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* Do kedy chce mestská polícia tolerovať autá, ktoré parkujú 
na pešej zóne na Hrnčiarskej ulici blízko pred panelákom, ktorý 
stojí oproti bývalej krčme Amsa? Na túto otázku odpovedal ná-
čelník mestskej polície Marián Harmada.

- Polícia v  tomto ani iných prípadoch netoleruje parkovanie v  
rozpore s  dopravným značením. Na druhej strane si však mesto 
uvedomuje, že nielen v  danej lokalite je problém s  parkovaním. 
Konkrétne na mieste, ktoré spomínate, zvyklo vo  dvoroch bývalých 
rodinných domov parkovať niekoľko áut. Po začiatku výstavby poly-
funkčného objektu však túto možnosť stratili. Hneď, ako to počasie 
dovolí, začne ďalšia etapa prác spojených s  výstavbou polyfunkcie 
Pod kamenicou. Súčasťou projektu bude aj parkovisko pre 28 áut, 
čo sčasti vyrieši problém s  parkovaním v  uvedenej lokalite. Po za-
čatí výstavby samozrejme dôjde aj k  zmene v  súčasnosti platného 
dopravného značenia a  celá pešia zóna, vrátane tejto lokality, bude 
vybavená novým dopravným značením, ktoré vychádza zo schvále-
ného dopravného generelu. 

Občania sa pýtajú...

Začiatkom marca sa pri príležitosti víťazstva v  Bitke pri Sta-
lingrade a  75.výročia boja 1.Československého samostatného 
práporu v  ZSSR pri Sokolove uskutočnila beseda spojená s  
výstavou pod názvom „Od Stalingradu do Bratislavy“  za účasti 
zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie v  Slovenskej repub-
like. Na prednáške sa rozoberali aj zlomové udalosti 2.svetovej 
vojny. Nechýbal krátky film o  udalostiach spomínanej vojny. Or-
ganizátorom tohto podujatia bol Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov, Základná organizácia v  Stropkove Klub Arbat Slo-
vensko-Ruskej spoločnosti v  Stropkove v  spolupráci s  mestom 
Stropkov a  Mestskou knižnicou v  Stropkove. Viac sa dočítate v  
budúcom čísle.                                                                         -pk-

Zaujímavá prednáška 
„Od Stalingradu do Bratislavy“

 „Z diskusie na facebooku 
vyplývalo, že opisovaný poze-
mok nie je mestský. Chcel by 
som sa opýtať, či s tým mesto 
plánuje niečo urobiť. Navrhu-
jem, že mesto by sa mohlo 
zamýšľať nad možnosťou do 
budúcna vybudovať osvetle-
nie. Viem, že to nie je mestský 
pozemok, takže to nie je mož-
né,  ale chcel by som vedieť, 
či mesto bude uvažovať nad 
možnosťou ako je odkúpenie 
pozemku či zámena pozemku.“  
Na interpeláciu spomínaného po-
slanca odpovedal primátor mesta 
Ondrej Brendza. „Ide o poze-
mok, ktorého vlastníkom je 
súkromná spoločnosť, kde má 
partner  stavebné povolenie 
na výstavbu čerpacej stanice. 
Je to pozemok až po hranicu 
Slovenskej správy ciest. Sme 
v rokovaní a myslím, že je ve-
rejným tajomstvom, že vlastní-
kom je spoločnosť, v ktorej je 
štatutárom Jozef  Lacký, ktorý 
je riaditeľom SAD Humenné. 
Nedávno sme uzavreli dohodu 

Poslanec J. Šimko sa opýtal na osvetlenie smerom k jazdeckému areálu

Čo na to mesto?
Mestský poslanec Jozef Šimko sa na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva v rámci bodu 

Rôzne opýtal otázku ohľadom osvetlenia. V úvode spomenul, že určite mnohí zaregistrovali živú a 
emóciami nabitú debatu na sociálnej sieti, ktorú rozbehol Stropkovčan, aktívny bežec Roman Popik, 
ktorý dal podnet na osvetlenie chodníka smerom k jazdeckému areálu, keďže tento úsek je neosvet-
lený. Chodci sa tam zrážajú, bežci tam majú problémy.

o spolupráci so SAD Humenné, 
kde sme upravili naše vzťah. 
Momentálne to nie je možné. 
Neplánuje nám dať ani zámenu 
pozemku ani  odpredať poze-
mok. Okrem toho to má rieše-
né projekčne. V prípade, že sa 
vybuduje pumpa, osvetlenie 
bude slúžiť a bude ako spojít-
ko medzi miestnou komuniká-
ciou pri rybníku a Šarišskou 
ulicou,“ povedal primátor a 
zároveň dodal, že vedenie mesta 
si uvedomuje, že ide o kritickú si-
tuáciu. Dodal však, že na druhej 
strane musí povedať, že počas 
spoločného pôsobenia súčas-
ného vedenia mesta sa podarilo 
urobiť taký poriadok vo verejnom 
osvetlení, ktorý je badateľný v 
mestskej časti Bokša i Sitník i v 
samotnom meste. „Zvýšil sa po-
čet svetelných bodov cez tisíc. 
Zakúpiť osvetlenie je to najme-
nej, realizáciu Služba bez prob-
lémov porieši, ale problém je 
ten, o ktorom som hovoril.  Pri 
takej Gagarinovej ulici to rieši 
platnoprávna úprava z roku 
2009, ktorá hovorí o verejných 
priestranstvách, o miestnych 
komunikáciách, o chodníkoch, 
kedy je tam základné vecné 
bremeno. Pri verejných osvet-
leniach toto nie je. Budeme ale 
hľadať možnosti a riešenia,“ 
prisľúbil primátor.              -pk-

Nemocnica Svet zdravia 
Svidník si pre mamičky pripravila 
malý darček. Z pôrodnice si do-
mov odnesú okrem svojho novo-
rodenca aj kartu s údajmi bábät-
ka a odtlačkom jeho útlej nožičky. 
Na príchod dieťatka na svet tak 
budú mať aj takúto spomienku.    

Kartička pre mamičky obsahuje meno dieťatka, dátum a čas jeho narodenia, 
hmotnosť a dĺžku po príchode na svet či informuje o iniciálnom dotyku. Na 
kartičku tiež zdravotnícky personál urobí odtlačok chodidla bábätka pomocou 
detskej farby. Jednu z prvých kartičiek svojho bábätka dostala 30-ročná Češ-
ka Veronika z obce Makovce, ktorá už takmer desať rokov žije s priateľom 
na Slovensku. „Eliška je naše prvé dieťatko a veľmi vytúžené. Sami sme 
rozmýšľali, že si necháme vytvoriť niečo podobné, aby sme mali milú 
pamiatku. Teraz už hádam ani nemusíme, kartička sa nám veľmi páči,“ 
povedala. Minulý rok sa vo svidníckej nemocnici uskutočnilo 352 pôrodov. 
Chlapcov prišlo na svet viac ako dievčat a sedem mamičiek priviedlo na svet 
dvojičky. Medzi najčastejšími dievčenskými menami boli Ema, Nela a Sofia, u 
chlapcov zase dominovali mená ako Adam, Peter a Jakub.              -pk-

Svidnícka nemocnica ponúka novinku pre mamičky
Z pôrodnice si odnesú aj kartu s odtlačkom svojho bábätka
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Všetky tieto zložky sú ne-
vyhnutné na to, aby sme získali 
dokonalý tvar obočia, o ktorý sa 
usilujeme. V porovnaní s kla-
sickým tetovaním strojčekom je 
obočie vytetované microblandin-

gom jemné a preto vyzerá mäkko 
a dokonale prirodzene. Viac nám 
porozprávala samá Henika.  „Pri 
tejto metóde sa využívajú vý-
lučne prírodné farby, ktoré sa 
používajú pri permanentnom 
make-upe. Farba sa aplikuje 
prostredníctvom sterilnej 
micro čepieľky  vyrobenej z 
nehrdzavejúcej chirurgickej 

H. Vysokajová pripravila pre dámy úžasnú novinku
Tetovanie obočia s prirodzeným vzhľadom, prvých 30 zákazníčok čaká akciová cena 60 eur

Henrieta Vysokajová je majiteľkou jedného z kozmetických 
salónov v Stropkove. Pre svoje zákazníčky sa vždy snaží priniesť 
to najlepšie a tentokrát si pre dámy pripravila zaujímavú novinku. 
A tou je tzv.microblading – obočie sa tetuje ručnou technikou a 
táto metóda sa zakladá na trvanlivosti farieb, formovaní tvaru, 
farby a ich odraze. 

