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Dôvodovú správu spracoval 
prednosta mestského úradu 
Stanislav Humeník a  predniesol 
primátor mesta Stropkov Ondrej 
Brendza. Mesto Stropkov je 
jedným z akcionárov spoločnosti 
Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s.,  ktorá je ob-
chodnou spoločnosťou, ktorej ak-
cionármi sú najmä mestá a obce 
Košického a Prešovského kraja. 
Jedným z členov dozornej rady 
spoločnosti Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. je aj 
bývalý primátor mesta Stropkov, 
MUDr. Peter Obrimčák (viď. foto 
č. 1). V súlade s § 11 ods. 4 písm. 
l) zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších 
zmien mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje zástupcov mesta do 
ich štatutárnych a kontrolných 
orgánov, v ktorých má mesto 
majetkovú účasť. Po schválení 

Poslanci schválili návrh na zmenu člena dozornej rady spoločnosti VVS 
– Petra Obrimčáka za Ondreja Brendzu

Nedávno sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva v Stropkove. Jedným z bodov programu bol aj Návrh na 
zmenu člena dozornej rady spoločnosti Východoslovenská vodá-
renská spoločnosť, a.s. 

návrhu zástupcov mesta do šta-
tutárnych a kontrolných orgánov 
spoločnosti Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 
mestským zastupiteľstvom môže 
byť následne predložený návrh 
na jeho schválenie v súlade s 

§ 187 ods. 1 písm. d) zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších 
zmien aj valnému zhromaždeniu 
spoločnosti Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s.. 
„V súlade s vyššie uvedeným 
navrhujem odvolať doterajšie-
ho člena dozornej rady spo-
ločnosti Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 
MUDr. Petra Obrimčáka a za 
nového člena dozornej rady 
navrhujem primátora mesta 
JUDr. Ondreja Brendzu. Takýto 
návrh schválilo mestské zastu-
piteľstvo na svojom zasadnutí 
dňa 24. júna 2015. Uznesenie 
bolo predložené spoločnosti 
Východoslovenská vodáren-
ská spoločnosť, a.s. Košice a 
následne prerokované na za-
sadnutí Valného zhromaždenia 
spoločnosti v roku 2016, kde 
tento návrh nebol potrebnou 
väčšinou hlasov schválený.“  
Tento návrh bol prerokovaný 
v Mestskej rade v Stropkove so 
stanoviskom, že Mestská rada 
odporúča mestskému zastupi-
teľstvu schváliť odvolanie MUDr. 
Petra Obrimčáka a menovanie 
JUDr. Ondreja Brendzu (viď. 
foto č. 2) za člena dozornej rady 

spoločnosti Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s.  Po-
slanci potrebnou väčšinou hlasov 
schválili návrh na odvolanie Petra 
Obrimčáka a menovanie Ondreja 
Brendzu do funkcie člena dozor-
nej rady spoločnosti Východoslo-

venská vodárenská spoločnosť 
a zároveň zaviazali primátora 
mesta Stropkov O.Brendzu, aby 
na valnom zhromaždení tejto 
spoločnosti  na jeho najbližšom 
zasadnutí  konal v súlade s týmto 
uznesením mestského zastupi-
teľstva.                                  -pk-

Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa ko-
nalo 21.februára 2018 nechýbali už tradične Interpelácie poslancov. 
V rámci nich sa mestský poslanec Stanislav Kolcun opýtal, aký zámer 
má mesto s Obchodným domom Mier. Na túto interpeláciu odpovedal 
primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza. „Tento obchodný dom 
zostáva v našom vlastníctve,  analyzujeme možnosti ďalšej re-
konštrukcie, fasády, strechy, parkoviská,“ prezradil primátor.

-pk-

Aký ďalší zámer má mestom s Obchodným domom Mier?

Na zastupiteľstve sa opýtal S. Kolcun

V úvode rokovania bola podaná 
poslancom informácia o plnení uzne-
sení mestského zastupiteľstva, ktorú 
predložila Gabriela Maruščáková, 
hlavná kontrolórka mesta a o výsled-
koch verejných obstarávaní informo-
val prítomných poslancov Stanislav 
Humeník, prednosta MsÚ. Poslanci 
si vypočuli aj správu o vykonaných 

Poslanci schválili Návrh na zriadenie neziskovej organizácie Park zvierat
V strede pracovného týždňa sa na svojom 29. zasadnutí zišli 

v reprezentačnej sále Kaštieľa poslanci MsZ.

kontrolách hlavnej kontrolórky mesta 
Stropkov a zároveň aj správu o jej 
činnosti.

Na pretrase rokovania bola aj 
Správa o bezpečnostnej situácii v 
meste Stropkov za II. polrok 2017, 
ktorú predkladal Marián Harmada, 
náčelník mestskej polície. Poslanci 
za zaoberali aj návrhom na udelenie 

ocenení mesta Stropkov. Na stôl 
rokovania sa dostal aj Návrh na 
skončenie platnosti nájomnej zmluvy 
s Arcidiecéznou charitou Košice na 
prevádzkovanie denného stacionára, 
ktorú predložil Marián Vašš, vedúci 
OSSV MsÚ. Návrh doplnenia loka-
litného programu pre spracovanie 
a odsúhlasenie Zmien a doplnkov 
č.4 SÚ mesta Stropkov poslancom 
predložil Ladislav Dubas, vedúci 
OVRRŽP MsÚ.  Poslanci schválili 

aj návrh na zmenu člena dozornej 
rady spoločnosti Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. Na 
rokovanie zastupiteľstva bol predlo-
žený aj Návrh na zriadenie nezisko-
vej organizácie Park zvierat, ktorý 
poslanci schválili. Poslanci sa taktiež 
zaoberali aj návrhmi na nakladanie s 
hnuteľným a nehnuteľným majetkom 
mesta Stropkov, ktoré predkladal 
František Hurný, vedúci OOSM 
MsÚ.                                              -r-
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Občania sa pýtajú...
Odpovedá primátor mesta Ondrej Brendza

 „Preto Kto skrotí Kláru, lebo 
je to Panta Rhei Awards za rok 
2017, v ktorom táto kniha vyšla. 
Spolu s ňou sú v nej ďalšie 
tituly, z ktorých sa hlasovaním 
vyberie pätica tých s  najvyšším 
počtom hlasov. Z nich vzíde ví-
ťaz , ktorý bude zverejnený po-
čas live galavečera,“ vysvetlila 
Ivana. Kniha je o rebelke Kláre, 
ktorá žije na nenávidenom statku  
svojho despotického otca. Búri 
sa proti jeho nadvláde svojským 
spôsobom, zakázanou láskou 
ku koniarovi, večnými útekmi z 
domu, odporom proti akýmkoľvek 
pravidlám a poriadku. Dávno by 
bola zo statku preč, ibaže je tam 
jej matka a spomínaný koniar... 
Cesta k slobode je pre Kláru cel-
kom zahataná v momente, ako 
jej brat uteká do Ameriky a matka 

Ivane Ondriovej sa podaril ďalší úspech
Jej kniha je nominovaná na významnú súťaž
Ivana Ondriová, naša rodáčka je známa ako úspešná spiso-

vateľka. Podaril sa jej ďalší úspech. Jej kniha s názvom Kto skrotí 
Kláru bola nominovaná na súťaž najväčšej siete kníhkupectiev na 
Slovensku Panta Rhei, ktorá je už niekoľko rokov organizovaná 
s odkazom na predávanosť toho ktorého titulu či autora. 

prichádza o svoje nenarodené 
dieťa, čo ju psychicky zničí. Z 
celého nešťastia viní otec práve 
Kláru. Rozhodne jej nedovolí 
statok opustiť a ešte viac potupiť 
rodinu. Klára bojuje s otcovou 
zlosťou, matkiným šialenstvom, 
milencovou zradou, prekliatym 
statkom a napokon aj so svojím 
vlastným sladkým tajomstvom. A 
pritom chce len nájsť miesto, kde 
bude šťastná. Kniha je vlastne od-
kazom na titul Vôňa neba, kde sa 
Klára objavila prvýkrát v postave 
starej mamy a získala si priazeň 
mnohých čitateľov. „Tak mi na-
padlo napísať príbeh venovaný 
len jej,“ dodala naša rodáčka. 
Zaujímalo náš, či očakávala, že 
právo táto kniha bude nominova-
ná. „Určite nie. Zaujalo ma, že je 
kniha nominovaná v kategórii 

Mládežnícka kniha roka 2017. 
Nepísala som ju pre mládež ,  
avšak ako správne poznamena-
lo moje vydavateľstvo, Klára je 
sedemnásťročné dievča, preto 
zákonite tento román putoval 
medzi mládežnícke tituly, za 
čo som teraz nesmierne vďač-
ná.“ Ivana má z nominácie jej 
knihy fantastické pocity, lebo je 
to odozva na predávanosť titulu. 
Teší ju, že čitateľov kniha zaujala 

a kúpili si ju. Spisovateľka mo-
mentálne skúša iný žáner, zatiaľ 
však ešte nevie, či to vyjde, preto 
neprezradila viac. No siete má už 
rozhodené. „A jasné, píšem takú 
tú svoju klasiku o láske, zrade 
o nejakom tajomne. Najbližšie 
vyjde román Stratená neha na 
jeseň tohto roku pod taktovkou 
Motýľa. Ten je už vo vydavateľ-
stve a čaká na svoju obálku a 
tlač. A verím, že k nemu pribud-
ne aj niečo ďalšie, o čom včas 
prezradím bližšie informácie. 
Ciele do budúcna sú celkom 
jasné. Písať tak, aby to bavilo 
mňa, aj mojich čitateľov. Píšem 
pre radosť svoju aj ich.“  Ak 
chcete Ivanu Ondriovú podporiť 
v spomínanej súťaži, stačí kliknúť 
na link http://www.awards.sk/
#Slovensky-mladeznicka-kniha, 
zvoliť knihu Kto skrotí Kláru, 
uviesť svoje meno a mailovú 
adresu, na ktorú príde potvrdenie 
hlasu a je zahlasované! Ivanke 
držíme palce!

