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Aj v Stropkove si ľudia uctili pamiatku novinára a jeho priateľky

Organizátor Adam Homoľa nám prezradil viac
Sitácia na Slovensku, ktorú spôsobila smrť investigatívneho novinára 

Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej stále neutícha. Nie je to tak 
dávno, čo takmer v každom meste na Slovensku, si obyvatelia uctili pamiatku 
týchto dvoch mladých ľudí a Stropkov bol medzi nimi.  Viac na str. 2.
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Občania sa pýtajú...

Organizátorom tohto celého bol mladý Stropkovčan Adam Homo-
ľa. Opýtali sme sa ho, prečo sa vlastne rozhodol pre zorganizovanie 
tejto spomienky. „Myslím si, že vo vyspelej demokracii, ku ktorej 
sa Slovensko radilo a stále radí, by sa nemalo stávať, že dôjde 
k zavraždeniu novinára a jeho priateľky pre jeho investigatívnu 

Aj v Stropkove si ľudia uctili pamiatku novinára a jeho priateľky

Organizátor Adam Homoľa nám prezradil viac
činnosť.“  Zorganizovanie tohto podujatia spočívalo podľa Adamo-
vých slov v zabezpečení techniky a človeka, ktorý ju obsluhoval, 
nemohlo chýbať povolenie na organizáciu, upozornenie polície 
o konaní, zabezpečenie a laminácia fotky zosnulého páru, priprave-
nie príhovoru a v neposlednom rade to najdôležitejšie – postarať sa 
o to, aby sa o tom dozvedelo, čo najviac ľudí.  Prítomní vyjadrili úctu 
k obetiam tichou modlitbou a zapálením sviečky. 

-pk-, foto: Emil Jakubčo

* Na Námestí SNP v Stropkove už nestoja domy Lehockých. 
Chcel by som sa opýtať, či tam miesto nich bude nejaká zeleň, 
stromy či malý park alebo to bude celé vyzerať ako jeden veľký 
heliport?

- V súvislosti so štvrtou etapou námestia máme svoju víziu a sta-
novili sme si aj určitý plán. Treba si uvedomiť, že ešte pred mesiacom 
tam stáli dva rodinné domy, preto chce všetko svoj čas. Asanácia je 
pomyselnou úvodnou fázou štvrtej etapy námestia. Chceme nadvia-
zať na všetky dobré veci, ktoré boli naplánovali a realizovali naši 
predchodcovia. Aktuálne je však v prvom rade najdôležitejšie upraviť 
uvoľnené priestranstvo. Čo sa týka postupnosti krokov, v prvom pol-
roku 2018 vstúpime do rokovania s Krajským pamiatkovým úradom 
a budeme sa snažiť rozbehnúť proces nevyhnutný pre spustenie 
archeologického prieskumu. Vykúpené pozemky tvoria až tretinu 
celého námestia. V rámci výskumných prác budeme musieť brať do 
úvahy, že na námestí sa počas celého roka konajú rôzne kultúrno-

Odpovedá primátor mesta Ondrej Brendza

-spoločenské a v blízkom sanktuáriu duchovné podujatia. Zaoberať 
sa musíme aj finančným krytím výskumných prác. V tejto chvíli sme 
na začiatku, čaká nás dlhý a finančne náročný postup. Máme však 
ambíciu ísť krok, po kroku, nič nezanedbať a nič neunáhliť.  Štvrtá 
etapa rekonštrukcie námestia bude predmetom odborných diskusií 
na rôznych úrovniach. Všetko chceme dôkladne odkonzultovať v 
rámci vedenia mesta, odborných komisií, mestského zastupiteľstva a 
takisto s odbornou i laickou verejnosťou. Jedno ale vieme a chceme 
zadefinovať - a síce, že na predmetnom území nebude stáť žiadna 
stavba či parkovisko. Našou ambíciou je mať tam zelenú oddychovú 
zónu, ktorá bude bezprostredne nadväzovať na jestvujúce námestie 
a zároveň by toto územie malo zohľadňovať pamiatkové územie bý-
valého stropkovského hradu. Aby toto územie bolo spojením našej 
jedinečnej histórie, mariánskej úcty a súčasnosti.

V rámci interpelácií sa na poslednom rokovaní poslanec 
mestského zastupiteľstva Slavomír Cichý opýtal otázku, ktorá 
už neraz zaujímala mnohých Stropkovčanov. „Kedy sa začne 
s výstavbou polyfunkčných domov na Hrnčiarskej ulici?“  
Primátor Ondrej Brendza mu odpovedal, že s výstavbou sa začne 
po Veľkej Noci.                               -pk-, foto: Andrej Belovežčík 

Kedy budú stáť polyfunkčné domy 
na Hrnčiarskej?
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Eugen Lešo pôsobil ako 
riaditeľ svidníckej nemocnice 
od apríla 2014. Za ten čas boli 
v nemocnici vybudované nové 
oddelenia anestéziológie a mul-
tiodborovej intenzívnej medicíny 
aj psychiatrická liečebňa. Zre-
alizovali sa viaceré významné 
medicínske a prevádzkové in-
vestície. Súčasne sa mu podarilo 
postupne plniť plán generačnej 
výmeny zdravotníckeho perso-
nálu. „Rád by som Eugenovi 
Lešovi verejne poďakoval za 
enormné množstvo vykonanej 
práce pre nemocnicu. Spolu 

Svidnícka nemocnica má nového riaditeľa
Nemocnica Svet zdravia vo Svidníku má nového riaditeľa. Stal 

sa ním Slavko Rodák, ktorý na tomto poste strieda doterajšieho 
riaditeľa Eugena Leša. Eugen Lešo bude naďalej viesť nemocnice 
v Humennom, vo Vranove nad Topľou a v Stropkove. 

s jeho tímom sa mu podarilo 
vytvoriť dobré zázemie a at-
mosféru, s ktorou pravidelne 
vyjadrujú v prieskumoch svoju 
spokojnosť aj pacienti. Ne-
mocnica prechádza náročným 
transformačných obdobím, a 
preto potrebuje lídra, ktorý sa 
bude venovať iba jej rozvoju. 
Som presvedčený, že Slavko 
Rodák dokáže pomôcť nemoc-
nici pri budovaní nových per-
spektívnych oblastí zdravotnej 
starostlivosti pre celý okolitý 
región,“ zdôraznil Vladimír Dvo-
rový, generálny riaditeľ siete po-

likliník ProCare a siete nemocníc 
Svet zdravia.  Slavko Rodák pô-
sobil v sieti Svet zdravia od júna 
2015 doteraz ako špecialista na 
manažment prevádzky. Predtým 
bol členom predstavenstva po-
pradskej nemocnice. V minulosti 

zastával viaceré manažérske 
posty v obchodných spoločnos-
tiach. Vysokoškolské štúdium za-
vŕšil na Podnikovo-hospodárskej 
fakulte Ekonomickej univerzity v 
Bratislave so sídlom v Košiciach. 
Narodil sa vo Svidníku a posled-
ných trinásť rokov žije s rodinou 
v Poprade. Je ženatý, má dve 
deti. „Pracovnú ponuku viesť 
nemocnicu vo Svidníku som 
prijal s veľkým rešpektom. Rád 
by som využil a ďalej rozvinul 
jej maximálny potenciál na 
regionálne poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti. Ako rodák 
to navyše považujem za svoj 
osobný záväzok voči tomuto 
kraju,“ vysvetlil Slavko Rodák, 
nový riaditeľ Nemocnice Svet 
zdravia Svidník (viď.foto).     -pk-

Svet zdravia sa tak snaží 
pôrodnicu opäť marketingovo 
podporiť i doplniť lekársky tím o 
ďalších pôrodníkov. Na gyneko-
logicko-pôrodníckom oddelení tak 
už pôsobia dve nové lekárske po-
sily. Zo Spišskej Novej Vsi prišiel 
MUDr. Peter Lukčo, 41-ročný gy-
nekológ a pôrodník, ktorý predtým 
pôsobil desať rokov v Írsku. „Keď 
máte skúsenosti z dvoch krajín, 
ktoré fungujú odlišným systé-
mom a každý má svoje výhody 

a nevýhody, veľmi veľa sa doká-
žete ako pôrodník naučiť. Ja sa 
teraz snažím vyberať si tie naj-
správnejšie veci z medicínskej 
praxe oboch krajín a vedieť tak 

Pôrodnica v susednom meste má dvoch nových pôrodníkov
Lukčo zo Spišskej pôsobil desať rokov v Írsku, druhým je Karaulan z Ukrajiny

Pre nedostatok atestovaných gynekológov i nízky počet pôro-
dov, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť zdravotnej starostlivosti 
sa sieť Svet zdravia nedávno rozhodla ukončiť činnosť pôrodníc-
keho oddelenia vo Svidníku. S ministerstvom zdravotníctva a s 
vedením kraja sa ale nakoniec dohodla na predĺžení prevádzky o 
jeden rok s tým, že pôrodnica musí dosiahnuť minimálnu hranicu 
500 pôrodov ročne.

