
Pozývame Vás do novootvoreného Road Coffee Baru 
(poschodie nad Victoriou) na Hlavnej 48 v Stropkove .

E. Gajdoš z Bokše čaruje so železom

M. Fejko z Chotče vybojoval so svojím tímom
bronzovú medailu

Do kedy bude polícia tolerovať autá na pešej zóne?

viac na str. 4

viac na str. 2

email: zvesti@stropkov.cc               Občasník                9. marca 2018                ročník: V.               cena: 0,30 Eur
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Ďalšie číslo novín nájdete 
v predaji 

23. marca 2018 (piatok)

Nájdete nás aj na facebooku - Stropkovské zvesti

Platnosť do:  23. 3. 2018

Tel.: 0949 721 975

Obklady, dlažby, stierky 
a iné stavebné práce

viac na str. 6

,
Odvoz a prívoz

v Obchodnom dome v Stropkove  - 50m2 + sklad. 

Tel.: 0905 558 873.

Prenajmem priestory 

Malého boxeristu zo Stropkova 
čakajú majstrovstvá Slovenska

Olšavčan Miro Boháč 
čaruje s drevom

Zlepší sa dostupnosť priameho 
leteckého spojenia do USA a Izraela

viac na str. 5viac na str. 3

email: zvesti@stropkov.cc               Občasník              27. apríla 2018                ročník: V.               cena: 0,30 Eur

Nájdete nás aj na facebooku - Stropkovské zvesti, www.spzvesti.sk

Tel.: 0949 721 975

Obklady, dlažby, stierky 
a iné stavebné práce

viac na str. 9

Odvoz a prívoz
Výkopové práce

E. Gajdoš z Bokše čaruje so železom

M. Fejko z Chotče vybojoval so svojím tímom
bronzovú medailu

Do kedy bude polícia tolerovať autá na pešej zóne?

viac na str. 4

viac na str. 2

email: zvesti@stropkov.cc               Občasník                9. marca 2018                ročník: V.               cena: 0,30 Eur

5
2018

Ďalšie číslo novín nájdete 
v predaji 

23. marca 2018 (piatok)

Nájdete nás aj na facebooku - Stropkovské zvesti

Platnosť do:  23. 3. 2018

Tel.: 0949 721 975

Obklady, dlažby, stierky 
a iné stavebné práce

viac na str. 6

,

Odvoz a prívoz

v Obchodnom dome v Stropkove  - 50m2 + sklad. 

Tel.: 0905 558 873.

Prenajmem priestory 

Platnosť do:  11. 5. 2018

Ďalšie číslo novín nájdete 
v predaji 

20. apríla 2018 (piatok)
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(Pokračovanie na str. 2)

Prijmeme 
čašníčku / čašníka. 

Práca na zmluvu. 
Plat 700 € v čistom. 

Zaučíme. 
Tel.: 0911708650

Mesto Stropkov má od roku 
2012 uzatvorenú so spoločnosťou 
KM Systém s. r. o., nájomnú zmluvu 
na prenájom areálu Letného kúpa-
liska v Stropkove. V podmienkach 
nájomnej zmluvy boli dohodnuté 
zámery každoročného investičného 

Ako dopadlo stropkovské kúpalisko v uplynulom roku?
Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva sa preberala 

aj správa o realizácií investícií  na Letnom kúpalisku v Stropkove 
v roku 2017 prevádzkovateľom – spoločnosťou KM Systém. 

zhodnocovania a dobudovávania 
areálu z prostriedkov mesta Strop-
kov, ako aj prostriedkov nájomcu 

letného kúpaliska. Pre rok 2017, 
mesto uzatvorilo 26.4.2018 s pre-
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(Pokračovanie na str. 1)
vádzkovateľom letného kúpaliska 
spoločnosťou KM SYSTÉM, s.r.o. 
Prešov Zmluvu č. 139/2017/OVRZ 
o vykonaní technického zhodno-
tenia a o výške vstupného do are-
álu letného kúpaliska v Stropkove, 
v roku 2017. V zmluve boli vyspe-
cifikované objekty a predpokladané 
práce na týchto objektoch s vyčís-
lením predpokladaných nákladov 
na technické zhodnotenie areálu 
letného kúpaliska.Išlo o tieto práce: 
úprava vstupu vrátane odvodnenia 
parkoviska cca 5800 €,  utesnenie 
plaveckého bazéna cca 2400 €, 
oprava prezliekacích šatní cca 1 
400 €, náter vnútra plaveckého 
bazéna cca 2 200 €.  SPOLU  cca 
11800 €