ocele, ktorá je určená len na 
jedno použitie. Pri samotnom 
zákroku sa môže vyskytnúť 
minimálne množstvo krváca-
nia,“ vysvetlila v  úvode.  Veľmi 
dôležitú časť zákroku tvorí sa-
motná príprava, ktorá spočíva 
v zakreslení želaného  obočia. 
Pri microbladingu sa používajú 
výlučne prírodne  farby, ktoré 
sa používajú pri permanentnom 
make-upe. Farby sa nemiešajú 
navzájom, ale určite sa spájajú 
s pigmentom, ktorý sa nachádza 
v samotnej koži daného človeka. 
Pigment sa neurčuje podľa zafar-
bených vlasov. To, čo ho určuje, 
je   prirodzená farba vlasov a 
obočia. Vzhľadom na skutočnosť, 
že prirodzený pigment nachádza-
júci sa v pokožke ovplyvňuje 
finálny farebný odtieň po procese 
hojenia, je dôležité spomenúť, 
že pigment sa bude odrážať v 
čo najbližšom odtieni prirodze-
nej farby obočia. V prípade, že 
sa farba aplikuje hlbšie ako by 
sa mala, ešte viac sa umocní 
a uvoľní sa jej hnedý pigment. 
„Úprava obočia nastáva v roz-
sahu 20 – 30 dní. Počas prvých 
siedmych  dní sa pripúšťa, že 
10-15% narysovaného obočia 

sa zmyje. Úpravou sa rozumie 
doplnenie vymiznutých chĺp-
kov, alebo zvýraznenie príliš 
bledých chĺpkov. Teoreticky 
vydrží farba približne jeden 
rok. Klienti s problematickou 
pleťou by si mali farbu obnovo-
vať každých 7 až 8 mesiacov,“ 
doplnila Henika.  Microblading sa 
vykonáva v lokálnom znecitlivení 
anestetickým krémom. Zákrok 
nie je možné vykonať na pokožku 
s viditeľne poškodenými kapilár-
mi a seboroickou dermatitídou 
v pokročilom štádiu s výrazne 
olupujúcou sa pokožkou. Zákrok 
sa tiež nevykonáva na oblasť 
znameniok, alebo v  prípade 
akýchkoľvek iných zmien na 

pokožke, ktoré sa svojou farbou  
alebo štruktúrou líšia od ostatnej 
kože na tvári. A  čo trvanlivosť? 
„Trvanlivosť farby je ovplyvne-
ná viacerými vplyvmi (mastná 
pokožka, keratóza, seboroic-
ká dermatitída). Trvanlivosť 
microbladingu je cca jeden rok. 
Jeden mesiac od zákroku je 
potrebné obočie dokorigovat. 
Microblading sa môže apliko-
vať trikrát ročne.“ Obočie po 
microbladingu je počas prvých 
7 dni o 10-15%   hustejšie a o 
40% tmavšie. Skutočný koneč-
ný výsledok je možné vidieť o 
desať dní.                    

-pk-

„V zmluve bolo dohodnuté 
ukončenie prenájmu v  auguste 
2018. Charita si hľadá v  meste 
iné priestory. Zmenou zákona 
sa veľmi zmenilo aj financo-
vanie sociálnych služieb a  je 
pre mesto maximálneho ne-

Na zastupiteľstve sa schválil návrh na skončenie platnosti zmluvy 
s  Arcidiecéznou charitou Košice na prevádzkovanie denného stacionára

Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva v  Stropkove 
sa schvaľoval aj Návrh na skončenie platnosti nájomnej zmluvy 
s  Arcidiecéznou charitou Košice na prevádzkovanie denného 
stacionára. Sprievodné slovo k  tomuto návrhu predniesol Marián 
Vašš, vedúci Odboru správy a  sociálnych vecí. 

výhodné. Náklady na sociálne 
služby mesta sa v  súčasnosti 
špĺhajú do desaťtisícov eur.“ 
Primátor mesta Ondrej Brendza 
dodal, že momentálne sú pred 
rozhodnutím, ako ďalej. Zmenou 
financovania sa mení filozofia 

poskytovania sociálnych služieb, 
v  našich podmienkaach je to 
68 eur na jednu osobu v  staci-
onári. V  meste máme aj vlastné 
zariadenia a  služba spomína-
ného stacionára patrí do nášho 
Stropkova. „Vieme o  problé-
moch nedostatku priestorov 
v  materskej škole A. Hlinku. 
Projekto opatrovateľskej služ-
by, ktorý prevádzkuje charita 
Košice trvá do apríla 2018 a  
nevieme zatiaľ, čo bude ďalej. 

Kapacita nášho stacionára je 
25 osôb. Novela zákona bola 
schválená v  decembri minu-
lého roka, kedy už mali sa-
mosprávy schválené rozpočty 
a  nemajú v  nich vyčlenené 
prostriedky na financovanie 
sociálnych služieb v  tomto 
rozsahu, čo vyvoláva značné 
problémy v  celom štáte,“ do-
dal. Poslanci potrebnou väčšinou 
hlasov schválili tento návrh.

-pk-
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Jedným z  hlavných cieľov 
ME je priblížiť Cirkev a  kňazov 
bližšie ľuďom a  ukázať, že 
kresťanské hodnoty sa dajú žiť v  
každej oblasti života, aj v  športe 
a  osobitne vo futbale. V  tomto 
roku sa na tomto podujatí sa zú-
častnilo 16 kňazských družstiev z  
celej Európy, ktoré boli rozdelené 
do štyroch štvorčlenných skupín. 

„Naše kňazské mužstvo tvorili 
kňazi z  Košickej eparchie, z  
Prešovskej archieparchie a  z  
Košickej arcidiecézy. Pre mňa 
osobne to už bola ôsma účasť 
na takomto podujatí. Prvýkrát 
som reprezentoval Slovensko 
na Majstrovstvách Európy v  
roku 2011 v  Poľsku,“ začal 
svoje rozprávanie o. Fejko z  
Chotče. Šampionát sa oficiálne 
začal v  pondelok po večernej 
sv. omši, ktorej predsedal Mons. 
Gianni Amrosio, biskup z  mesta 
Piacenza. Zápasy v  základných 
skupinách sa tradične odohrali v  
druhý deň majstrovstiev a  to v  
utorok. „Žreb nám do základnej 
skupiny D pridelil Slovinsko, 
Ukrajinu a  najväčšieho favo-
rita na víťazstvo v  skupine 
Chorvátsko. Prvý zápas v  
skupine sme odohrali  v  po-
zícii favorita so Slovinskom 
a  po nečakanom nervóznom 
hernom prejave sme nakoniec 

Majstrovstiev Európy kňazov v  halovom futbale sa zúčastnil aj Mikuláš Fejko z  Chotče

Jeho tím si vybojoval bronzovú medailu
Začiatkom februára v  talianskom meste Brescia sa konali 

Majstrovstvá Európy kňazov v  halovom futbale. Tento rok to bol 
už dvanásty ročník. Spočiatku sa tieto majstrovstvá konali raz za 
dva roky, ale od roku 2011 sa kňazi z  celej Európy stretávajú kaž-
dý rok nielen na futbalovom ihrisku, ale aj pri eucharistickom stole, 
či pri neformálnych bratských stretnutiach. Tým, že toto podujatie 
je aj finančne náročné na organizáciu,  každý rok sa koná v  inej 
krajine. Jubilejný 10. ročník sa konal v  roku 2016 u  nás na Slo-
vensku v  Michalovciach. 

zvíťazili tesne 3:2. Na druhý 
zápas sme nastupovali v  po-
zícii papierového favorita proti 
Ukrajine a  po zodpovednom 
výkone sme svoju pozíciu uhá-
jili víťazstvom 5:2. O  víťazstvo 
v  skupine sme potom bojovali 
proti Chorvátsku. Do tohto 
zápasu sme nastupovali plní 
odhodlania zvíťaziť  a  tým si 

zabezpečiť lepšiu pozíciu na 
štvrťfinále. Po tuhom boji a  
kompaktnom výkone sa nám 
podarilo prekvapiť favorita 
zaslúženým víťazstvom 3:1. 
Našim štvrťfinálovým súperom 

sa stal druhý tím zo skupiny C 
Rakúsko. Vedeli sme, že to ne-
bude jednoduchý zápas a  prie-
beh zápasu nám to len potvrdil. 
Po bezgólovom prvom polčase 
sme v  druhom polčase zlomi-
li odpor súpera a  nakoniec 
sme triumfovali 3:0. Týmto 
víťazstvom sme si zabezpečili 
postup medzi 4 najlepších na 
turnaji,“ zaspomínal si.  Streda, 
tretí deň majstrovstiev,  býva 
tradične spojený s  oddychom 
a  spoznávaním miestnej kul-
túry. Tým, že mesto Brescia sa 
nachádza neďaleko známeho 
talianskeho mesta Miláno, na-
plánovali si  výlet práve do tohto 
mesta. A  s  týmto výletom je 
spojený aj ich  najkrajší zážitok 
a  to návšteva svetoznámeho 
futbalového štadióna SAN SIRO, 
ktorý je domovským stánkom 