čo najlepšie reagovať na rôzne 
situácie,“ uviedol Lukčo. Druhou 
lekárskou posilou je 54-ročný pô-
rodník MUDr. Mykhailo Karaulan 
z Ukrajiny. „Ako pôrodník som 
v Odese pracoval 27 rokov a 
myslím si, že pomôcť priviesť 
na svet nový život je tým naj-
krajším povolaním. Som rád, že 
teraz budem môcť svoje skúse-
nosti využiť aj na Slovensku a 
pomáhať mamičkám vo Svidní-
ku a okolí,“ podotkol Karaulan, 

ktorý na Slovensko prišiel spolu 
so svojou manželkou. Tá je tiež 
lekárka – internistka a obaja sa 
vytrvalo zdokonaľujú v slovenči-
ne.  Vedenie nemocnice súčasne 

absolvovalo rokovania s miestny-
mi ambulantnými gynekológmi, 
ktorí doteraz veľkú časť rodičiek 
posielali do iných pôrodníc, aby aj 
tak pomohlo zvýšiť počty pôrodov. 
„Iba nemocnica s dostatkom 

pacientov má totiž potenciál 
prilákať kvalitných zdravot-
níkov a následne poskytovať 
kvalitnú a bezpečnú zdravotnú 
starostlivosť,“ pripomína Svet 
zdravia.                                   -pk-
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Hudobná skupina ALTERO zo Stropkova pripravuje debutové CD

Momentálne sú zavretí v 
hudobnom štúdiu v Bardejove 
a usilovne pracujú na svojom 
debutovom CD, s ktorým majú 
veľké plány. My sme pri tejto 
príležitosti vyspovedali dvoch 
členov hudobnej skupiny ALTE-
RO, charizmatického speváka a 
saxofonistu – Martina Gonosa a 
gitaristu Martina Blaška. (Zaují-
mavosťou je, že až traja členovia 
sú Martinovia a „kazí“ im to jediný 

Vladimír J) 
* Od kedy vaša kapela fun-

guje a v akom zložení?
- Naša kapela sa začala 

formovať už koncom minulého 
roka, ale oficiálny vznik by som 
datoval cca od začiatku tohto 
roka. Kapela má štyroch členov 
– Martin Gonos /spev, saxofón, 
tamburína/, Martin Blaško /spev, 
gitara, saxofón/, Vladimír Michal 
/spev, klávesy, basa, akordeón/, 
Martin Flešár /spev, bicie nástro-
je, ozembuch, tamburína/

* Ako vznikol názov kapely, 
aké boli vaše začiatky a spo-
menieš si na prvé vystúpenie?

Krstiť sa bude už v apríli
Členovia hudobnej skupiny Altero už majú čo to za sebou. 

Pred tým, než spojili svoje sily a skúsenosti, pôsobili napríklad 
v kapelách STAR, ALEGRO, RODODENDRON a v ďalších. 

- Mali sme rozpracovaných 
viacero zaujímavých názvov, 
konzultovali sme to aj so známy-
mi a nakoniec sme demokratic-
kým hlasovaním odobrili súčasný 
názov, ktorý je podľa nás jedno-
duchý,  zapamätateľný a hlavne 
žiadna kapela ho ešte nemá, 
takže sme originálni (smiech). 
Prvým vystúpením našej kapely 
bola svadba v okolí Humenné-
ho, a pokiaľ si dobre spomínam,   

bola veľmi zaujímavá, ohlasy na 
našu hudbu boli výborné a hneď 
sme získali ďalšie zákazky, čo 
nás veľmi teší.

* Na čo ste vo vašej kapele 
najviac hrdí? Prezraďte niečo 
o pripravovanom albume. 

- Hrdí sme na to, že pomá-
hame udržiavať východniarsku 
a rusínsku kultúru a tradíciu. Te-
ší nás, že sme v kapele dobrá 
partia, pretože s humorom ide 
všetko ľahšie.  Humor je korením 
života, my sme proste taká „svě-
tová skupina“ (smiech).  Čo sa 
týka pripravovaného CD, bude to 
debutový album a dávame si na 

ňom veľmi záležať. Chceme, aby 
na ňom ostala stopa toho najlep-
šieho, čo v nás je. Bude obsaho-
vať 15 trackov pozostávajúcich 
zo slovenských, šarišských, 
rusínskych, cigánskych a mo-
ravských piesní. CD sa natáča 
v hudobnom štúdiu v Bardejove 
a pracovný názov je „VOLAĽI ME 
ROBIC NA ČECHY“. Slávnostný 
krst CD plánujeme v apríli 2018.

* Chystáte k novému CD 
aj videoklipy? Aké máte plány 
do budúcna a očakávania od 
nového CD?

- K novému CD samozrejme 
chystáme aj niekoľko videoklipov, 
ktoré naši fanúšikovia uvidia 
v hudobných TV: SENZI, BAR-
RANDOV MUZIKA a ŠLÁGR. 
Od nového albumu očakávame, 
že bude svojimi melódiami a po-
zitívnou energiou spríjemňovať 
ľuďom napríklad cestu autom, 
domácu pohodu a v neposled-
nom rade aj na diskotékach, 
zábavách, rádiách a hudobných 
TV. Čo sa týka plánov do budúc-
na, chceme ľuďom spríjemňovať 
rodinné udalosti, oslavy, pose-
denia, svadby, stužkové, plesy, 
koncerty atď. A to všetko svojou 
hudobnou produkciou a pozitív-
nou energiou, na čo sa už teraz 
tešíme. V prípade záujmu o našu 
kapelu nás ľudia môžu nájsť na 
facebooku pod názvom hudobná 
skupina ALTERO, kde nájdu naše 
kontakty.                               -pk-
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I keď v tom čase na Sloven-
sku udreli krutú mrazy, na Malte 
bolo príjemných 15 stupňov. Pre-
teky štartovali zo stredovekého 
mesta Mdina, odkiaľ sa na trať 
dlhú 42 195 metrov vydalo 900 
maratóncov (z toho šiesti Slová-
ci) a 3 500 polmarátoncov (z toho 
14 Slovákov).  „Už počas roz-
cvičky som sa náhodne stretol 
a zoznámil s dvoma Slovákmi 
Petrom a Filipom a tak sme sa 
spoločne postavili do štartové-
ho koridoru. Prvých osemnásť 
kilometrov sme bežali spolu, 
potom si každý z nás určil 
vlastné tempo, teda som po-
kračoval sám,“ vysvetlil. Počas  
maratónu bolo ideálne a spoza 
mrakov sa začalo predierať 
slnko. Števo priznal, že približ-
ne medzi 33 a 34 kilometrom 
na neho doľahla kríza a preto 
mierne povolil, aby posledných 
osem kilometrov zvládol hlavne 
bez zranenia. „Záverečné štyri 
kilometre nás trať zaviedla do 
uličiek hlavného mesta Valleta 

