aj kríže. Pre niekoho kríž pred-
stavuje kus dreva pre iného je to znak viery
v Boha. Odlišné pozeranie na svet však nezna-
mená, že nemôžeme konať dobro. Veľkonočné
sviatky, ktoré budeme prežívať aj tento rok v ob-
medzenom režime nech sú pre nás príležitosťou
konať dobro, všade kde sa dá. A keď to všetko
skončí a nájdeme kdesi v kúte pohodené rúško
alebo respirátor, nech nám to pripomenie, že som
sa aj vtedy učil robiť dobre všetkým.
Toto vám vyprosujú bratia z kláštora v Lorinčíku

Resurrexit sicut dixit!

Milí Lorinčania, rád by som vás pozdravil v tomto
veľkonočnom čase slovami starodávneho hymnu
„Raduj sa nebies kráľovná“, ktorý v sebe nesie ta-
jomstvo Kristovho zmŕtvychvstania. Ježiš Kristus
vstal, ako predpovedal. Tieto slová nájdeme aj na
veľkej vstupnej bráne ku kostolu v Lorinčíku.

Chcem nám všetkým zapriať, aby sme boli ľuďmi
nádeje a viery. Nech sme v tomto veľkonočnom
čase naplnení radosťou a nech nám prichádzajúca
jar prináša a vlieva novú sviežosť do našich dní.
Aleluja!

S pozdravom Martin Novotný, farár

Apríl 2021 Noviny MČ Košice - Lorinčík, Nepredajné č.1/2021
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Oznamy a krátke správy
Kontajnery na zber použitých
textílií, oblečenia a obuvi
MČ Košice – Lorinčík v spolupráci s občianskym
združením Ekocharita Východ zrealizovali osade-
nie troch kontajnerov na zber použitých textílií,
oblečenia a obuvi. Umiestnenie kontajnerov sme
skúšobne vybrali na miestach stanovíšť kontaj-
nerov na Macákovej 1 (Dom seniorov Bethesda),
Otočka autobusov a Dom Kultúry v Lorinčíku.
Miesta nájdete v správe aplikácie „Lorinčík“ a na
webstránke mestskej časti. Ak ešte nemáte
nainštalovanú vo svojom smartfóne našu apliká-
ciu môžete sebe alebo aspoň jednému členovi
domácnosti doporučiť jej inštaláciu aby ste mali
vždy rýchle a aktuálne informácie o dianí v Lo-
rinčíku.
Upozornenie: Šatstvo vkladajte vždy v uzavretých
taškách resp. obaloch, ktoré sa vojdú do otvoru
kontajnera.
Za všetkých, ktorí to potrebujú Vám ďakujeme.

Miestny úrad MČ Košice - Lorinčík

Prepojovacia komunikácia
Lorinčík – Pereš
Práce na prepojovacej komunikácii pomaly
začínajú naberať na obrátkach. Po troch kon-
trolných dňoch dvoch geodetických zameriava-
niach a vyjasňovaní detailov projektu
s projektantmi v pondelok začali práce na ods-
traňovaní vrchnej zeminy na cestnom telese
v smere od Pereša. Chceli sme aby sa začalo od ko-
stola avšak zmeny projektovej dokumentácie
hlavne v časti okolo oporného múra pri kostole
sv. Vavrinca si vyžiadajú čas. Chodník, gabiónový
oporný múr a dažďová kanalizácia sa musia
prispôsobiť potrebám a priestorovým danostiam
tak aby boli funkčné a hlavne bezpečné z pohľadu
premávky vozidiel i chodcov. Keďže projekt ne-
počítal s výstavbou verejného osvetlenia !!! (čo
sme pripomienkovali už pred rokmi vtedajším
starostom p. Hovancom i poslancami) Mestská
časť sa rozhodla, že zafinancuje z transferových

peňazí od mesta na investície výstavbu aspoň časť
osvetlenia chodníka okolo kostola a miestneho
cintorína. V časti historického Lorinčíka už vý-
stavba chodníka napreduje čo ešte viac zlepší bez-
pečnosť chodcov v napojení na túto prepojovaciu
komunikáciu.

Tak držme palce zhotoviteľovi firme COLAS
(predtým Inžinierske stavby) aby im to išlo tak,
aby sme na jeseň tohto roka mohli úspešne kolau-
dovať.