Na základe Zmluvy o vykonaní 
technického zhodnotenia a o výš-
ke vstupného do areálu letného 
kúpaliska v Stropkove, bola dňa 
31.5.2017 podpísaná zmluva č. 
178/2017/OFSD, o poskytnutí do-
tácie z rozpočtu mesta Stropkov, 
v ktorej bola dohodnutá  výška 
dotácie, účel použitia dotácie, 
spôsob poskytnutia a zúčtovanie 
dotácie. V článku II. V odseku účelu 
použitia dotácie bolo dohodnuté, že 
10 000,- €, je určených na technic-
ké zhodnotenie, rekonštrukcie a 
údržbu areálu LK - spočívajúce v 
v úprave vstupu kúpaliska, vrátane 
odvodnenia parkoviska, utesne-
nie plaveckého bazénu, oprava 
prezliekacích šatní a náter vnútra 
plaveckého bazéna, podľa zmluvy 
o vykonaní technického zhodnote-
nia a o výške vstupného do areálu 
LK v roku 2017. 29.12.2017 bola zo 
strany nájomcu predložená správa 
o činnosti v areáli LK, so zame-
raním na technické zhodnotenie 
areálu letného kúpaliska, ktorá 
bola doplnená fotokópiami subdo-
dávateľských faktúr a ostatnými 
dokladmi, preukazujúcimi vyčíslené 
náklady. Kontrola účelového využi-
tia dotácie a celkového technického 
zhodnotenia letného kúpaliska bola 
vykonaná až v mesiaci január 2017 
odborom výstavby, RR a ŽP, pričom 
bolo konštatované následovné:

Počas prípravy na letnú sezó-
nu 2017 boli na objektoch areálu 
letného kúpaliska realizované ná-
sledovné práce:

Ako dopadlo stropkovské kúpalisko v uplynulom roku?
1. Náter bazénov:
V rámci uvedených prác boli 

zrealizované nátery veľkého bazé-
nu a malých detských

bazénov špeciálnou farbou 
na bázény Hydrobal. Vyúčtovaná 
hodnota činí 1 401,- €

2. Utesnenie plaveckého 
bazéna:

Išlo o utesnenie plaveckého 
bazénu, ktorý vykazoval po zime 
praskliny cez ktoré unikala voda do 
podložia bazénového telesa. Utes-
nenie sa realizovalo vysekaním 
škár, aplikovaním textílie s tekutým 
asfaltom, a následne izolačnou 
hmotou Alfema. Z predložených 
faktúr vyplýva, že hodnota prác 
bola vyčíslená na 1 730.- €

3. Oprava prezliekacích 
šatní:

V rámci tejto položky boli zre-
alizované opravy omietok a nátery 
fasády šatní, vstupnez časti, bufetu 
a tiež pochôznych plôch pozdlž 
dlhších strán plaveckého bazénu. 
Vyúčtovaná hodnota činí 2 121,- €

4. Úprava vstupu vrátane 
odvodnenia parkoviska:

V priebehu prípravy na letnú 
sezónu 2017 bol vybudovaný 
oporný múrik medzi parkoviskom 
a prístupovou komunikáciou do 
areálu letného kúpaliska. Súčas-
ťou prác bol aj odvodňovací žľab 
na zachytenie dažďovej vody a 
vsakovacia drenážna jama na 
záchyt dažďovej vody v trávniku 
medzi parkoviskom a ulicou Matice 
slovenskej. Vyúčtovaná hodnota na 
základe subdodávateľskej faktúry 
činila 4 057 €. Po kontrole mestom 
bola uznaná čiastka 3 864,- €,

5. Náhradné diely a opravy:
V rámci tejto položky boli za-

kúpené nerezové rošty do sacích 
košov, pre veľký bazén, zriadená 
elektrická prípojka zo severnej stra-
ny, oprava elektrického snímača 
výšky hladiny. Vyúčtovaná hodnota 
činí 2350,- €.