Števo Kmiť si odbehol maratón na Malte
Stropkovčan Števo Kmiť miluje beh. Neraz sa žúčastňuje 

rôznych bežeckých súťaží či podujatí. Vo februári nechýbal na 
33.ročníku maratónu na Malte.

a po nábreží popri prístavoch 
až do cieľa v Slieme, kde už 
davy fanúšikov povzbudzovali 
a podporovali každého jedné-
ho bežca bez rozdielu,“ dodal. 
Stropkovský bežec dobehol do 
cieľa na pravé poludnie po troch 
hodinách a 37 minútach od 
štartu. „Po dohode s Petrom 
a Filipom sme sa počkali v cie-
li. Z 882 maratóncov som fini-
šoval na 226 mieste. Hoci ako 
bežec-amatér si nepotrpím na 
celkové umiestnenie, prvoradé 
je pre mňa v zdraví a s úsme-
vom prebehnúť cieľovou čia-
rou. Pre mňa to bol jedenásty 
maratón. S výsledným časom 
som aj napriek kríze spokoj-
ný,“ usmial sa a zaspomínal si aj 
na svoje bežecké začiatky. Behu 
sa venuje už osem rokov. Netajil, 
že veľmi rýchlo sa z toho stala 
závislosť na pohybe, pocitoch 
a endorfínoch. Beh sa stal neod-
deliteľnou súčasťou jeho života. 
Najprv to boli krátke tréningové 
úseky (3-5 km) pre radosť, ne-

skôr kilometre pribúdali až sa 
dostal k polmarátonskym dĺžkam. 

„Po troch som sa odhodlal na 
môj prvý maratón. Ten nemo-
hol byť inde ako v Košiciach 
na Medzinárodnom maratóne 
mieru. Odvtedy som si od-
behol maratóny v Bratislave, 
vo Viedni, v Prahe, v Krakove 
či v Barcelone a každoročne 
v Košiciach. Ak mi bude zdra-
vie slúžiť, v tomto roku mám 
na pláne okrem Maltského 
maratónu aj maratón v Zu-
richu. Na jeseň by som mal 
drať podrážky po najrýchlejšej 
maratónskej trati v Berlíne,“ 
prezradil. V závere nás zaují-
mal Števov bežecký sen. „ Ako 
sa tak zúčastňujem rôznych 
bežeckých podujatí a vidím, 
že športovať sa dá skutočne 
v každom veku, tak si veľakrát 
prajem, aby mi zdravie slúžilo 
a aby som aj ja mohol behávať 
čo najdlhšie. Je úžasné vidieť, 
ako do cieľa akýchkoľvek pre-
tekov bežia dámy aj páni, ktorí 
majú dávno po 70-tke. Lebo 
vek je skutočne len číslo.“  Tak 
dozbehania!                          -pk-
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Bowlingový turnaj mal aj 
tentoraz charitatívny podtext. 
Jeho poslaním bolo zmierniť 
nepriazeň osudu jednotlivcov 
i rodinám finančným príspevkom 
a adresovať ho tým, ktorí sú 
na pomoc odkázaní. „Je ťažké 
čo i len počuť, predstaviť si 
životné príbehy takto skúša-
ných ľudí, nie to ich prežiť. 
Hoci naša ponúknutá pomoc 
často nevyrieši a nezvráti 
nepriazeň osudu, snáď aspoň 
prinesie nádej v dobrých ľudí, 
ktorí sa stretli aj na tomto 
benefičnom turnaji. Som rád, 
že ľudská spolupatričnosť tu 
funguje. Nikto na tomto svete 
by sa nemal cítiť osamotený 
vo svojich starostiach či prob-
lémoch,“ uviedol predseda PSK 
Milan Majerský.

Na turnaji sa podarilo na štar-
tovnom vyzbierať 9 800 eur, ktoré 
sa prerozdelili medzi 14 rodín, 
predovšetkým medzi deti a mla-
dých ľudí z rôznych kútov regió-
nu. Prijímatelia, všetci s ťažkými 
zdravotnými komplikáciami, si 
prevzali po 700 eur.

Výťažok z turnaja pomô-
že Márii Novotnej z Tulčíka, ktorá 
trpí vzácnym a ťažko liečiteľným 
ochorením mozgu a na čiastoč-
ný návrat do života potrebuje 
nutne rehabilitácie. Špeciálna 
autosedačka a ortopedický mat-
rac pomôže Karolkovi Richnav-
skému z Prešova, repasovaná 
načúvacia pomôcka zas uľahčí 
komunikáciu Šimonovi Sarakovi 
z Rudľova, ktorý je od narodenia 
úplne nepočujúci. Sponzorský 
príspevok využije rodina Dávi-
da Žida zo Stakčína na ďalšiu 
z náročných operácií bedrového 
kĺba. Špeciálne multifunkčné 
zariadenie na polohovanie si 
bude môcť zaplatiť rodina 3,5- 
ročného Sebastiána Šelepa 
z Kežmarku, ktorý sa narodil 
s poruchou mozgových štruktúr 

Bowlingový turnaj PSK pomáhal už po 11- krát
Takmer 10 tisíc eur zmierni ťažké osudy rodín v kraji

Benefičný bowlingový turnaj o Putovný pohár predsedu Prešovského samosprávneho kraja opäť pomáhal. Vďaka jeho 
benefičnému poslaniu sa v pondelok 12. marca podarilo prerozdeliť 9 800 eur medzi štrnásť rodín z regiónu, ktoré sa ocitli v zlo-
žitých životných situáciách. Podujatie, ktoré sa konalo v spolupráci so spoločnosťou 4 SPORT už po jedenásty raz, podporili 
mnohé významné osobnosti z celého kraja.

a reverzné chodítko pomôže 
v pohybe 6-ročnej Leyle Tasli 
zo Stropkova, ktorá prekonala 
detskú mozgovú obrnu. Darova-
né peniaze poputujú na úhradu 
rehabilitačných pobytov pre Ti-

moteja a Alexa Stanovčákových 
z Ľubiše, Adamovi Vasičkaninovi 
z Raslavíca Danielovi Roháčovi 
z Medzilaboriec. Autistom Jar-
kovi a Tadeášovi Sarikovcom 
z obce Sedliská vďaka príspevku 
rodičia prispôsobia ich bývanie, 
podobne ako aj v rodine Adriany 
Matysovej zo Svidníka. V ťažkej 
životne situácii sa ocitli i Veronika 
Kandráčová z Popradu, súroden-
ci Vaškeboví z Levoče a Kuš-
niríkoví zo Starej Ľubovne, kde 
finančné príspevky pomôžu 
zabezpečiť najnutnejšie životné 
náklady predovšetkým školopo-
vinných detí.

Bowlingového turnaja s cha-
ritatívnym podtextom sa zúčast-
nili desiatky známych osobností 
verejného, spoločenského života, 

ale aj podnikateľskej verejnosti 
nielen z Prešova, ale z celého 
kraja. V prešovskom Bowlingu 
pri Trati pre dobrú vec zápolilo 
dovedna 23 družstiev. Okrem 
Prešovského samosprávneho 

kraja, súťažili tímy za mestá 
Prešov, Svit, ale i Prešovská 
univerzita a novinári. Hrali aj zá-
stupcovia viacerých spoločností 
a podnikateľských subjektov, ako 
napríklad Metrostav, Movyrob, 
Unistav, Arprog, CMR, JUST po-
isťovňa, Ibeg, Rakystav, Louma 
a Tampex. Do bojov zasiahlo aj 
občianske združenie Via Magna 
z Vranova nad Topľov.

