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v predaji
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3
2018
email: zvesti@stropkov.cc

Prečo sa zvýšili ceny lístkov
v stropkovskom kine?
viac na str. 3

Občasník

9. februára 2018

ročník: V.

Stropkovčania Vám nakreslia
portrét podľa Vaších predstáv

cena: 0,30 Eur

K. Pavlík a O. Špilár zvýšili svoje
trénerské vzdelanie
viac na str. 8

viac na str. 7

Krajskí poslanci zvolili podpredsedov kraja

Martin Jakubov vo vedení PSK

Tel.: 0949 721 975

Obklady, dlažby, stierky
a iné stavebné práce

Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK) sa v pondelok 29. januára stretli na svojom druhom, tentoraz pracovnom zasadnutí. K hlavným bodom programu patrila voľba podpredsedov kraja PSK a komisií pri Z PSK. Viac na str. 2

Platnosť do: 23. 2. 2018
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Slovo čitateľom
Milí čitatelia, v minulom ročníku ste
sa v našich novinách stretávali s dvomi
seriálmi, v ktorých sme si pripomenuli, čo
všetko dokáže naše telo, ak mu doprajeme potrebné „stavebné materiály“. Ale to
zďaleka nie je všetko. Človek je skutočne
dokonale skonštruovaný mechanizmus s
nevídanými schopnosťami a možnosťami.
A predsa sa radšej (či už z nevedomosti
alebo z pohodlnosti) spoliehame na mašinky, ktoré nám nesiahajú ani po členky,
sú nespoľahlivé, poruchové a závislé na
zdrojoch energie či iných technických
podmienkach. Dnešný človek je doslova
zavalený premierou informácií, ktoré nemôže stíhať spracovať a z ktorých väčšina
mu je nanič, ak nie na škodu. Už v škôlkach
tlačia do hlávok detí študijné materiály, rodičia sa snažia mať zo svojich detí géniov
a úbohé deti musia vstrebať kvantum dát,
skôr ako stihnú spoznať sami seba. Prirodzené schopnosti, s ktorými sa človek rodí,
sú umelo potláčané. Tak ako ostatné tvory,
aj človek sa rodí s prirodzenými inštinktami, ktoré sú pre jeho život užitočné. Náš
spôsob moderného života ich však potláča
ako nízke pudy a preferuje využitie mozgu
a hlavne technických vymožeností. Kedysi
bolo určovanie svetových strán pre človeka niečím samozrejmým. Dnes to dokáže
málokto, spoliehame sa na naše barličky
– kompas a GPRS. Hodiny máme rovnako zabudované, ale kto si dnes už trúfne
vstávať bez budíka resp. nenahraditeľného
spoločníka – multifunčného mobilu? Predpoveď počasia bola tiež bežnou záležitosťou. My sa dennodenne riadime omylmi
meteorológov. Vedeli, kedy a kde čo sadiť
a siať, vedeli nájsť podzemnú vodu. Dnes
sa pre tento výber používajú nelogické kritériá a potom sme svedkami správ o neúrodách, škodách atď. Možnosti a schopnosti
človeka sú oveľa širšie, ako by sa na prvý
pohľad zdalo, nie je nemožná ani telepatia
ani čítanie tretím okom. Je pravda, že pre
naše preplnené hardisky je to náročnejšie
ako pre našich predkov nezaťažených
zbytočnosťami, ale nie je to nemožné.
Skúsme si vyčistiť hlavy, spustiť antivirák,
vymazať nepotrebné súbory a ak je vôľa,
priestor sa nájde. Sme súčasťou prírody,
tak sa nalaďme na spoločné frekvencie.
Nie sme prístroje, a predsa pre mnohých
je najlepším priateľom ich smartfón. Pozná
vás dokonale a neštíti sa o tieto informácie
podeliť s kdekým. Veríme, že nám zachováte priazeň aj v tomto ročníku a my sa
budeme snažiť vám prinášať zaujímavé a
užitočné informácie. Držíme vám palce pri
sebazdokonaľovaní.
-tep-

Krajskí poslanci zvolili
podpredsedov kraja

Martin Jakubov
vo vedení PSK
Prešovský samosprávny kraj (PSK)
Okrem voľby podpredsedov poslanci
bude mať v aktuálnom volebnom období schválili aj zriadenie a zloženie 11 komisií
troch podpredsedov, ktorí budú pracovať pri Zastupiteľstve PSK a svojich zástupcov

na 40-percentný pracovný úväzok. Na návrh
predsedu PSK Milana Majerského krajskí
poslanci zvolili do tejto funkcie Petra Bizovského (Smer-SD), Martina Jakubova (nezávislý) a Jozefa Lukáča (KDH, SaS, OĽaNO,
NOVA). Podpredsedovia sú z okresov Stará
Ľubovňa, Stropkov, Prešov. Svojej funkcie sa
ujmú 1. marca.

do výboru pre otázky zamestnanosti. Odsúhlasili zároveň aj zásady odmeňovania
poslancov a členov komisií – neposlancov,
zasadací poriadok a plán zasadnutí zastupiteľstva. V tomto roku budú krajskí poslanci
rokovať sedemkrát, najbližšie sa stretnú 5.
marca.
Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK
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Občania sa pýtajú...
Odpovedá primátor mesta Ondrej Brendza
* Ako chce mesto riešiť nedostatok parkovacích miest na námestí?
V budúcnosti bude ešte väčší problém s parkovaním na ul.Hrnčiarskej
a za „obchodným domom“, kde sa nachádzajú reštauračné a obchodné
priestory po výstavbe polyfunkčných domov.
- Mesto Stropkov pristupuje k problematike statickej dopravy a rozširovaniu parkovacích miest s maximálnou zodpovednosťou. Dôkazom toho je
140 nových parkovacích miest vytvorených v uplynulých troch rokoch. Vznikli
jednak efektívnejším využitím verejných priestranstiev, ako aj vybudovaním
nových plôch v lokalitách, kde to možnosti územia dovoľovali. Máme naplánovaných viacero ďalších opatrení, ktoré pomôžu zvýšiť počet parkovacích
miest v centre mesta i obytných zónach. Problematika nedostatku parkovacích miest sa netýka len Stropkova, ale všetkých miest na Slovensku.
* V akom náklade dalo mesto vytlačiť kalendáre, ktoré sa predávajú
v TIC a ako ide ich predaj?
- Mestské kalendáre sme v tomto roku vydali v náklade 400 kusov. Ide
už o tretiu edíciu veľkoformátového reprezentačného kalendára s plánom
podujatí na aktuálny
rok. V tomto smere sme
sa inšpirovali našimi
partnerskými samosprávami i inými mestami
na Slovensku. Edíciu
kalendárov vnímame ako
pozitívny krok smerom
k našim obyvateľom,
rodákom, návštevníkom
a partnerom, s ktorými
samospráva počas celého
roka spolupracuje. Zmyslom mestských kalendárov nie je generovanie
zisku
prostredníctvom
predaja, ale prezentácia
samosprávy,
kultúrno-spoločenských podujatí
konaných v Stropkove
a v neposlednom rade, úspešných premien mesta za uplynulé roky, ako je
tomu práve v aktuálnom kalendári. Vlani sme na jeho vydaní úzko spolupracovali so stropkovským Klubom nezávislých fotografov a jednotlivé scenérie
mesta v štyroch ročných obdobiach sme mohli obdivovať na umeleckých
fotografiách. Rok pred tým sa niesol v znamení prezentácie tunajších kultúrno-spoločenských podujatí. V roku 2017 sme po prvýkrát v histórii mesta
vydali aj futbalový kalendár MŠK Tesla, v ktorom sa okrem seniorov objavili
aj všetky naše mládežnícke družstvá a tento kalendár mal veľkú odozvu aj
v celoslovenskom futbalovom hnutí ako ojedinelý počin smerujúci k propagácii futbalu v mestách.
Ako už bolo spomenuté, kalendáre sú venované našim partnerom,
spolupracovníkom, partnerským organizáciám, ako aj čestným občanom
mesta. Hlavná časť nákladu tak ide na reprezentačné účely, v tomto roku
sme po prvýkrát časť vyčlenili aj na predaj počas vianočných trhov a stále sú
k dispozícii v Turistickom informačnom centre. Samotný predaj vyhodnotíme
a na základe získaných informácií náklad kalendárov v budúcnosti upravíme
nahor alebo nadol. Čo je tiež veľmi potešujúce, je pozitívna spätná väzba
verejnosti na túto aktivitu mesta. Z mnohých spomeňme príjemnú správu,
ktorú sme nedávno dostali od nášho rodáka, čestného občana Stropkova
a vzácneho človeka Alojza Čobeja: „Vážený pán primátor, konečne sa
ku mne dostal krásny obrazový kalendár mesta Stropkov. Je naozaj
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vydarený, niektoré zábery, trochu nadnesene povedané, pripomínajú
Las Vegas. Kalendár visí na čestnom mieste a obdivujú ho nielen naše
deti a vnučky, ale aj časté návštevy umelcov z Bratislavy. Mnohí z nich
ani netušili, kde je Stropkov a teraz sú milo prekvapení. Srdečná vďaka!
Pozorne čítam Stropkovské spektrum, a tak viem o Vašich radostiach i
starostiach. Teším sa z každého úspechu, ktoré zaznamená, aj Vašou
zásluhou, moje rodné mesto. Úprimne mu, i Vám osobne, držím palce,
nadšene fandím a teším sa z každého úspechu môjho rodiska!“
Kalendár ocenil aj ďalší z našich významných rodákov a čestných občanov, akademický maliar Peter Kocák: „Tento, ale aj minuloročné kalendáre
z môjho rodného mesta ma veľmi potešili. Vidieť, že mesto sa neustále
mení k lepšiemu, o čom svedčia aj krásne zábery zo Stropkova. Zvlášť
musím oceniť aktuálny kalendár, ktorý hodnotím z hľadiska kvality, grafiky i celkového vyhotovenia ako veľmi hodnotný a vydarený.“
* Chcel by som sa opýtať, prečo sa ceny lístkov v stropkovskom
kine zvýšili a často stoja päť či šesť eur?
- V Kine Stropkov uvádzame filmy za základné vstupné, ide teda o minimálne vstupné, ktoré určuje distribútor filmu. Kino má právo základné vstupné podľa svojich potrieb zvýšiť. Doteraz sme však k tomu nepristúpili a filmy
premietame za základné minimálne vstupné. K zvýšeniu zo strany viacerých
distribučných spoločností došlo v jeseni 2017, kedy sa rozhodli zvýšiť základné vstupné v premiérovom týždni na 5 €. Mesto ako prevádzkovateľ kina to
nevie a nemôže ovplyvniť. Premietanie 3D filmov ostalo nezmenené, teda 6
€. Aj napriek tomuto faktu sa v programe nájde viacero filmov za 4 €, prípadne
zľavnené vstupné pre detského diváka o 1 €.
Zvýšenie základného vstupného platí pre všetky jednosálové kiná v SR.
Takéto vstupné majú kiná v porovnateľných mestách so Stropkovom ako je
Svidník, Snina, Vranov nad Topľou a pod.