oboch milánskych klubov AC a  
Inter. „Samotný štadión nás 
uchvátil svojou atmosférou 
a  veľkoleposťou. Tento deň 
mohol byť ešte krajší, ak by 
sa nám podarilo stretnúť s  
Milanom Škriniarom, hviezdou 
milánskeho Interu, ktorý mal 
túžbu sa s  nami stretnúť, ale 
kvôli pracovnému vyťaženiu 
z  tohto stretnutia nakoniec 
zišlo,“ prezradil. Vo štvrtok sa 
odohrali zápasy o  umiestnenie. 
„Po vývoji v  ďalších skupi-
nách sa našim semifinálovým 
súperom stalo  Portugalsko, 
najväčší favorit na celkový tri-
umf. Nervozita nášmu mužstvu 
zväzovala nohy a  z  toho vy-
plynuli aj chyby, ktoré spôso-
bili našu jednoznačnú prehru 
0:4. Opäť sa potvrdilo, že tento 
súper nám svojim štýlom hry 
nesedí. Po tejto prehre bolo 
ťažké sa pripraviť na zápas o  
bronz, ale túžba po medaile 
nás motivovala a  hnala vpred. 
Našim súperom v  boji o  bronz 
bolo Maďarsko. Po výbornom 
prvom polčase, ktorý sme vy-
hrali 3:0, sme v  druhom trošku 
poľavili, ale nakoniec sme zís-
kali krásne bronzové medaily 
po víťazstve 3:2.“  Majstrom 
Európy v  tomto roku sa stalo na-
koniec kňazské mužstvo Poľska. 
„Titul majstra Európy je však 
pre nás veľkým lákadlom, kvôli 
ktorému chceme ešte tvrdšie 
trénovať a  bojovať. Ďalší roč-
ník majstrovstiev sa na budúci 
rok uskutoční v  Čiernej Hore,“ 
dodal v  závere.                     -pk- 
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Vo vyhlásení obe strany 
vyjadrili vôľu spolupracovať na 
spustení autobusového spojenia 
na linke Prešov – Rzeszow s 
prepojením na letisko v poľskej 
Jasionke. Hlavným motívom je 
zlepšiť dostupnosť leteckého 
spojenia aj pre pasažierov zo 
Slovenska, predovšetkým z Pre-
šovského kraja.

„Naša spolupráca so Slo-
venskom a predovšetkým s 
Prešovským krajom je veľmi 
aktívna. Myslím si, že dnešné 
vyhlásenie, ktorým chceme 
podniknúť všetky legislatívne 
kroky na zavedenie autobuso-
vej dopravy medzi Rzeszowom 
a Prešovom, túto spoluprácu 
ešte viac naštartujú,“ pove-
dal Wladyslaw Ortyl. Dodal, že 
navrhovaná spolupráca môže 
napomôcť cestovnému ruchu, aj 
hospodárskemu rozvoju oboch 

Prešov a Rzeszow bude spájať medzinárodná autobusová linka
Zlepší sa dostupnosť leteckého spojenia pre Slovákov

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský 
a maršalek Podkarpatského vojvodstva Wladyslaw Ortyl podpo-
rujú zavedenie medzinárodného autobusového spojenia medzi 
sídlami oboch slovensko- poľských regiónov. Šéfovia krajov to 
oficiálne deklarovali vo vyhlásení, ktoré podpísali v piatok 16. 
februára v Rzeszowe.

regiónov.
Predseda PSK Milan Majer-

ský zdôraznil, že víta spoločné 
plány na spustenie autobusových 
spojení a je presvedčený, že 
mnohí Slováci ich budú využívať.

„Pre Prešovský kraj je letis-
ko Rzeszów zaujímavé aj preto, 
že je vzdialené len 2,5 hodiny 
autom. Autobusové prepojenie 

ho môže ešte viac zatraktív-
niť,“ povedal M. Majerský a 
uviedol, že motiváciou by malo 
byť spustenie nových liniek, 
o ktorých na stretnutí hovoril 
riaditeľ letiska Michal Tabisz. 
Ten informoval, že od 30. apríla 

t.r. spoločnosť zavádza pra-
videlnú linku do New Yorku a 
pripravuje aj letecké spojenie 
do Tel Avivu. „To je pre nás 
veľmi pozitívny signál. Vďaka 
autobusovému prepojeniu 
sa približuje možnosť využiť 
medzikontinentálne spojenia a 
cestovať takpovediac na dru-
hú polovicu zemegule,“ dodal 

predseda PSK.
Podľa predbežných informá-

cií, autobusové spojenie medzi 
oboma mestami by malo fungo-
vať aj vďaka komerčnej preprave 
minimálne jedenkrát do týždňa. 
Zabezpečovať ju má cez miest-
neho poľského dopravcu práve 
letisko, ktoré chce autobusovú 
linku rozšíriť až do Košíc.

Ako sa zhodli obaja lídri 
krajov, dopravené spojenie v 
pohraničí je veľkou prioritou 
oboch regiónov. Potvrdením 
spoločného záujmu je aj iniciatí-
va Podkarpatského vojvodstva, 
ktoré iniciovalo železničné spo-
jenie s PSK na úseku Rzeszów 
- Łupków - Medzilaborce a Sanok 
– Medzilaborce. Spolupráca 
oboch regiónov je rovnako vidi-
teľná vďaka realizácii spoločných 
aktivít v rámci programu Interreg 
V-A Poľsko – Slovenská republi-
ka 2014 -2020 či Fondu mikro-
projektov. Ide o najmä o projekty 
v oblasti dopravnej infraštruktúry, 
ochrany prírodného a kultúrneho 
dedičstva či turizmu.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Tripolitana je mladé i staré 
múzeum. Mladé vo svojej novej 
podobe múzea v troch mestách 
východného Slovenska, staré v 
histórii svojich častí a v staroby-
losti svojich objektov. Tripolitanu 
tvoria dve pôvodne samostatné 
múzeá – Krajské múzeum v Pre-
šove s jeho pobočkou v Stropkove 
a Vlastivedné múzeum v Hanu-
šovciach nad Topľou, ktorého 
záujmovou oblasťou bol okres 
Vranov n. T. Spojením múzeí k 
1. januáru 2017 vznikla inštitúcia 
pôsobiaca v troch okresoch, v 
mestách Prešov, Hanušovce n.T. 
a Stropkov. Krajskú pôsobnosť má 
múzeum v metodickej oblasti.

Tripolitana vystupuje ako 

Nová marketingová značka - Tripolitana
Sme Tripolitana (Krajské múzeum v Prešove), múzeum v 

troch mestách. Ako svoju rozpočtovú organizáciu zriadil a riadi 
Prešovský samosprávny kraj. Sídlo je v Prešove.

cheopark Hanušovce - niekdajšie 
Vlastivedné múzeum v Hanušov-
ciach n. T. a napokon v Stropkove 
je tretia zložka Tripolitany - Kaštieľ 
Stropkov - pô-
vodná pobočka 
p rešovského 
múzea ozna-
čovaná ako 
Mestské múze-
um a galéria v 
Stropkove.

jednotná organizácia s pomerne 
samostatnými organizačnými 
jednotkami. V Prešove ju predsta-
vuje pôvodné Krajské múzeum v 
Prešove, dnes Rákociho palác 
a Kumšt, ktorý sa v súčasnosti 
pripravuje na rekonštrukciu, v 
Hanušovciach je to Kaštieľ a Ar-

Krajské múzeum v Prešove 
prezentovalo verejnosti a mé-
diám svoju novú marketingovú 
značku - Tripolitana. „Sme 
múzeum pôsobiace v troch 
mestách - Prešov, Hanušovce 
nad Topľou a Stropkov. Pred-

stavili sme zároveň našu novú 
webovú stránku, nové logo, 
jednotlivé turistické destinácie 
i našu publikačnú a edičnú 
činnosť. Ďakujem všetkým 
za vašu priazeň, ktorá nám v 
roku 2017 priniesla spolu 44 
742 návštevníkov“ povedala 
riaditeľka Krajského múzea v 
Prešove Mária Kotorová. 