Starosta MČ Damián Exner

COVID-ové balíčky pre seniorov
V týchto dňoch distribuuje miestny úrad mest-
skej časti našim občanom nad 60 rokov balíčky
zdravia. Tak sme nazvali balíčky ktoré obsahujú
rôzne vitamíny hlavne C a D, zinok a takisto zdra-
votný materiál respirátory a rukavice. Tento prís-
pevok na podporu zdravia sa nám podarilo
obstarať vďaka sponzorským darom našich obča-
nov a firiem vo forme financií ale i priamo zdra-
votníckeho materiálu. Naše poďakovanie v mene
príjemcov patrí hlavne Mudr. Dudičovej, p. Unter-
francovi a p. Bernátovi. A takisto spoločnosti
CERE Invest, JS Development a ďalším...
Veľmi pekne Vám ďakujeme.

Miestny úrad MČ Košice - Lorinčík

Gratulujeme
Novonarodeným občanom Lorinčíka sa stal Oliver
Tóth. Rodičom gratulujeme a novonarodenému
prajeme veľa zdravia a šťastia v živote.

Zároveň svoje jubileá oslávili Jozef Kelbel (92 ro-
kov) a Volnerova Agnesa (90 rokov). V rámci celej
redakčnej rady im srdečne prajeme zdravie, šťas-
tie a radosť zo života.

Navždy nás opustili
Navždy nás opustili Marta Szárazová, Helena
Adamčíková, Eleonóra Tokárová, Božena Prop-
perová, Vojtech Szalontay a Marta Lukčová. Česť
ich pamiatke!
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Treba vedieť
Vypaľovanie trávy je
protizákonné!
Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú porasty, hrozí
pokuta do výšky 331€ a priamo na mieste môže
byť udelená bloková pokuta do výšky 99€, práv-
nická osoba až do 16 596€. V prípade, že požiar
spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom aj trestné
stíhanie. Podľa iných zákonov napr. zákone o od-
padoch občanom hrozí pokuta až 1500€ a firmám
až 350 000€. A nejde pri tom iba o vypaľovanie po-
rastov ale i spaľovanie nebezpečného alebo ovz-
dušie nadmerne znečisťujúceho materiálu.

Ak niečo podobné zistíte neváhajte presvedčiť sa
o čo ide a kontaktujteMestskú políciu - 159, polí-
ciu - 158, ohlasovňu požiarov - 150 či tiesňovú
linku - 112 a uveďte kde horí (presnú adresu a tel.
číslo), čo horí, kto volá.

V našej mestskej časti máme na zber biolo-
gického odpadu vytvorený systém zberu formou
dvojtýždňového cyklu BIO kontajnerov. Ich um-
iestnenie nájdete na stránke úradu MČ: https://
lorincik.eu/index.php/sluzby/velkokapacitny-
kontajner

A takisto na kompostovanie môžete využiť službu
mesta Košice na zabezpečenie kompostéra do
každej domácnosti. Nájdete ho tu: https://www
.kosit.sk/komposter-zdarma-pre-kosicanov/

Výrub drevín
O výrube drevín všeobecne pojednáva zákon
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Pre jeho rozsiahlosť uvediem iba najbežnejší prí-
pad a ten je výrub drevín na vlastnom pozemku.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, me-
raným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé kro-
vité porasty v zastavanomúzemí obce s výmerou
do 10 m² a za hranicami zastavaného územia
obce s výmerou do 20 m²,

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na
účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich
výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výru-
bu,

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, me-
raným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v
záhradách a záhradkárskych osadách,

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo ži-
vota človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe
vzniku značnej škody na majetku,
...
h) na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods.
2, (nepôvodné a invázne druhy rastlín a ich drža-
nie a odstraňovanie)

(ostatné tu neuvedené odseky sú špecifické)

Vo všetkých ostatných prípadoch sa oznámenie
alebo súhlas príslušného orgánu štátnej správy
alebo samosprávy VYŽADUJE !!! Ak si nie ste istí,
poraďte sa u nás na úrade najlepšie písomne /
elektronicky na adrese urad@lorincik.eu alebo
starosta@lorincik.eu

O všetky nami vlastnené pozemky sa máme sta-
rať podľa toho o aký druh pozemku ide. Určuje
to druh pozemku a spôsob jeho využívania uve-
dený v liste vlastníctva v registri "C" !