-pk-

* Čo Vás na Vašej funkcii  najviac baví a naopak, s čím máte 
najväčší problém, resp.čo máte na Vašom povolaní menej rád?

- Funkcia primátora je v prvom rade o zodpovednosti. V roku 2014 som 
dostal som silný mandát od 2737 voličov, ktorý ma zaväzuje k veľkej zodpo-
vednosti vo vzťahu k mestu, k verejným financiám, k správe vecí verejných. 
Po nástupe do funkcie som sa zriekol všetkého, čo som budoval vo svojom 
profesionálnom živote - mám na mysli úspešnú 17-ročnú kariéru katastrálne-
ho právnika. Rovnako som predčasne ukončil 25-ročnú kariéru futbalového 
top rozhodcu FIFA. Funkcia primátora si vyžaduje celého človeka: 24 hodín 
denne, 365 dní v roku, a to počas celého funkčného obdobia. Aj z tohto dô-
vodu som, napriek mnohým podnetom z verejnosti, nekandidoval minulý rok 
na funkciu poslanca PSK. História pozná politikov, ktorým funkcie od samej 
podstaty zmenili súkromný i profesionálny život v negatívnom slova zmysle a 
ktorých politika zmenila z úspešných profesionálov na neúspešných komu-
nálnych politikov. Po príklady nemusíme ísť ďaleko. Funkcia primátora nie je 
o zbieraní funkcií vo verejnom živote, nie je o rozdávaní funkcií, bytov, nehnu-
teľností a verejných zákaziek. Po voľbách v novembri 2014 mi jeden známy 
napísal: „Ondrej, nečaká ťa ľahká úloha, nemôžeš dať všetkým všetko, lebo 
všetkých je veľa a všetkého je málo. Ale máš dôveru, a to je najcennejšie, 
čo ti spoluobčania mohli dať. Manažérske schopnosti máš, budeš musieť 
pracovať v medziach zákona a to vieš, lebo si právnik. Budeš musieť často 
rozhodovať a to vieš, lebo si rozhodca. Držím ti prsty a prajem v tejto práci 
pevne nervy, železné zdravie a stálu chuť meniť veci k lepšiemu.” Pekné a 

výstižné konštatovanie, na ktoré myslím a ktoré mám na pamäti každý deň. 
Veľmi ma teší, že som našiel oporu vo väčšine mestského zastupiteľstva. 
Rovnako ma teší, že sa nám podarilo vybudovať funkčný a súdržný tím spolu-
pracovníkov na úrade, na mestskom podniku Služba i v ostatných mestských 
inštitúciách. Urobili sme poriadok v školstve, kde sme odstránili kliku, ktorá 
tam parazitovala. Nastavujeme transparentný systém fungovania oddychovej 
zóny Pod vlekom i nášho ZOO parku, po novom Parku zvierat. Na komplexné 
hodnotenie bude priestor na konci volebného obdobia. Teší ma však podpora 
verejnosti pri našich aktivitách, pri našich spoločných úspechoch. Píšeme 
úspešný príbeh nášho mesta, spolu s mojimi spolupracovníkmi, väčšinou po-
slaneckého zboru a našimi priaznivcami. A to nás utvrdzuje v tom, že mesto 
je úspešné a zároveň motivuje v dennodennej náročnej a zodpovednej práci 
pri správe veci verejných.
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Nemocnica Svet zdravia v spolupráci so Slovenským Červeným 
krížom sa aj tento rok zapojila  do Valentínskej kvapky krvi. Záujemco-
via môžu prísť darovať najvzácnejšiu tekutinu do 16.marca v čase od 
6.00 do 8.30 hod. na hematologicko-transfuziologické oddelenie svid-
níckej nemocnice. Vlani nemocnica zaznamenala počas akcie 1458 
odberov. Darcom môže byť každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 
rokov (pri opakovanom darovaní do 65 rokov), ktorý má viac ako 50 
kilogramov. Muži môžu darovať krv maximálne štyrikrát do roka, ženy 
maximálne trikrát do roka. Krv darcov potrebujú ťažko chorí onkolo-
gickí pacienti, matky po komplikovanom pôrode, pacienti po ťažkom 
krvácaní či pacienti pred náročnou operáciou.                              -pk-

Darujte krv vo svidníckej nemocnici
Pomôžte tým, ktorí to najviac potrebujú

Pracovného rokovania sa 
na pôde krajskej samosprávy zú-
častnili odborné tímy z minister-
stva i vyššieho územného celku. 
V Prešove sa hovorilo o témach 

Prešovský župan rokoval s ministrom Druckerom o situácii v zdravotníctve

Integrovaným centrám majú pomôcť eurofondy
Predseda PSK Milan Majerský sa v utorok 13. februára stretol s ministrom zdravotníctva Tomášom 

Druckerom, aby diskutovali o aktuálnych otázkach i problémoch poskytovania zdravotnej starostlivosti 
v regióne. Stretnutie inicioval rezort zdravotníctva, ktorý podobné rokovania má naplánované 
vo všetkých vyšších územných celkoch.

spoločných pre rezort v rámci 
Slovenska, ale aj špecifických 
problémoch kraja. Prezentované 
boli zmeny v Lekárskej službe pr-
vej pomoci, ktorá sa transformuje 

na Ambulantnú pohotovostnú 
službu, problematika oddlžovania 
nemocníc, ktorá sa v kraji prio-
ritne týka Fakultnej nemocnice 
v Prešove, ako aj zdravotníckych 
zariadení v Bardejove, Tatranskej 
Lomnici a Levoči. Rezonovala 
tiež otázka nedostatku lekárov 
a rezidentského programu, ktorý 
má priniesť do zdravotníctva no-
vých a hlavne mladých medikov.

„Našli sme priestor 
pre lepšie fungovanie zdra-
votnej starostlivosti v rámci 
kraja, ktoré sa priamo dotýkajú 
obyvateľstva,“ konštatoval po 
vyše dvojhodinovej diskusii 
minister zdravotníctva Tomáš 
Drucker. Osobitne zdôraznil 
možnosti čerpania prostried-
kov na investície v rámci 
Integrovaného regionálneho 
operačného programu, ktoré 
smerujú do regiónov, prioritne 
do ambulantného sektora. „Ide 

o to, aby menšie zdravotné 
strediská, kde je nedostatok 
lekárov alebo sú schátrané, 
mohli byť obnovené a pripra-
vené na fungovanie tzv. integ-
rovaných centier so všeobec-
ným lekárom pre dospelých, 
lekárom pre deti a dorast a jed-
ným miestom pre špecialistu. 
Je to taký ucelený program 
pre regióny,“ uviedol T. Drucker. 
Ako dodal, výzvy budú vypísané 
už v apríli tohto roku, oprávnený-

mi žiadateľmi budú práve obce, 
mestá a vyššie územné celky.

„Nový program čerpa-
nia finančných prostriedkov 
z európskych fondov pre tzv. 
centrá integrovanej zdravotnej 
starostlivosti sa bude v našom 
kraji týkať viacerých obcí, kde 
budú sústredení lekári a budú 
poskytovať služby pre menšie 
priľahlé obce. Ich obyvatelia 
tak už nebudú musieť cestovať 
za zdravotnou starostlivosťou 
do väčších a vzdialenejších 
miest,“ zhodnotil pripravovanú 
grantovú schému predseda PSK 
Milan Majerský. Ten ocenil, že 
ministerstvo pôvodne plánované 
spádové oblasti pre tzv. integro-
vané centrá v kraji rozšíril zo 17 
potenciálnych bodov na optimál-
nych 24, keďže kraj je excentric-
ky rozdelený.