Benefičný bowlingový turnaj 
predsedu PSK pomáhal už po je-
denástykrát. Doteraz sa na ňom 
prerozdelilo spolu takmer 58 tisíc 
eur pre 56 príjemcov či rodín.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Príjemcovia výťažku 11. 
ročníka benefičného bowlin-
gového o turnaja o putovný 

pohár predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja za okres 
Stropkov a Svidník

Leyla Tasli, Stropkov
Účel: Zakúpenie reverzné-

ho chodítka

- 6-ročná Leyla prekonala 
detskú mozgovú obrnu. Zákerná 
choroba jej spôsobila veľký fy-
zický hendikep a znemožnila jej 
samostatne chodiť. Vo vývoji za-
ostáva za svojimi rovesníkmi. O 
to s väčšou radosťou si prezerá 
knihy a hlavne obrázky.

Adriana Matysová, Svidník
Účel: Úhrada nákladov 

na vymaľovanie bytu a bež-
ných životných nákladov

- O 43-ročnú, zdravotne 
hendikepovanú p. Adrianu sa po 
smrti rodičov už desať rokov sta-
rá jej sestra. Situácia je v rodine 
ťažká aj po finančnej stránke. 
Vzhľadom na nízke príjmy, ale 
i výdavky na lieky, má rodina 
problémy so zabezpečeným bež-
ných životných nákladov.
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Obaja šéfovia krajov hovorili najmä 

o doterajšej, veľmi intenzívnej spolupráci 

založenej najmä na dôvere a porozumení. 

Ako zhodne uviedli, partnerské kontakty 

Prešovského a Pardubického kraja majú 

neformálnu a veľmi konkrétnu podobu.

„Záleží nám na tom, aby dlho-
ročné, trúfam si povedať, priateľské 
vzťahy oboch partnerských regiónov 
pokračovali aj v ďalších rokoch. Verím, 

M. Majerský: „Sme predurčení na spoluprácu“
Prešovský a Pardubický kraj spája dlhoročné partnerstvo

Spolupráca s Pardubickým krajom bude pokračovať aj naďa-
lej. Na pôde krajskej samosprávy sa na tom dnes zhodli najvyšší 
predstavitelia oboch krajov – predseda Milan Majerský a hejtman 
Martin Netolický. Ten absolvoval prvú oficiálnu návštevu Prešov-
ského samosprávneho kraja po výmene vedenia po novembro-
vých voľbách.

že nadviažeme na všetko dobré, čo sa 
pre rozvoj vzťahov doteraz urobilo. Ako 
najbližšie krajiny spojené nielen geo-
graficky, ale aj historicky, sme jednodu-
cho predurčení na spoluprácu,“ uviedol 

predseda PSK Milan Majerský. Ten ocenil 

predovšetkým spoločné aktivity v oblas-

tiach školstva, kultúry, športu, cestovného 

ruchu i budovaní dopravnej infraštruktúry 

v kraji. Pripomenul, že Pardubický kraj 

nezištne viackrát pomohol Prešovskému 

kraju aj pri živelných pohromách. „V roku 
2004 to bolo pri odstraňovaní násled-
kov ničivých povodní, kde nám český 
partner poskytol materiálnu pomoc, v 
roku 2010 pri podobnej situácii prispel 
čiastkou 500 tisíc korún. Ďalší milión 
korún z Pardubického kraja pomohol 
v roku 2014 pri oprave cesty v Osturni, 
ktorú tiež zasiahol prírodný živel. Sú to 
veľké gestá, ktoré si vážime,“ povedal 

M. Majerský.

Pardubický kraj spolupracuje v zahra-

ničí s piatimi regiónmi. Podľa hejtmana je 

partnerstvo s PSK najdlhšie a najaktívnej-

šie. „Prešovský samosprávny kraj bol v 
roku 2002 prvým regiónom, s ktorým 
sme nadviazali partnerskú spoluprácu, 
ktorá dnes patrí medzi najpevnejšie. 

Okrem výmeny skúseností vo verejnej 
správe sa nám podarilo vzájomne pre-
pojiť naše stredné školy, kultúrne inšti-
túcie či športové kluby. S predsedom 
PSK sme sa zhodli na tom, spolupráca 
bude pokračovať v rovnakom rozsahu, 
ako tomu bolo doteraz,“ uviedol hejtman 

Martin Netolický. Dodal, že už v najbližších 

mesiacoch budú zadefinované konkrétne 

projekty na obdobie rokov 2018-2020.

Stretnutia sa zúčastnili aj budúci 

vicežupan PSK Martin Jakubov, prvý 

námestník hejtmana Roman Línek a člen 

Rady Pardubického kraja Ladislav Valtr, 

ktorí otvorili témy možnej spolupráce aj v 

oblasti zdravotníctva či zastúpenia krajov 

vo Výbore regiónov pri EÚ.                   

 D. Jeleňová
hovorkyňa PSK

Účastníkov a hostí prehliadky pri-
vítala RNDr. Mária Makutová, riaditeľka 
Spojenej školy a mladí podnikatelia sa 
pustili do obchodovania.

Podnikavosť je jednou z kľúčových 
zručností, ktorá je v dnešnej dobe pova-
žovaná za stále aktuálnejšiu. Študenti, 
ktorí ju rozvíjajú sú lepšie uplatniteľní na 
trhu práce a pre život. A práve na takomto 
podujatí, majú možnosť aplikovať teore-
tické poznatky v praxi, schopnosť praco-
vať v tíme, komunikovať, riešiť problémy, 
kriticky a samostatne myslieť, kreatívne 
tvoriť a využívať marketingové nástroje 
na uplatnenie sa na trhu. Jednotlivé fir-
my sa prezentovali v rôznych oblastiach 

14. ročník Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a JA firiem vo Svidníku
Medzinárodný test podnikateľských zručností na Spojenej škole vo Svidníku

Svoje podnikateľské zručnosti si otestovalo 12 cvičných firiem 
a 1 JA firma z prešovského kraja a z družobných škôl z Centra 
Ksztalcenia zawodowego i ustawicznego w Przemyslu z Poľskej 
republiky a Užhorodskeho torhoveľno ekonomičneho koledž z 
Ukrajiny, na 14. ročníku Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem 
a JA firiem, na Spojenej škole vo Svidníku.

obchodu, remesiel a služieb - turistika a 
cestovanie, ragby, cateringové služby, 
ručné práce a dekoratívne predmety, 
klobúky a módne doplnky, tapety, čaje, 
miešané nápoje, záhradné centrum a 
cukrovinky.

V tradícii pokračuje aj JA firma Swe-
ets Made, ktorá pracuje v rámci predmetu 
Aplikovaná ekonómia pod záštitou nezis-
kovej organizácie Junior Achievement 
Slovensko, n.o. Od ostatných sa líši naj-
mä obsahom a charakterom svojej reálnej 
činnosti – organizovanie spoločenských 
podujatí (študentský ples na SŠ), chari-
tatívna činnosť, realizácia obchodnej čin-
nosti – prevádzkovanie školského bufetu 

a veľmi zaujímavou ponukou vlastných 
výrobkov – rusnáckych dobrotiek.

Na celý priebeh súťažnej pre-
hliadky dohliadalo prísne oko porotcov, 
ktorí rozhodli o takomto umiestnení CF: 
Zlaté pásmo – World Adventure, s.r.o. 
(SŠ Svidník) a DANZWILL (Poľsko), 
Strieborné pásmo – GARDENLAND, 
s.r.o. (SŠ Svidník), Wallpapers s.r.o. 
(SSOŠ Giraltovce), TripShip s.r.o. (SOŠ 
Prešov) a Brondzové pásmo – Elit´s, 
s.r.o. (SSOŠ Giraltovce), HAT (Ukrajina), 
Szydelkowo (Poľsko), Svet čajov s.r.o. a 
Good vibes cocktails s.r.o. (OA Stará Ľu-
bovňa), The World of camping Equipment 
(Ukrajina) a My Fly, s.r.o. (SŠ Svidník). 
Porota udelila aj ďalšie ceny: najlepší 
reprezentant firmy – Sebastián Cuprišin 
(World Adventure s.r.o. SŠ Svidník), naj-
zaujímavejší katalóg – HAT (Ukrajina) a 
najpútavejšia prezentácia – The World of 
camping Eguipment (Ukrajina).