Starosta MČ Košice - Lorinčík
Foto: ilustračné
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Zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva MČ
Dňa 16.03. 2021 sa o 16:00 hod. konalo v poradí
11. Miestne zastupiteľstvo (MZ) MČ Lorinčík.
Konalo sa v náhradnom termíne, nakoľko pod-
ľa pôvodného harmonogramu samalo uskutoč-
niť ešte na konci minulého roku 15.12.2020. Z
dôvodu preventívnych opatrení voči šíreniu CO-
VID 19 a karantény niektorých členovMZ sa vte-
dy nemohlo uskutočniť. Pre pretrvávajúcu
pandemickú situáciu sa aktuálne zvolila
možnosť uskutočniť Miestne zastupiteľstvo
elektronicky on-line formou.

Rokovalo sa na ňom o návrhu investičného plánu
obnovy a rekonštrukcie Domu kultúry. Našim zá-
merom je obnoviť a nejakým spôsobom zre-
konštruovať Dom kultúry, ktorý od posledných
rozsiahlych stavebných úprav chátra. Od výmeny
okien na celej budove nebola dokončená oprava
fasády a tá naďalej zvetráva a rozpadá sa. Roz-
počet MČ nám nedovoľuje pustiť sa do tak roz-
siahlej rekonštrukcie a preto hľadáme možnosti
štátnej podpory cez projekty vypísané v spoluprá-
ci s Európskou úniou.

Hlavná kontrolórka, pani JUDr. Ľudmila Sluneč-
ková, predniesla prítomným svoju hodnotiacu
správu o plnení si úloh miestneho úradu (MÚ) za
ostatné obdobie. Uviedla vývoj hospodárenia MČ
za rok 2020. Doplnila spresnené údaje o podielo-
vých daniach, dane za psa, dane z rozvoja a trans-
feroch z Magistrátu mesta Košice. Zároveň
informovala o pláne kontrolnej činnosti.

Poslanci MZ sa ďalej zaoberali čerpaním rozpočtu
k 31.12.2020. To bolo postupne a položkovite pre-
jednané aj na finančnej komisii. Z toho vyplynul
aj konečný záverečný účet a celoročné hospo-
dárenie MČ za rok 2020. MČ hospodárila v roku
2020 s prebytkom vo výške 8 644,18 Eur. Tento
prebytok hospodárenia sa v zmysle napláno-
vaného rozpočtu na rok 2021 navrhuje čerpať na
už rozpracované investičné akcie ako: miestne
komunikácie a cintorín, na splátky istiny leasingu
traktora, prípadne výdavky súvisiace s pandé-

miou COVID-19. Schvaľoval sa aj rozpočet na rok
2021 a výhľadovo aj na roky 2022 a 2023.

Dodatočne boli schválené plánované termíny za-
sadnutí MZ v roku 2021 a to nasledovne:
16.03.2021, 15.06.2021, 14.09.2021, 14.12.2021.

Prejednávané bolo aj odmeňovanie poslancov MZ
za rok 2020. Tento bod bol presunútý z decem-
brového zasadnutia, ktoré sa pre pandemickú si-
tuáciu neuskutočnilo. Poslanci sa v tomto bode
rokovania zhodli na tom, že rok 2020 bol veľmi
poznačený pandémiou COVID-19. Tá si vyžiadala
aj čerpanie finančných prostriedkov na riešenie
dopadov pandémie. Preto sa rozhodli vzdať sa od-
mien za činnosť a prácu v miestnom zastu-
piteľstve za rok 2020. Uvedenú sumu by chceli
použiť na protipandemické balíčky pre seniorov
v našej MČ. Poslanec Ing. Petrik chce túto svoju
čiastku venovať na stavbu komunikácie Na Fur-
manci.

Rokovalo sa aj o zámere krátkodobo prenajať časť
parcely o výmere 200 m2 na Námestí sv. Vavrinca
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom
parkovania stavebných mechanizmov a uloženia
stavebného materiálu o čom informoval MZ sta-
rosta. O prenájom požiadala spoločnosť GP
TRANS spol. s.r.o. Dĺžka prenájmu bola MZ
schválená na dobu jedného mesiaca.

V bode „rôzne“ boli poslanci informovaní o práci
starostu a jeho aktivitách od posledného zasad-
nutia MZ. Zaoberali sa aj podnetmi občanov ohľa-
dom neporiadku verejných priestorov pri
prevádzke Pizzérie, v okolí zástavky MHD a kon-
tajneroch na otočke autobusov. Riešilo sa aj u-
miestnenie veľkokapacitného kontajnera a kon-
tajnera na BIO odpad na otočke autobusov, ktoré
za určitých okolností spôsobuje problémy MHD.
Preberala sa aj otázka upratania komunikácií od
posypového materiálu po zimnej údržbe.

