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Štefan Mago�i, starosta obce

Obetavé, drahé matky naše. Dnes kladieme k nohám
Vašim kyticu vrúcnej v�aky a detinskej oddanosti.
Nech Vám Boh dopraje dlhé roky k�udného a spokojného života.

Sú okamihy, ke� priestor našej existencie, ktorý sa nám
donedávna zdal zaplnený milými vecami a blízkymi
�u�mi, odrazu pustne a stáva sa �ímsi mimo nás, ba
neraz je aj proti nám. Každá žena, každá matka, �o si
chce zachova� hrdos� �loveka, schopného zápoli� a bojova�, každá matka, �o nechce rezignova�, sa takýmto
chví�am bráni a snaží sa pozitívne myslie�, aj ke� v
rámci krajných životných pólov, ktorými sú zrod a skon.
Zrod života budí nádeje, skon dáva bodku za životom.
Tieto paradoxy tvoria rados� i smútok, v týchto protikladoch sa však otvára aj jeden �lovek druhému. Jeden
aby bral, druhý aby dával.

Do tajov tohto remesla nás zavedie Jozef Šnír

• Opracovanie koncov a vnútra suda a
vyrezanie vnútorných drážok na dne a
vrchu suda.

Je dôležité v uponáh�anom �ase nájs� kúsok š�astia
pre seba a iných.
Je dôležité v �ase i ne�ase spríjemni� láskavým slovom
pár chví� v kolobehu života.
Je dôležité poda� spriaznenú ruku tým, ktorých si vážiš
a aj v budúcnosti sa budeš chcie� na nich spo�ahnú�.
Je dôležité usmia� sa na �loveka práve vtedy, ke� to
najviac potrebuje a vôbec to od iných ne�aká.
Je dôležité aspo� na chví�u prejavi� ú�as� v �ažkej
situácii tomu, kto o�akáva, že si ho niekto všimne a
povzbudí.
Je dôležité vedie�, že dobre mienené slovo pomôže
prekona� prekážku, ktorá iných postretla na k�ukatej ceste životom.

Odborníkom z našej obce je v tejto oblasti
Jozef Šnír, ktorý spolu so svojim synom
Marekom rozbehol v obci remeselnú výrobu sudov v rámci rodinnej rmy. Do styku
s drevenými sudmi prišiel v tokajských
pivniciach ako zamestnanec vinárskych
závodov, kde si ich nato�ko ob�úbil, že sa
za�al zaujíma� o ich výrobu. Vyh�adal debnárov okolo Tokaja v Ma�arsku, kde sa ešte
toto remeslo zachovalo a postupne si osvojil základy a taje tohto náro�ného remesla.
Zaobstaral si dostupnú literatúru a pustil sa
do prípravy strojov, ktoré sú nevyhnutné
pri výrobe sudov. Trvalo mu viac rokov,
kým si všetky tieto stroje doslova vlastnými rukami vyrobil a poskladal, aby mohol
za�a� so skúšobnou výrobou 3-5 litrových
sudov, o nie�o neskôr aj 10-20 litrových.
Po vychytení prvotných nedostatkov pri
výrobe pristúpil k rozšíreniu vyrábaného
sortimentu na základe požiadaviek zákazníkov. V sú�asnosti má v ponuke 10 druhov
súdkov a sudov s objemami 2, 3, 5, 10, 20,
50, 100, 150, 220 a 300 litrov. V pláne má
aj výrobu sudov na kapustu.

Samotný proces výroby sudov je podstatne zložitejší a náro�nejší, ako by sa nám
na prvý poh�ad zdalo. Základom je výber
vhodného dubového dreva vysokej kvality
zo zimného výrubu, ktoré sa poreže na
hranoly. Tieto sa potom vo�ne uložia do
stohov a sušia minimálne 2 roky.

• Osadenie �ela a dna na sud, stiahnutie
pomocou pracovných obru�í a opracovanie vonkajších plôch. �elo a dno sa pred
osadením opracujú na mieru.
• Výmena pracovných obru�í obru�ami,
ktoré už zostanú natrvalo na sude.

• Finálna povrchová úprava. Na želanie
zákazníka môžu by� na koncoch sudov
vyrezané aj rôzne motívy.
Ú�el použitia vyrábaných sudov záleží
od odberate�ov. Niektorí �udia si kupujú
tieto výrobky ako prezentáciu alebo dar�eky pri životných jubileách, iní zase na
uchovávanie liehovín a vína. Na objednávku dodáva aj súdky s výrezmi s motívami,
ako je napr. slivovica, hruškovica, Calvados, a pod.
Napriek tomu, že Šnírovci už majú aj
svojich stálych odberate�ov ako sú vinotéky, vinárske obchody a obchody s vinárskymi potrebami, za nemenej dôležité ako
samotnú výrobu považujú aj získavanie nových odberate�ov prostredníctvom prezenta�ných akcií. Jednou z takých príležitostí

Až potom nasleduje samotná výroba sudov,
ktorá už nie je �alej �asovo limitovaná a má
tieto hlavné fázy:
• Vysušené dubové hranoly sa narežú na
mieru a viacfázovým ru�ným opracovaním
sa z nich vyrobia dúhy (tvoria bo�né steny
sudov) a dná sudov. Táto �as� práce je
boli aj jarné Kontrakta�no-predajné trhy
ve�mi náro�ná, pretože od precíznosti jej
ZÁHRADA v Košiciach, kde predstavili
prevedenia závisí tesnos� sudov.
návštevníkom svoje výrobky.
( JP)
• Poskladanie suda z dúh a jeho stiahnutie
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Oslávili De� u�ite�ov

S výrobou drevených nádob je spojená
profesia debnára, ktorá vznikla okolo
roku 1500. Sú�asný �lovek spája sudy
predovšetkým s uchovávaním vína, pritom
ešte ani nie tak dávno sa do sudov plnilo aj
�apované pivo, šliapala sa v nich kapusta a
o nie�o dávnejšie slúžili aj na zbrojné ú�ely
– na uskladnenie pušného prachu.

pomocou s�ahováka a zaxovanie pomocnými obru�ami. Tento proces prebieha
za tepla nad oh�om, aby sa dúhy ohli do
tvaru suda.

V živote azda každej matky sú chvíle radostné, vzrušujúce, ale i �ažké, zlé a žalostné. Ich pôvod, ale aj
prí�ina bývajú rozli�né. Sú krásne chvíle radosti a
š�astia, sú zlé chvíle samoty a nerozhodnosti, sú �ažké
chvíle smútku, ba sú aj strašné chvíle stratenosti vo

vlastnom životnom kréde, vo vlastnom bytí.

V �ísle 2/2004 našich novín sme sa mohli
do�íta� o drevorezbárstve v našej obci, v
dnešnom �ísle si priblížime �alšie staré
remeslo, ktoré je rovnako spojené s tvarovaním dreva - výrobu sudov.

Z príležitosti d�a u�ite�ov starosta obce prijal na obecnom úrade všetkých pedagógov a pracovníkov ZŠsMŠ ktorí sa podie�ajú
na vyu�ovacom (vzdelávacom) procese žiakov. Pri tejto príležitosti sa im po�akoval v mene žiakov, rodi�ov, OZ ako aj v mene
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Viete ako sa vyrábajú drevené sudy?

Ku d�u matiek
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