Študenti zapojení do úspešného 

projektu Zelená škola s nadšením 
informovali o práci, skúsenostiach a zá-
žitkoch, ktoré sú spojené s projektovými 
aktivitami. V roku 2017 naša škola opäť 
získala certifikát „Zelená škola“. Súčasne 
sa konala aj súťaž hotelovej akadémie – 
kuchár, cukrár a barman, ktorí predviedli 
svoje skúsenosti a zručnosti a pripravili 
ukážky studenej kuchyne a slávnostné-
ho stolovania. Popularita prehliadky sa 
zvyšuje z roka na rok, o čom svedčí aj 
hojná účasť žiakov hlavne 8 a 9. ročníkov 
základných škôl, ktorí sa v týchto dňoch 
rozhodujú o výbere strednej školy. Poďa-
kovanie patrí vedeniu Spojenej školy za 
organizáciu prehliadky, ako aj všetkým 
pedagógom, ktorí vedú študentov v 
práci cvičných firiem a žiakov hotelovej 
akadémie v príprave na ich budúce po-
volanie. Je to výnimočné, keď mladí ľudia 
si plnými dúškami užívajú mladosť a už 
rozmýšľajú ako budovať vlastnú firmu.

Ing. Jana Drábová
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Autor na nej pracoval  9 ro-
kov a knihu odborne recenzovali 
až traja univerzitní profesori R. 
Kvaček, R. Letz a J. Rychlík. 
Publikácia čerpá tiež zo sloven-
ských, českých a ruských archí-
vov a z pozostalosti G. Husáka 
v rodine Husákovcov v Bratisla-
ve. Kladom publikácie je roz-
siahla bibliografia, v ktorej je na 
strane 599 uvedený aj titul útlej 
spomienkovej publikácie o. Jána 
Ivana Mastiliaka CSsR Hrsť spo-
mienok. Vyšla v Michalovciach 
vo vydavateľstve Misionár ešte 
v roku 2011. M. Macháček cituje 

Michal Macháček:  GUSTÁV HUSÁK
V novembri  2017 vyšla prvá a podrobná  personálna mono-

grafia Gustáv Husák z pera renomovaného historika z Karlovej 
univerzity v Prahe Michala Macháčeka, a to v známom pražskom 
nakladateľstve Vyšehrad, spol. s r. o. v rozsahu 632 strán. 

v knihe  o. Jána Ivana Mastiliaka  
CSsR na  stránkach 54, 300 
a 310. O. J. I. Mastiliak CSsR bol 
tiež v roku 1955 štyri mesiace na 
cele aj s G. Husákom v ťažkom 
väzení v Leopoldove, keď pred-
tým bol neprávom odsúdený  na 
doživotie.  Pripomínam, že práve 
v Stropkove  o . J. I. Mastiliak 
CSsR pokračoval v rehoľnej for-
mácii a tu  2. augusta 1922 zložil  
rehoľné sľuby. Zomrel 18. sep-
tembra 1989 v Prešove. Pocho-
vaný je v Michalovciach. Teraz je 
tento trpiteľ za vieru kandidátom 
na blahorečenie a v Prešove 

pokračuje prísna  arcibiskupská 
fáza jeho blahorečenia. Po nej 
bude rímska fáza a určite sa doč-
káme jeho pápežského blahore-
čenia. Bude to významná udalosť 
svetového významu  nielen pre 
dejiny Katolíckej Cirkvi oboch 
obradov u nás, ale aj pre históriu 
Stropkova ako takého a otcov 
redemptoristov v ňom. Nebolo by 
od veci preto spojiť blahorečenie 
o. J. I. Mastiliaka CSsR a ďalších 
zo Slovenska taktiež s návštevou 
Svätého Otca aj v Michalovciach 
a v Stropkove...

Stropkovčania sú všeobec-
ne známi ako roduverní  ctitelia 
a znalci dejín Stropkova, ale aj 
všeobecnej histórie. Som preto 
pevne presvedčený, že tu ano-
tovanú personálnu monografickú 

publikáciu o Gustávovi (pôvodne 
Augustínovi) Husákovi od   Mi-
chala Macháčeka z Karlovej 
univerzity v Prahe  si zabezpečia 
nielen do mestskej knižnice, lež 
aj do svojich  knižníc.                              

 Mgr. Andrej Kaputa  

Knihami roka Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) 
za rok 2017 sa stali v kategórii 
beletria Povesti a príbehy z Le-
nartova od Silvii Havelkovej, 
v kategórii odborná literatúra ti-
tul Metropolita Lavr, ktorú napísal 

Poznáme knihy roka PSK 2017
Verejnosť vyberala spomedzi 45 nominácií

Prvý ročník súťaže o Knihu roka Prešovského samosprávne-
ho kraja už pozná svojich víťazov. Na základe hlasovania o nich 
rozhodla verejnosť, ktorá vyberala tituly zo 45 nominácií.

Michal Škurla.
Do pilotného ročníka súťaže 

o prestížny titul mohli byť nomi-
nované knihy, ktoré vyšli v roku 
2017 a boli tematicky, textovo 
alebo obrazovo spojené s Pre-
šovským krajom. V kategórii 

beletria bolo nomi-
novaných 12 kníh. 
Za víťazným titu-
lom sa na druhom 
mieste ocitla publi-
kácia Útek z pekla 
od Juraja Šeba, tre-
tie miesto patrí kni-
he Premlčané ticho 
od Niny Kollárovej.

V kategó-
rii odborná litera-
túra súťažilo 33 
titulov. Na druhom 
mieste skončila 
publikácia Ľudová 
démonológia Ukra-
jincov Slovenska 
od Nadeždy Var-

cholovej a tretiu priečkuobsadila 
kniha Zbierka piesní z údolia 
večného potoka, ktorú vydala 
obec Lenartov.

O nomináciách rozhodla či-
tateľská verejnosť, organizácie, 
mestá, obce i samotní autori či 
vydavatelia do 31. januára t.r. 
Samotné hlasovanie prebehlo 
v mesiaci február. Prostredníc-
tvom zaslaných hlasovacích 
lístkov i sociálnych 
sietí sa zapojilo 1 562 
hlasujúcich, ktorí ude-
lili 2 149 hlasov, zvlášť 
v každej kategórii.

Výsledky súťaže 
Kniha roka PSK 2017 
boli vyhlásené 5. mar-
ca 2018 v rámci sláv-
nostného otvorenia 
Týždňa slovenských 
knižníc v Prešove. 
Jeho súčasťou bolo 
aj žrebovanie štyroch 
hlasujúcich, ktorí 
získali zápisné v regi-
onálnych knižniciach 
a odpustenie pokút 
na 365 dní. Vyhláse-

ný bol aj 2. ročník ankety na rok 
2018. 

Súťaž Kniha roka PSK orga-
nizujú Prešovský samosprávny 
kraj a knižnice v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK v Bardejove, 
Humennom, Poprade, Starej 
Ľubovni, Svidníku, Vranove nad 
Topľou a v Prešove.

Daša Jeleňová 
hovorkyňa PSK
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Inšpiráciou pre takúto foto-
grafiu môže byť napríklad prístup 
k zdraviu, vzdelaniu, bývaniu 
alebo zamestnaniu, pracovné 
podmienky alebo integrácia 
znevýhodnených ľudí do spo-
ločnosti.

Európska fotografická súťaž „Moje sociálne mesto“
Pozývame amatérskych aj profesionálnych fotografov, aby 

na fotografiách zachytili sociálne projekty alebo spoločenské 
vzťahy vo svojich mestách a obciach.

Súťaž potrvá do 30. júna 
2018 a zapojiť sa do nej môžu 
všetci obyvatelia EÚ vo veku 
od 18 rokov.

Je možné vyhrať fotografické 
vybavenie podľa svojho výberu 
v hodnote do 1500 eur, ako 

aj trojdňový poznávací zájazd 
do Bruselu pre dve osoby.