„Po vecnej kontrole v areáli 
letného kúpaliska, a kontrole 
predloženej fakturácie sme kon-
štatovali, že mestom poskytnutá 
dotácia bola použitá v súlade s 
účelom, na ktorý bola  spoloč-
nosti KM Systém s.r.o. Prešov 
poskytnutá. V roku 2018 začína 
plynúť v poradí siedma sezóna, 

prevádzky Letného kúpaliska, 
kedy areál LK prevádzkuje firma 
KM Systém s.r.o. Prešov. Za tým-
to účelom sa každoročne medzi 
zmluvnými partnermi pripravuje 
pred začiatkom letnej sezóny 
Zmluva o vykonaní technického 
zhodnotenia a o výške vstupné-
ho do Areálu letného kúpaliska 
v Stropkove. Na základe nej sa 
pripravuje aj zmluva o poskyt-
nutí dotácie z rozpočtu mesta.  
29.1.2018 sa uskutočnilo roko-
vanie vedenia spoločnosti KM 
Systém s.r.o. a Mesta Stropkov, 
ktoré malo upresniť ďalšie vzťa-
hy medzi nájomcom a prenajíma-
teľom do budúcnosti, nakoľko 
boli zaznamenané informácie 
o zámere skončenia nájmu so 
strany nájomcu.  9.2.2018 bolo 
na mesto Stropkov doručené sta-
novisko spoločnosti KM Systém 
s.r.o., kde navrhlo mestu Strop-
kov ukončenie nájmu letného 
kúpaliska. Na ďalšom rokovaní 
22.2.2018 bolo dohodnuté, že 
pre rok 2018 sa nič na zmluvnom 
vzťahu nemení a spoločnosť KM 
Systém s.r.o. zabezpečí prevádz-
ku letného kúpaliska aj v roku 

2018. Následne 10.3.2018 bola 
na mesto Stropkov doručená 
výpoveď z nájmu, k 1.3.2018, s 
predpokladom ukončenia nájmu 
30.9.2018. Ďalší postup vo veci 
výpovede bude riešený v zmysle 
zmluvy o prenájme. Predpo-
kladáme však, že pre rok 2019 
bude potrebné riešiť prevádzku 
kúpaliska vo vlastnej réžii. V 
zmysle zmluvy na prenájom 
areálu Letného kúpaliska, v zne-
ní neskorších dodatkov mesto 
Stropkov poskytne spoločnosti 
KM Systém s.r.o. dotáciu na 
technické zhodnotenie areálu 
letného kúpaliska v hodnote 10 
000 €.  Rokovania o prácach kto-
ré budú vykonané z poskytnutej 
dotácie v súčasnosti prebiehajú, 
a budú špecifikované v Zmluve 
o vykonaní technického zhod-
notenia a o výške vstupného 
do Areálu letného kúpaliska v 
Stropkove pre rok 2018 a násled-
ne v Zmluve o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu mesta,“ dodal Ladislav 
Dubas, vedúci Odboru výstavby, 
regionálneho rozvoja a životného 
prostredia.                            

 -pk-
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* Pri svojej kandidature 
ste spominali, ze mate v plane 
zaplnit Hnedy priemysleny 
park firmami a tym padom 
pracovnymi miestami. Kolko 
firiem a zaroven pracovnych 
miest ste za svojho poso-
benia vo funkcii primatora 
mesta dotiahli do Stropkova? 
Stropkovcan Miroslav

- Pred voľbami v roku 2014 
som popri problémoch, ktoré 
v súvislosti s hnedým priemy-
selným parkom (HPP) mestu 
vznikli upozorňoval aj na potre-
bu jeho sfunkčnenia a riadneho 
fungovania. Formuláciu otázky 
redakcie alebo „Stropkovčana 
Miroslava“ by som trochu po-
opravil. Jedným z bodov môjho 
stále verejne dostupného voleb-
ného programu bola: „podrobná 
analýza projektu HPP a mož-
ností jeho využitia v prospech 