-r-
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 „Aj keď som študoval ob-
rábanie kovov, trvalo mi dosť 
dlho, kým som sa začal veno-
vať práci s kovom profesio-
nálne. Po rokoch strávených 
v zahraničí, kde som sa zväčša 
venoval, hoc treba povedať že 
celkom úspešne, hraniu na uli-
ci a po baroch, vo mne postup-

ne narastal pocit nespokojnos-
ti a potreby zmeny. Častejšie 
som pracoval po stavbách na 
montážach, neskôr v dielňach 
na všetkých možných výrob-
ných pozíciach. Postupne som 
sa dostal k výrobe brán a  plo-
tov,“ zaspomínal si. Erik si veľmi 
rýchlo uvedomil, aká je to slobo-
da mať remeslo v  rukách. Dvere 
sa mu začali otvárať všade, kde 
sa niečo robilo. Dnes to už bude 
približne pätnásť rokov, čo sa roz-
hodol pre túto prácu. Netají však, 
že ako každé remeslo, tak aj to 
jeho má svoje rutinné stránky, 
ktoré je potrebné znášať s  trpez-
livosťou. Je však veľmi príjemné 
zhmotniť nejakú predstavu na pa-
pier a  následne vyrobiť užitočnú 
a  zároveň krásnu vec, ktorá pri 
správnej opatere poslúži a  pote-
ší desaťročia. Opýtali sme sa, čo 
všetko dokáže zo železa vyrobiť. 
„Gro mojej práce je stavebné 
zámočníctvo. Venujem sa 

Erik Gajdoš z  Bokše so železom doslova čaruje
„Mojou špecialitou sú veľké záhradné ohniská“
Prvý kontakt so železom mal už v  detstve, keďže vyrastal v  

dobe, keď si deti vyrábali hračky aj samé. Napriek tomu, že jeho 
otec aj dedko boli zámočníci, nepovažuje cestu k  svojmu súčas-
nému povolaniu za predom určenú. Reč je o  Erikovi Gajdošovi z  
Bokše, ktorý dokáže so železom doslova čarovať.

výrobe brán, plotov, zábradlí. 
Potom sú to rôzne prístrešky, 
balkóny, rampy, mostíky či 
stojany,“ prezradil a  dodal, že 
veľmi rád vyrába aj rôzne bytové 
a  záhradné dekoračné doplnky. 
Jeho špecialitou sú veľké záhrad-
né ohniská. Okrem bežnej ocele 
pracuje aj s  nerezom, drevom i  

plastom. Erik pracuje väčšinou 
sám a  tak počas výroby prechá-
dza celým technologickým postu-
pom od navrhovania a  kreslenia, 
cez rezanie, zváranie, ohýbanie, 
kovanie, brúsenie, leštenie, po-
vrchovú úpravu až po samotnú 
montáž. Popri tom sa však musí 
venovať reklame, marketingu, 
administratívnym prácam i  mno-
hým iným veciam, ktoré priamo 
nesúvisia s  výrobou. „No to po-
zná asi každý remeselník,“ za-
smial sa. A  na aký svoj „železný“ 
výrobok je najviac hrdý? „Bolo 
by ich viac.  Pri niektorých zá-
kazkách je úspech už to, že ich 
zvládnem. Veľmi ma teší práca, 
pri ktorej dostanem voľnosť 
tvorenia a výsledný produkt 
je skutočný originál. Objavo-
vanie nových technologických 
postupov je tiež niekedy riadne 
dobrodružstvo, ktoré samo o 
sebe prináša zadosťučinenie. 
Naposledy som s úžasom obja-
voval krásu gotickej geometrie 
pri výrobe okennej mreže na 
Šrišský hrad.“

Tento šikovný remeselník 
netajil, že sú chvíle, keď je práce 

pomenej a  vtedy vezme aj zá-
kazku, ktorá nie je až tak finanč-
ne výnosná. No potom prídu dni, 
keď má práce vyše hlavy. Vtedy 
je to dosť stresujúce. „Koncom 
zimy je to často úplná hlucho-
ta, tak sa v  tom čase venujem 
výrobe ohnísk a  veciam, ktoré 
ponúkam na predaj neskôr. V  
takýchto dňoch som ale viac 
menej bez príjmu. Na také 
veci sa preto treba pripraviť 
s  dostatočným predstihom,“ 
vysvetlil. Jeho najčastejšími zá-
kaznikmi sú majitelia rodinných 
domov.  Zaujímal nás aj najkrajší 
zážitok, ktorý si spája práve s  
prácou so železom. „Raz pri 
odovzdávaní zákazky bola jed-
na mladá pani tak nadšená z  
mojej práce, že mala až slzy na 
krajíčku. Na takýto kompliment 
sa nezabúda.“ Erik by v  budúc-
nosti veľmi rád prenikol do tajov 
nových materiálov ako sú bronz 
či kameň. „Predstava vlastno-
ručne vyrobeného bronzového 
odliatku ma láka už dlhšiu 
dobu,“ dodal v  závere. 

-pk-



STROPKOVSKÉ ZVESTI 7

Otvorenie výstavy Cigáni

V komorných výstavných priestoroch podkrovia Kaštieľa 
Stropkov sme 2. marca 2018 sprístupnili výstavu fotografií vý-
znamného zberateľa a folklóristu Jozefa Kolarčíka Fintického pod 
jednoduchým názvom Cigáni.

Jozef Kolarčík - Fintický venoval celý svoj život poznávaniu 
a študovaniu šarišského folklóru. Zbieral a zapisoval šarišské 
ľudové piesne, básne, tance a zvyky. Svoju zbierku obohatil aj o 
rusínske piesne a rómsky folklór. Jeho zámerom bolo sprístupniť 
nadobudnutý materiál ľudovým vrstvám a uchovať ho pre budúce 
generácie. 

Jedinečné zábery z 20. a 30. rokov minulého storočia dávajú 
možnosť nahliadnuť do každodennosti i do duše tohto etnika s 
neľahkým osudom.

Výstava v Kaštieli Stropkov prezentuje časť jeho zbierky veno-
vanej rómskemu etniku.

-r-, foto: A. Hričan

Jej Veličenstvo cisárovná 
sa rozlúčila so Stropkovom

Jedna z najkrajších výstav 
Krajského múzea roku 2017, 
otvorená v závere jubilejného 
roku 300. výročia narodenia 
našej najvýznamnejšej pa-
novníčky, ukončila v Stropko-
ve svoje trvanie. Stropkov sa 
s Máriou Teréziou rozlúčil 2. 
marca komornou finisážou a fundovanou prednáškou Mgr. Nikole-
ty Lattovej, PhD.  Výstava Jej Veličenstvo cisárovná (Mária Terézia 
a jej doba) poputuje zo Stropkova do Rákociho paláca v Prešove, 
kde bola  otvorená 8. marca.                            -r-, foto: A. Hričan

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 
NA CIRKEVNEJ ŠKOLE

CZŠ sv. Petra a  Pavla v  Stropkove pozýva rodičov budúcich 
prvákov základnej školy spolu so svojimi deťmi na návštevu a  
prehliadku školy v  dňoch 13. a  14. marca 2018 (utorok a  stre-
da) v  čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. V  tieto dni budú mať 
možnosť spoznať nielen priestory školy, ale aj osobne sa poroz-
právať s  vedením a  učiteľmi o  výchovno-vzdelávacom procese, 
mimoškolských aktivitách a  zámeroch školy do budúcnosti. Na-
vyše, deti môžu stráviť príjemné a  zábavno-poučné popoludnie. 
Okrem tohto termínu sú rodičia vítaní v  našej škole ktorýkoľ-
vek deň do 16:00 hod. Príďte a presvedčte sa, že sme školou, 
kde to žije a kde sú záujmy detí a ich rodičov na prvom mieste! 

Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy
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Výsledkový servis tretieho kola 
MATRIX LIGY - 501 D.O. 

Finále A strany pavúka: Vlado Labik - Patrik Halaj - 2:1. Finá-
le B strany pavúka: Patrik Halaj - Majo Varga - 1:2. Celkové finá-
le: Vlado Labik - Majo Varga - 3:0. Celkový počet účastníkov 9.

CHECKOUT: Vlado Labik 119 (19,T20,D20)
Poradie: 1. Vlado Labik - 172b., 2. Majo Varga - 122b., 3. 

Patrik Halaj - 94b., 4. Dušan Rusin - 68b., 5. Kamil Rybár - 49b., 
6. Veronika Vargová - 48b., 7. Vlado Kokinda - 37b., 8. - 9. Peter 
Nemec - 36b., 8. - 9. Lucia SivSiváková- 36b..

28. január 2018 bol dlho oča-
kávaný deň, kedy pre nás začal 
lyžiarsky kurz. V  nedeľu ráno 
sme sa s  veľkými kuframi stretli 
všetci siedmaci a  dvaja učitelia 
pred školou. Cieľom našej cesty 
a  týždenného pobytu bola Veľká 
Lomnica. 

Cestou sme vyzdvihli žiakov 

z  Bukoviec a  Nižného Slávkova. 
Cesta do Tatier nám trvala približ-
ne štyri hodiny aj s  prestávkami. 
Po príchode do ubytovacieho 
zariadenia Viola sme sa rozde-
lili do izieb, ktoré sa na päť dní 
stali našim domovom. Potom nás 
čakal slávnostný obed a  tu sme 
dostali aj inštrukcie, ako bude 

Lyžiarsky kurz
vyzerať náš lyžiarsky kurz. Určili 
sme si pravidlá, ktoré sme museli 
dodržiavať nielen na svahu, ale aj 
počas celého lyžiarskeho kurzu. 
Každé ráno bola rozcvička aj s 
nádherným výhľadom na Vysoké 
Tatry. Celý týždeň sme lyžovali v  
Skicentre Strednica v  Ždiari. Pod 
dohľadom inštruktorov sme sa 

naučili používať lyžiarsku výstroj, 
lyžovať na jednej lyži, na dvoch 
lyžiach, stáť na lyžiach, pluhovať, 
brzdiť, naučili sme sa nastúpiť a  
vytiahnuť na vleku a  nakoniec 
aj dobre lyžovať. Lyžovali sme 
sa celý týždeň, okrem utorka. 
Tento deň sme mali pešiu túru 
na Hrebienok a  tam sme sa 

mohli kochať pohľadmi na ľado-
vé sochy. Každý večer sme mali 
zábavný program. Posledný deň 
sme si ešte užili jazdy na svahu, 
preteky a  obed, ale  boli sme 
smutní, lebo sa blížil čas nášho 
odchodu domov.