Tri najlepšie fotografie vybe-
rie porota zložená z členov skupi-
ny Strany európskych socialistov 
(PES) v Európskom výbore 
regiónov, ktorý zastupuje miestne 
a regionálne samosprávy z celej 
EÚ a z odborníkov zo sveta fo-
tografie.

Víťazi budú pozvaní na sláv-

nostné odovzdávanie cien, ktoré 
sa bude konať v Bruseli v období 
od októbra do decembra 2018.

Súťaž je organizovaná PES 
v Európskom výbore regiónov 
v spolupráci so SOLIDAR, 
Európskou sieťou organizácií 
občianskej spoločnosti, ktorá sa 
zaoberá sociálnou spravodlivos-
ťou v Európe a vo svete.

Výsledkový servis tretieho kola MATRIX LIGY - CRICKET (2018).
Finále A strany pavúka : Dušan Rusin - Anton Karašinský - 1:0. Finále 
B strany pavúka : Anton Karašinský - Vlado Labik - 0:1. Celkové finá-
le: Dušan Rusin – Vlado Labik - 1:0. Celkový počet účastníkov 10.

Poradie: 1. Dušan Rusin - 150b., 2. Vlado Labik - 110b., 3. Anton 
Karašinský - 80b., 4. Peter Nemec - 60b., 5. – 6. Milan Poperník - 40b., 

5. – 6. Patrik Palidráb - 40b., 7. – 8. Veronika Vargová  - 30b., 7. – 8. 
Stano Duleba - 30b., 9. Milan Kačúr - 20b., 10. Lucia Siváková - 20b..

Výsledkový servis štvrtého kola MATRIX LIGY - 501 D.O. (2018).
Finále A strany pavúka : Vlado Labik - Peter Nemec - 0:2. Finále B 
strany pavúka : Vlado Labik - Dušan Rusin - 1:2. Celkové finále: Peter 
Nemec - Dušan Rusin - 1:3/0:3. Celkový počet účastníkov 14.

Poradie: 1. Dušan Rusin - 178b., 2. Peter Nemec - 128b., 3. Vlado 
Labik - 93b., 4. Richard Baško - 70b., 5. Veronika Vargová - 49b., 6. 
Milan Kačúr - 48b., 7. Stano Duleba - 38b., 8. Patrik Palidráb - 36b., 
9. – 10. Majo Varga - 24b., 9. – 10. Anton Karašinský - 24b., 11. – 12. 
Patrik Halaj - 22b., 11. – 12. Kamil Rybár - 22b., 13. – 14. Monika Ka-
valcová - 10b., 13. – 14. Marek Jakubov - 10b. .

Výsledkový servis štvrtého kola MATRIX LIGY - CRICKET (2018).
Finále A strany pavúka : Veronika Vargová - Stano Duleba - 1:0. Finá-
le B strany pavúka : Stano Duleba - Vlado Labik - 0:1. Celkové finále: 
Veronika Vargová - Vlado Labik - 0:1. Celkový počet účastníkov 10..

Poradie: 1. Vlado Labik - 150b., 2. Veronika Vargová - 110b., 3. 
Stano Duleba - 80b., 4. Anton Karašinský - 60b., 5. – 6. Denisa Siváková 
- 40b., 5. – 6. Karol Porkoláb - 40b., 7. Peter Guzi  - 30b., 8. – 9. Matúš 
Juhas - 25b., 8. – 9. Peter Nemec - 25b., 10. Patrik Palidráb - 20b..

Výsledkový servis piateho kola MATRIX LIGY - 501 D.O. (2018).
Finále A strany pavúka : Dušan Rusin - Peter Nemec - 2:0. Finále 
B strany pavúka : Peter Nemec - Milan Timan - 0:2. Celkové finále: 
Milan Timan - Dušan Rusin - 0:3. BINGO 171 – Dušan Rusin. Celkový 
počet účastníkov 13.

Poradie: 1. Dušan Rusin - 172b., 2. Milan Timan - 124b., 3. Peter 
Nemec - 92b., 4. Vlado Labik - 73b., 5. – 6. Anton Karašinský - 48b., 5. 
– 6. Matúš Juhas - 48b., 7. Majo Varga - 39b., 8. Stano Duleba - 37b., 
9. Vlado Kokinda - 25b., 10. Kamil Rybár - 24b., 11. Veronika Vargová 
- 23b., 12. Tomáš Šupšák - 22b., 13. Patrik Palidráb - 11b..

Všetkým zúčastneným ďakujem. Srdečne všetkých  pozývam 
na Veľkonočný turnaj, ktorý bude zároveň počítaný ako šieste kolo 
MATRIX LIGY, a uskutoční sa 1. 4. 2018 o 17:30 hod. Registrácia 
do turnaja sa uzatvára 17:15 hod. Všetky informácie na stránke 
www.blackdart.pageride.sk.

Šípky / MATRIX LIGA
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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., ve-

čerňa 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

1. 4. 2018 - Kvetná nedeľa - Týždeň pred Christovým 
Vzkriesením sv. Cirkev oslavuje slávny vchod Hospodina do 
Jeruzalema. Je to jeden z najtragickejších sviatkov cirkev-
ného roka. Zdá sa, že všetko je sviatočné – Christos vchá-
dza do Svätého mesta; víta Ho veľký zástup ľudí, ktorí sú
pripravení z Neho spraviť svojho politického vodcu, čakajúc od 
Neho víťazstvo nad nepriateľom. Čo je tu tragické? Čo sa sta-
lo? Všetko to sviatočné, všetká sláva a nádeje sú postavené na
nepochopení a tí istí ľudia, ktorí dnes kričia “Hosanna Synovi Dá-
vidovmu”, už o niekoľko dní so zlobou a nenávisťou žiadajú Jeho 

ukrižovanie. Izraelský národ od Neho očakával, že do svojich
rúk vezme svetskú moc, že sa stane očakávaným Mesiášom, ktorý 
oslobodí Izrael od nepriateľa, od okupácie. A namiesto toho Chris-
tos vchádza ticho, vchádza k Svojej smrti ... Všetko to robí dobro-
voľne, z lásky k svojmu stvorenstvu. A takto pokorne porazil moc 
hriechu, moc smrti a daroval nám účasť na tomto víťazstve.

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.

TESTER 
DEZODORANTOV

Si tímový hráč so silným 
zmyslom pre hygienu a praktický 
postoj? Pripoj sa k našej spoloč-
nosti, ktorá sa zaoberá starost-
livosťou o pokožku. Ponúkame 
flexibilnú pracovnú dobu a mini-
málnu mzdu s veľmi zriedkavými 
bonusmi. Tvojou náplňou práce 
bude “ovoniavať” tie najsmrad-
ľavejšie podpazušia až kým náš 
produkt nezačne fungovať. Nevá-
haj a podaj žiadosť!

KROTITEĽ 
KAČÍC

Aj keď to môže znieť cool, 
úlohou krotiteľa kačiek je v pod-
state starať sa o hotelový rybník 
plný kačíc. A sprevádzať ich oko-
lo areálu ako atrakciu. Je to ako 
byť majstrom Pokémona, akurát, 
že tu nikto nebojuje a nikto ne-
chce kačice vymeniť za nejaké 
iné zvieratko.

TOP 10 TOP 10 najzvláštnejších povolaní na svete

Toto by ste robiť nechceli
Pravdou je, že málokto má prácu, ktorá by bola zároveň jeho 

vášňou,jeho koníčkom a okrem toho by bola finančne veľmi dobre 
ohodnotená. My vám ale prinášame povolania, pri ktorých si prav-
depodobne poviete, že ste ešte dobre obstáli.

“POPOLOVÝ” 
PORTRÉTISTA

Áno, to je skutočná vec. Spo-
ločnosť vo Virgínii v USA najíma 
ľudí, ktorí maľujú portréty s použi-
tím popola mŕtvych ľudí.