V stropkovskom Korze
vystúpia Piňazi De?
„Pre návštevníkov chystáme
akustický koncert“
Bar Korzo v Stropkove pripravuje nie len pre Stropkovčanov zaujímavú hudobnú akciu.
23.februára 2018 sa tu uskutoční
vystúpenie hudobnej skupiny
Piňazi De? Viac sme sa porozprávali s jedným z členov tejto
kapely, Martinom Gibejom alias
Matykom. „Pre návštevníkov
chystáme akustický koncert
alebo unplugged. Naša kapela je iná tým, že sme prepojili
rockovú hudbu s folklórom,
konkrétne so speváčkami zo
svidníckeho súboru Makovica
a harmonikou. Keďže to má
veľký úspech, plánujeme v tom
pokracovať aj v budúcnosti.
Spolu pripravujeme druhý album, nové videoklipy či spoločné
koncerty,“ prezradil.
-pk-
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V Prešove sa stretli župani samosprávnych krajov
Diskutovalo sa o úveroch i investíciách s EIB

Pozvanie prešovského župana
na pracovné rokovanie prijali Erika
Jurinová (Žilinský kraj), predsedovia Ján Lunter (Banskobystrický
kraj), Rastislav Trnka (Košický kraj)
a Jozef Viskupič (Trnavský kraj).
Župani z ostatných krajov svoju
neúčasť ospravedlnili.
Témou rozhovorov bola spolupráca krajov, ich priority, ale i pôsobenie EIB v regiónoch a možné
formy financovania. „Tie možnosti
sú dosť rozsiahle. Najbežnejšia
forma podpory na úrovni sa-

na ich potreby od infraštruktúry,
rozvoja nemocníc, kultúrnych
a športových zariadení,“ uviedol
viceprezident EIB Vazil Hudák. Významnú platformu prestavujú projekty v rámci Smart cities a Smart
regions, inteligentných riešení
pre mestá a regióny ako príležitostiach pre nové investície a inovácie.
„Ja osobne by som rád videl
aj u nás posun k týmto inovatívnym riešeniam, pretože osobne
verím, že Slovensko ako malá
otvorená ekonomika dokáže

príkladom spoľahlivého partnerstva
je práve Prešovský samosprávny
kraj, ktorý bol prvým krajom na Slovensku, ktorý získal úver z EIB.
„Som presvedčený, že táto
pomoc pri nízkych úrokových
sadzbách je evidentná. Celkovo
jedna tretina pomoci v rámci
Slovenska zo strany EIB smerovala do cestnej infraštruktúry.
Prešovský kraj využil túto pomoc
v dvoch tranžiach vo výške viac
ako 65 miliónov eur. Tieto peniaze
boli účelne smerované pre rozvoj
kraja. Naďalej mienim v tejto
spolupráci pokračovať a využívať lacné peniaze v prospech
regiónu,“ deklaroval na stretnutí
predseda PSK Milan Majerský
a špecifikoval, že financie kraj využil

mosprávnych krajov je cez tzv.
rámcové úvery, ktoré sú už aplikované napríklad v Prešovskom,
Košickom
a
Bratislavskom
kraji. Ide o úvery, ktoré sú potom flexibilne využívané krajmi

prosperovať len vtedy, keď bude
konkurencieschopná, čo sa odvíja hlavne od inovácií. Kraje majú
obrovskú možnosť zohrať v tomto procese úlohu lídrov,“ zdôraznil
V. Hudák. Ako dodal, pozitívnym

hlavne v cestnej infraštruktúre, ale
aj na opravy kultúrnych, školských
i sociálnych zariadení.
Celkovo od roku 2006 kraj
vďaka úverovým zdrojom realizoval
vyše 420 projektov v hodnote viac

Na pozvanie predsedu Prešovského samosprávneho
kraja (PSK) Milana Majerského sa vo štvrtok 11. januára
stretli v Prešove predsedovia vyšších územných celkov
s viceprezidentom Európskej investičnej banky (EIB) Vazilom
Hudákom.

ako 142 miliónov eur. V auguste
minulého roku bol navýšený úverový rámec o ďalších 5 miliónov eur,
v rámci ktorého sa bude investovať
do ďalších 81 akcií s rozpočtovým
nákladom takmer 14 miliónov eur.
V spolupráci s EIB sa napríklad rekonštruovala Kuzmányho
ulica v Prešove, investovalo sa
do odstránenia následkov povodní
na cestách a mostoch, na stabilizáciách zosuvov. Úverové zdroje
pomohli s modernizáciou zariadení
sociálnych služieb v Starej Ľubovni
a Spišskom Podhradí, s výstavbou
telocviční na OA v Starej Ľubovni
a SOŠ v Kežmarku. V oblasti
kultúry išli zdroje do rozsiahlej rekonštrukcie kaštieľa v Humennom,
obnovy Podtatranského múzea
v Poprade, Šarišského múzea
v Bardejove, revitalizácie Šarišskej
galérie či Divadla Jonáša Záborského v Prešove.
Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Poznáme osobnosti a produkty cestovného ruchu Prešovského kraja 2017
Pavel Rajtár ocenený za celoživotný prínos v cestovnom ruchu Prešovského kraja
Ocenenia za prínos v rozličných oblastiach cestovného ruchu
v Prešovskom kraji boli udelené štyrom osobnostiam. Odborná
porota tiež vybrala tri NAJ produkty roku 2017, ktoré prispeli k
rastu návštevnosti a propagácii kraja.
Ocenenia Najlepší v cestovnom
ruchu
Prešovského
kraja organizuje od roku 2014
Krajská organizácia cestovného
ruchu (KOCR) Severovýchod
Slovenska. Ocenenia sú udeľované osobnostiam, zariadeniam,
zamestnancom a produktom,
prispievajúcim k rozvoju cestovného ruchu v Prešovskom kraji.
O udelení ocenení osobnostiam
a produktom rozhodla odborná
porota. Nominácie na ocenenie
zasielala organizátorom verejnosť do konca novembra 2017.
Najlepšie zariadenia, zamestnancov a jeden produkt vyberála
verejnosť v online hlasovaní do
14. januára 2018 na www.severovychod.sk.
„Ocenenie je vyjadrením
vďaky a uznania osobnostiam,

ktoré sa pričinili o rozvoj cestovného ruchu v jeho rozličných oblastiach. Taktiež upriamuje pozornosť na výnimočné
produkty, ktoré prispievajú
k návštevnosti a propagácii
kraja,“ uviedol Martin Janoško,
riaditeľ KOCR Severovýchod
Slovenska. Ocenenia boli odovzdané 25. januára 2018 o 11.30
hod. na medzinárodnej výstave
cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave v expozícii
Prešovského kraja.
Ocenenie za celoživotný
prínos v cestovnom ruchu
Prešovského kraja bolo udelené Pavlovi Rajtárovi (81) (viď
foto). Počas vyše 50 rokov
aktívnej kariéry horského vodcu
vystúpil na Gerlach viac ako
1000 krát (a na Mont Blanc 59

krát). Takmer 30 rokov pracoval
aj ako záchranár Horskej služby.
Stal sa protagonistom moderného skialpinizmu, uskutočnil
rad zimných i letných výstupov

vo Vysokých Tatrách i na mnohých miestach sveta. V roku
1993 bol ako predstaviteľ Spolku
horských vodcov Vysokých Tatier
jedným zo zakladateľov Združenia cestovného ruchu Vysoké
Tatry.Výrazne sa pričinil o vznik
Národnej asociácie horských