Ďakujeme kuchárkam za dob-
ré jedlo, inštruktorom a  zdravot-

níčke za bohatý program na sva-
hu i  mimo neho a  našim učiteľom 
za to, že to s  nami celý týždeň v  
pohode vydržali. Ostali nám už len 
pekné spomienky, na ktoré bude-
me ešte dlho spomínať. 

Marta Drozdová, 
Vanesa Hegedussová, 

7. ročník, ZŠ s  MŠ Havaj

Kde bolo Modré Pole?
Na prednáške priblížili Ľ.Šmajda a  L. Kaščák

Viete, kde bolo Modré Pole? Práve táto otázka bola hlavnou 
témou prednášky, ktorá sa konala 22.februára v  Kaštieli v  Strop-
kove. 

Prednášajúci sa tu tiež ve-
novali téme zaniknutých obcí v  
okolí Stropkova.  Organizátormi 
boli Prešovský samosprávny 
kraj, Krajské múzeum v  Prešove 
– Kaštieľ Stropkov, Mesto Strop-
kov a  Matica slovenská v  Strop-
kove.  Zaujímavé informácie 
návštevníkom predniesli mest-
ský historik Ľuboslav Šmajda a  
vedúci Oblastného pracoviska 
Matice slovenskej v  Stropkove 
Lukáš Kaščák. Prednášalo sa 
tu o  zaniknutých obciach ako 
Ipvagasa, Chenkerhaw, Šajba, 
Voľa, Rusinec, Stročín, Liesko-
vec, Modré Pole a  ďalšie. „Ako 
prednášajúci sme sa snažili 
objasniť problematiku zanik-

nutých obcí a  pokúsili sme sa 
priblížiť ich polohu. Vychádzali 
sme najmä zo stredovekého 
a  novovekého historického 
materiálu ako listiny a  mapy. 
Samozrejme, siahli sme aj po 
literatúre, ktorá tieto obce čias-
točne objasňovala,“ vysvetlil  Ľ.  
Šmajda. V  závere prednášky 
sa čiastočne vymedzila poloha 
panstva Modré Pole, ale nie 
samotnej obce. „Do budúcna 
plánujeme urobiť geologický, 
geografický, archeologický 
výskum a  mnohé ďalšie, ktoré 
by nám mohli polohu pomôcť 
nájsť.“ Prednášky sa zúčastnilo 
približne tridsať ľudí. 

-pk-, foto: M. Bujdoš
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Pomôckou pre trénerov by 
mali byť presne dané filozofické 
línie, ktoré určujú ďalší vývoj vý-
konnosti hráčov futbalu. Okrem 
toho sú vymedzené hranice 
koučingu trénerov a  základnom 
hernej koncepcie je spoločný 
herný systém, ktorý núti hráčov 
pracovať v  každom momente 
zápasu, čím zabezpečuje jeho 
vývoj. Súčasťou prípravy hráčov 
predovšetkým v  kategórii prí-
praviek je využívanie holandskej 
futbaly školy, ktorej zakladateľom 
je Wiel Coerver. Víziou tejto me-
tódy je v  rámci trénovania urobiť 

Kurz pre trénerov futbalu v  Stropkove
Obsahom spoločnej porady trénerov MŠK na začiatku roka 

2018 bolo zavedenie novej hernej koncepcie, ktorá by mala 
priniesť výraznejší rozvoj hráča. Tvoria ju detailne spracované 
cvičenia použiteľne v  tréningovom procese vybraných vekových 
kategórií. 

hru zábavnou, skombinovať 
pozitívne tréningové prostredie s  
novými výzvami a  tým vytvoriť 
vnútornú motiváciu, ktorá za-
bezpečí efektívne učenie sa. V  
súvislosti s  vzdelaním trénerov 
v  tejto oblasti klub zabezpečil 
25. marca školenie Coerver 
Coaching v  Stropkove. V  plá-
ne je tiež pripraviť v  domácich 
podmienkach prednášku reno-
movaného mentálneho trénera a  
nadviazať spoluprácu s  kondič-
ným trénerom, ktorý by presne 
určil postupy prevencie mladých 
hráčov voči zraneniam. Jednot-

livé akcie tam napĺňajú prioritnú 
víziu vzdelania ľudí, ktorí pracujú 
s  mladými ľuďmi v  klube. Je to 
zároveň pozvánkou pre nových 
potencionálnych trénerov ktorý 
sa chcú stať súčasťou tejto orga-
nizácie a  prežívať všetky emócie 
spojené s  formovaním mladých 
futbalistov. Historicky prvým bude 
v  meste Stropkov kurz trénera 
futbalu, ktorý Východoslovenský 
futbalový zväz v  spolupráci s  
MŠK Tesla Stropkov zorgani-
zuje pre všetkých už začiatkom 
mesiaca apríl. Úspešný účast-
ník získa základnú trénerskú 
licenciu UEFA Grassroots C. V  
systéme vzdelania SFZ existujú 
ešte licencie UEFA B, UEFA A  
a  UEFA PRO, ktoré sú platné vo 
všetkých členských asociáciách 
UEFA. Držiteľ licencie UEFA GC 

môže pôsobiť v  amatérskych 
súťažiach mládeže a  dospelých 
oblastného charakteru – asis-
tent trénera vo štvrtej najvyššej 
súťaži, asistent trénera v  druhej 
lige dorastu, žiakov a  hlavný 
tréner v  kategórii prípraviek. 
Všetky potrebné informácie zís-
kajú prípadní záujemcovia na 
telefónnom čísle 0915 476  714 
alebo na emailovej adrese msk-
teslastropkov@gmail.com.Bene-
fitom, ktorý ponúka MŠK Tesla 
Stropkov je poskytnutie miesta 
trénera vo vybranom družstve v  
rámci klubu a  podieľanie sa na 
úhrade samotného trénerského 
kurzu. MŠK Tesla Stropkov ponú-
ka prácu trénera, ktorého dokáže 
vo vlastnej réžii vyškoliť. Tešíme 
sa na prípadných záujemcov. 

-mšk-

Minulý rok pripravilo pre svo-
jich členov prekvapenie v  podobe 
klubového kalendára, tento rok aj 
vzhľadom k  pozitívnemu hospo-
dáreniu zabezpečilo pre každého 
hráča a  hráčku jednotné trénin-
gové oblečenie. Úprimne nás teší, 
že sa tým zvýšil vzťah ku klubu a  
naši hráči sú na tréningoch jed-
notní. Počas víkendov absolvujú 
množstvo turnajov a  prípravných 
zápasoch v  domácich priesto-

Aj vďaka vašim 2% si naplnia sny mnohé talenty
Dcérou MŠK Tesla Stropkov je občianske združenie JUNIOR, 

ktoré na podporu mládežníckych reprezentantov klubu zriadilo 
samostatný účet a  pod svojou hlavičkou vyvíja množstvo aktivít, 
ktoré sú spojené predovšetkým s  futbalovým rastom mladých 
ľudí v  Stropkove. 

roch, no súčasťou ich prípravy sú 
aj turnaje v  zahraničí. Kategória 
U19 sa zúčastnila v  minulom 
roku turnaja v  Nemecku, tento 
rok čaká ďaleká cesta družstvo 
U14, ktoré v  máji vycestuje do 
Dánska. Snažíme sa podporiť aj 
komplexný prístup k  športovcovi 
a  to zabezpečením stravy počas 
zápasov vo vzdialenejších mes-
tách. Podstatným výdavkom je aj 
zabezpečenie dopravy na turnaje 

a  zápasy. Jedným z  príjmov sú 
členské príspevky vo výške me-
sačného poplatku 5 eur. Pri porov-
naní s  okolitými klubmi iba na vý-
chodnom Slovensku, kde členský 
mesačný poplatok neklesá pod 20 
eur, žijeme v  domnienke, že pod-
mienky, ktoré dokážeme vytvárať 
našim hráčom sú nadštandardné. 
Ďaleko väčšie kluby aj z  východ-
ného Slovenska, ktorých hráči 
nastupujú v  najvyšších ligových 
súťažiach na Slovensku nepo-
skytujú svojim hráčom benefit 
vo forme zabezpečenia dopravy, 
telocviční a  hracích plôch, či 
bezplatnej účasti na turnajoch v  
tak veľkom rozsahu ako je to u  

nás. Druhým výrazným zdrojom 
príjmu môže byť darovanie 2% 
v  prospech nášho občianskeho 
združenia. Veríme, že dôvera zo 
strany rodičov je dostatočne silná 
a  aktivita všetkých zúčastnených 
pritiahne ďalšie nové tváre. 