Občania sa pýtajú...
Odpovedá primátor mesta Stropkov

Ondrej Brendza

mesta a v záujme vytvorenia 
nových pracovných miest.“

Som rád, že toto predsavza-
tie sa podarilo naplniť. V Strop-
kove je dobre známe, že HPP 
sme zdedili ako problematický 
projekt po predchádzajúcom 
vedení.  V roku 
2014 sme tam 
našli exekúto-
rom zapečatenú 
výrobnú halu 
po bývalej dre-
vosp racu júce j 
firme, dlhy na 
nájomnom a 
energiách a s 
tým súvisiace 
problémy. Prvým 
krokom bolo zá-
konné ukonče-
nie nájomného 
vzťahu s pred-
c h á d z a j ú c i m 

nájomcom. Treba povedať, že 
krátko po voľbách v roku 2014 
sme už registrovali záujem ko-
nateľky súčasného investora. 
Nové vedenie mesta vyvinulo 
nemalé úsilie, aby bola hala 
opäť funkčná a pripravená pre 
nového investora. To sa v roku 
2015 aj stalo a vďaka spoluprá-
ci mesta, príslušných rezortov 
a investora dnes v hale pôsobí 
slovensko-nemecká spoloč-
nosť. Proces jeho vstupu sme 

museli koordinovať s riadiacim 
orgánom projektu HPP, agentú-
rou SARIO a ďalšími inštitúcia-
mi, ktoré odobrili a odsúhlasili 
celý proces i samotnú úpravu 
priestorov podľa požiadaviek 
investora. 

V tomto smere oceňujem 
aktívny prístup investora, jed-
nak pri rokovaniach o vstupe 
do parku, pri úprave priestorov 
podľa jeho požiadaviek, ktoré 
zrealizoval na vlastné náklady 
a rovnako tak aj jeho pôsobenie 
v našom meste. Zmyslom pro-
jektu HPP bolo vytvorenie no-
vých pracovných miest a to sa 
nám spoločne podarilo naplniť. 
Dnes tam pracuje 57 ľudí.

V druhej rekonštruovanej 
hale v zadnej časti parku sídli 
od kolaudácie HPP miestna 
spoločnosť zaoberajúca sa 
spracovaním plastov. Najväč-
šia, dosiaľ nerekonštruovaná 
hala dokončená na prelome 
80-tych a 90-tych rokov je v pô-
vodnom stave, keďže projekt 
HPP financovaný z eurofondov 
nerátal s jej rekonštrukciou. 

Zavedenie medzinárodného 
autobusového spojenia medzi 
sídlami oboch regiónov sa zre-
alizovalo na základe vyhlásenia, 
ktoré 16. februára tohto roku 
podpísali v Rzeszowe predseda 
PSK Milan Majerský a maršalek 
Podkarpatského vojvodstva Wla-
dyslav Ortyl. Hlavným motívom 
bolo zlepšiť dostupnosť letec-
kého spojenia aj pre pasažierov 
zo Slovenska, predovšetkým 
z Prešovského kraja.

„Je to výsledok niekoľko-
ročného snaženia o vytvore-
nie autobusovej linky Prešov 
– Rzeszow. My sme sa snažili 
urobiť to v rámci svojich ka-
pacít a možností aj na poľskej 

Prešov a Rzeszow spojí medzinárodná autobusová linka
Zlepší sa dostupnosť priameho leteckého spojenia do USA a Izraela

Medzi Prešovom a Rzeszowom bude premávať medzinárod-
ná autobusová linka s prepojením na letisko v poľskej Jasionke. 
Tá je prispôsobená najmä priamym leteckým linkám do USA a Iz-
raela. Nové dopravné spojenie je výsledkom spolupráce Prešov-
ského samosprávneho kraja a Podkarpatského vojvodstva.

a slovenskej strane, ale mo-
mentálne legislatívne prekáž-
ky nám nedovoľujú zriadiť 
medzinárodnú linku na tejto 
trase. Do toho vstúpilo letisko 

Jasionka pri Rzeszowe, ktoré 
v rámci komerčných jednaní 
zabezpečí autobusovú linku 
z Košíc cez Prešov do Rzeszo-
wa,“ povedal riaditeľ Úradu PSK 
Jozef Cvoliga po pracovnom 

rokovaní so zástupcami Podkar-
patského vojvodstva vo štvrtok 
12. apríla v rámci prezentácie 
nového dopravného spojenia.