vodcov Slovenska, ktorá sa ako
prvá z postsocialistických krajín
stala členom Medzinárodnej
únie asociácií horských vodcov.
Je aktívny aj publikačne, okrem
spolupráce s médiami je autorom dvoch kníh z horského
prostredia. Ocenenie je zároveň poďakovaním za celoživotnú
prácu pri záchrane návštevníkov
veľhôr, poskytovanie profesionálnych služieb horského vodcu
a propagácie Slovenska doma
i v zahraničí.
V
kategórii
podnikanie
v cestovnom ruchu získal ocenenie Jiří Hruška, ktorý stojí za
vybudovaním golfového rezortu
BLACK STORK vo Veľkej Lomnici. Lokalitu Veľkej Lomnice
premenil na vyhľadávanú destináciu CR, vytvoril pracovné
miesta a umožnil vznik ďalších
podnikateľských príležitostí. V
októbri 2011 získal rezort prestížnu značku A PGA Golf Co(Pokračovanie na str. 5)
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Pavel Rajtár ocenený za celoživotný prínos v cestovnom ruchu Prešovského kraja
(Dokončenie zo str. 4)
urse ako 19. ihrisko na svete. K
dispozícii je 27-jamkové ihrisko,
golfová škola a areál počas roka
pripravuje mnoho podujatí, ktoré
do regiónu lákajú domácich a zahraničných hostí. Patrí k nim aj
charitatívne podujatie CHARITY
GOLF CUP pod záštitou Petra
Bondru. Súčasťou areálu je hotel
s wellnessom.
Za
vzdelávaniev
oblasti
CR udelila porota ocenenie Vladimírovi Ternavskému, zakladateľovi prvej lyžiarskej školy po
revolúcii na Slovensku. V škole
za 27 rokov naučili desaťtisíce
detí a dospelých umeniu zvládnuť lyže a snowboard a vyškolil
stovky inštruktorov, ktorí dnes
vlastnia vlastné lyžiarske školy
alebo pôsobia v strediskách
po celom svete. Pôsobil ako
šéf vzdelávania inštruktorov
lyžovania
a
snowboardingu
od roku 1990 v SAPUL a neskôr
v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Pomáhal budovať podobné
vzdelávacie štruktúry v Čechách,
v Rusku a na Ukrajine. Okrem
toho úspešne rozvíja doplnkové
služby a aktivity – pravidelné
nočné sánkovanie a kolobežkovanie z Hriebienka, nordic walking a pod.

Za rozvoj CR v samospráve bol ocenený primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš. V roku
1993 stal sa riaditeľom Vojenskej
zotavovne v Tatranských Zruboch. Pôvodnú zotavovňu pretvoril na hotel, ktorý bol ocenený
na uznávanom medzinárodnom
fóre. V r. 2001 v Madride získal
medzinárodnú cenu pre turizmus
a v r. 2002 vo Frankfurte Certifikát za kvalitu a technológiu. Od

produktov cestovného ruchu,
zavádzaní nových inovatívnych
postupov v cestovnom ruchu
a vytváraní pozitívneho obrazu
Vysokých Tatiera Slovenska
ako cieľovej oblasti cestovného
ruchu.
NAJ produkty – výber poroty
Odborná porota ocenila aj trojicu produktov – Chodník korunami stromov Bachledka, Singletrails v Lechnici a medzinárodný

roku 2003 je Ing. Ján Mokoš primátorom mesta Vysoké Tatry. V
tejto funkcii dosiahol výsledky
na celoslovenskej úrovni, kto-

futbalový turnaj žiakov Fragaria
Cup 2017.
Medzinárodný futbalový turnaj žiakov FRAGARIA CUP sa

168 tímov zo 14 krajín sveta.
Chodník korunami stromov
Bachledka sa od jesene 2017
stal magnetom na turistov a vyvolal obrovský záujem verejnosti. Drevený chodník s dĺžkou
1234 m prevedie návštevníkov
korunami stromov až na vrchol
vyhliadkovej veže s výhľadom
na Tatry, Pieniny a malebné
Zamagurie. Obsahuje didaktické
a zábavné zastávky, na vrchu
veže sa nachádza adrenalínová
pochôdzna sieť.
Singletrails v Lechnici sú
adrenalínové
cyklochodníky,
oficiálne otvorené a dokončené
v roku 2017. Tvoria ich dve trate
s dĺžkou deväť a päť kilometrov.
Turista, ktorý chce absolvovať
oba okruhy, musí prejsť približne 18 kilometrov. Vybudovaním
singletrackov v malej obci Lech-

ré preverili dve ťažké skúšky,
veterná kalamita v roku 2004
a následne požiar v roku 2005.
Ako predseda predstavenstva
a v súčasnosti ako člen valného
zhromaždenia najstaršej a najväčšej organizácie destinačného
manažmentu
na
Slovensku
- Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry,
sa významnou mierou podieľa
na tvorbe a ponuke ucelených

koná už 16 rokov v meste Prešov
a okolí 1. – 6. júla. Každoročne
predstavuje návštevnosť cca
3000 hráčov a ďalších 1600
účastníkov turnaja. Prenocovania, návšteva sprievodných podujatí, výlety do okolia, 3 a 5-dňové poznávacie programy určené
hlavne zahraničným účastníkom
prispievajú k propagácii nielen
Prešova, ale aj celého kraja. V
roku 2017 hostil Fragaria Cup

nica, kde žije iba necelých 240
obyvateľov, pribudla v Pieninách
turistická atrakcia, ktorá zvýšila
návštevnosť Pienin a počet prenocovaní v obci Lechnica stúpol
dvojnásobne. Prostredníctvom
Singletrails v Lechnici sa o regióne píše už aj v Luxembursku,
Švédsku a Amerike.
Mgr. Barbora Čechová
marketing/PR KOCR
Severovýchod Slovenska

počet narásť až na 2 miliardy. S touto informáciou prišla štúdia Land Use Policy.
Tá tiež predpovedá, že na konci storočia
bude na svete žiť približne 11 miliárd
ľudí. Takmer jedna pätina z nich bude
teda trpieť neznesiteľnými klimatickými
podmienkami, ktoré ju budú
nútiť opúšťať domovy a začínať život na inom mieste.
V súčasnosti sa klimatickými utečencami stávajú hlavne ľudia zo subsaharských
častí Afriky, zo Stredného
východu a malých tichomorských ostrovov. Práve
tie sa potápajú pod hladinu
mora. Ak sa budeme k Zemi
správať tak, ako sa k nej
správame dnes, do konca storočia môže
tieto oblasti zaliať voda.n Ohrozenými sú
aj Indonézia, Japonsko, India či Čína a
zasiahnuté budú aj samotné Spojené

štáty americké. Ľudia pravdepodobne
nebudú schopní žiť ani na Miami či v
San Franciscu. Mestá, ktoré nebudú
primárne ohrozené klimatickou zmenou,
sa budú musieť vysporiadať s prísunom
nových ľudí. Tí, ktorí si nebudú môcť dovoliť sťahovanie do nového mesta budú
tvoriť novú triedu, ktorá bude nedobrovoľne riskovať svoj život. Odborníci, ktorí
vypracovali štúdiu, však nie sú úplne
pesimistickí. Aj niečo také ako Parížska
klimatická dohoda môže napomôcť k záchrane oblastí, a teda aj ľudských životov. Určite sa však netreba báť a zisťovať
si informácie, či ako sa klimatické zmeny
týkajú aj nás a ako im môžeme aspoň
sčasti zabrániť. Inšpirovať sa môžete
napríklad len 15-ročnou Dianou, ktorá
o klíme vypracovala projekt a dokonca o
tomto probléme hovorila so Stephenom
Hawkingom.
-pk-

Viete, kto sú klimatickí utečenci?

Celý svet, okrem najvyššie postavenej autority Spojených štátov amerických, je presvedčený o tom, že klimatická hrozba zapríčinená globálnym
otepľovaním je naozaj reálna.
Už nad ňou nerozmýšľa iba ako
nad abstraktným fenoménom, ktorý sa
nás nijako netýka, keďže jeho účinky
nepostihnú náš život. Zo správ ste pravdepodobne počuli o požiaroch, o páde
útesov a ničení pobrežných oblastí. Áno,
aj za to všetko môže zmena klímy, keďže
všetko v prírode je dokonale prepojené
a narušením jednej zložky poškodíme
aj ostatné. To, že klimatická zmena momentálne nepoškodzuje priamo tvoj život
neznamená, že sa tak nedeje v žiadnej
časti sveta. Už teraz na Zemi žijú ľudia,
ktorí sa stávajú takzvanými klimatickými
utečencami, teda ľuďmi, ktorí sú nútení
opustiť svoje domovy pre nevyhovujúce
podmienky na život. Medzi tie patria
napríklad vlny extrémnych horúčav,

pôvodne zapríčinené zvyšujúcou sa hladinou mora či stále častejšie hurikány.