Ďakujeme
Údaje potrebné pri vyplnení 

žiadosti o  darovanie 2%
Obchodné meno alebo ná-

zov: JUNIOR Stropkov
Sídlo: Matice slovenskej 895, 

091 01 Stropkov
Právna forma: Občianske 

združenie
IČO: 37947567

-mšk-

Festival Spevy môjho rodu 2017
1. - 2. februára 2018 sa v  Starej 

Ľubovni a  okolí uskutočnil 14.ročník 
festivalu detských spevákov ru-
sínskych ľudových piesní Spevy 
môjho rodu 2017. Organinizátormi  
podujatia sú  Rusínska obroda na 
Slovensku, Vihorlatské múzeum, 
Prešovský samosprávny kraj,  Ľu-
bovianské osvetové stredisko v  
spolupráci s  Maticou Slovenskou a  
obcami Čirč, Jakubovany, Kamien-

ka a  Údol s  finančnou podporou 
Úradu vlády Slovenskej republik, 
kultúr národnostných menšín 2017. 
Na festivale sa predstavili vybraní 
speváci z  regiónov Snina, Medzi-
laborce, Humenné, Vranov nad 
Topľou, Sobrance, Svidník, Sabinov, 
Stropkov a  Stará Ľubovňa za hu-
dobného doprovodu ľudovej hudby 
Sokolej z  Humenného. Účastníci 
festivalu boli ubytovaní v  penzióne 
Silvia- Ľubovnianske Kúpele, kde 
mali aj nahrávky s  orchestrom. 
Počas druhého dňa sa uskutočnil 

detský súťažný koncert v  Dome 
kultúry v  Kamienke o  deviatej ráno. 
Galakoncert detských spevákov sa 
konal v  ten istý deň o dvanástej 
v  Jakubovanoch. Súťažilo 35 detí. 
Okres Stropkov zastupovala žiačka 
ZUŠ F. Veselého Timea Korponová, 
ktorá predviedla vynikajúci spevác-
ky výkon a  dostala pochvalu od 
doc. Mgr. Vladimíra Marušina  ArtD. 
s  Prešovskej univerzity.   

Ľudmila  Jakubčová 
učiteľka ZUŠ F.Veselého 

v  Stropkove
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HISTORIA MUNDI / Hermann Wilhelm Göring a  Norimberský proces

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 ZAMYSLENIE
BIEDA
Raz sa jeden človek, ktorý sa všetkým sťažoval na svoj kríž, na 

svoju biedu, ocitol vo svojom sne v jednej veľkej miestnosti. V tej 
miestnosti bolo mnoho krížov rôznej veľkosti a všetky boli zakryté 
plachtami. Tajomný hlas povedal biednemu: “Stále sa sťažuješ na 
svoj kríž, na svoju biedu. Vyber si hocijaký iný kríž.” Bedár začal 
vyberať. Vzal prvý kríž, ale ho nezodvihol. Druhý podvihol, ale 
nebol preňho, lebo bol veľmi ťažký. Tretí zdvihol a nebol ťažký, 
ale svojimi ostrými hranami bolestivo tlačil plecia. A tak popreberal 

všetky kríže, ale všetky boli nad jeho sily. Ostal v kúte už iba jeden 
kríž, ktorý bedár ani nechcel skúšať, lebo tento kríž sa javil najťažší 
a najväčší zo všetkých. No bedár prišiel aj k nemu, podvihol ho a 
radostne zvolal: “Tento kríž beriem na seba. Hoci je veľký, ale je 
ľahší ako ostatné.” Zodvihli plachtu z tohoto kríža a na ňom bol 
nadpis - “bieda”.

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.

Súd v  Norimbergu sa začal 
20. novembra 1945, ukončený 
bol vynesením rozsudkov 1. 
októbra 1946. Göring sa stal 
číslom 1 na tomto súde. Z  pre-
pychového života sa stal život v  
cele 4 x 2,5 metra. V  cele mal 
len jedno malé okienko, posteľ 
a  stôl so stoličkou. Dostával 
raňajky ráno o  7. hodine a  deň 
končil večerou o  18. hodine. 
Na lavici obžalovaných sedel na 
prvej stoličke. Jeho obhajcom sa 
stal dr. Otto Strahmer. Jeho stráž-
nym dozorcom bol dôstojník Jack 
G. Wheelis, s  ktorým sa Göring 
spriatelil. Hlavným obžalobcom 
bol Američan Robert H. Jackson 
a 19. októbra 1945 dostal Göring 
oficiálny spis obžaloby. Začali 
sa dlhé mesiace vypočúvania. 
Göring bol obvinený z  mnohých 
zločinov, vinili ho ako vojenského 
a  politického činiteľa nacistickej 
strany za rozpútanie vojny proti 
Európe a za zločiny spáchané 
proti Židom a  iným ľuďom neárij-
ského pôvodu. Göring sa prezen-
toval ako človek, ktorý je nevinný 

a  za mnohé tieto veci ani nemo-
hol a  ani o  nich nevedel. Všetko 
to bola z  jeho strany fraška. Pre-
sviedčal ostatných obžalovaných, 
aby sa k  ničomu nepriznávali. Aj 
na súde chcel prevziať funkciu 1. 
muža v  ríši, ktorá tou dobou už 
neexistovala. Göring sa mohol 
snažiť ako chcel, ale pod ťar-
chou usvedčujúcich dokumentov 
sa rozsudku nevyhol aj napriek 

tomu, že za zločiny spáchané 
voči Židom mohol. Hoci aj roko-
val s  predstaviteľmi Francúzka 
a  Británie a  podával im správy 
o  Hitlerových krokoch, uskutočnil 
agresiu voči Európe. 

Prichádza osudový deň pre 
Göringa, 1. október 1946. V  ten 

deň Medzinárodný  vojenský 
tribunál vyhlásil rozsudok. Pred-
seda súdneho tribunálu, britský 
sudca Lord Geoffrey Lawrence 
vyslovil rozsudok: „Hermann 
Wilhelm Göring, Medzinárodný 
vojenský tribunál vás uznáva 
vinným podľa všetkých štyroch 
oddielov obžaloby a  odsudzuje 
vás na trest smrti obesením.“ 
Rozsudok mal byť vykonaný 16. 

októbra 1946. Súdny psychológ 
Gustáv Gilbert opísal Göringovo 
chovanie: „Jeho ruky sa roztriasli, 
oči zvlhli a  ťažko dýchal, ako-
by premáhal duševný kolaps.“ 
Pred popravou žiadal Göringov 
obhajca, aby mu zmenili trest 
smrti obesením na trest smrti 

zastrelením, no táto žiadosť bola 
zamietnutá. Ešte 7. októbra ho 
navštívila jeho manželka Emmy 
s  dcérou. Pred samovraždou 
napísal ešte 3 listy adresované 
jeho manželke, väzenskému 
farárovi a  spojeneckej kontrolnej 
rade. Manželke napísal, že nie je 
možné, aby bol hlavní ríšsky mar-
šál obesený a  preto chce spáchať 
samovraždu. Hermann Göring 
ukončil svoj život 15. októbra 
1946 o  22. hodine a  45. minúte, 
keď prehltol ampulku s  kyanidom. 
V  ten deň odišiel zo sveta jeden 
z  najväčších pohlavárov nemec-
kého fašizmu. V  nasledujúcich 
dňoch sa riešili príčiny smrti, teda 
kto mu dal ampulku s  kyanidom. 
Dodnes nie je vyriešené, kto mu tú 
ampulku dal, ale predpokladá sa, 
že jeho dozorca alebo manželka, 
ktorá ho navštívila pár dní pred 
jeho smrťou. 

Zdroje:
POLTORAK, I. A.: Norimber-

ský epilóg. Bratislava: Smena, 
vydavateľstvo SÚV SZM, 1979.

WEISSENSTEINER, F.: 
Slavní sebevrazi. Praha: Euro-
media Group, k. s. – Ikar, 2002. 
ISBN: 80-249-0098-X.

Mgr. Ľuboslav Šmajd
Mestský úrad v  Stropkove
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Prírodná záhrada III. – Desatoro ekologického záhradkára

Dary prírody – Žihľava

Výbor ZOJD v Stropkove oznamuje dôchodcom a  invalidným dô-
chodcom, ktorí by chceli vstúpiť do Jednoty dôchodcov mestskej orga-
nizácie 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 Sloven-

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

JEDNOTA DOCHODCOV SLOVENSKA
základná organizácia v Stropkove

1. Vychádzame z  presved-
čenia, že sme súčasťou prírody 
a  sme len dočasnými hosťami 
na Zemi. Preto je nevyhnutné 
správať sa na nej ako na náv-
števe. Nepoškodzujeme životné 
prostredie, snažíme sa napomá-
hať návratu prírodnej rovnováhy.