Medzinárodná autobusová 

linka bude premávať na letisko 
Jasionka od 30. apríla každý 
pondelok s odchodom z Košíc 
a s možnosťou nástupu v Pre-
šove o 7.15 h a perspektívne 
aj o 17.15 h a späť z letiska. 
Riaditeľ letiska Michal Tabisz 
uviedol, že prispôsobiť sa chcú 
predovšetkým leteckému spoje-
niu s New Yorkom. „Linka môže 
byť zaujímavá aj pre Slovákov, 
ktorí dlhodobo žijú v USA 
a chcú svoje rodisko navštíviť 
bez komplikovaného prestupo-
vania. Je to vzdialená krajina, 
ktorá sa takto približuje ľuďo-
m,“ povedal M. Tabisz. Medzi-
národnú leteckú linku do USA 
zabezpečí poľský národný do-
pravca LOT lietadlom Boeing 787 
Dreamliner, pričom let trvá deväť 
a pol hodiny. Ako ďalej informo-
val, od 12. marca je k dispozícii 
aj letecké spojenie s izraelským 

(Pokračovanie na str. 4)
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Tel Avivom, kde evidujú veľký 
záujem zo strany Slovákov.

Pravidelné autobusové 
spojenie do Rzeszowa podľa 
riaditeľa Úradu PSK otvára nielen 
nové možnosti prepravy cestujú-
cich, ale aj príležitosti pre rozvoj 
cestovného ruchu. „Rokovali 
sme už aj o tom, aby linka 
bola časom rozšírená aj 
na piatok. Nezabezpečovali by 
sme iba prepravu ľudí, ktorí 
chcú ísť na letisko, ale aj tu-
ristov a ostatných cestujúcich 
na poľskej a slovenskej stra-
ne, aby navštívili mestá Prešov 

Zlepší sa dostupnosť priameho leteckého spojenia do USA a Izraela
(Dokončenie zo str. 3)

a Rzeszow,“ dodal J. Cvoliga.
Spolupráca PSK a Podkar-

patským vojvodstvom funguje už 
desať rokov a je veľmi intenzívna. 

Z iniciatívy poľských partnerov sa 
od leta spúšťa železničné spo-
jenie s PSK na úseku Rzeszow 
– Lupkow – Medzilaborce a Sa-

nok – Medzilaborce. Oba regióny 
pritom spolupracujú aj na spoloč-
ných aktivitách v rámci programu 
Interreg V-A Poľsko – Slovenská 
republika 2014 – 2020 a tiež 
Fondu mikroprojektov, v ktorých 
ide najmä o projekty v oblasti 
dopravnej infraštruktúry, ochrany 
prírodného a kultúrneho dedič-
stva a turizmu. Podkarpatské voj-
vodstvo je už dva roky zapojené 
do projektu Catching up regions 
na podporu menej rozvinutých 
regiónov EÚ, do ktorého sa 
v tomto roku pripojil aj PSK.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Európska komisia sprí-
stupnila internetový portál 
WiFi4EU. Do vyhlásenia prvej 
výzvy na predloženie projek-
tov v polovici mája sa môžu 
obce a mestá po celej Európe 
registrovať a získať tak šancu 
na financovanie bezplatných 
verejných miest bezdrôtového 
prístupu na internet.

Program WiFi4EUponúka 
mestám a obciam poukazy 
v hodnote 15 tisíc eur, za ktoré 
majú zriadiť Wi-Fi vo verejných 
priestoroch vrátane knižníc, 
múzeí, verejných parkov či 
námestí. Ako uviedol predseda 
Komisie Jean-Claude Juncker, 
iniciatíva WiFi4EU prispeje k 
naplneniu vízie, aby mala „kaž-
dá európska dedina a každé eu-
rópske mesto v okolí hlavných 
centier verejného života do roku 
2020 k dispozícii bezplatný prí-
stup k bezdrôtovému internetu“.