Ľudia v mnohých častiach sveta nemajú
prístup k vode či jedlu. Dnes síce hovoríme o klimatických utečencoch „iba“ v
tisíckach, no do konca storočia môže ich
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Vo svidníckej nemocnici otvorili novú diabetologickú ambulanciu
V nemocnici Svet zdravia Svidník otvorili novú diabetologickú
ambulanciu. Dosiaľ tam takáto ambulancia nebola a aj v regióne
ich je nedostatok. Ročne by mali v ambulancii pomôcť minimálne
500 až 600 pacientom.
„Počet diabetikov z roka
na rok rastie, na Slovensku
sa v ambulanciách vlani liečilo
takmer 370.000 cukrovkárov. Aj
preto sme radi, že vďaka našej
novej diabetologickej ambulancii zlepšíme dostupnosť takejto zdravotnej starostlivosti
v regióne, keďže jej potreba sa
stále zvyšuje,“ vysvetlil riaditeľ
nemocnice Svet zdravia Svidník

MUDr. Eugen Lešo. Nová ambulancia vznikla v priestoroch
bývalej urologickej ambulancie
a minulý rok prešla rozsiahlou
rekonštrukciou. Dnes ju tvoria
dve miestnosti so štandardným
medicínskym vybavením, medzi
ktoré by mal v najbližšom období pribudnúť aj EKG prístroj.
Okrem klasických výkonov, akým
je diagnostika diabetu, porúch
metabolizmu, aplikácia inzulínu či monitorovanie glykémie,
chcú s pomocou EKG robiť v
ambulancii i testy na kardiálnu
autonómnu neuropatiu. Pri nej sú
postihnuté nervové vlákna srdca,
čo môže spôsobiť dokonca aj
náhlu srdcovú smrť. Napriek
tomu, že cukrovka je jednou z
najčastejších a najzávažnejších
chronických ochorení súčasnosti,
predpokladá sa, že desaťtisíce
Slovákov o svojej diagnóze nevie. Ak majú ťažkosti, pripisujú to
často niečomu inému. „Veľa ľudí
nechodí na zdravotné prehliadky a keď už navštívia nemocnicu pre vysoký krvný tlak, pri
odberoch lekári často zistia,

že majú aj cukrovku,“ priblížil
lekár diabetologickej ambulancie
MUDr. Viliam Vaník. Podotýka,
že neliečená cukrovka môže
skrátiť život aj o dvadsať rokov a
s návštevou lekára preto netreba
otáľať. Pacient pritom nemusí pociťovať žiadne ťažkosti a problém
často odhalí až obvodný lekár pri
prehliadke alebo špecialista. „Až
pri vystupňovanej cukrovke

pacient cíti väčší smäd, väčšiu
únavu, je menej výkonný a
častejšie sa potí. Pri ťažších
prípadoch cítiť aj zápach z
úst,“ podotkol Vaník. Svidnícka
ambulancia začala fungovať v
provizórnych podmienkach už
počas rekonštrukcie vlani na
jeseň. Medzi jej typickými pacientmi sú 40- až 50-roční ľudia
často so sedavým zamestnaním,
nadváhou, stresom v práci či
vysokým krvným tlakom alebo
dôchodcovia. S vekom a zlým

životným štýlom totiž stúpa pravdepodobnosť výskytu choroby.
Podľa Vaníka však čoraz viac
pribúdajú pacienti s cukrovkou
druhého typu, ktorí majú len 30
rokov, čo je alarmujúce. „Mladí
ľudia majú celý život pred
sebou a čím dlhšie cukrovka
trvá, tým vzniká väčšia šanca,

disciplinovaní v stravovaní a
hýbali sa je často ten najväčší
problém. Počas svojho života
si už zvykli na svoj životný štýl,
svoj jedálniček a majú problém
to zmeniť. Liečiť cukrovku
bez toho je ale náročné. Lieky
jednoducho pohyb nenahradia
a pacienti nemôžu čakať, že

aby sa komplikácie rozvinuli.
Vo väčšine prípadov ale platí,
že cukrovka si pamätá, či a
ako sú ľudia liečení a ak sú
disciplinovaní, ich prognóza
dokáže byť výrazne lepšia.“
Jedným z prvých pacientov
svidníckej ambulancie sa stal
37-ročný Stanislav Hrib zo Svidníka. „Diabetes mi zistili úplne
náhodou pri preventívnej prehliadke pred rokom. Odvtedy
sa toho dosť zmenilo v mojom
živote. Musím byť disciplinovaný v strave.“ Stanislav chodí
do ambulancie každý mesiac a
lieči sa kombinovane - pomocou
inzulínu a tabletami. Je príkladom pacienta, ktorý dobre spolupracuje a aj vďaka tomu dokáže
dnes viesť plnohodnotný život.
„Naučiť pacientov, aby boli

celý problém za nich vylieči
lekár. Časť práce musia urobiť
aj oni,“ zdôrazňuje Vaník. V
novej diabetologickej ambulancii
sledujú najnovšie vedecké štúdie
a v budúcnosti plánujú postupne
zavádzať aj nové spôsoby liečby
cukrovky. Liečebnými výkonmi
diabetologickej ambulancie sú
diagnostika a liečba akútnych
aj chronických komplikácií diabetu a pridružených chorôb,
starostlivosť o pacientky s gestačným typom cukrovky, ktorá
vzniká v tehotenstve, fyzikálne
vyšetrenie obéznych pacientov,
monitorovanie glykémie a liečba
inzulínovými pumpa, monitorovanie krvného tlaku a variability
srdcovej frekvencie, konziliárne
vyšetrenia.
-pk-

rašinský - 35b., 9. - 10. Patrik Halaj
- 24b., 9. - 10. Lucia Siváková 24b.,
11. Tomáš Šupšak - 22b., 12. Samuel
Rusin - 20b.
Výsledkový servis prvého kola
MATRIX LIGY - CRICKET (2018).
Finále A strany pavúka: Stano
Duleba - Veronika Vargová - 1:0.
Finále B strany pavúka: Veronika
Vargová - Vlado Labik - 0:1. Celkové
finále: Vlado Labik - Stano Duleba1:0/1:0. Celkový počet účastníkov
7.
Poradie: 1. Vladimír Labik

- 120b., 2. Stanislav Duleba - 80b.,
3. Veronika Vargová - 50b., 4. Rado
Reiter - 30b., 5. Lucia Siváková 20b., 6. Marcel Varga - 20b., 7. Peter
Nemec - 10b.
Všetkým zúčastneným ďakujem.
Srdečne všetkých pozývam na tretie
kolo MATRIX LIGY, ktoré sa uskutoční kvôli turnaju TOP v Brezne až 24.
2. 2018 o 17:30 hod. Registrácia do
turnaja sa uzatvára 17.15 hod.

Výsledkový servis druhého kola MATRIX LIGY - 501 D.O. - 2018
Finále A strany pavúka: Vlado
Kokinda- Peter Nemec - 2:0. Finále
B strany pavúka: Peter Nemec Dušan Rusin - 0:2. Celkové finále:
Vlado Kokinda - Dušan Rusin- 0:3/0:
3. Celkový počet účastníkov 12.
CHECKOUT: Dušan Rusin 101
(T20,7,D17)
Poradie: 1. Dušan Rusin
- 178b., 2. Vlado Kokinda - 126b.,
3. Peter Nemec - 91b., 4. Vladimír
Labik - 70b., 5. Veronika Vargová
- 48b., 6. Majo Varga - 47b., 7.
Stanislav Duleba - 36b., 8. Anton Ka-

Všetky informácie na stránke
www.blackdart.pageride.sk
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Túžite po portréte?

Dvaja mladí Stropkovčania Vám to vedia splniť
Ak hľadáte niekoho, kto maľuje portréty, máme pre Vás tip.
Práve tomuto sa v našom meste venujú dvaja mladí chlapci, pre
ktorých je maľovanie vášňou už dlho. Števo Vaš a Gabriel Tokarský nám prezradili viac.
Števa Vaša odmalička lákalo
modelovanie, kreslenie i maľovanie. Ako malý chlapec si rád kreslil, chvíľu sa o to prestal zaujímať
a až na druhom stupni základnej
školy si začal uvedomovať, že
na kreslenie má zrejme talent.

Števo Vaš.
Zaspomínal si, ako kreslil po
všetkých školských zošitoch či
laviciach. „Postupne som začal pozerať videá o kreslení
a z nich som sa učil, nechodil
som na žiadne krúžky. Vybral
som si strednú priemyselnú
školu v odbore propagačná
grafika,“ vysvetlil. Netajil, že
od tohto odboru ho mnoho ľudí
odhováralo z dôvodu, že sa týmto podľa nich nedá uživiť. Števo
Portrét od Števa Vaša.