PROFESIONÁLNY 
“TRÚCHLIČ”

V Afrike a Ázii si môžeš najať 
ľudí, ktorí budú plakať na pohre-
boch. Perfektné, ak bol zosnulý 
vlastne veľmi zlý človek, ktorý 
nikomu nebude chýbať, ale jeho 
pozostalí to chcú poprieť z úcty k 
nemu. Alebo aký iný význam má 
toto povolanie?

PRESUNOVAČ 
ĽADOVCOV

V kategórii “pracovných 
miest, ktoré by zahcránili Titanic” 
je na prvom mieste jednoznačne 
toto. Existujú ľudia, ktorí dostáva-
jú zaplatené za to, že rozpohybu-
jú ľadovce. Okrem toho majú aj 
rôzne iné benefity. Napríklad svo-

jej polovičke môžu bez výčitok 
svedomia povedať “miláčik, pre 
teba by som aj ľadovce prená-
šal”. Okrem toho nám nenapada-
jú skoro žiadne výhody plynúce z 
tohto zamestnania.

PROFESIONÁLNY ČISTIČ 
UŠÍ

Vďaka, India. Toto je rozhod-
ne jeden z tých druhov pracov-
ných miest, ktoré sú potrebné na 
to, aby udržali v chode ekonomi-
ku s viac ako miliardiou ľudí.

PŠTROSÍ 
BABYSITTER

V Južnej Afrike skutočne 
existuje povolanie, ktorého úlo-
hou je strážiť pštrosie mláďatá. 
Presne tak, ako opatrovateľky 
strážia tie ľudské mláďatá. Ale so 
pštrosmi. Avšak tu sa na chvíľku 
zamyslíme. Toto môže byť po-
merne zaujímavé odhaliadnuc 
od pomerne agresívnej povahy 
pštrosov. A ich silných nôh.

KURACÍ 
“SEXER”

Nie, nie je to tak, ako by si 
si mohol na prvý pohľad myslieť. 
Táto práca nemá nič spoločné so 

skutočným sexom. Ide o slovo 
“sex” prevzaté z anglického jazy-
ka, čo znamená pohlavie. Úloha 
tohto povolania teda je zistiť po-
hlavie malých kuriatok.

POZOROVATEĽ SCHNUTIA 
FARIEB

Spomínaš si na tie situácie, 
pri ktorých ľudia hovoria, že “to 
bolo také nudné, že som sa cítil, 
akoby som sa pozeral na schnu-
tie farby”? Nuž, aj toto je skutoč-
ná práca. Má to čo do činenia 
s uistením sa, že farba ostane 
odolná a zachová si požadovaný 
odtieň aj po tom, ako vyschne. A 
taktiež to má súvis s psychickými 
poruchami vyplývajúcimi so za-
mestnania. Dokážeš si predstaviť 
pozerať sa niekoľko hodín denne, 
ako schne farba?

OSHIYA 
Ako už názov napovedá, toto 

zamestnanie pochádza z krajiny 
vychádzajúceho slnka, teda z 
Japonska. Oshiya je niekto, kto 
dostane zaplatené za to, aby – a 
to doslova – strkal ľudí do metra. 
Tomu sa povie zamestnanie zalo-
žené na kontakte s ľuďmi. 
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Prírodná záhrada IV. – Kompost

Dary prírody – Medvedí cesnak

Tip na výlet!

 V biozáhradke sa samo-
zrejme úplne vyhýbame použí-
vaniu priemyselných hnojív. Pri 
použití hnoja dochádza ľahko 
k vyplaveniu živín, rastliny sú 
menej odolné voči škodcom 
a chorobám a nedochádza k vy-
tvoreniu trvalého humusu. Naj-
vhodnejšie je použitie kompos-
tu. Na jeho vytvorenie môžeme 
vrstviť rôzny bioodpad: piliny, 
papier – lepenka, kôra, slama, 

Ako sme Vám minule sľúbili, budeme sa tentokrát zaoberať 
zásadami pri tvorbe kompostu. 

lístie, trus resp. podstielka do-
mácich zvierat, tráva, močovka, 
zbytky z kuchyne rastlinného 
pôvodu, kávová usadenina, 
roztlčené škrupiny z vajíčok, 
burina, popol. 

Dbáme na primeranú 
vlhosť. Ak je kompostovaný 
materiál príliš suchý, upadajú 
mikroorganizmy do kľudového 
štádia a nepracuju na preme-
ne. Naopak, ak je príliš mokrý, 

znamená to, že je v ňom málo 
vzduchu a namiesto aeróbnych 
procesov dochádza k anaerób-
nej hnilobe.

Baktérie potrebujú veľké 
množstvo kyslíka, preto je po-
trebné čas od času usadený 
kompost prevzdušniť.

Pre dobrú kvalitu kompostu 
je dôležitý pomer uhlíka a du-
síka 20-30:1. Pri nadbytku uh-
líka (príliš veľa slamy, papiera, 
drevenej drte, pilín) sa pochody 
spomaľujú – dochádza k rašeli-
nateniu. . Naopak pri nadbytku 

dusíka (kuchynský odpad, trá-
va) dochádza k hnitiu.

Do kompostu pridáme tiež 
asi 10% zeminy – naočkujú sa 
tým mikroorganizmy. Čiastočky 
ílu zasa zvyšujú vododržnosť.  

Jadro kompostu trpí ne-
dostatkom vzduchu, zatiaľ čo 
okrajová vrstva presychá, preto 
je potrebné kompost aspoň raz 
prekopať a premiešať.

Kompost umiestňujeme do 
polotieňa.

Veľa zdaru pri kompostova-
ní!                                     -tep-

Aj keď nás prvý jarný deň prekvapil bohatšou snehovou 
nádielkou ako na Vianoce, verím, že si čoskoro budeme môcť 
užívať jarné bomby z prírody. Keď zima konečne odovzdá svoje 
žezlo jari, zájdime si nazbierať čerstvé lístky medvedieho cesnaku 
– je antibakteriálny, prečisťuje krv, znižuje krvný tlak, povzbudzuje 
trávenie, posilňuje obranyschopnosť... Určite si túto pochúťku do-
prajete v čerstvom stave na chlebíku alebo v šaláte. Ale keďže je 
jeho sezóna krátka, prinášame vám niekoľko receptov ako si ho 
uchovať po celý rok.

Olej z medvedieho cesnaku – zväzok umytých listov osušte 
a rozmixujte v 1⁄2 litri nerafinovaného biooleja, týždeň nechajte 
odstáť v tmavej fľaši na chladnom mieste, potom preceďte. Mô-
žete ho potom používať v kuchyni, ale tiež na mokvajúce svrbiace 
kožné vyrážky.

Esencia z medvedieho cesnaku – listy dobre presušte, za-
lejte 1⁄2 litrom 40%-nej ražnej pálenky. Na jeden týždeň nechajte 
v tme a chlade, pričom 2-x denne pretrepte. Potom sceďte do 
tmavej fľaše. Užívajte 10-15 kvapiek denne 4-6 týždňov, predídete 
tak príznakom starnutia a udržíte si pamäť v dobrej kondícii.

Extra tip – Plody medvedieho cesnaku zalejte octovým ná-
levom (1:2) ochuteným celým čiernym korením, soľou a cukrom. 
Získate tak náhradu za kapary.