Záver stretnutia patril aj 
riešeniu nedávnej situácie v Ne-
mocnici Svet zdravia vo Svidní-
ku, kde sa práve po intervencii 
PSK a ministerstva podarilo 
minimálne do konca roka zacho-
vať pôrodnicu. „Som rád, že aj 

ministerstvo vníma dôležitosť 
postavenia tejto nemocnice 
z hľadiska dostupnosti. Pokiaľ 
sa zvýši počet pôrodov, a ten 
potenciál tam je a nárast je 
už viditeľný, veríme, že bude 
garantované zachovanie tohto 
oddelenia nielen na jeden rok. 
Verím, že sme na dobrej ces-
te,“ dodal M. Majerský.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK
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* Od kedy sa venujete di-
rigovaniu a ako ste sa k nemu 
dostali?

- Dirigovaniu, respektíve  
zbormajsterstvu sa venujem na 
amatérskej úrovni od svojích 14 
rokov. Začiatky siahajú k stredo-
školskému zboru Il Gesù v Ko-
šiciach, ktorý vznikol pri dome 
Božského srdca. Pôvodne som 
v tomto zbore mala v pláne spie-
vať, no tým, že odišiel dirigent,  
mi bolo navrhnuté, aby som zbor 
viedla. Každopádne moje prvé 
dirigentské vzory pochádzajú zo 
Stropkova. Počas mojho štúdia 
na terajšej ZUŠ F. Veselého som 
ako dieťa veľmi obdivovala moju 
učiteľku Ľudmilu Jakubčovú a ka-
marátku Renátu Rothovú.

* Čo Vás na dirigovaní naj-
viac fascinuje?

- Na  mojom povolaní ma fas-
cinuje práca na zvukovej kvalite 
zboru a celková interpretácia skla-
dieb na koncertoch. Baví ma svoju 
predstavu hudobného priebehu 

Stropkovčanka Katka Mašlejová Duchoňová  pôsobí ako dirigentka v Brne

Dirigovala aj vo Francúzsku
Naša rodáčka, Stropkovčanka Katarína Mašlejová, rodená Duchoňová mala k hudbe vždy blízko. Dirigovaniu, resp.zbojmajsterstvu 

sa amatérsky začala venovať už v štrnástich. V súčasnosti pôsobí ako vedúca detského speváckeho zboru Primavera v Brne. Momen-
tálne je však na materskej dovolenke. Príležitostne tiež spolupracuje ako korepetitorka absolventov speváckeho oddelenia JAMU na 
koncertoch. Prezradila nám, čo ju na dirigovaní najviac fascinuje, ale i to, čo považuje za svoj doterajší najväčší úspech. 

skladieb predávať spevákom, 
inšpirovať ich k prežívaniu hudby 
a tiež danú skladbu stvárňovať 

v podobe dirigentských gest.  
V podstate každá fáza naštudo-
vania a samotného uvedenia diela 
má fascinujúce momenty. Niekedy 
je to doma s klavírom pri prehrá-
vání partitúry, inokedy atmosféra 
sústredenia, pokoja a chuti dané-
ho telesa so mnou spolupracovať. 
Fascinujúce okamžiky sú často 
pri vďačnom potlesku publika, keď 
cítite, že vašu hudbu poslucháči 
pochopili, zasiahla ich a prežitok 
i cit z neho obsiahnutý si nesú so 
sebou domov.

* Aký repertoár dirigujete, 
prípadne ste dirigovali?

- Záviselo to vždy od telesa, 
s ktorým som spolupracovala. Za-
čiatky v kostolných amatérských 
zboroch boli o nácviku spirituálov 
a duchovných piesní. Pri mojom 
prvom českom zbore (zbor Mla-
dost),  to bol prevažne repertoár 
českých skladateľov a úpravy 

ľudových piesní . V tom čase 
som začala nacvičovať i sloven-
skú zborovú tvorbu (napr. I.Hru-
šovský, E. Suchoň,J.  Cikker). 
V rámci mojho päťročného  pôso-
benia v Brněnskom akademickom 
sbore to boli často výzvy v zmysle 
veľkých kantátových  (A Dvořák: 
Svatební košile, C. Orff: Carmina 
burana, Catulli Carmina, V. Kaprá-
lová: Ilena atd.) a duchovných diel 
(F.Poulenc: Gloria , F. Emmert: 
Magnificat) . Výnimkou neboli ani 
zbory z opier (P.M. Musorgskij: 
Boris Godunov, G. Verdi: Aida, 
Nabucco atd.) V repertoári  DPS 
Primavera sa za moje dvanásť-
ročné  pôsobenie vystriedalo veľa 
skladieb. Cez ľudové piesne,  čas-
to i metodického charakteru,  som 
veľmi rada uvádzala tvorbu napr. 
B. Martinů, L. Janáčka,P. Ebena,  
Z. Lukáše, S. Hatfielda, J. Leavitta 
atd. S veľkou úctou a rešpektom 
rada uvádzam tiež diela zaklada-
teľa zboru Primavera, pána PhDr.  
Jaroslava Dostalíka, ktorého 
skladby boli často oceňované i na 
skladatelských súťažiach.

* Čo považujete doteraz za 
svoj najväčší úspech?

- Za najväčší životný úspech 
považujem vzťah s mojim 
manželom a naše deti Pavlíka 
a Tomáška. V oblasti dirigovania 
to boli dva.  Cena dirigenta na 
Medzinárodnej súťaži vo francúz-
skom Tours (Florilege Vocal de 
Tours) udeľovaná spoločnosťou A. 
Oldhama (záštita D. Barenboim) a 
v rámci Českej republiky to bola 
Cena sbormistr – junior v roku 
2014 udeľovaná Úniou českých 
pěveckých sborů.

* Máte nejaký sen v rámci 
dirigovania?

- Prajem si, aby práca so 
mnou spevákov bavila, mňa na-
plňovala a poslucháčov povzná-
šala. Či sa tento sen može splniť? 
Zostáva veriť. Mala som v živote 
možnosť zažiť chvíle, ktoré po 
čase považujem za to, že to boli 

splnené sny. Pradoxom je, že 
som o nich nesnila a prišli samé. 
V podstate som sa iba svoju prá-
cu snažila robiť poctivo, s láskou 
k hudbe a úctou k ľuďom.  

* Váš najkrajší zážitok, ktorý 
máte vďaka dirigovaniu?

- Spoločný koncert s mojou 
učiteľkou Ľudmilou Jakubčovou 
v Stropkove. Bola som so svojím 
vtedajším zborom PPS Mladost 
pozvaná vystúpiť v Gréckokato-
líckej cerkvi v rámci festivalu Me-

todov memoriál. Bol to posledný 
koncert nášho slovenského turné 
a atmosféra sa nedá popísať. Toľ-
ko srdečnosti, vďačnosti i radosti 
vo mne zanechalo zážitok na celý 
život. Spomienka v podobe daru 
(ikona Matky ustavičnej pomoci), 
ktorý som po koncerte dostala, 
visí u mňa v kuchyni doteraz.

* Momentálne pôsobíte 
v rámci dirigovania v Českej 
republike, vyskúšali ste si diri-
govanie aj v zahraničí?

- Dirigovala som v rozných 
štátoch. Taliansko, Slovinsko, 
Poľsko, Nemecko, Španielsko, 
Luxembursko, Francúzko. Naj-
viac mi z nich prirástlo k srdcu 
Francúzko. 

* Čo si má bežný človek 
predstaviť pod slovom dirigo-
vanie? Skúste to konkrétnejšie 
opísať, resp.priblížiť.

(Pokračovanie na str. 6)

Foto: Igor Jíra Foto: Igor Jíra
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(Dokončenie zo str. 5)

Dirigovala aj vo Francúzsku
- Dirigovanie? Zjednodušene 

:-) mávanie rukami. Zložitejšie: 
gestá, to mávanie rukami, je 
dôsledkom hudobného priebehu 
skladby, vlastnej predstavy o nej 
i vnútorného prežívania. Je to 
snaha o viditeľnosť emócie, ra-
cionálnosť a poriadok v skladbe 
a zároveň prostriedok, ako hu-
dobníkov viesť a strhnúť ich pre 
výsledok. Myslím si, že pokiaľ sa 
toto muzikálnemu dirigentovi na 
koncerte podarí, tak posluchá-
ča hudobne citlivého, prípadne 
i vzdelaného, hudba zasiahne.

* Hru na akých hudobných 
nástrojoch ovládate?

- Ovládam hru na klavír, ama-
térsky hru na organ.

* Máte vyštudovaný hudob-
ný smer?

- Vyštudovala som  Hru na 
klavíri v Konzervatóriu v Koši-
ciach. Dirigovanie zboru na JAMU 
v Brně (magisterské študium) a 
Interpretáciu a teóriu interpretácie 
na JAMU (doktorské štúdium).

* Predsa len , ako dirigent-
ka stojíte chrbtom k publiku. 
Neprekáža Vám to niekedy? Ne-
chceli by ste si vyskúšať niečo, 
pri čom by Vám dav ľudí videl 
do tváre?