sa však nenechal, počúval svoje
srdce a išiel za tým, čo ho baví
a napĺňa. „Na strednej som sa
naplno venoval kresleniu hlavne figúry a portrétov. Ďakujem
všetkým
učiteľom,
hlavne
p.Tomášovi Olijárovi, od ktorého som sa v kreslení veľa
naučil. Mal s nami vždy veľa trpezlivosti a vedel nám poradiť,
ako kresbu vylepšiť. V škole sa
mi najviac páčilo, že sa tu dala
rozvinúť kreativita a predstavivosť. Nenútili nás kresliť niečo, čo je určené, ale naopak,
bolo na nás, čo na danú tému
nakreslíme,“ zaspomínal si. Po
škole nemal prácu a tak mu napadlo, že kreslením by si mohol
privyrábať. Svoje kresby začal
dávať na internet a dnes sa môže
tešiť veľkému záujmu. „Som
rád, pretože v kreslení sa stále
zdokonaľujem a neprestáva
ma to baviť. V budúcnosti by
som si chcel vyskúsať maľovanie obrazov. Mojím snom
vždy bolo nakresliť kresbu
až tak dokonalú, že ju ťažko
rozpoznáte od fotky. Dnes, keď
sa k tomu pomaly blížim, uvedomujem si, že je lepšie, keď
je vidieť, že je to predsa len
nakreslené. Tiež túžim stále robiť to, čo ma baví a nepočúvať
myseľ, ktorá človeka limituje,“
doplnil. Števa môžete vyhľadať
prostredníctvom
facebooku.
Stropkovčan Gabriel Tokarský
kreslí rád odmalička. Stredná
škola však bola pre neho v tomto
smere spúšťačom, pretože vo
výučbe absolvoval veľa hodín
výtvarnej výchovy a virtuálnej
kresby. Jeho prvým portrétom
bol autoportrét, ktorý maľoval
ležiac na posteli a pozerajúc sa
do zrkadla na vankúši. „Poviem
vám, nevyzeralo to vôbec dobré,“ netajil. Najčastejšie maľuje
páry, no jeho zákazníkmi sú aj

individualisti. „Neberiem to ako
prácu, ale ako záľubu. Chcel by
som sa naučiť maľovať potréty
farebne, zatiaľ viem len ceruzou. Najviac ma vie potešiť,
keď je zákazník z mojej práce
nadšený. Za sedem rokov, čo

Gabriel Tokarský.

sa tomu venujem, som nakreslil viac ako 50 portrétov,
ku každému z nich sa viaže iný
príbeh. Moje portréty si môžete
pozrieť na facebookovej stránke GT Art – kresba portrétov.“
-pk-

Portrét od Gabriela Tokarského.

TIP na výlet!

Solivar v Prešove
Prešovský solivar, súbor unikátnych historických objektov na
čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádza zo 17. storočia a na
Slovensku nemá obdobu. Nečudo, že patrí k našim najvýznamnejším technickým pamiatkam. V jeho areáli možno vidieť šachtu Leopold, varňu, hutu, kováčske dielne, sklad soli či banícku klopačku
– jednu z posledných piatich na Slovensku. Prešovský solivar dnes
spravuje Slovenské technické múzeum, ktoré tu zriadilo pútavú
expozíciu zoznamujúcu návštevníkov s dejinami ťažby a výroby
soli v solivare.
-pk-
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BIĽAK zradca alebo kolaborant ?
Pod týmto názvom vyšla vo
vydavateľstve Marenčin PT, spol.
s r. o. v Bratislave a vytlačením
v Těšínská tiskárna,a. s., Český
Těšín kniha talentovaného mladého historika Mgr. Petra Jašeka, PhD. (1983) s vročením rok
2017.Je to publikácia , v rozsahu
191 strán s českým prekladom
a originálnym ruským textom tzv.
pozývacieho listu Leonidovi Iľjičovi Brežnevovi (str. 175 – 177
publikácie) z roku 1968. Samozrejme, v knihe nechýbajú obrazové prílohy , zaradené nie na
jej okraji. A bohatý poznámkový
aparát na konci knihy. V publikácii autor P. Jašek nenechal, ako
sa hovorí nitku suchu na V. Biľakovi ! Napríklad na str. 148 doslova
napísal: „Ako ideologický tajomník

pírovala jeho ideologické videnie
sveta. Piliermi boli predovšetkým
vedúce postavenie robotníckej
triedy a jej predvoja komunistickej
strany, presadzovanie ideológie
marxizmu-leninizmu a priateľstvo
so Sovietskym zväzom, ktoré preňho bolo až do nástupu Gorbačova alfou a omegou jeho politickej
orientácie.“ A na str. 150 uviedol:
„Zároveň režim viedol intenzívny
ideologický boj, v duchu tézy
o náboženstve ako „ópiu ľudstva“,
proti cirkvám a veriacim s cieľom
násilnej ateizácie spoločnosti,
čím v praxi likvidoval náboženské
slobody, ku ktorým sa formálne
hlásil. Veriacich, ktorí tomuto tlaku
nepodľahli, režim spoločensky
diskriminoval,
prenasledoval
a väznil najčastejšie s obvinením

knihy a polemizovať s Jašekovou
interpretáciou faktov, iba uvediem
citát k onému pozývaciemu listu,

že v roku 2001 v novinách Úsvit č.
10/2001 v exkluzívnom rozhovore
s bývalým tajomníkom ÚV KSČ

Ivana Hoptu, ktorý na jeho otázku
Stále sa spomína , že vstup vojsk
sa uskutočnil na základe tzv.pozývacieho listu V. Biľak odpovedal:
„Vstup vojsk do Československa
sa neuskutočnil na základe nejakého listu . Vinu nenesú tí, čo bránili socializmus, ale tí, čo usilovali
o návrat kapitalizmu. Tí ohrozovali
svetový mier. Bratislavská deklarácia, ktorú sme dobrovoľne podpísali, boli sme doma, nikto nás
nenútil, „že brániť socializmus je
spoločná povinnosť“ tvorí v skutočnosti základ vojenskej pomoci.
Pri jednej príležitosti mi L. I. Brežnev povedal, že už začiatkom leta
1968 sa dohovoril s americkým
prezidentom Johnsonom o vstupe
do ČSSR.“ Na záver. Anotovanú
knihu P. Jašeka o V. Biľakovi vrelo

mal zásadný podiel na tvorbe
politickej línie presadzovanej normalizačným režimom, ktorá ko-

podľa paragrafu marenia dozoru
nad cirkvami“...
Nebudem tu
ale rozoberať jednotlivé kapitoly

Vasiľom (tu Vasilom ) Biľakom
pod názvom Rozhodne história
a nie súd, a to šéfredaktora PhDr.

odporúčam širokej čitateľskej verejnosti aj v Stropkove.
Andrej Kaputa

O.Špilár a K.Pavlík posunuli svoje
trénerske vzdelanie o stupienok vyššie
Naši futbalisti, Stropkovčania Oliver Špilár a Kamil
Pavlík, ktorí sa okrem najpopulárnejšieho športu venujú
aj trénovaniu detí v našom meste, postúpili vo svojom trénerskom vzdelaní o stupieniok vyššie – trénerska licencia
UEFA B.
Každý záujemca o spomínanú licenciu musel mať
urobenú licenciu UEFA C
s dvojročnou praxou. Tak
ako ostatní, aj naši dvaja
stropkovskí tréneri museli ab-

solvovať polročný kurz, ktorý
bol rozdelený do dvoch blokov na teoretickú a praktickú
časť. Celý kurz bol ukončený
obhajobou záverečnej práce.
Prečo sa Oliver a Kamil roz-

Kamil so svojím mužstvom U9.

hodli pre tento krok? „Rozhodol som sa tak preto, lebo
sa chcem zdokonaľovať
ako futbalový tréner a tieto
kurzy mi určite výrazne pomôžu,“ vysvetlil Oliver. Jeho
cieľom do budúcna je splniť
dvojročnú trénerskú prax pri
mládežníckych
družstvách
a navýšiť si trénerskú licenciu
na UEFA A. 3. Kamil chce
naďalej pracovať vo futbale
ako tréner a preto je z jeho

pohľadu potrebné mať aspoň
II.stupeň kvalifikácie. „Určite
sa chcem venovať mládeži
v Stropkove. Momentálne
trénujem kategóriu U9,
s ktorou sa mi pracuje
veľmi dobre. V budúcnosti
by som sa chcel posunúť
o stupeň vyššie a rozšíriť
svoju trénersku licenciu
na III.kvalifikačnuý stupeň
UEFA A,“ dodal.
-pk-

Oliver so svojím mužstvom U10.
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Dal výpoveď a splnil si cestovateľský sen
Stropkovčan František Jenčo strávil v Južnej Amerike viac ako mesiac

Cestovanie je snom mnohých ľudí. Sú takí, ktorí sa vyžívajú v teple a v sladkom oddychu, iní si zas radšej vychutnávajú náročnejšie
túry. Aj v našom meste sa nájdu nadšenci, ktorí radi spoznajú nové kultúry, zaujímavé miesta a z každého si odnesú nezabudnuteľné zážitky. Jedným z nich je aj 26-ročný Stropkovčan František Jenčo, ktorý nedávno v Južnej Amerike strávil mesiac a pol. Pre naše noviny vyrozprával svoje zážitky, no prezradil i to, prečo sa rozhodol práve pre tento kontinent. (Dokončenie rozhovoru z predchadzajúceho čísla.)
- Z Uyuni som sa presunul
do La Paz nočným busom.
Cestovanie autobusmi v Bolívií,
ale aj v Peru, je pomerne lacné
a prekvapivo pohodlné a kvalitné. La Paz, najvyššie položené
hlavné mesto na svete, je ako

Úžasný zážitok a bez váhania by
som do toho šiel znova. Huyana
Potosi bol 3 - dňový výstup na
pravdepodobne najľahšie zdolateľnú 6-tisícovku. Prvý a druhý
deň sú v celku v pohode, keďže
presuny nie su dlhé a zahŕňajú aj

Selfie s lamou na Machu Picchu.