Obce a mestá môžu pou-
kazy WiFi4EU použiť na nákup 
a inštaláciu zariadenia Wi-Fi 
(miesta bezdrôtového prístupu) 
vo vybraných centrách verejné-
ho života. Náklady na údržbu 
sietí pokryjú z vlastných zdro-
jov.

Podpredseda pre jednotný 
digitálny trh Andrus Ansip v tej-
to súvislosti uviedol: „Dnešné 
otvorenie portálu WiFi4EU 
predstavuje konkrétny krok 

Program WiFi4EU – šanca pre mestá a obce
Európska komisia zafinancuje bezplatný bezdrôtový internet

v ústrety obciam a mestám, 
aby mohli poskytovať bez-
platnú Wi-Fi. Ide o významný 
posun, no zároveň by som 
rád vyzval Európsky parla-
ment a Radu, aby dokončili 
práce na navrhovanom kóde-
xe elektronickej komunikácie 
a vysokorýchlostné pripoje-
nie sa tak mohlo rozšíriť po 
celom území EÚ. Usilujeme sa 
o celoeurópsku koordináciu 
spektra a stimulovanie ciele-
ných investícií do vysokoka-
pacitných sietí, ktoré Európa 
potrebuje.“

Komisárka pre digitálnu 
ekonomiku a spoločnosť Mari-
ja Gabrielová doplnila: „Vďaka 
WiFi4EU získajú tisíce Eu-
rópanov po celej EÚ bez-
platný internet vo verejných 
priestoroch. Cez program 
WiFi4EU môžu miestne ko-
munity prispieť k tomu, aby 
sa pripojenie priblížilo k ob-
čanom, ktorí tak budú môcť 
plnohodnotne využívať neko-
nečné možnosti digitalizácie. 
Ide o konkrétny krok smerom 
k vytvoreniu jednotného digi-
tálneho trhu.“

Na financovanie zariadení 
bezplatných Wi-Fi služieb je 
pre 8 tisíc miest a obcí v člen-
ských štátoch, Nórsku a na 
Islande, z rozpočtu EÚ do roku 
2020 k dispozícii 120 miliónov 

eur.
Kto môže požiadať o pou-

kaz na WiFi4EU?
• Registrácia: Od 20. 

marca 2018 sa musia obce 
a mestá zaregistrovať na por-
táli www.WiFi4EU.eu (aj v slo-
venčine https://www.wifi4eu.eu/
#/home)

• Žiadosť: V polovici 
mája sa vyhlási prvá výzva, 
počas ktorej môžu registrované 
obce a mestá požiadať o prvých 
tisíc poukazov na WiFi4EU 
(každý v hodnote 15 tisíc eur). 
Poukazy sa budú rozdeľovať 
podľa poradia, v akom o ne 
obce požiadajú.

• Prideľovanie: Komi-
sia s ohľadom na rovnomerné 
geografické pokrytie oznámi, 
ktorých tisíc obcí a miest získa 
financovanie z prvej výzvy. Kaž-
dá zúčastnená krajina dostane 
aspoň 15 poukazov.

• V nasledujúcich dvoch 
rokoch budú vyhlásené ďalšie 
štyri výzvy WiFi4EU.

Siete financované cez 
program WiFi4EU budú sprí-
stupnené bez poplatku, reklám 
a zberu údajov. Financovanie 
získajú len tie siete, ktoré ne-
kopírujú existujúce súkromné 
alebo verejné ponuky podobnej 
kvality v tých istých verejných 
priestoroch.

Súvislosti

Iniciatívu WiFi4EU oznámil 
predseda Juncker vo svo-
jom prejave o stave Únie v sep-
tembri 2016. Ide o príspevok k 
úsiliu o reformu pravidiel EÚ 
v oblasti telekomunikácií, ktoré 
napomáhajú aj nové opatrenia 
na uspokojenie rastúcich náro-
kov Európanov na internetové 
pripojenie a na zvýšenie konku-
rencieschopnosti Európy.