- Po pravde mi to vyhovuje. 
S publikom rada komunikujem 
medzi skladbami v rámci mimiky, 
no v  priebehu skladby sa lepšie 
koncentrujem tvárou k zboru. Je 
pravda, že prednedávnom, keď 
som doprevádzala spevákov na 
koncerte, trochu sme sa doha-
dovali , ako budem otočená, či 
tvárou k publiku, alebo opačne. 
Mne vyhovuje práve ten pocit, 
že vyjadrovanie v rámci mimiky 
nechávam ukryté pred publikom 
a naopak, vysielam ho len spevá-
kom, či hráčom. Je to v podstate 
náš priestor, z ktorého sa cez 
hudbu odráža spoločné snaženie 
i prežívanie. Samozrejme, sú i takí 
posluchači, či fotografi, ktorí veľmi 
radi obsazujú miesta v blízkosti 
dirigenta. Veľmi radi pozorujú nie 
len gestá, ale i grimasy, mimiku, 
pohľady. Mne to pripadá  ale tro-
chu zbytočné, pretože to z môjho 
pohľadu može odvádzať od sú-
stredenia sa na hudbu samotnú, 
od jej odkazu.

* Ako vyzerá bežný deň 
dirigenta?

- Ako bežného človeka. Sa-
mozrejme,  líši sa to, pokiaľ v tom 
dni je koncert. Základ je dobre sa 
vyspať, po raňajkách s dobrou ká-
vou si vždy nájdem minimálne ho-
dinu na predirigovanie si repertoá-
ru koncertu. Pri skladbách,  ktoré 
som už dirigovala, si vezmem iba 
obtiažné miesta. V tejto príprave 
sa tiež sústredím na správne tem-
po skladieb, aby sa nestalo, že 
niečo začnem rýchlo  alebo príliš 
pomaly. Tiež si vačšinou chystám 
priebeh akustickej skúšky a rozo-
spievanie (aktuálne k technickým 

problémom, ktoré sa vyskytujú 
v skladbách, v zbore).  Táto prí-
prava je skôr racionálna než emo-
cionálna. Pri balení vecí si zakaž-
dým poviem známu pripomienku 
medzi hudobníkmi: „nezabudnúť 
šaty, noty, boty!“  V taške u mňa 
nikdy nesmie chýbať jedlo a pitie. 
Najlepšie niečo sladké, či horká 
čokoláda. Na vystúpenie nikdy ne-
jdem s hladným žalúdkom. I keď 
sa tréma nesnúbi s chuťou k jed-
lu, popravde do seba nasúkam 
aspoň čo to ide, lebo viem, že na 
koncerte potrebujem mať energiu 
i silu. Pred koncertom som v šatni 
najradšej sama, prípadne s kore-
petitorkou zboru. Ticho je pre mňa 
to najdoležitejšie. Keď opustím 
šatňu, stáva sa zo mňa extrovert. 
Postaviť zbor, deti vačšinou po-
vzbudzujem pri vstupe na pódium 
a zvlášť tým starším a ustara-
nejším pripomínam úsmev a vy-
žarovanie. Po koncerte či súťaži 
zhodnotím a poďakujem účinkujú-
cim. Večer mám niekedy problém 
dostať melódie z hlavy, ale ono to 
pomaly odoznie. 

* Ako vyzerá celý proces 
prípravy dirigenta na naštudo-
vanie napríklad nového pred-
stavenia?

- Operné predstavenie som 
nikdy nedirigovala. Som zbormaj-
sterka a preto dirigujem zborové 
koncerty alebo pripravujem zbor 
pre orchestrálného dirigenta, ktorý 
si ho prevezme. O procese prípra-
vy by sa dalo veľmi veľa hovoriť. 
Pre mňa je doležité tak dlho hrať 
tú skladbu na klavír, až viem , 
ako chcem, aby vyzerala. Tam 
sa rodí celé poňatie v súvislosti s 
textom, frázovanie, zmapovanie 
technických, či iných problémov 

a ich riešenie, tempá, premyslenie 
počtu spevákov i rozdelenie do 
hlasov. 

Potom nasleduje zaradenie 
hudby do dirigentských schém. Či 
to budem dirigovať na 2 alebo 4, 
kde musím ukázať odsadenie, či 
korunu atď. Domáca príprava tiež 
zahrňa zistenie informácií o danej 
skladbe a skladateľoch, prípadne 
o nahraných intrepretáciách. 

* Mávate ešte niekedy tré-
mu?

- To viete, že mám. Skoro 
pred každým koncertom mám 
„myšky v žalúdku“, hlavne ráno 
po prebudení. Niečo iné je na 
koncertnom turné. Tam sa opa-
kovaním koncertov s rovnakým, 
či podobným repertoárom, tréma 
odburáva. To je na koncertnom 
turné úžasné. Tréma ale patrí 
k vystúpeniu na verejnosti. Pokiaľ 
nás úplne neochromí, tak je mo-
tiváciou. Zvlášť ľudia zodpovední, 
snaživí so zmyslom pre detail, 
trému mávajú. Je to niečo s čím 
sa dá naučiť fungovať a ktorá 
opakovaním mizne.

* Ako riešite chyby sólistov 
či hráčov orchestra  počas kon-
certu?

- V podstate počas koncertu 
nijako. Pokiaľ je to v mieste, ktoré 
sa ešte bude opakovať, pohľadom 
vyšlem signál, že o tom viem a do-
tyčný by sa mal lepšie sústrediť. 
Taktiež dané miesto potom dirigu-
jem zrozumiteľnejšie pre daného 
človeka, aby v tom obstál. Nieke-
dy sú to ale chyby, ktoré, keď sa 
stanú,  už ich nezmeníte. Proste 
sme len ľudia a každý sa z času 
na čas može zmýliť, i dirigent. 
Vtedy vysielam vďačné pohľady 
zboru ja, že ma podržal . Veľmi 
doležitá je v zbore, či orchestri,  
psychológia. Naše reakcie by 
mali byť premyslené. Pracujeme 
s ľuďmi a ich emóciami, citami  
a to je tenký ľad. Niekto potrebuje 
po chybe povzbudenie a iný rázne 
napomenutie ( myslím teraz vo 
fáze skúšania), niekto ďalšiu skúš-
ku a niekoho do ďalšieho projektu 
nepozvete. Je to individuálne. 

* Ako zvyknete relaxovať?
- Pri mojich dvoch malých 

deťoch (2 a 6 rokov) mi veľa 
času na relax nezostáva. Aktívne 
na trénigu vo fitku, je to čas pre 
mňa a tak mi je relaxom. Pasívne 
pri dobrom filme. Oddýchnuť  si 
viem pri kávičke s kamarátkou  či 
návšteve kostola. No najčastejšie 
pri dobrom vínku  s manželom po 
uspaní detí.

* Podľa čoho sa podľa Vás 
pozná dobrý dirigent?

- Podľa mňa základ pre 
dobrého dirigenta je muzikalita. 
Rytmické cítenie, výborný sluch, 
čitateľnosť gest, emocionalita, 
pravdivosť a láska k hudbe, to 
všetko sú aspekty, ktoré dobrý di-
rigent má. Hneď za tým je z mojho 
pohľadu psychológia. Vedieť , ako 
rozprávať s ľudmi, byť pre nich 
prirodzenou autoritou a poradiť si 
so všetkými úskaliami, ktoré pri 
práci s ľuďmi sú.  Tiež je doležité  
vedieť zapáliť spevákov pre hud-
bu, ale nebyť výbušný v osobnom 
kontakte. Správna rovnováha me-
dzi racionalitou a emocionalitou. 
V neposlednom rade dobrý diri-
gent by mal byť i dobrý manažér 
a klavírista (hlavne zbormajster sa 
bez toho nezaobíde). 

-pk-

Absolovenský koncert ZUŠ J. Kvapila, Brno, 2015
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Ľudia už od nepamäti sa v období fašiangov obliekali do ma-
siek. Počas dlhých zimných večerov si masky pripravovali, aby ich 
ochránili pred zlým duchom, ale hlavne aby sa zabavili.

Školský karneval pre svojich 
žiakov každoročne chystajú 
učitelia s organizačnou a aj 
finančnou podporou rodičov-
ského združenia, za čo im patrí 
obrovské ďakujem. Karneval by 
nebol karnevalom bez nádher-
ných masiek. Každý sa snažil 
obliecť do masky jemu vytúženej 
alebo sa prispôsobil dobrým 
nápadom svojej mamy či celému 
triednemu kolektívu. V niekto-
rých triedach sa kolektívne 

masky chystali takmer štyri mesiace, za čo si žiaci zaslúžili môj 
veľký obdiv a pre mňa už dávno vyhrali. Odborná porota zložená 
z rodičov a učiteľov vybrala a odmenila 27 individuálnych masiek 
a určila poradie kolektívnym maskám. Okrem prehliadky masiek 
pokračovala zábava v maskách, vyhodnotenie masiek, výborný 
obed v školskej jedálni, diskotéka, tombola, súťaže a mnoho iných 
prekvapení. Najkrajší bol metlový tanec na záver karnevalu. V deň 
otvorenia zimných olympijských hier sme sa telemostom prepojili 
medzi Havajom a Pjončangom. Počas karnevalu sme so siedmak-
mi otvárali zimné olympijské hry na vysokej úrovni v slovenských 
krojoch a s národnými jedlami.