mravenisko, najnižšia časť mesta
leží v nadmorskej výške asi 3700
mnm a najvyššia asi 4300 mnm,
takže je pochopiteľné, že ako
spôsob dopravy nebolo možné
vystavať metro, no funguje tam
asi 5 liniek lanoviek, ktoré sú na
veľmi vysokej úrovni v porovnaní
so zvyškom mesta. Po vyvezení
žltou lanovkou na najvyšší bod
v meste som mal čo robiť, aby
som udýchal výškový rozdiel.
Veľmi blahodérne k vyrovaniu
sa s efektom nadmorskej výšky
napomáha pitie čaju z listov koky
alebo priamo ich žuvanie. Aj keď
v La Paz toho nie je veľa čo robiť,
okolie ponúka množstvo aktivít.
Na odporúčania z predchádzajúcich zastávok som sa rozhodol pre Death Road a Huyana
Potos. Death Road je viac ako
4 - hodinový downhill na bicykli
po najnebezpečnejšej ceste na
svete (samozrejme pre autá).

tréning ice-climbingu na ľadovci.
Utrpenie začína druhú noc, keď
je potrebné vstať o 23.00 hod.,

kom v mojom doterajšom živote.
No musím povedať, že mi bolo
neskutočne zle, bolela ma hlava,
brucho, cítil som každý jeden
nedokysličený sval. Poviem vám,
nie sú to žarty v takej nadmorskej výške.
Ďalej som navštívil jazero
Titicaca a slávny ostrov Isla del
Sol, kde podľa starovekých Inkov
zostúpilo slnko a zrodil sa prvý
kráľ Inkov.
Ďalšou zastávkou bolo Cus-

obliecť všetko možné oblečenie
a ochranné prvky a o polnoci
vyraziť z campu. Cesta nahor
trvá približne 5,5 hodiny. Stúpa
sa v noci kvôli bezpečnosti , lebo
je istota, že sneh je zamrznutý
a tiež kvôli východu slnka, ktorý
bol pre mňa najúžasnejším zážit-

co, hlavné mesto starovekých
Inkov plné nádherných katedrál
a úžasnej atmosféry. Vďaka
početným agentúram ponúka
množstvo
1-dňových
alebo
viacdňových zájazdov. Výlet na
Rainbow Mountain alebo dúhová
hora, kde dosiahnete nadmorskú

výšku 5200mnm, je povinnosťou,
ak navštívite Cusco. Ako Highlight celého výletu som si takmer
na koniec nechal Machu Picchu.
Vidieť to starodávne a pravdepodovbne najslávnejšie mesto
Inkov postavéne snáď až mimozemským spôsobom v ťažko prístupných Andách bolo pre mňa
splneným snom. Človek môže
vidieť tisíce fotiek, upravených
najrôznejšími spôsobmi, ale nič
sa nedokáže vyrovnať vzhliadnutiu na vlastné oči a pocíteniu
atmosféry sálajúcej z každého
kúska tohto mesta. Aby to však
nebol len nudný výlet, 4-dňový
trek na Machu Picchu som si
trošku oživil aktivitami ako mountain biking, rafting, či zipline.
Z Cusca cestou do Limy som
ešte navštívil Huacachinu (oáza
v strede púšte), kde kde bolo
zážitkom previesť sa na bugine
po piesočných dunách, znova si
vyskúšať sandboarding, či sledovať západ slnka nad pieskovými
dunami.
Neďaleké prímorské mesto
Paracas ponúka zase výlety
loďou k ostrovom plných vtákov,
tučniakov a uškatcov. Pre milovníkov jedla odporúčam čerstvo
pripravené Ceviche (surové ryby
(Pokračovanie na str. 10)
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Stropkovčan František Jenčo strávil v Južnej Amerike viac ako mesiac
(Dokončenie zo str. 9)
pripravené na limetkovej štave
podávané so sladkým zemiakom
a kukuricou) z ráno ulovených
rýb.
Následne som sa presunul
do Limy, kde som strávil jeden
deň a , bohužiaľ, som sa musel na čas s týmto kontinentom

- Sklamaný som bol trošku
z počasia v Patagónií, keďže
prvé tri dni celý čas pršalo, ale
na druhej strane musieť sa
vyzúvať a brodiť rieku, každé
ráno si obuť premočené topánky
a šľapať 20km s plným batohom
v blate a daždi je tiež zážitok
a skúsenosť.

Prekvapilo ma asi to, aké
je vlastne jednoduché cestovať
osamote, zisťovať si veci aj bez
použitia internetu a rád blogerov a vlogerov a neviem akých
všetkých „gerov“. A že spoliehať
sa sám na seba, prípadne na
priame odporúčania ľudi z hostelov, je zaručeným spôsobom na

- Ľudia su vo všeobecnosti
veľmi milí. Záleží, samozrejme,
v akej oblasti sa nachádzate,
ale s angličtinou pochodíte snáď
len v turistických destináciách,
kde ľudia ťažia hlavne z turistov. Spomínam si na jednu tetu
v maličkej dedinke neďaleko
Santiaga, ktorej som sa pýtal,
ako sa dostanem k Embalso el
Yeso. S úsmevom na tvári mi
asi päť minút vysvetľovala niečo
po španielsky. Bol som tak ohromený jej ochotou mi pomôcť, že
som sa nezmohol ani na tú jedno
vetu, čo viem po španielsky (no
habla Espanol = nerozumiem po
španielsky) a s úsmevom som
jej len prikyvoval. Našťastie som
zachytil aspoň číslo autobusu,
pochopil jej gestikulácii a na základe toho sa mi podarilo nájsť
zastávku.
* Čo Ti zo Slovenska naj-

rozlúčiť.
* Tvoj najkrajší a zároveň
najhorší zážitok?
- Najkrajší zážitok? Ťažko
povedať. Všetky zážitky mali
niečo do seba, ale ak by som
mal vypichnúť pár, určite by to bol
trek v Patagónií, východ slnka
nad Uyuni, zdolanie 6-tisícovky
a návšteva Machu Picchu.
Čo sa týka nejakej zlej skúsenosti, mal som trošku črevné
problémy v La Paz, pravdepodbne kvôli nadmorskej výške, ale
asi najhorším, čo sa mi stalo,
bolo, keď mi v Peru skoro zožrali
komére nohy a spuchli mi tak ,
že som deň nemohol ani chodiť.
Našťastie, v lekárni mi na to dali
lieky a bolo dobre.
* Je niečo, čo ťa na Južnej
Amerike prekvapilo alebo naopak sklamalo?
Národný park Torres del Paine v Patagónii v Chile.
dosiahnutie najkrajších zážitkou
na celý život.
Hlavne som sa ale naučil, že
najťažšou vecou na cestovaní
nie je začať či plánovať, alebo
vydržať 10 - hodinový let medzi
dvoma tlstými potiacimi sa Američanmi.. Najťažšia vec na cestovaní je opustiť miesta, do ktorých
ste sa zamilovali..
* Čo mentalita ľudí?

viac chýbalo a čo by si priniesol od nich k nám?
- Čo mi chýbalo? Asi len rodina a možno môj obľúbený šampón
(smiech). A čo by som prinesol od
nich k nám? Kolonizátori v minulosti už priniesli snáď všetko, čo
sa dalo, ale určite by nebolo od
veci naučiť sa ich prístupu k životu,
pokore a zosťat v pokoji hlavne v
niektorých situáciách.
-pk-
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HISTORIA MUNDI / 7 divov starovekého sveta
renesanční učenci. Niektoré stavby boli vymenené inými a niektoré sa z neho definitívne vyškrtli.
Už spomínaný Herodotos
prvé 2 divy sveta zapísal na svoj

Už v starovekom Grécku
a Ríme existovali cestovatelia
a spisovatelia, ktorí si všímali
jedinečnosť jednotlivých stavieb. Najskôr sa staroveké divy
nepovažovali za divy. Myšlienky
o divoch sa začali objavovať až
v neskoršej dobe. Prečo číslo
7? V dejinách sa číslo 7 objavuje
pomerne často, napríklad bolo 7
mudrcov, 7 kopcov je okolo Ríma

boli približne pred 5000 rokmi
a slúžili ako hrobky pre faraónov.
Najznámejšia a najväčšia je Veľká pyramída v Gíze (Cheopsova
pyramída).
Ďalším divom, ktorý nechýbal na zozname Herodota boli
Semiramidine visuté záhrady
v Babylone. Boli to akési arkádové terasy v tvare pyramídy.
Na ich zavlažovanie sa čerpala
voda z rieky Eufrat. Postavené
boli kráľovnou Semiramis alebo
kráľom Nabukadnezarom II. pre
jeho manželku.
Tretím divom je Artemidin
chrám v Efeze. Postavený bol
okolo roku 550 p. n. l. kráľom
Kroisosom z Lýdie v Efeze na
pobreží Malej Ázie. Chrám bol
zničený požiarom.
Štvrtým divom sveta je Diova

ho Turecka a dal ho postaviť kráľ
Mausólos II. Táto stavba označujúca jeho moc sa stala aj jeho
hrobkou a slovo mauzóleum sa
začalo postupne používať ako
synonymum pre hrobky. Stavba
sa zrútila a v roku 1581 použili
kameň na stavbu opevnenia.
Šiestym divom je Ródsky
kolos. Týmto názvom je označovaná 37 metrov vysoká socha
starogréckeho boha slnka Hélia
stojaca na ostrove Rodos a vyrobená bola z bronzu. Tento kolos
bol zničený zemetrasením a v roku 653 islamské vojská zničené
časti odviezli a pravdepodobne
roztavili.
Posledným siedmim divom
je Alexandrijský maják. Stál
na ostrove Faros pri Alexandrii
a postavený bol v roku 278 p. n.

a v stredoveku bolo 7 slobodných
umení. Samozrejme takýchto divov bolo oveľa viac, no uznaných
ich bolo len 7. Počiatok zhromaždiť divy sveta môžeme hľadať
u najznámejšieho a najstaršieho
historika Herodota žijúceho v 5.
storočí. Postupne existovali ďalší, ktorí spisovali akýsi zoznam
divov vtedajšieho sveta a tento
zoznam sa vyvíjal až do dnešnej
podoby. Dnešnú podobu mu udali

socha v Olympii. Socha bola
vytvorená gréckym sochárom
Feidiasom v roku 433 p. n. l.
Materiálom bola slonovina, zlato
a drahokamy. Merala približne 12
metrov. Socha sedela na tróne
z dreva. V roku 394 bola prevezená do Konštantínopolu, kde ju
asi zničil oheň.
V poradí piatym divom je
Mauzóleum v Halikarnasse.
Nachádzalo sa na území dnešné-

l. na návrh Alexandra Veľkého.
Dokončený bol až po jeho smrti.
V roku 796 bol zničený zemetrasením a na jeho mieste dnes stojí
pevnosť.
Zdroj: ASH, Russel – BONSON, Richard: Veľké divy sveta.
Bratislava: Slovart, 2011, ISBN
9788055602196, 64 s.