Zdroj: Moja domáca lekárnička z bylín                                                                             
-tep-

Prešovská kalvária – v minulosti považovaná za druhú naj-
krajšiu v celom Uhorsku (hneď po banskoštiavnickej)  sa nachá-
dza v príjemnom prostredí nevysokého vŕšku na západnom okraji 
mesta. Tvorí ju súbor ozdobných kaplniek krížovej cesty a kos-
tolíka sv. Kríža. Z vrcholu kalvárskeho kopca sa naskytá krásny 
výhľad na Prešov a jeho okolie. Pri kalvárii sa nachádza cintorín s 
niekoľkými zaujímavými umelecky hodnotnými kryptami bohatých 
šľachticov a mešťanov.                                                            -pk-

Z Prešovskej kalvárie 
uvidíte celý Prešov!
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Zo života našich predkov – remeslá / REZBÁRSTVO

Remeselníci

Špecializovanejších remesel-
níkov môžeme očakávať v prípa-
de náročnejších výrobkov, akými 
boli napríklad kolesá alebo celé 
vozy či lode, radlá, pluhy, sudy, 
kade prípadne tiež štíty atď., kde 
bolo treba zložitejšie súčiastky 
napríklad spojovať bez pomoci 
kovových klincov (čapy a pod.) 
alebo naopak zaobstarané špe-
ciálnym kovaním. Ďalej poznáme 
tiež napríklad sústružníkov dreva 
a to výnimočne dokonca aj me-
nom. Z kniežacích darovacích 
listín kapituli boleslavskej, vyše-
hradskej a kláštorom kladrubské-
mu a ostrovskému z 11. - 12. stor. 
sa dozvedáme o remeselníkoch 
usadených v osadách v okolí 
bývalého Libušínskeho hradiska. 
Konkrétne menom je tu trebárs 
zmienený sústružník dreva 
Svojboh (Zuogboh, Zuoyboh, 
Zvoyboch), ktorý vyrábal drevené 
čaše, sudy, kade a vedrá. 

Ďalej poznáme tiež bedná-
rov a sudárov. Bednári vyrábali 
rôzne misy, dózy, vedrá a ďalšie 
nádoby z mäkkého - tzv. bieleho 
dreva, spojovaného čapmi alebo 
drevenými obručami (brezovými, 
lieskovými a pod.). Sudári vyrá-
bali kade, sudy či vedrá na vodu 
obvykle z dreva tvrdého - čierne-
ho, s použitím kovových obručí a 
ďalšieho kovania. Sudy určené 
pre víno alebo pivo sa vylievali 
smolou a vysírovali. Vyššie zmie-

Výroba najrôznejších predmetov bežnej potreby z dreva bola tradičnou každodennou činnosťou roľníkov a remeselníkov. Výrobu dla-
baných misiek, tanierov, lyžičiek, rôznych paličiek, varešiek, klieští a vidličiek, potrebných pri varení a manipulácií s nádobami, ďalej korýt, 
vedier alebo jednoduchých vydlabávaných člnov (monoxylov), tkáčskych stavov a pod. zvládal každý šikovný hospodár alebo hospodárka 
za pomoci jednoduchých nástrojov - sekier a nožov. Píla vtedy síce už známa bola, ale nebola príliš rozšírená a ani používaná. 

nené darovacie listiny uvádzajú 
napríklad na Libušinskom pod-
hradí usadeného sudára Letona. 

Korytári potom vyrábali rôzné 
drevené žľaby a korytá. V ranom 
stredoveku sa práca vyššie uve-
dených remeselníkov, pracujú-
cich s drevom voľne prelínala - je-
den remeselník mohol tak podľa 
potreby vyrábať všetko, od sudov 
cez vedrá po korytá. K presnej-
šiemu vymedzeniu a vyčleneniu 
na jednotlivé remeslá došlo až 
neskôr, pri výrobnej špecializácií 
vo vrcholnom stredoveku. 

Dopravné prostriedky 

Z dreva sa vyrábali prakticky 
všetky dopravné prostriedky, kto-
rých sa v rannom stredoveku po-
užívalo - vozy, sane, lode a pod. 

Zameriame sa na výrobu 
vozov, hlavne kolies. Kolesá či 
celé vozy vyrábali už pomerne 
skoro špecializovaní remeselníci 
- kolesári a nepriamo to dokazujú 
aj názvy služobných osád (napr. 
Kolodeje). Už v ranom stredo-
veku sa vedľa starých ťažkých 
plných (doskových) kôl vyrábali 
stále častejšie kolesá ľahšie 
- lúkoťové známe už v stredo-
veku. Výroba takéhoto kolesa 
predpokladala, na rozdiel od ko-
lesa plného, už značne rozvinutú 
technológiu spracovania dreva a 
skúsenosti remeselníka, takže sa 
kolesári pomerne skoro špeciali-
zujú. Lúkoťové koleso sa skladá 
z niekoľkých drevených dielov 

- stredového náboja s otvorom 
vyloženým kovom (klzné ložisko 
mazané zpravidla kolomazou - 
dreveným dechtom zmiešaným 
s lojom) pre nasadenie náboja na 
oj, lúkoťou - lúčov o rôznom prie-
mere, začapovaných do náboja a 
vonkajšieho venca a ďalej potom 
do samostatného vonkajšieho 
venca, zloženého z niekoľkých 
dielov, vzájomne spojených 
drevenými čapmi a glejom. Po 
obvode sa koleso spevňovalo že-
leznou obručou, nasadzovanou 
na drevo za tepla - po vychladnutí 
sa kov stiahol. Používali sa rôzne 
typy vozov - dvojkolesových kár 
aj vozov so štyrmi kolesami. 
Korby ľahších vozov sa robili len 
prútené - košatinové, ťažšie vozy 
kupecké a vojnové mali korbu 
bednenú. Objavujú sa aj správy 
o vozoch vyrezávaných či inak 
zdobených. 

Lode 

Podobne ako v prípade vo-
zov aj lode stavali pravdepodob-
ne už špecializovaní remeselníci. 
Najjednoduchšie boli prosté plte 
- kompy, používané skôr provi-
zórne a prosté dlabané člny z 
jedného kusa kmeňa (monoxyly). 
Menšie rybárske monoxyly sa 
objavujú už od 3, 6 m, ale po-
známe tiež aj člny 8 - 10 m  dlhé. 
Technicky zložitejšie potom už 
boli lode stavané z jednotlivých 
drevených častí. Išlo podľa do-
bových vyobrazení aj o niektoré 

menšie člny rybárov a loďky 
prívozov, určené zpravidla len 
pre 2 -3 ľudí, ale aj lode ďaleko 
väčšie. Nepoznáme presné roz-
mery týchto riečnych lodí a aj ich 
nosnosť odhadujeme len podľa 
výšky colných poplatkov, objemu 
dávok či počtu pasažierov. Veľké 
vojnové lode sú vedľa doprav-
ných doložené aj na Dunaji už od 
10. stor. Konštrukciu zložitejších 
lodí môžeme čiastočne odvodiť 
napr. z nástennej maľby v kostole 
sv. Klimenta z konca 11. stor.  
- tu vyobrazená loď má už kýl, 
rebrovú konštrukciu a obšívku - t. 
j. vonkajší plásť z planiek, prav-
depodobne osadené klinkrovou 
konštrukciou (strechovite sa pre-
krývajúcou). Predok a zadok sú 
rovnako tvarované a vyvýšené. 
Vyobrazené plavidlo je už vyba-
vené jedným stredovým sťažňom 
ukotveným stehmi (pevnými 
lanami) k predku a zadku a štvor-
hrannou ráhnovou plachtou - tu 
zvinutou. Ďalej je na maľbe vidieť 
pár širokých pádiel prestrčených 
najskôr pod lanom horného pásu 
obšívky. Pre ukotvenie lodi slúži-
la trojramenná kotva. Podobnú 
konštrukciu rane stredovekých 
plavidiel poznáme z cudziny, z 
vyobrazení (na výšivke z Bayeux 
je napríklad znázornení postup 
výroby takejto lode) alebo z ar-
cheologickcýh nálezov z Poľska, 
Škandinávie a pod.

(Pokračovanie nabudúce)
-tep-

Tkať na tkáčskych krosnách sme sa  naučili v priestoroch Pod-
duklianskeho osvetového strediska vo Svidníku pod vedením ši-
kovnej, milej a temperamentnej takmer sedemdesiatničky Jozefíny 
Štefančíkovej z Michaloviec. Obdivujeme ju a ďakujeme za veľmi 
peknú a prínosnú tvorivú dielňu. Určite má pokračovateľov tohto 
tradičného remesla.

ZŠ Havaj

Deti z havajskej základnej 
sa priučili tkaniu
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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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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
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