A čo dodať na záver? Za takéto krásne masky by sa určite 
nikto nemusel hanbiť ani na karnevale v Rio de Janeiro.

PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj

Karneval na Havaji

Národný týždeň manželstva v cirkevnej základnej škole v Stropkove
Cirkevná základná škola sv.Petra a Pavla v Stropkove sa 

neraz zapája do rôznych zaujímavých akcií a ani tentoraz tomu 
nebolo inak. 

Žiaci i pedagógovia ďakujú 
všetkým, ktorí sa ochotne zapojili 
do ich školskej mozaiky Manžel-
stvo – umenie lásky pri príležitosti 
8.ročníka Národného týždňa man-
želstva na Slovensku. Spoločne 
tak vytvorili umelecké dielo, ktoré 
je zrkadlom i oslavou manželskej 
lásky. Oslavou bola tiež vernisáž, 
ktorá sa otvorila špeciálnym 
oznamom v školskom rozhlase 

ôsmačkami Laurou a Emkou. Po 
slávnostnom príhovore riaditeľky 
Márie Karašinskej nasledovalo 
odhalenie mozaiky lásky ako aj 
jej dotvorenie fotením „naživo“ 
či prednesom Hymny lásky pre 
manželov. „Príjemnú akciu 
spestrila partnerská hra Duet 
pre prítomné  manželské páry, 
ktorým úprimne ďakujeme za 

podporu a želáme, nielen im, 
aby Vaša manželská láska 
bola ako naša školská kávička, 
ktorú sme Vám ponúkli k me-
dovníčkom od našich žiakov: 
jemná, ale povzbudzujúca, 
spájajúca Vás a zanechávajúca 
dobrý pocit vo Vás i i tých, kto-
rých ňou inšpirujete,“ dodala 
M. Karašinská.                     -pk-

Nielen žiaci siedmeho,  ale 
aj štvrtého a piateho ročníka, 
absolvovali kurz  prvej pomoci. 
Hlavnými lektormi boli študenti 
zo Strednej zdravotníckej školy 
sv. Samaritána vo Svidníku pod 
dohľadom svojich vyučujúcich. 
Všetci si na figuríne vyskúšali 

Kurz prvej pomoci majú za sebou 
havajskí žiaci

masáž srdca a umelé dýchanie, 
poskytli  prvú pomoc pri dusení, 
počúvali fonendoskopom,  ako 
bije ich srdce a ako dýchajú. Za-
ujímavé boli obväzové techniky 
a stabilizovaná poloha. Všetkým 
zúčastneným sa takáto akcia 
veľmi páčila.                          -pk-
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Výbor ZOJD v Stropkove oznamuje dôchodcom a  invalidným 
dôchodcom, ktorí by chceli vstúpiť do Jednoty dôchodcov mest-
skej organizácie v Stropkove, že sa môžu prihlásiť na telefónnom 
čísle: 0907 453 424 a 0949 235 502.

Jednota dôchodcov v Stropkove ponúka:
- týždenne relaxačné pobyty s procedúrami v kúpeľoch na 

Slovensku,
- návštevy kultúrnych podujatí
- návštevy kúpaliska v Michalovciach, Stropkove za 1€
- návštevu Leteckého múzea v Košiciach a veľa ďalších pod-

ujatí. 

JEDNOTA DOCHODCOV SLOVENSKA
základná organizácia v Stropkove

V aktuálnom Tipe na výlet ponúkame niečo zaujímavé a zá-
roveň dobrodružné pre deti. Košická detská historická železnica 
ponúka cestu historickým vlakom krásnou prírodou, uvidíte 
najstaršiu parnú mašinku v Strednej Európe, vysvetlia vám, ako 
funguje partný stroj, odvezú vás dvojičky motorákov Janka alebo 

Danka, sami si vypravíte vlak, zahráte sa na sprievodcu, môžete 
sa odfotiť v uniforme s čiapkou a výpravkou, uvidíte, ako to vyze-
rá na stanovišti rušňovodiča, dozviete sa zaujímavosti o Detskej 
železnici. Táto železnica pravidelne jazdí cez víkendy a prádzni-
ny, no pre väčšie skupiny je možné zorganizovať jazdu na objed-
návku. Podľad dohody za príplatok sa dá zabezpečiť westernové 
mestečko, lanová dráha, skákací hrad, mini-zoo, opekačka, 
ihrisko, hudba, divadelné predstavenia či animátorov.            -pk-

Tip na výlet!
Košická detská historická železnica 

je skutočným zážitkom

Do hotela Ondava sa prišlo 
zabaviť približne 150 hostí. Dámy 
v krásnych večerných róbach 
a pánov v slušivých oblekoch 
vítali pri vstupe do sály prípitkom 
hlavní organizátori Zuzka Michri-
nová a Peter Senaj. Ples otvorila 
moderátorská stálica Broňa Burá-
ková, v nasledujúcich chvíľach sa 
parket zaplnil skvelými tanečníkmi 
z celého Slovenska. „Keď sme 
pred desiatimi rokmi organizo-
vali prvý ročník Valentínskeho 
plesu, mali sme malú dušičku, 
lebo sme netušili, ako dopad-
ne,“ priznal Peter Senaj. Netajil, 
že ich veľmi teší, že sa z tejto 
akcie stala tradícia, má svojich 
skalných priaznivcov a každý rok 
tu vítajú nových hostí a to nielen 
z nášho mesta či okolia, ale aj 

10. ročník Valentínskeho plesu sa veľmi vydaril

Uvítací darček pobavil hostí
Jubilejný 10. ročník Valentínskeho plesu možno bezpochyby 

označiť za vrchol plesovej sezóny v Stropkove. 

z ostatných kútov Slovenska.  Or-
ganizátori pripravili pre zaľúbené 
páry bohatú tombolu. Tentoraz 
bola hlavnou cenou sušička bie-
lizne. Milou tradíciou sú aj malé 
darčeky na uvítanie. Tentokrát to 
boli balíčky prvej pomoci, ktoré 
obsahovali tabletku proti bolesti 
hlavy, osviežujúci nápoj na pod-
poru trávenia a žuvačku. Darčeky 
plesajúcich potešili a zároveň 
pobavili.  O úžasnú zábavu sa 
postarala skupina SABA, ktorá je 
stálou súčasťou tejto fantastickej 
akcie. Sympatický personál hotela 
Ondava pripravil pre hostí chutné 
jedlo a občerstvenie.  „Na Valen-
tínsky ples chodíme už desať 
rokov. Cítime sa tu fantasticky, 
lebo táto akcia má vysokú 
úroveň a je tu vždy super at-

mosféra,“ povedal nám jeden zo 
zabávajúcich sa párov. Nadšená 
bola aj veľká partia z Bardejova, 
ktorá sa tu prišla zabaviť prvýkrát. 
„Boli sme na mnohých plesoch, 
ale tento je top. Určite prídeme 
aj nabudúce.“  Valentínsky ples 
je teda akciou, ktorú nebudete ľu-
tovať. Tí, ktorí na ňom ešte neboli, 
si môžu vyskúsať premiéru o rok.

-pk-

Poďakovanie sponzorom Valentínskeho plesu 2018: 
TIMOB Tel s.r.o. - Ladislav Timan, Kvetinová spoločnosť ORCHI-
DEA, CAPURARE s.r.o, SP TRADE Stropkov, AGM Worx s.r.o. 
- Ing. Marián Maruščák, Svadobný salón Mishell, Adriana - Mgr. 
Marek Andrejko, MÓDA 11 - Michal Jakub, KOLCUN OPTIK, 
s.r.o - Mário Kolcun, Kvetinárstvo AURÉLIA, REDEKON fasion 
- Renáta Dercová, GAMAX - Gabriel Kiklica, PERFECT - Ing.Ján 
Burák, drogéria AMFORA - Anna Prokopovičová, ANTÉRIA s.r.o. 
- Valéria Dzurjaninová, Drogéria - Jozef Staško, salón SVET 
ŽENY - Henrieta Vysokajová, AUDIO VIDEAO CENRTUM, Mu-
max - Peter Lehocký, Motorest PAUZA, lekáreň PROXIMA, Mgr. 
Slavomír Smetanka, Nechtové štúdium Miroslava Glinská, Janka 
Burcáková, Cukráreň AMFÓRA - Eva Prokopovičová, Anima - jd, 
s.r.o. Dzurjanin Ján, Michaela Lesáková,  SLOV GLASS - Michal 
Kulík, Sladký sen - Alena Džulová, Šmak Fast Food - Jozef Šmaj-
da, ZŠ - Konštantinová Stropkov, Katarína Škurlová

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa plesu zúčastnili, perso-
nálu Hotela Ondava za príjemné prostredie a skvelú kuchyňu a 
hudobnej skupine SABA za vytvorenie výbornej atmosféry.
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Ženy MVK Stropkov hostili 
v nedeľu súperky zo Žiliny. V pr-
vom stretnutí začali naše výrazne 
lepšie, keď si už v prvom sete 
dokázali vytvoriť a následne udr-
žať náskok až do jeho konca. Ani 
ďalšie dva sety nevyzerali inak. 
Žilina Stropkovčanky veľmi nepo-
trápila a výhra 3:0 ostala doma. 