Za 7 divov starovekého sveta sa považujú stavby, ktoré na
svoju dobu prevyšovali všetky ostatné stavby technickou a umeleckou vyspelosťou. Pochádzajú najmä z obdobia starovekého
Grécka, Babylonu a Egypta.

zoznam. Ide o najstaršiu zmienku
o nich. Najväčším a najstarším
monumentom zo siedmych divov
sveta sú pyramídy, ktoré sa
objavovali v každom zozname.
Pyramídy sú jediným divom, ktorý sa zachoval až do dnešných
čias, paradoxne, keďže sú aj
divom najstarším. Postavené

Mgr. Ľuboslav Šmajda
Mestský úrad v Stropkove

Program bohoslužieb a prehľad sviatkov
pravoslávnych a gréckokatolíckych veriacich
Pravoslávni veriaci
V Pravoslávnom chráme v Stropkove sa slúžia bohoslužby každý deň:
- bežný deň: sv. liturgia 5.50 hod., večerňa 16.00 hod.
- sviatky a nedele: utreňa 6.30 hod., sv. liturgia 8.20 hod., večerňa 16.00 hod.
12. 2. 2018 - Sobor Troch Svätiteľov Visilija Veľkého, Grigorija Bohoslova a
Jána Zlatoústého. Všetci títo traja svätitelia majú osobitný deň sviatku v mesiaci
január (podľa juliánskeho kalendára) a tento spoločný sviatok bol ustanovený v 11.
storočí za panovania cisára Alexeja Komnena. Vtedy vznikol spor, ktorý z týchto
troch svätiteľov je najväčší. Božím riadením sa tento spor vyriešil na dobro cirkvi a
ešte väčšiu slávu svätiteľov. Sv. biskup Ján (pamiatka 14.júna) mal víziu, kde sa mu
každý zo svätiteľov zjavil sám vo veľkej sláve a potom všetci spoločne. Vtedy mu povedali, že pred Bohom sú jednotní, nie sú medzi nimi žiadne protirečenia a nik nie je
prvý alebo druhý, pričom žiadali o ustanovenie spoločného sviatku.
15. 2. 2018 - Sritenije Hospodne. Na štyridsiaty deň po narodení Spasiteľa Matka Božia priniesla svojho Syna do Jeruzalemského chrámu, aby
vyplnila Zákon a svojho prvorodeného Syna zasvätila Bohu a seba očistila.
V skutočnosti ani jedno ani druhé nebolo potrebné, ale Syn Boží v plnosti
vyplnil Svoj Zákon, ktorý On ustanovil cez svojho služobníka proroka Mojžiša.
V ten čas do chrámu prišli dve výnimočné osoby - starec Simeon a proročica

Anna, dcéra Fanuilova. Spravodlivý starec Simeon vzal na ruky Mesiáša a riekol modlitbu: Teraz prepúšťaš Svojho služobníka Hospodine, lebo moje oči
videli spasenie Tvoje... Prorokoval aj o strastiach a sláve Božieho Syna. Anna,
ktorá od mladosti slúžila Bohu pri chráme pôstom a modlitbami, sama spoznala
Mesiáša, oslavovala Boha a Jeruzalemčanom oznámila o príchode „Dlhoočákavaného“.
Dňa 19. 2. 2018 začína Veľký pôst a trvá do sviatku Paschy - 8. 4. 2018. Vo
všetky tieto dni platí pôst vrátane sobôt a nedieľ Veľkého pôstu.
Gréckokatolícki veriaci
pondelok – piatok: 6.30 hod., 18.00 hod.
sobota: 7.00 hod., 18.00 hod.
nedeľa: 7.30 hod. (slovenská), 9.30 hod. (staroslovienska), 11.00 hod. (slovenská – zameraná pre rodiny s deťmi), 17.20 hod. večiereň a 18.00 hod. (slovenská) sv. liturgie. V nedeľu popoludní o 14.00 hod. mame stretnutia s deťmi.
Sviatky v týždni: 8.00 hod., 18.00 hod.
Každý štvrtok po večernej sv. liturgii je Moleben k bl. Dominikovi Metodovi
Trčkovi. Každý piatok večerná sv. liturgia o 18.00 hod. je zameraná pre mládež a
po večernej sv. liturgii je Adorácia Najsvätejšej sviatosti. V piatky o 17.00 hod. sa
mládež stretáva na nácviku spevu.
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ZO ŽIVOTA NAŠICH PREDKOV / REMESLÁ / HRNČIARSTVO
Ich tvar a vyhotovenie sa v podstate nezmenilo, a to až do 12.
storočia. Ide o jednoduché hrnce, najviac vyduté v dvoch tretinách
výšky, zdobené na pleciach a bruchu vlnovkami vrytými viaczubým rydlom (hrebeňom). Neskôr prišla na rad výzdoba za pomoci
jednohrotého rydla a aplikáciou vlnovky, kombinovanou s vpichmi,
šikmými krížmi, kazetami apod.
Tvar a materiál keramiky zmes hliny, piesku, sľudy a ostriva
boli pre celé Slovanstvo typické.
Misky alebo hrubé fľaškovité
tvary boli ojedinelé, džbánovité
predmety sa nepoužívali. Na dne
nádob sa nachádzali v rannejších
obdobiach plytké jamky, od 8. Storočia značky. Sú to značky rôzne,
jedná sa najmä o delené kolo,
alebo svastiku.
Vo vnútri nádob sú jemné
ryhy, ktoré vznikli otáčaním kruhu.
Odtlačky na dne alebo plastické
značky vznikali pri výrobe na kru-

do okruhu 40 km!
Aby sme si predstavili lepšie,
prečo sa vyskytujú tak často črepy, či celé keramické kusy nádob
v nálezoch, je nutné uvedomiť si
veľmi jednoduchý fakt - Keramická nádoba bola okrem krát-

kodobým skladovacím obalom v
domácom prostredí i obalom na
prevážaný a vymieňaný tovar.
Pokrievky na hrncoch sa
začali používať až v prvých storočiach druhého tisícročia, dovtedy
sa varilo bez nich. Pre jednoduchšiu manipuláciu s nádobou,
ktorá sa pri varení silne ohriala a
zašpinila, slúžili zahnuté okraje.
Zachytávali sa o drevené vidlice,
palice, kliešte...
Lepšia keramika z jemne
plavenej hliny bola v podstate pre

slovanskú civilizáciu cudzia. Boli
to amfory s dvoma ušami, džbány
a fľaše určené na víno. Známe sú
zo Slovansko-avarského prostredia, z Balkánu a Veľkej Moravy.
Niekedy sa dovážali s vínom, niekedy sa na slovanskom území vyrábali. Na Balkáne, v Rumunsku,
Bulharsku a v Kyjevskej Rusi zhotovovali už od 10. storočia nádoby
s vnútornou glazúrou, ovplyvnené
byzantským remeslom.
Použitá literatúra: Beranová
M.: Slované, Praha 2000 -tep-

hu sčasti samovoľne, sčasti boli
úmyselne vyryté výrobcom.
Značky sa vyvíjali, delili,
nadobúdali na zložitosti, snáď z
toho dôvodu, ako dedič rozvíjal
pôvodnú značku svojho predchodcu. Ale, to sú všetko len
dohady, ktoré sú naďalej podrobované výskumu. Zaujímavosťou je,
že vďaka značkám a identifikácii
rovnakého pôvodu nádob z určitých dielní sa podarili objasniť
aspom čiastočne otázku, do akej
možnej vzdialenosti sa kusy z
jednej dielne vyvážali. Bolo to až

Lekcia času

Keď je vták živý, pojedá mravce. Keď je vták mŕtvy, mravce zjedia jeho. Čas a okolnosti sa môžu zmeniť
každým okamihom. Neznevažuj a neubližuj nikomu v živote. Dnes môžeš byť mocný... Ale pamätaj – čas je
mocnejší ako ty. Z jedného stromu sa vyrobia milióny zápaliek, ale keď príde čas, jediná zápalka je potrebná,
aby zhorelo milión stromov.