2. Máme na pamäti hodnoty 
krajiny ako významné prvky 
nášho kultúrneho dedičstva 
(rozptýlená zeleň, stromoradia, 
prírodné parky, jazierka...)

3. Pri ekologickom pestovaní 
sa snažíme o  uzavretý kolo-

podľa Arnošta Tabacha – krátené

beh látok. Znižujeme vonkajšie 
vstupy, hlavne neobnoviteľné 
zdroje energie. Upúšťame od 
použitia syntetických chemických 
látok. 

4. Sme presvedčení, že 
prirodzene úrodná pôda nám 
prinesie zdravé rastliny, ktoré sa 
prirodzeným spôsobom ubránia 
pred chorobami a  škodcami. 

5. Pri starostlivosti o  pôdu 
vychádzame z  vedomia, že 
prirodzené živiny vznikajú v  me-
tabolizme pôdnej fauny. Hnojíme 
organickými látkami. 

6. Pôdnu úrodnosť udržia-
vame premysleným osevným 
postupom, využívame zelené 
hnojenie, nastieľame pôdu. Rast-
liny pestujeme v  zmiešaných 
kultúrach, aby sa prirodzene 
podporovali v  raste a  chránili 
pred škodcami. 

7. Pri ochrane dáme pred-
nosť biotechnickým metódam 
(mechanické odstraňovanie 
napadnutých rastlín, používanie 
lapačov, liečivých zálievok a  po-
strekov z  rastlín. 

8. Hospodárske zvieratá 

chováme čo najprirodzenejšie 
– hojnosť pastvy, voľné ustaj-
nenie. Nepodávame stimulátory 
rastu, hormóny a  preventívne 
syntetické liečivá. 

9. V  okolí šírime myšlienky 
zdravého spôsobu života. Verej-
nosti osvetľujeme význam ekolo-
gického hospodárenia pre trvale 
udržateľný život a  súvisiacu 
povinnosť odkázať našim potom-
kom krajinu v  dobrom stave. 

10. Propagujeme význam bi-
opotravín a  myšlienky ekologic-
kého hospodárenia.             -tep-

Kto už stihol počas niekoľkých málo príjemných hodín po-
prechádzať sa v  prírode alebo svojom záhradkovom kráľovstve, 
mohol natrafiť na rašiaci nový život. Medzi prvých odvážlivcov, 
ktorí už vykukli patrí žihľava. Aj keď je ešte drobná vzrastom, 
svojimi účinkami je v  tomto období obrovská. V  drobných lístkoch 
je koncentrovaná všetka energia, ktorú počas zimy načerpala zo 
zeme do svojich koreňov a  teraz nám ju ponúka. Ktosi prehlásil, 
že ak by sme poznali všetky účinky žihľavy, nepestovali by sme v  
záhradke nič iné. Aj, keď vás nechcem k  tomu nabádať, určite si 
žihľavovú kúru doprajte. Žihľava je veľmi dobrý antioxidant, čistí 
krv ale takáto čerstvá vie niečo, čo nedokáže žiadna iná bylina. 
Pomáha vytvárať v mozgu nové elektrické impulzy, čím sa nanovo 
prepájajú hemisféry. Osvieži sa pamäť. 

Mnohí si raz do roka počas veľkonočných sviatkov doprajú 
žihľavovú praženicu. Ale prečo to nerobiť častejšie. Po sparení 
môžete žihľavu pridávať do šalátov, alebo pripraviť si polievku 
resp. prívarok ako zo špenátu. Dnes sú populárne smoothies, pre-
čo nepoužiť žihľavu? Môžete pridať cukor alebo med a  citrónovú 
šťavu.

Pitie žihľavového čaju vám pomôže pri problematickej pleti, 
anémii (na rozdiel od špenátu obsahuje množstvo vitamínu C, 
ktorý podporuje vstrebávanie železa), chrípke...

O  účinkoch a  možnostiach použitia žihľavy by sa dala napí-
sať kniha, tak viac informácií získajte od svojich babičiek alebo z  
internetu. Určite sa neochudobnie o  tento vzácny dar. Malá rada 
na záver – nepoužívajte produkty zo žihľavy viac ako 3 týždne, 
mohlo by sa objaviť svrbenie. Prípadne ak by sa prejavilo aj skôr, 
užívanie prerušte. Veľa zdravia!                                              -tep-

Tip na výlet!
Poďte na „Zbojničku“

„Len počas túry na Zbojnícku chatu sa nám zatiaľ podarilo 
vidieť svište a hoci nás tu zastihla poriadna búrka a dole sme 
utekali ako o život, bol to nezabudnuteľný a krásny zážitok. Ur-
čite  sa sem musíte vybrať tiež,“ prezradil jeden z  turistov.  Chata 
je otvorená celoročne a poskytuje aj ubytovanie (tak ako všetky 
tatranské chaty). Dostanete sa sem z Hrebienka po modrej značke. 
Obľúbenou trasou je pokračovanie ďalej na Téryho chatu cez Prieč-
ne sedlo s návratom späť na Hrebienok. Viac info o Zbojníckej chate: 
zbojnickachata.sk                                                                       -pk-
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Zo života našich predkov – remeslá / KOVÁČSTVO

Železo (a jeho zliatiny) 
našli uplatnenie v oveľa šir-
šom poli výroby. Od najjedno-
duchších predmetov (streliek, 
nožov, ocieľok, kovaní vedier 
a pod... ) sa výroba pohybo-
vala cez zbrojné i úžitkové 
výrobky (sekery, kopije, oš-
tepy, súčasti úzd, zubadlá, 
strmene, v špecializovaných 
dielňach i meče, tiež kľúče 
a zámočnícke výrobky...)
     Celkovo je dokázaných 
mnoho desiatok typov výrob-
kov, ktoré sa ďalej členia.    

Dielne:
Z archeologických nálezov 

približne poznáme vzhľad ran-
ne stredovekých kováčskych 
dielní. Výskumy doložili dva 
druhy dielní. Mohli sa prav-
depodobne niekedy vyskyto-
vať aj vedľa seba. Kováčske 
dielne boli buď polootvorené, 
mierne zahĺbené priestory s 
prístreškom, kde bola samot-
ná pec postavená. Druhý typ 
je povrchová    zrubová alebo 
kolová stavba, v ktorej sa pec 
nachádzala oproti vchodu. 
Predovšetkým z východoslo-
vanského prostredia poznáme 
niekoľko nálezov kompletne 
zriadených vyhní,    zaniknu-
tých náhle v dôsledku požiaru, 
vojnových udalostí a pod.

Kováči:
V poľnohospodárskom 

prostredí slovanského vidieka 
bolo železo veľmi cennou su-
rovinou. Pri sťahovaní alebo 
opúšťaní sídla boli všetky 
železné polotovary, výrobky, 
a i zvyškové železo starostlivo 
vyzbierané a vzaté so sebou.

Kováč sídlil na každom 
väčšom predhradí alebo dedi-
ne.    Bežné kováčske remeslo 
v tej dobe nebolo nijak špecia-
lizované - pokiaľ nepočítame 
na výrobu náročné predmety 
vyhradené len najmocnejším 
vrstvám, ktoré boli doménou 

dovekej kováčskej dielni sa 
od neskorších dôb odlišoval 
nejvýraznejšie skutočnosťou, 
že sa tu pracovalo na zemi, 
alebo podobne ako v antike 
posediačky. Tento spôsob bol 
rovnako zaznamenaný etno-
lógmi v domorodých vyhniach 
v niektorých oblastiach Afriky.

Kováčske  techniky:
Rozkúvanie: Rozširova-

nie kovového polotovaru do 
plochy napr. pri výrobe plechu. 
Plech sa rozkúval za tepla, za 
studena sa potom vytepával 
a vyhladzoval. Našiel bohaté 
uplatnenie predovšetkým v 
zbrojárstve - pri okovaní ští-
tov, nákončí pošiev, štítových 
puklíc, heliem, šupinových 
zbrojí atď.

Ostrenie a hrotenie:  
Jedná sa o zužovanie hrán do 
ostrí či hrotov. Ide o náročnou 
činnosť, pri ktorej je nutné 
dávať pozor na zachovanie 
celistvosti ostrí. Pri rozkúvaní 
tenkých ostrí z ocele dochá-
dzalo naviac k nežiadúcim 
oduhličeniam a tým k zníženiu 
ostrosti a tvrdosti britu, preto 
sa ostria u luxusnejších výrob-
kov skôr navarovali.