Úplné znenie zápisnice z 11. zasadnutia Miestne-
ho zastupiteľstva MČ Lorinčík, ako aj všetkých
ostatných zasadnutí je dostupné na našej interne-
tovej stránke www.lorincik.eu.
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Čo bolo
Celoplošné testovanie COVID−19 v Lorinčíku

Sčítanie obyvateľov Slovenska

Mestská časť Košice Lorinčík sa pridala k celo-
plošnému testovaniu na COVID-19, ktoré sa v čase
prvých troch mesiacov roka 2021 uskutočnilo v
rámci celého mesta a po vyhlásení celoštátneho
skríningu aj v dňoch 18.01.2021 až 02.02.2021 v
rámci celého Slovenska.

Keďže sme chceli pomôcť našim občanom, aby sa
mohli rýchlejšie a jednoduchšie pretestovať, zria-
dili sme testovaciu miestnosť priamo v Dome kul-
túry. Museli sme splniť všetky požiadavky hygie-
nikov, to znamená osobitný vchod a východ,
miesto pre registráciu, testovanie, vyhodnocova-
nie výsledkov, priestory, kde sa čakalo na výsled-
ky. Samozrejme nesmeli chýbať priestory na
prezlečenie zdravotného personálu, aj adminis-
tratívnych pracovníkov.

Materiálne zabezpečenie nám z veľkej časti, podľa
našich požiadaviek poskytol MMK, chýbajúci ma-
teriál na dezinfekciu rúk a povrchov sme si zabez-
pečili sami, štíty a niektoré ochranné pomôcky
sponzorsky zabezpečili sami zdravotníci.

V našej mestskej časti sa v mesiacoch január, fe-
bruár uskutočnili 4 testovania na COVID-19. Cel-
ková suma nákladov na testovania bola v sume
5740,87€.

Keďže testovania na COVID-19 pokračujú v rámci
celého Slovenska a testovať sa chodíme podľa Co-

vid automatu, štát zriadil množstvo mobilných
odberových miest, kde sa môžu občania podľa
svojich potrieb otestovať. MMK neodporučil
mestským častiam otvárať odberové miesta z
dôvodu finančnej náročnosti, občania majú
možnosť využiť veľkokapacitné odberové miesta
napr. na MMK, amfiteátri a pod. zriadené mes-
tom, či ostatné, aj súkromné zriadené štátom.

Záverom chceme poďakovať všetkým lekárom,
zdravotníkom, administratívnym pracovníkom a
zamestnancom úradu, že odviedli skvelú prácu
pri testovaní.

A Vám, našim občanom prajeme hlavne veľa zdra-
via bez Covidu. A tým, ktorí ho už prekonali, ale-
bo prekonávajú prajeme, aby to zvládli v zdraví a
bez následkov.

Darina Terifajová

Sčítanie je najvýznamnejšou ak-
ciou štátnej štatistiky a je dôležité
pre tvorbu najrôznejších verej-
ných politík. Štandardne sa u nás
vykonáva každých 10 rokov. Z
tohto dôvodu bol prijatý osobitný
zákon o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2021.

Sčítanie obyvateľstva prebiehalo
od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Pre
obyvateľa bolo zo zákona povinné,
či už má na Slovensku trvalý,
prechodný, alebo tolerovaný po-
byt. Ku dňu 31.3.2021 bolo v našej
mestskej časti sčítaných 96,53%
obyvateľov.

Stanislava Horníková
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Slovensko v dobách stredovekých
Pán Váhu a Tatier

V pohnutej dobe po smrti Ondreja III. sa spome-
dzi oligarchov vynoril muž, ktorý sa stal akýmsi
nekorunovaným kráľom Slovenska a ktorý sa
výrazne zapísal do našich dejín. Volal sa Matúš. A
pretože hlavný hrad mal v starobylom Trenčíne,
začal sa nazývať Trenčiansky. Nuž, a keďže
pochádzal z rodu Čákovcov, jeho plný titul znel
Matúš Čák Trenčiansky, k čomu ešte podaktorí
pridávali „pán Váhu a Tatier“.