VOLEJBAL – ženy / MVK STROPKOV - VOLLEYBALL ACADEMY UNIZA ŽILINA 3:0, 2:3
Druhý duel začal podobne 

ako ten úvodný. V prvých dvoch 
setoch naše režírovali hru najmä 
vďaka kvalitnému servisu a útoč-
nej hre. Tretí set ale priniesol 
zvrat a Žilinčanky ukázali svoje 
kvality. Riskantným servisom 
dokázali odtlačiť domáce od 
siete a to im pomohlo znížiť na 

2:1. Vo štvrtom sete sa Strop-
kovským volejbalistkám nedarilo. 
Žilinčanky povzbudené výhrou 
z predošlého setu vytvorili tlak 
postačujúci na zisk dvadsiatich 
piatich bodov, a teda aj vstupen-
ky do tajbrejku. Ten bol úplne vy-
rovnaný od samého začiatku, kde 
sa súperiace družstvá ťahali bod 
po bode. V koncovke mali ale 
viac smoly Stropkovčanky, ktoré 
napriek obetavému výkonu pod-
ľahli súperkám v skrátenom sete 

najtesnejším rozdielom 15:13. 
Zostava: L. Andrejovská, 

A. Červeňáková, N. Fečková, 
R. Hašková, I. Keselicová, P. 
Rusnáková, S. Sedlářová, N. So-
vičová, S. Tabišová, S. Tomková, 
Š. Tomková, V. Ternová, tréner: 
Maroš Šturák

Najbližšie stretnutia:
Ženy: Ne 4. 3. 2018 - MVK 

Stropkov - TJ Sokol Giraltovce, 
Mestská športová hala SP, 11.00 
hod.                Šimona Tomková

 „Sme radi, že po majstrov-
skom úspechu v mestskej lige 
nás čakala novinka v podobe 
okresného superfinále proti 
mužstvám z vranovskej mest-
skej ligy. Zaujímavá myšlienka 
a vynikajúce spestrenie halo-
vej sezóny, kde sa stretli dve 
najlepšie mužstvá zo Stropko-
va a Vranova,“ povedal.  Tím 
HOLLYWOOD sa v prvom semi-
finálovom zápase stretol s úplne 
neznámym mužstvom (Kano-
nieri), kde začali trochu opatrne, 
no postupom času naši chlapci 
prebrali iniciatívu a zvíťazili jed-
noznačne 13:0. „Tešili sme sa 
tak na finále, kde nás čakalo 
domáce mužstvo, náš tradičný 
súper Acta. Naším cieľom bolo 

Víťazom okresného superfinále sa stal HOLLYYWOOD
V. Bochin: „Naším cieľom bolo dostať sa do finále“

Stropkovská mestská liga je už obľúbeným športovým pod-
ujatím v našom meste. Nedávno sa v Stropkove uskutočnilo 
superfinále, v ktorom sa predstavili víťazi a vicemajstri  Mestskej 
ligy  v halovom futbale v Stropkove a Vranovskej ligy v halovom 
futbale  vo Vranove nad Topľou. Víťazom sa stal tím HOLLYWO-
OD a my sme sa porozprávali s jedným z jeho hráčov, Viktorom 
Bochinom. 

dostať sa do finále, čo sa nám 
aj podarilo.“  Keďže z druhého 
semifinálového zápasu postúpila 
Acta, víťazstvo už nebolo až také 
podstatné, hlavné bolo, že vedeli, 
že sa víťazom stane domáce 
mužstvo. „V okresnom superfi-
nále sme zvíťazili proti nášmu 
tradičnému spomínanému sú-
perovi výsledkom 9:3 a potvr-
dili sme tak naše víťazstvo zo 
stropkovskej mestskej ligy,“ 
doplnil.  Zároveň dodal, že tento 
rok bol pre jeho mužstvo veľmi 
úspešný, keďže  sa im podarilo 
zvíťaziť v domácej lige a ná-
sledne v okresnom superfinále. 
„Bude veľmi ťažké obhájiť to 
aj v budúcnosti.“ Tím HOLY-
WOOD tvorili hráči Matej Mydla, 

Matúš Panik, Lukáš Zapotocký, 
Frederik Varga, Viktor Bochin st. 

a Viktor Bochin ml. Blahoželáme!
-pk-
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Tradične začína sezóna 
výročnou členskou schôdzou, 
ktorá sa v našom Letecko-mo-
delárskom klube uskutočnila 27. 
januára. Zhodnotili sme prácu 
i výsledky za rok 2017, aj sme 
stanovili úlohy a súťažné ka-
lendáre na rok 2018. Hovoríme  
o súťažných kalendároch, lebo 
súťažia ako letecká modelári, 
tak aj plastikoví modelári a obe 
kategórie majú rozdielne termí-
ny súťaží. V minulom roku sme 
usporiadali štyri  celoslovenské 
súťaže, - stehlík 2017, 1. ročník  
Memoriálu Ing. Jána Mydlu, 7. 
ročník Stropkovskej  haly a 4 kolá 
jesennej ligy 2017. Na všetkých 
súťažiach sa okrem domácich 
modelárov zúčastnili aj modelári 
z Prešova, Košíc, Michaloviec, 
Sniny, Starej Turej  i modelári 
z Poľska. Musíme s Ľútosťou 
konštatovať, že nastal, veríme 
len dočasný, ústup zo slávy na-
šich modelárov. Zvíťaziť sa poda-
rilo len Ing. Alexandrovi Emberovi 
v senioroch a Martinovi Paňkovi 
u juniorov. Je predpoklad, že 
nová nastupujúca generácia, 
poväčšine potomkovia súčas-
ných modelárov – seniorov sa 
vypracujú na majstrov a znova 
prinesú slávu stropkovskému 
modelárstvu. Podobná situácia 
je aj u plastikových modelárov. 
Chlapci, ktorí víťazili vo vekovej 
kategórii juniorov pomaly do-
spievajú a prejdú už v tomto roku 

Začala sa modelárska sezóna
Modelárska sezóna vlastne nikdy nekončí. Len čo sa uskutoč-

nia posledné jesenné súťaže, začína sa príprava na novú sezónu. 
Modelári okupujú dielne, pilujú, farbia, lepia a chystajú modely na 
nové lety i plastikové na nové súťaže. 

medzi seniorov. Zúčastnili sa 
celkom 5 celoslovenských súťaží 
a v každej súťaži sa umiestňovali 
na popredných miestach. Strop-
kovskí plastikoví modelári už 
začínajú získavať na Slovensku 
dobré meno a aj keď sa modely 
hodnotia anonymne, rozhodcovia 
už poznajú vynikajúci rukopis 
Šimona Šmilňáka, Kristiána 
Pencáka a donedávna i Matúša 
Prusáka. Tradične zaujmú aj 
práce ich učiteľa Mgr. Michala 
Pajkoša. Ako všetky technické 

kluby a krúžky zápasíme s nedo-
statkom mladých nádejných mo-
delárov a tu žiaľ v plnej miere pla-
tí vtip že „dnešní mladí dokonale 
ovládajú počítač, ale vyliezť na 
strom, alebo zatľcť klinec je pre 
nich exotika“. A to v modelárstve 
treba. Buďme však optimisti a ve-
ríme že sa nájde dosť mladých 
adeptov na budúce víťazstvá. 

Počas dikusie, po jednoznačnom 
zvolení za staronového predsedu 
klubu Jaroslava Kochana, padlo 
mnoho návrhov na usporiadanie 
ďalších súťaží, prípadne výstavy. 
O nich sa rozhodlo tak, že ak 
sa nám bude dariť a podarí sa 
zabezpečiť dostatok finančných 
prostriedkov ( aj z poukázania 

2% z dane) pokúsime sa ich tiež 
zorganizovať. Rozišli sme sa plní 
optimizmu a chuti do práce, aby 
sme v Stropkove nielen udržali 
modelársku tradíciu, aj ju ďalej 
rozvíjali. Chceme požiadať aj 
našich fanúšikov a sympati-
zantov o pomoc aj poukázaním 
2% z dane na účet Letecko-
-modelársky klub, Občianske 

združenie Stropkov, Hlavná 48, 
091 01 Stropkov, IČO: 36158160 
(www.lmkstropkov.sk)

Už prvú možnosť mali v po-
slednú januárovú nedeľu v súťaži 
18. ročníka Stehlík 2018, kde 
sa za nepriaznivého veterného 
počasia zišlo niekoľko mode-
lárov z Prešova, Humenného 
a Stropkova, aby si zmerali sily 
v kategóriách hádzadlá a vystre-
ľovadlá. Našim sa momentálne 
veľmi nedarilo a víťazstvá si 
odniesli Samuel Gašpar z Hu-
menného v hádzadlách (stehlík) 
a Milan Minárik z Prešova vo 
vystreľovadlách. Domáce farby 
zachraňoval Ing. Alexander Em-
ber tretím miestom v hádzadlách. 
Za najlepšieho súťažiaceho  bol 
vyhlásený junior Jakub Gašpar 
z Humenného. V súťaži sa už ob-
javili borci najmladšej generácie, 
Tobiáš a Bienka Gočoví, ktorým 
prajme a dúfajme že modelársky 
zápal dlho vydrží. 