Dary prírody – Topoľ čierny
Aj v tomto období, keď príroda odpočíva, poskytuje nám dary,
ktoré môžeme využiť vo svoj prospech. Asi každý z vás pozná
liečivé účinky propolisu, ale viete
tiež ako vzniká? Práve z púčikov
topoľov včely zbierajú lepkavú
živicu a z nej produkujú propolis.
Takže aj ak nie ste včelárom mô-

žete si doma vyrobiť antibiotickú
tinktúru práve z púčikov topoľa.
Postup: hrsť topoľových púčikov
zalejte 300ml 70% alkoholu, uzatvorené nechajte lúhovať na tmavom mieste s izbovou teplotou 1
týždeň, pričom každý deň nádobu
pretraste. Následne sceďte a držte v chlade. V prípade potreby

zrieďte 20 kvapiek v pohári vody
a požite na kloktanie, vnútorne
alebo na obklady. Na bolestivé
kĺby poslúži masť z topoľových
púčikov: hrsť topoľových púčikov
rozdrvte mažiari, zalejte 300ml
rastlinného panenského oleja
a na 2 týždne odložte na tmavé
miesto s izbovou teplotou, pričom

takisto denne pretriasame. Potom
preceďte, zohrejte vo vodnom kúpeli na 62-64 stupňov a pridajte
25g včelieho vosku. Môžete pridať
tiež 1-2 lyžice topoľovej tinktúry.
Naplňte do kelímkov a skladujte
v chlade.
Zdroj: Moja domáca lekárnička z bylín
-tep-
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Prechod cez štyri chaty
Pri prvých 2 bola tuhá ruská
zima okolo -20C aj s vetrom. Prvý
ročník sme boli pešo. Druhý na
bežkách, keď náš predseda mal
úraz a skončili sme po druhej chate v Brezničke. Tohto roku opäť
bez bežiek, ale už za miernejšieho počasia, keď ráno je len -3C.
ráno na námestí sa stretávame 18
ľudia z toho 4 Prešovčania (Fero
Bednár, Jano Pončák, Štefan
Dranga, Tono Sopko). Po privítaní
a fotení o 7:15 vyrážame na prvú
chatu KST na baňu. Prekonávame prvé stúpanie lesom, poliami.
Tesne pred chatou začína husto
snežiť. Na chate máme prvé
občerstvenie (párky, pomaranče,

dorazíme o 11.30, hod., kde nás
víta Ferov priateľ šnurkár Jozef
Kmiť, ktorý nás pozýva na túto
akciu. Tu máme obed (držkovú

stvia čajom, rumom, slivovicou,
perníkom, keksami. Stúpame poliami a lesom na tretiu najmalebnejšiu chatku na stračej nôžke na
malej. Tu vedúceho akcie manželka nám tradičné pripravila vývar
z akcie 2 kohútov. Taká polievka
musí každého postaviť na nohy.

polievku, slovenský hamburger,

Už po tme, cca o 16.15 hod. od-

pravá rodinná atmosféra a vedúci
akcie k 49 narodeninám dostáva
gratulácie. Martin sa poďakoval
všetkým a povedal, že každý svojou osobnosťou prispieva k tejto
jedinečnej akcii, ktorú s pokorou
prvýkrát sám prešiel a ani vo sne
mu nenapadlo, že toľko ľudí mu
bude vďačných za taký hlboký
ľudský zážitok, ktorý týchto ľudí
určite spojí na dlhé roky. Je to akcia náročná, ale len také majú hlbokú odozvu. Môj postreh bol ten,
že čím sme viac prešli, tým sme
boli viac sýti. Na poslednej chate
bola (kapustnica, údené kolená,
slanina klobásy atď.) O 10.00 hod
odchádzame z chaty a o hodinu
a niečo sme v Stropkove. Deviati
sme absolvovali celú trať (z toho
4 Prešovčania, 2 super turistky
a 3 Stropkovčania), keď ostatní

makovník, čaj, rum). Odchádzame z chaty za hustého sneženia,
ktoré trvá až do Duplína. Keďže
pôda nie je zamrznutá a je veľa
blata, ideme asfaltkou na potoky.
Okolo dreveného kostolíka zažíname stúpať na koziu bradu. Tu

čaj). Zhruba po hodine dlhým
tiahlym klesaním schádzame do
Chotče a popri cintorínu stúpame
a klesáme do Brezničky, kde mal
pred rokom úraz náš predseda.
V Brezničke nás starostka s manželom v obecnom dome občer-

chádzame s čelovkami na hlavách
a ako svätojánske mušky ideme
za sebou poliami a v lese, kde
sú reflexné značky na stromoch.
Na 4 chatu bratov Ternijovcov na
Vysokej prichádzame o 18 hod..
Tu už plní zážitkov, endorfinu, je

sa museli podieľať na príprave
občerstvenia po chatách. Martin
nám u seba dal ešte posledné
štamperličky a pri fotení pri jasličkách sa rozchádzame a o 21:30
hod. a odchádzame do Prešova.
Anton Sopko

Už 3-krát sme pozvaný na výnimočnú akciu pohostinných ľudí
zo Stropkova. Tento rok to vyšlo na Rusnácky Silvester, keď prechádzajúce 2 prechody boli tesne po našom Silvestry.

Výsledky okresného kola Olympiády v anglickom jazyku
S novým kalendárnym rokom sa nám opäť rozbehli aj okresné kolá predmetových olympiád žiakov základných škôl.
Prvým bolo okresné kolo
Olympiády v anglickom jazyku
konané dňa 16. januára. Ako po
minulé ročníky, aj tento rok CVČ
vo Svidníku zorganizovalo olympiádu pre oba okresy – Svidník
i Stropkov. V celkovom poradí
sa viac darilo žiakom z okresu
Svidník:
Kategória 1A:
1. Daniel Kudla, ZŠ Karpatská Svidník, 2. Vladimír Džoganík, SZŠ Giraltovce, 3. Matej
Liháni, ZŠ Giraltovce.
Kategória 1B:
1. Filip Dzivý, ZŠ Komenského Svidník, 2. Daniela Ondusková, ZŠ Giraltovce, 3. Pavol Jecuško, ZŠ Konštantínova Stropkov, 3. za okres Svidník: Jaroslav
Hliboký, SZŠ Giraltovce.
Výsledky za okres Stropkov:
Kategória 1A:

1. Petra Vasilková, ZŠ Konštantínova Stropkov, 2. Nikolas
Materna, ZŠ Mlynská Stropkov,

3. Ema Maťašová, CZŠ sv. Petra
a Pavla.
Kategória 1B:
1. Pavol Jecuško, ZŠ Konštanínova Stropkov, 2. Gregor
Gonos, Gymnázium Konštantíno-

va Stropkov, 3. Marek Gajdoš, ZŠ
Mlynská Stropkov.
Víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia v
krajskom kole.
cvč svidník
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Víťazom turnaja Bardejovčania a HK 87 Stropkov patrila tretia priečka
Poslednú januárovú nedeľu zorganizovalo svidnícke Centrum
voľného času 1. ročník hokejového turnaja žiakov ZŠ.
Pre našich členov hokejového krúžku pod vedením Rastislava Sivuliča a Patrika Kolečavu to
bola príležitosť zmerať si svoje
sily na ľade so svojimi roves-

níkmi z Bardejova a Stropkova.
Po predvedených výkonoch sa
suverénnym víťazom turnaja stali hráči HC 46 Bardejov, ktorí
pozbierali aj väčšinu cien v individuálnych disciplínach.
Najrýchlejším sa stal
Matej Hornák, najlepší

v presnosti streľby bol Dávid Ilčík, v samostatných nájazdoch
na brankára exceloval Savčák
Andrej. Špeciálnu cenu organizátora získala bardejovčanka Janka Gmiterková, dievča no medzi
chlapcami sa nestratila. Na hráčoch Bardejova bolo vidieť, že
trénujú intenzívne a na ľade sú
10 mesiacov do roka. Cena za
najlepšieho brankára však ostala

doma – v rukách domáceho hráča
Samuela Hudačka. Domáci tím
zo Svidníka skončil na druhom
mieste a tretiu priečku obsadil
HK 87 Stropkov.
Zároveň sa chceme poďakovať aj rodičom, ktorí nám pomohli
s prípravou tohto turnaja – Stanovi Hríbovi, Petrovi Matkobišovi
a Červenému krížu.
-cvč-
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Občianska inzercia
q Riadková inzercia 0,10 € za slovo
q Zvýraznená, resp. v rámčeku 0,2 € za slovo
Plošná inzercia
q Počíta sa v závislosti od šírky a výšky
(šírka 4,5 cm, 9 cm, 13,5 cm, 18 cm, max. výška 26 cm)
q Na titulnej strane 0,30/cm2
q Na inzertnej strane 0,20/cm2
q Reklamný článok – cena dohodou
q Pri inzerovaní na štyri vydania,
štvrté vydanie zadarmo
Vkladanie
q Inzertný leták dodaný - 0,20 €
q Inzertný leták tlačený u nás - 0,10 €
q Politická reklama dodaná - 0,30 €/cm2
q Politická reklama tlačená u nás - 0,20 €
q Inzeráty posielajte vo formáte: jpg, pdf, doc, cdr
q E-mailom na petra.kapova@centrum.sk
q Tel.: 0907 023 278
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