Uhorská rodina Čákovcov mala staré a rozvetvené
korene. Keby na sneme uhorskej šľachty bol niek-
to nariadil, aby zdvihli ruky všetci, ktorí pochád-
zajú z tohto rodu, nahor by vyletel celý les rúk.
Čákovci pochádzali z radov kráľovských bojovní-
kov. Za zásluhy im kráľ daroval kus zeme a na nej
hospodáriacich poddaných roľníkov. Udelil im aj
„večitú slobodu“ a povýšil ich do stavu vzne-
šených ľudí, šľachticov. Kráľ im „vykrojil“ pôdu
tam, kde sa Dunaj pod Ostrihomom ohýbal a sme-
roval k Budínu, na úpätiach úrodných vŕškov po-
horia Vérteš. Tam obrábali polia spoločne sloven-
skí a maďarskí poddaní roľníci, a ak Čákovci chce-
li rozumieť svojim poddaným, museli vedieť nie-
len po maďarsky, ale aj po slovensky. Dvoj-
jazyčnosť prinášala chlapcom z čákovského rodu
výhodu, že ich kráľ mohol posielať za vojakov a
úradníkov do takých častí Uhorska, kde sa hovori-
lo slovanskými jazykmi: do Chorvátska, Slavónska
a, prirodzene, i na Slovensko.

Matúš dostal krstné meno po strýkovi a dedovi,
ako bývalo zvykom v čákovskej rodine. Jeho otec
Peter bol statný mladý muž bez veľkého majetku
a peňazí. Doba mu však žičila. Schyľovalo sa k
veľkej vojne medzi uhorským panovníkom Belom
IV. a českým kráľom Přemyslom Otakarom II. Pe-
ter zoradil svoj húf vojakov a postavil sa pod Belo-

ve zástavy. V boji sa osvedčil ako udatný rytier,
takže ho kráľ pozval na svoj dvor a menoval
kráľovským stolníkom – prvým hodnostárom,
ktorý na slávnostných hostinách obsluhoval
kráľa.

Peter Čák si pri dvore počínal veľmi dobre, preto
sa mu ušlo veľké vyznamenanie – kráľ ho vymeno-
val za palatína, najvyššieho úradníka v krajine,
prvého hodnostára po kráľovi. Ak sa kráľ vybral za
hranice kráľovstva, palatín ako jeho zástupca pre-
beral vládu nad celou krajinou. Okrem toho sa Pe-

Vedeli ste o tom, že 18. marca 2021 uplynulo presne 700 rokov od smrti uhorského palatínaMatúša
Čáka Trenčianskeho? Preto Vám ho chceme predstaviť v ďalšej časti našej rubriky o stredovekom
Slovensku, a to pútavým rozprávaním spisovateľa Matúša Kučeru. Prajeme príjemné čítanie.

Jedna z podobizní Matúša Čáka. Jeho presný výzor je však neznámy.
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ter Čák stal županom v Bratislave a neskôr i na
druhej strane Dunaja. Z tohto úradu sa mu len
tak sypali peniažky a rodina žila čoraz bohatšie. A
keď už bol Matúš na svete, daroval kráľ svojmu
vernému Petrovi z rodu Čákovcov do „večného
užívania“ starý hrad v Topoľčanoch a k nemu aj
poddaných v okolitých dedinách Prašivce,
Nemčovce a Jacovce.

Do takejto rodiny sa teda narodil Matúš. Samo-
zrejme, že musel dostať výchovu primeranú
svojmu pôvodu. A tomu zodpovedala „škola pre
malých šľachticov“. Neučilo sa v nej čítať, písať a
počítať, to správny šľachtic pokladal za zbytočné
a nepotrebné, radšej sa učil zaobchádzať s mečom
či so šabľou a jazdiť na koni. Naši hradní kováči
ešte nevedeli vykuť ľahké, a pritom pohyblivé br-
nenie, a tak sa aj Matúšovi učitelia spoliehali väč-
šmi na dobrého a ľahkého koňa, na kušu, mocný
budzogáň a šabľu, a to všetko vštepili mladému
junákovi. A aby mu nebolo pri učení smutno, zo-
brali hneď do parády aj jeho brata.

Len čo Matúš trocha povyrástol z chlapčenských
nohavíc, otec ho brával na kráľovský dvor, aby sa
trošku ostrieľal vo vysokej panskej spoločnosti, aj
aby na rytierskych turnajoch ukázal, čo sa doma
naučil. Ale Matúš predovšetkým bystrými očami
pozoroval, ako sa za vlády Ladislava Kumánskeho
dobre darilo kráľovským úradníkom. Čím vyšší
úradník, tým šikovnejšie rozkrádal kráľovský ma-
jetok a pripájal ho k svojim rodinným podielom.
Pri dvore mal každý iba jeden cieľ: dostať sa do
priazne kráľa, získať titul a funkciu. Ostatné už
príde samo.