Plastikových modelárov čaká 
prvá súťaž už 17. februára v Ri-
mavskej Sobote, kde sa pôjdeme 
prezentovať s našou celozimnou 
prácou aj konfrontovať naše 
modely s ostatnými modelármi 
Slovenska.   

LMK Stropkov



STROPKOVSKÉ ZVESTI 11

HISTORIA MUNDI / Krištof Kolumbus Luisovi de Santangelovi

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., večer-

ňa 16.00 hod.
- počas Veľkého pôstu sa počas týždňa ráno slúži liturgia prež-

deosvjaščénnych - vopred posvätených Darov, v sobotu liturgia sv. 
Jána Zlatoústeho a v nedeľu liturgia sv. Vasilija Veľkého

PÔSTNE ZAMYSLENIA - JEDLO
Niekto sa opýtal učenca:
- Prečo stále čítaš knihy o Bohu? Veď si ich už niekoľkokrát prečítal.

Učenec odpovedal:
- A ty prečo dnes potrebuješ jesť? Veď si včera jedol.
- Jem kvôli tomu, aby som žil.
- Aj ja čítam kvôli tomu, aby som žil, - odpovedal učenec.
AKO ZÍSKAŤ ŠŤASTIE
Dvaja chrabrí priatelia z Alexandrie sa rozhodli ísť do sve-

ta, aby našli aspoň jedného múdreho a šťastného človeka. 
Po dlhom a neúspešnom hľadaní prišli k jednému svätému, 
ktorý žil v samote v lese. On sa im poklonil do zeme a s ra-
dosťou ich prijal vo svojej chyžke. Po dlhom rozhovore a 
mnohých otázkach sa pútnici presvedčili, že skutočne našli 
človeka, v ktorom sa zjednotila múdrosť a šťastie, a zvolali:
„Človek Boží, my nemôžme žiť tak ako ty! Ako my máme získať
šťastie?“

Človek Boží zaplakal a cez slzy riekol:

„Vy ani nemusíte žiť tak, ako ja. Aby ste sa stali šťastnými,
riaďte sa týmito pravidlami:

- myslite na Boha aspoň toľko, koľko myslíte na ľudí
- bojte sa Boha aspoň toľko, koľko sa bojíte ľudí
- majte v úcte Boha aspoň toľko, koľko méte v úcte ľudí
- modlite sa k Bohu aspoň toľko, koľko prosíte ľudí
- nádejajte sa na Boha aspoň toľko, koľko na nádejate na ľudí
- proste o pomoc Boha aspoň toľko, koľko prosíte ľudí
- vyplňujte zákon Boží aspoň tak, ako vypĺňate ľudský
- ďakujte Bohu aspoň toľko, koľko ďakujete ľuďom
- slávte Boha aspoň toľko, koľko slávite ľudí!“

Vypočujúc si tento „návod života“ sa priatelia šťastní vrátili domov. 
Svätiteľ Nikolaj Srbský

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 Najsvä-
tejšej sviatosti. V piatky o 17.00 hod. sa mládež stretáva na nácviku 
spevu.

Krištof Kolumbus sa narodil 
v roku 1451 v Janove (Talian-
sko). Už ako 14 ročný odišiel 
k námorníctvu. Práve v 15. a 16. 
storočí sa viacerí moreplavci po-
kúšali objaviť novú cestu do Indie, 
s ktorou Európa obchodovala. 
Pôvodná cesta bola zablokovaná 
tureckými vojskami. Na objavnú 
cestu sa vydal aj Kolumbus, a to 
3. augusta 1492. V tento piatkový 
deň vyplával som svojimi 3 loďa-
mi (karavely) z prístavu ostrova 
Saltes neďaleko Palosa v Špa-
nielsku. Ako taliansky morepla-
vec bol v službách Izabely Kastíl-
skej a jej manžela Ferdinanda II. 
Aragónskeho. Jeho 3 lode niesli 
tieto názvy: Nina, Pinta a Santa 
Maria. Celá flotila lodí pred-
stavovala 120-člennú skupinu 
námorníkov. Smerom na západ 

vyplával ako 41 ročný námorník, 
ktorý sa dlho snažil uskutočniť 
túto cestu a preplávať Atlantický 
oceán. Koncom roka sa dostal 
k brehom Karibských ostrovov. 
Presne 12. októbra 1492 dosiahli 
ostrov, ktorý domorodci nazývali 
Guanhani v súostroví Bahamy. 
Kolumbus tento ostrov nazval 
San Salvador. Kolumbus si celý 
ten čas svojich ďalších 3 výprav 
myslel, že dosiahol breh Indie. 
Tak nazval domorodých obyvate-
ľov Indiánmi. Následne vyplával 
ďalej, pretože hľadal zlato a plavil 
sa na Kubu, Haiti a podobne. Ná-
sledne sa vracal do Španielska 
a na spiatočnej  ceste bola jedna 
karavela, Santa Maria, zničená. 
Plavil sa tak na zvyšných dvoch 
a 15. februára 1493 napísal 
na jednej z nich list. Kolumbus 
ho sám podpísal a datoval na 
spomínaný deň pri Karibských 
ostrovoch. List adresoval minis-
trovi financií kráľa a kráľovnej 
Luisovi de Santangelovi. V liste 

stál opis toho, čo na ostrovoch 
videl a našiel. Opísal prírodu, 
suroviny a domorodcov. Tí chodili 
nahí, mali ich za bohov a radi sa 
podelili o svoj majetok. Tento 
list mu mal priniesť predčasnú 
slávu pred príchodom a samo-

zrejme ďalšie povolenie 
na plavby. Kolumbus 
v liste nespomenul nič 
podstatné, ako kurz, stav 
vzdialenosti a podobné 
veci, ktoré by mohli 
nepriatelia využiť. Po ná-
vrate 15. marca 1493 mu 
povolili ďalšie plavby, a to 
v rokoch 1493 – 1496, 
1498 a 1502 – 1504. Vo 
svojom presvedčení, že 
objavil novú cestu do In-
die zomrel 20. mája 1506 
(54 rokov) vo Valladolide. 
Pomenovanie dostala 
Amerika nie po svojom 
objaviteľovi, ale po 
Kolumbovom krajanovi 
Amerigovi Vespuccim. 

Zdroj: McLYNN, Frank: 
Slávne listy alebo pohľady do zá-
kulisia dejín. Bratislava: Slovart, 
1994, ISBN 80-7145-151-7, str. 
14 - 17.

Mgr. Ľuboslav Šmajda
Mestský úrad v Stropkove 



STROPKOVSKÉ ZVESTI12

V tomto predjarnom období nás príroda obdarúva prostredníc-
tvom dubov, z ktorých zbierame kôru z asi 1cm hrubých mladých 
konárov. Tiež si môžeme pozbierať opadané žalude. 

Kúpeľ z dubovej kôry: 25g dubovej kôry, 5g harmančeko-
vých kvetov a 5l vody – priveďte do varu a nechajte na miernom 
plameni 20 minút. Preceďte a po vychladnutí na príjemnú teplotu 
použite na sedací kúpeľ pri hemoroidoch a iných ťažkostiach s ko-
nečníkom alebo genitáliami.

Čaj z dubovej kôry: 1ČL dubovej kôry sparte v 200ml vody, 
po 10 minútach preceďte. Požívajte na kloktanie pri zápaloch 
v ústnej dutine, na obklady pri ekzémoch, na umývanie pri nad-
mernom potení. Vnútorne pri hnačke alebo žalúdočnej nevoľnosti 
avšak len 2 šálky denne maximálne 3-4 dni. Pri užívaní iných 
liekov, kvôli vysokému obsahu trieslovín, konzultujte vnútorné 
užívanie s lekárom alebo lekárnikom.

Žalude sa v liečiteľstve tiež používajú pri dne, tráviaciach ťaž-
kostiach aj znižovaní cukru v krvi. Recept na žaluďovú kávu: Žalu-
de sparte opakovane až kým nebude voda čistá, ošúpte, nadrob-
no posekajte, 20-30 minút sušte v rúre, následne ich opražte do 
tmavohneda a vychladnuté pomeľte. 1ČL prášku sparte v 200ml 
vody, po 5-10 minútach preceďte.

Zdroj: Moja domáca lekárnička z bylín, -tep-

Predtým než tak budete môcť 
urobiť, využite čas a pripravte si 
osevný plán, tak, aby ste dosiahli,  
čo najlepší efekt. Pri tvorbe tohto 
plánu zohľadnite striedanie plo-
dín. Nevysádzajte rovnaké resp. 