  Zváranie kovaním:  
Spojenie dvoch častí železa 
do jedného kusu v kováčskej 
vyhni. Ako zvárací materiál sa 
používal jemný kremičitý pie-
sok, poprípade železné piliny. 
Zváranie “paketov” je zváranie 
väčšieho kusu železa z ma-
lých popr. častí (plátkov, popr. 
rôznych zbytkov železa). Zvá-
ranie železa s oceľou (napr. 
navarovanie ostrí zbraní) bolo 
už dosť náročnou činnosťou 
(železo sa totiž zvára při tep-
lotách cca 1300-1400°C, oceľ 
pri nižších teplotách, cca 850-
900°C), ktorú robili    špeciali-
zovanejší kováči.

Kalenie a popúšťanie:    
Kalením sa oceli dodávala 
tvrdosť a to podľa prevedení 
- buď iba povrchová alebo 
v celom priereze výkovku. 
Robilo sa to ohriatím výkov-
ku na príslušnú teplotu, po 
ktorom nasledovalo rôzne 
rýchle, vždy však pomerne 

prudké ochladenie (vo vode, 
v oleji apod.). Popúšťanie 
je   prakticky opakom kalenia 
- vo vyhni ohriaty výkovok sa 
nechal veľmi pomaly chladnúť 
a tak sa oceľ stala menej tvr-
dou, poddajnejšou, kujnejšou 
apod.  

Zaškrcovanie:  Zmena 
priemeru výrobku za pomoci 
kladiva a hrany kovadliny

Ohýbanie:  Pri ohýbaní 
do uhlov sa používa hrana 
kovadliny a kladiva, v mieste 
ohybu sa predmet trochu 
narazil. Pri ohýbaní do oblú-
kov slúžila oblá podložka, v 
rannom stredoveku niekde už 
i za pomoci kužeľovitého tŕňa 
na kovadline.

Zvinovanie:  Jedná sa o 
stáčanie rozkovaného kovu 
napr. do tuľají sekier, hrotov 
kópijí či šípov atď.

Štiepanie: Nasekávanie 
kovu pred ďalšími operáciami 
(rozkúvanie, ohýbanie, hrote-
nie) za pomoci klieští, kladiva 
a sekáča; u slabších plátkov 
sa mohlo robiť i za studena.    
Ide o techniku využívanú napr. 
pri príprave zubov na pilní-
koch, obilných kosákoch a.i.

Tordovanie:  Ide o skru-
covanie pozdĺžnych pred-
metov za účelom spevnenia 
proti ohybu, obľúbené boli i 
ako ozdobný prvok a od 11. 
storočia sa týmto spôsobom 
tiež vyrábali skrutkové vrtáky 
- nebožiece.

Prerážanie otvorov:  Ro-
bilo sa za studena (dierovanie 
plechu) i za tepla (prebíjanie 
silnejších plátov či blokov) za 
pomoci kladiva a priebojníkov.

Rovnanie a hladenie:  
Bolo robené jemnými údermi 
kladiva na nie príliš ohriaty 
povrch.

Brúsenie:  Ostrie nástrojov 
a zbraní sa brúsilo brúsnymi 
kameňmi, pilníkmi i rotačnými 
kotúčovitými brúskami.

Použitá literatúra: Štefa-
novičová T.: Osudy starých 
Slovanov, Osveta 1989             

 -tep-

Slovania spracúvali aj mäkké, farebné kovy, aj železo. Mäkké 
kovy boli používané najmä na výrobu šperkov a odevných dopln-
kov (nákončia, pracky, spony, gombíky a pod.) Uplatnenie týchto 
kovov existovalo taktiež pri zdobení rukovätí mečov a rôznych 
iných činnostiach spojených s výzdobou a zvyšovaním umeleckej 
hodnoty výrobku.

špecialistov (ako napr. meče, 
prilby, kopije, kovania postro-
jov, uzdy, zámky atď.) Väčšina 
kováčov vyrábala všetky dô-
ležité predmety každodennej 
potreby, akými bol nôž, se-
kera, obilný kosák, pružinové 
nožnice, okovania vedierok, 
pracky, ocieľky, ihly, apod.

V sebestačnom slovan-
skom vidieckom prostredí 
ranného stredoveku sa jedna-
lo o jedny z mála predmetov, 
ktoré nebolo možné vyrobiť 
doma na kolene, ale museli 
sa nakupovať za naturálie. 
Podobne tomu bolo s opravou 
pokazených kovových preme-
tov - spravidla sa muselo zase 
ísť za najbližším kováčom.

Náradie:
Samostatne nájdené 

kovčske nástroje poznáme 
z našich nálezov. Jedná sa 
hlavne o nákovy (najčastejšie 
v tvare skoseného kužeľa, 
ktorého hrot sa vrážal do pňa),   
veľké kliešte (spravidla dlhé 
40-60 cm, s prehnutými čeľus-
ťami), kladivá (v rôznych veľ-
kostiachi a váhe od 1 až do 15 
kg), priebojníky, sekáče (buď 
na porisku, alebo jednoducho 
ručné, slúžili k oddeľovaniu   
žeravého kovu), vzácnejšie 
nožnice na plech, pilníky atď. 
Ďalším nevyhnutným príslu-
šenstvom bol drevený a kože-
ný mech, klát, na ktorom bola 
umiestená nákova a koryto na 
vodu. 

Okrem základných náradí 
(kladivo, kliešte, nákovka) 
si každý kováč zhotovoval 
mnohé “prípravky”, čiže ná-
radia, ktoré umožňovali a 
uľahčovali úsporu času, ma-
teriálu, zefektívňovali prácu. 
Aj tak si však ranostredoveký 
kováč vystačil najčastejšie 
so základným náradím ale 
to v mnohých variantách.
  Spôsob práce v ranne stre-
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V  stredu 21. februáara sa v  areály telocvične II. ZŠ na Mlynskej ulici odo-

hralo 5. kolo základnej skupiny v  štvorkovom volejbale mladších žiačok. Naše 

dievčatá, prevažne žiačky 7. ročníka športovej triedy na Mlynskej ulici potvrdili 

úlohu najväčšieho favorita A skupiny  a  s  prehľadom zvíťazili vo všetkých troch 

stretnutiach. 

Po bezproblémových víťazstvách proti Trebišovu a  Svidníku, nastala v  

druhom sete stretnutia proti Snine, strata koncentrácie a  rozhodnúť musel až 

tretí set, v  ktorom bola opäť kvalita a  sila kolektívu na strane našich dievče-

niec. 

V  základnej skupine naše hráčky zvíťazili vo všetkých stretnutiach, pričom 

stratili iba tri sety a  v  tabuľke pravdy im právom patrí prvé miesto. Vo finálo-

vej skupine o  titul majsteriek kraja sa naše  „bojovníčky“ postupne stretnú so 

súperkami: ELBA Prešov, MVK Snina, MŠK Vranov n/Topľou i Spišskou Novou 

Vsou, a  to formou 5 turnajov. Prvé dve družstvá postúpia na MSR vo štvorko-

vom volejbale, ktoré sa budú konať vo Zvolene. 

Počas prebiehajúcej súťaže je na dievčatách badať zlepšený prístup k  

svojím povinnostiam a  pevná ruka trénera Mgr. Milana Haľka prináša aj tento 

rok svoje ovocie. Dievčatám do druhej polovice súťaže prajeme dostatok chuti 

do tréningu, hladu po víťazstvách, a aby získané zručnosti a  schopnosti pre-

tavili ešte do väčšieho úspechu ako dosiahli v  minulej sezóne. Všetci pevne 

veríme, že nám vyrastá nová zlatá generácia, ktorá bude vzorne reprezentovať 

svoju školu, naše mesto a  klub v  ktorom vyrastajú.

Zostava MVK Stropkov: S. Hricová, L. Lehocká, R. Dzurjová, E. Maťašo-

vá, S. Kočišová, B. Mihalíková, Š. Cichá, Z. Berežná, P. Rusinová, K. Gombito-

vá, tréner: Mgr. Milan Haľko                                                Mgr. Eduard Kočiš

Naše volejbalové nádeje víťazkami 
základnej A - skupiny
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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.



STROPKOVSKÉ ZVESTI – Občasník - vydáva: COLTSUN-CONSULT, s. r. o., Hlavná 33, 091 01 Stropkov, IČO: 36476315, 
DIČ: 2020003194. Registrácia na MK SR pod číslom: EV 4723/12, ISSN 2454-0927. Kontakt: e.mail: zvesti@stropkov.cc, 
petra.kapova@centrum.sk, fax: 054/7181126, poštová adresa: COLTSUN-CONSULT, s. r. o., Hlavná 33, 091 01 Stropkov, alebo osobne 
v predajni COLTSUN-CONSULT (papierníctvo oproti ZOO parku).

Vydavateľ si vyhradzuje právo neuverejniť články, ktoré nie sú v súlade s tématikou vydávanej periodickej tlače. Uverejnené články 
čitateľov nemusia vyjadrovať názor a stanovisko vydavateľa. Náklad: 3000 ks.