Pri dvornom napredovaní Matúšovi výdatne
pomáhal otec, no pred rokom 1274 zomrel, a tak
sa musel postaviť na vlastné nohy a zužitkovať
všetko, čo sa naučil doma i v múroch kráľovského
pa- láca. A Matúš nelenil. Keď rýchli poslovia roz-
hlásili po celej krajine, že v kumán- skom šiatri
zavraždili kráľa a že prišiel princ Ondrej z
Benátok, aby sa dal koru- novať za uhorského
kráľa, poponáhľal sa ponúknuť mu svoje služby.

Prvou príležitosťou v službách nového kráľa, v
ktorej rytier Matúš mohol preukázať vojenskú
udatnosť a vernosť, bola vojna proti mocným oli-
garchom – pánom z Kyseku (Köszegu). Sídlili v
hrade na rakúsko-maďarskej hranici a z On- dre-
jovho kráľovstva zabrali na západe ríše veľký kus,
pričom vojensky obsadil i všetko až po Bratislavu.
Tu sa opevnili v mocnom hrade, kontrolovali všet-
ky dunajské lode a zároveň vyberali vysoké po-
platky – clá a mýta, ktoré patrili kráľovi
Ondrejovi.

Vojenské trúby hlaholili, brnenia hrkotali, zbrane
rinčali a zem pod kopytami koní dunela, keď
Ondrejova armáda tiahla k Bratislave. V jej prvých
šíkoch útočil rytier Matúš so svojím húfom slo-
venských vojakov, aby vyrval kyseckým pánom
hrad, na nádvoriach ktorého behával ako chlapec
a ktorý mu prirástol k srdcu. Tu jeho dedo a po
ňom i otec prijímali poddanské dary a poplatky
pre kráľa a ako verní úradníci si vydeľovali tretinu
pre seba a rodinu. Keď vojsko kyseckých pánov z
Bratislavy ustúpilo a kráľ Ondrej sa usadil na hra-
de v Jakubovskej veži (to je tá najširšia) spolu so
svojou víťaznou družinou, nezabudol oceniť
Matúšovu vernosť a smelosť. Bystrý kráľ si za boja
všimol, že Matúš sa dobre vyzná najmä v jazde, v
jazdeckých bojových koníkoch. A tak najprv usta-
novil Matúša za hlavného správcu kráľovských
stajní a neskôr k tomu pridal veľký kráľovský
hrad a majetky, ktoré k nemu patrili. Bol to hrad
v Trenčíne. Podľa neho sa Matúš začal nazývať
Trenčiansky či z Trenčína.

Na Trenčianskom hrade sa začala skvelá politická
kariéra rytiera Matúša. Tu sa cítil taký pevný a
istý, že po nezhodách s kráľomOndrejom sa vzdal
všetkých kráľovských funkcií a vypovedal panov-
níkovi poslušnosť. Ondrej chcel pokoriť pyšného
Matúša a organizoval proti nemu vojnu, ale roku
1301 náhle zomrel. Pre Matúša sa v tej chvíli otvo-
rila brána do novej a dobrodružnej politiky, v kto-
rej si počínal ako nekorunovaný kráľ Slovenska a
Slovákov.

Z knihy Matúša Kučeru:
Stredoveké Slovensko
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Bludisko
Nájdite cestu od zajačika po košík. Nám to v
redakcií trvalo priemerne 4 minúty. Po-
darí sa Vám to rýchlejšie?

Zábavná logika
1. Čírou náhodou ste natrafili na medveďa. Obaja
ste sa zľakli a rozutekali. Zatiaľ čo medveď bežal
priamo na západ, vy ste sa rozhodli vydať na sever.
Zastavili ste sa však a uvedomili si, že máte zbraň,
tak ste ňou zamierili smerom na juh a medveďa
zastrelili. Akej farby bol medveď?

2. Dvaja otcovia a dvaja synovia idú spolu na rybač-
ku a každý z nich chytí jednu rybu. Domov si pri-
nesú tri ryby a každý z nich má jednu. Ako je to
možné?

Detaily z našej obce
Táto fotka bola urobená v Lorinčíku. Podarí sa Vám
zistiť, kde presne sa tento detail nachádza?