Okrem keramických a drevených nádob sa na uchovávanie 
a prenášanie sypkých a kusových predmetov používali aj rôzne 
košíky, koše a noše. Okrem toho sa pletená konštrukcia vyu-
žívala v staviteľstve, pri výrobe lovných zariadení (vrše na lov 
rýb) a rôznych výpletových prácach. Vyrábali sa z rôzne hrubých 

Zo života našich predkov – remeslá / KOŠIKÁRSTVO
lúpaných či nelúpaných vŕbových prútov, slamy apod. Tiež sa vy-
užívali pri vypletaní korieb ľahších vozov. Vypletanie zo silnejších 
húžiev  alebo slabších prútikov sa používalo tiež ako stavebný 
prvok - spoločne s vrstvou mazanice na výplne štítov domov, na 
steny hospodárských budov, prístreškov, na ploty a rôzne ohra-
dy.                                                                                              

Žiaľ, prútie je materiál organický a teda podlieha skaze, čiže 
nemáme žiadne hmotné dochované nálezy. Problém prútia, koši-
kárstva a vypletacích techník čiastočne rieši moderná etnografia. 
Sledujúc dochované košikárske práce v ľudovom prostredí  rôznych 
častí slovanského sveta, existujú snahy o rekonštrukciu techník a 
vyvodenie vzhľadov slovanských košikárskych prác.

Zdroj: internet, -tep-

Prírodná záhrada II. – Osevný plán
Záhradkári už netrpezlivo čakajú, kedy teplé lúče slnka roz-

topia posledné zvyšky snehu, aby sa mohli rozliezť po svojich 
hriadkach. 

príbuzné rastliny na rovnaké 
miesto, mohlo by dôjsť k únave 
pôdy, kedy by boli odčerpávané 
rovnaké živiny a taktiež k šíreniu 
chorôb. Po výdatnom prehnojení 
kompostom (o jeho príprave si 
povieme niekedy nabudúce), 
vysádzame najnáročnejšie plodi-
ny: paradajky, uhorky, hlúboviny, 
zeler, pór. Po nich sadíme: šalát, 
kaleráby, cibuľu, cesnak, mrkvu, 

petržlen, červenú repu, reďkovky. 
A napokon najmenej náročné: 
hrach, fazuľa, bôb.

Myslite tiež na to, že v príro-
de sa „holá“ pôda nenachádza. 
Ak áno, tak je to neúrodná kame-
nistá zem. Namiesto nekonečné-
ho boja s burinou si naplánujte  

výsadbu kombinovaných kultúr. 
Husto prekorenená pôda sa 
prekyprí, bude chránená pred vy-
súšaním slnkom a vyplavovaním 
živín vodou. Okrem toho sa rast-
liny vzájomne podporia:  fazuľa 
a hrach obohacujú pôdu o dusík, 
ktorý potrebujú náročné rastliny, 
kôpor podporuje klíčivosť semien 
(mrkva, uhorky), špenát vylučuje 
saponíny, kroré podporujú rast 
susedných rastlín.

Niektoré vhodné kombinácie: 
uhorky + bazalka * zeler + hlúbo-
viny * cibuľa + mrkva * cesnak + 
uhorky, mrkva, paradajky * rasca 
+ zemiaky * kôpor + mrkva, ka-
pusta, uhorky, * chren + zemiaky 
* kapucínka + brokolica * mäta 

+ zemiaky * nechtík + zemiaky, 
paradajky * mrkva + pór, cibuľa * 
pór + jahody, mrkva * paradajky 
+ hlúboviny * saturejka + fazuľa, 
kapusta * kapusta, kaleráb + ze-
ler, paradajky.

A naopak nepriaznivé kom-
binácie: zemiaky - hrach, uhorky, 

dyne, zeler, paradajky * zeler – 
zemiaky, šalát, kukurica, fazuľa, 
hrach, kapusta, kaleráb * cibuľa 
– fazuľa, hrach, kapusta, kaleráb, 
reďkovka, špargľa * cuketa – pa-
radajky * červená repa – zemiaky, 
pór, paradajky, kukurica * fazuľa 
– hrach, fenikel, mrkva, cesnak, 
cibuľa, pór * hrach – fazuľa, ze-
miaky, paradajky, cesnak, cibuľa, 
pór * hlúboviny – jahody, horčica, 
cesnak, cibuľa * uhorky – para-
dajky, reďkovka * pór – fazuľa, 
hrach, červená repa * paradajky 
– hrach, fenikel, červená repa, 
uhorky, zemiaky, kukurica * šalát 
– petržlen, zeler. 

Tak pohľadajte ceruzky a pa-
pier a plánujte.                     -tep-

Dary prírody – Dub
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Pred rokmi mi rozprával 
terajší kandidát na blahoreče-
nie  ThDr. Et PhDr.  Ján Ivan 
Mastiliak, CSsR, že bol na  cele 
s JUDr. Gustávom Husákom  
v ťažkom  väzení v Leopoldove, 
a to v  roku 1955. Dr. G. Husák 
sa spočiatku vyslovoval pohrda-
vo na adresu spolu väznených  
katolíckych kňazov a označoval 
ich ako obyčajných dedinských 
farárov.   Po niekoľkých spo-
ločných rozhovoroch  Dr. G. 
Husák radikálne zmenil svoj 
názor  a začal si tento neskorší 
generálny tajomník ÚV KSČ 
a prezident ČSSR vážiť spolu-
väzňov  – rímskokatolíckych a 
gréckokatolíckych kňazov. 

Toto ma teraz napadlo pri 
anotovaní náročne rozsiahlej, 
nadčasovej a jedinečnej publi-
kácie Historický schematizmus 
farností  Prešovskej metropolie. 
Prešovská archieparchia, ktorej 
editormi sú Peter Borza a Juraj 
Gradoš a autormi rozsiahly 
renomovaný kolektív väčšinou  
gréckokatolíckych kňazov, 

Vyšla jedinečná kniha
vrátane arcibiskupa metropolitu 
Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ 
a talentovaného cirkevného 
historika, dokumentaristu (ar-
cheografa), a predovšetkým  re-
hoľníka  ThLic. Daniela Atanáza 
Mandzáka, CSsR, ktorý pôsobil aj 
v Stropkove. Rozsah knihy je 765 
očíslovaných strán bez tiráže.  Vy-
tlačilo ju VMV v Prešove a svetlo 
sveta uzrela až  začiatkom febru-
ára 2018 ako 8. diel desaťdielnej 
edície Gréckokatolícka cirkev na 
Slovensku, a to k jej jubileám.

Nebudem tu detailne ro-
zoberať  predmetnú publikáciu 
vydanú neziskovou organizáciou 
Petra v Prešove v roku 2016 
a v spolupráci s Gréckokatolíckou 
teologickou fakultou v Prešove , 
s dotáciou Prešovského samo-
správneho kraja. Dotknem sa 
však niekoľkých kritických pripo-
mienok. Rozsah strán knihy mal 
byť publikovaný aj v tiráži.  Na 
titulnej strane chýba rok vydania. 
Niektoré  miestne názvy riek mali 
byť uvedené  nielen v kostrbatej 
slovenčine,  ale napríklad  takto 

Slatvinec (Solotvinec).  Chýba 
menný register aspoň  kňazov vo 
farnostiach. V Slove na úvod nie 
je uvedené rozpätie rokov výsku-
mov autorov jednotlivých medailó-
nov farností. Slovo na záver pre-

šovského arcibiskupa metropolitu 
(budúceho kardinála ?)  Mons. 
ThDr. Jána Babjaka SJ malo byť 
publikované v úvode, chýbajú 
údaje o niektorých farnostiach 
(pápsagh) z publikovaných urbá-
rov panstiev v roku 1959 (autori 
M. Kušík a R. Marsina), konkrétne 

urbár Makovického panstva z 3. 
októbra 1618 a pod. V publikácii 
sú aj   tri medailóny o Stropkove   
– Stropkov, Stropkov (farnosť 
bl. Vasiľa Hopka) a Stropkov 
– Bokša. Pri Bani mal byť 
uvedený aktuálny a spresnený 
údaj o nadmorskej výške podľa 
mapy Laborecká vrchovina 
– Dukla, vydanej Vojenským  
kartografickým ústavom, š. p. 
Harmanec nie 526, ale 415 m 
n. m. O  Stropkove písal nie 
BEŇO J., ale BEŇKO, Ján. Tieto 
a ďalšie tu neuvádzané kritické 
pripomienky ale neznižujú cel-
kovú úroveň  tohto historického 
schematizmu, ale sú zbytočnými  
a príslovečnými chybičkami 
krásy.    Na záver. Prezentovaná 
kniha Historický schematizmus 
farností Prešovskej metropolie. 
Prešovská eparchia sa zaiste 
dostane nielen do farských kniž-
níc, ale aj medzi odbornú a laic-
kú verejnosť Slovenska. Zakúpiť 
ju možno v redakcii časopisu 
SLOVO v Prešove.                                                                               

A. Kaputa
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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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Predám dvojkrídlové garažové dvere a 100l miešačku na 
betón. Tel.: 054/742 2381, mobil: 0910 175 388.
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