EÚ sa podarilo rýchlo 
dosiahnuť dôležité dohody o 
zrušení poplatkov za roaming, 
ktoré pre všetkých cestujúcich 
po EÚ prestali platiť 15. júna 
2017, o prenosnosti obsahu, 
vďaka ktorému si môžu Eu-
rópania od začiatku roka 2018 
brať so sebou na cesty filmy, 
hudbu, videohry či elektronic-
ké knihy, na ktorých odber sa 
doma prihlásili, a o zavedení 
rádiového frekvenčného pásma 
700 MHz na vývoj 5G a nových 
online služieb.

Pokračujú rokovania o 14 
legislatívnych návrhoch v rám-
ci stratégie jednotného digitál-
neho trhu, ktorá patrí k prioritám 
Junckerovej Komisie. Komisia 
vyzvala Európsky parlament 
a Radu, aby sa všetkými pred-
loženými návrhmi urýchlene 
zaoberali.

Európska komisia
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Dnes sa venuje výrobe ex-
terirérových výrobkov, ako sú 
napríklad studne, stoly a lavičky, 

Olšavčan Miro Boháč čaruje s drevom
„Všetko, čo mám vyrobiť z dreva, je pre mňa výzvou“
Práca s drevom patrí k tým náročným, ale za to veľmi pekným 

a fascinujúcim. Práve týmto si privyrába aj Olšavčan  Miro Boháč, 
ktorý mal už ako malý chlapec k drevu veľmi blízko. 

posedy, altánky či prístrešky. 
Vždy obdivoval ľudí a výrobky, 
ktoré niekto dokázal z dreva vy-

robiť. Práci s drevom sa venuje 
už od strednej školy. Navštevoval  
Strednú odbornú školu poľnohos-
podársku v odbore stolár. V škole 
ho to zaujalo natoľko, že sa tomu 
venuje dodnes. „Najviac inšpi-
rujúce na tejto práci je, keď 
sa páči aj iným ľuďom. Vtedy 
cítim, že to, čo robím, robím 
dobre a že to má zmysel. Kaž-
dý kus dreva nesie v sebe istú 
stopu, ktorú na nej zanechal 

čas. Surové drevo má svoje 
čaro, vôňu a krásu. Je radosť 
s ním pracovať.“ Zaujímalo nás, 
či má nejaký obľúbený výrobok. 
„Nie sú výrobky, ktoré robím 
viac alebo menej rád. Všetko, 
čo mám vyrobiť z dreva, je 
pre mňa výzvou. Obzvlásť, 
ak je to výrobok, ktorý som 
ešte nezhotovoval,“ vysvetlil 
Miro. Dodal, že dôležité je to, 

aby výrobky slúžili ľuďom a boli 
kvalitné. Na tom si dáva veľmi 
záležať. A preto každý jeden 
výrobok robí tak,  ako keby bol 
pre neho. „V prvom rade musím 
byť spokojný ja a až potom to 
môžem odovzdať zákazníkovi. 
Predsa len, je to moja vizitka.“ 
Najviac hrdý je zatiaľ na vyrobe-
nú studňu z dôvodu, že to bola 
jeho prvá väčšia zákazka, na 
ktorej pracoval. Najviac hrdý som 

na studňu, a dôvod je, že to bola 
moja prvá väčšia zákazka,  na 
ktorej som pracoval. Miro pracuje 
ako stolár popri zamestnaní a 
jeho snom je stať sa v budúcnosti 
stolárom na plný úväzok. „Pri 
práci s drevom relaxujem, no 
rád sa aj poprechádzam v lese, 
zaplávam si či zabehám,“ dodal 
v závere.

-pk-
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Dary prírody 
Sedmokráska obyčajná

Nežný kvietok, ktorý vytvára nádherné koberce. Jeho krásu vníma 
každý, menej už popri ostatných ju vnímame aj ako liečivku. Sedmokrás-
ka podporuje látkovú premenu, podporuje vykašliavanie, uvoľňuje hlieny, 
pôsobí sťahujúco, protizápalovo, analgeticky, tlmí svrbenie. Je jemná, 
preto je vhodná aj pre deti.

Čerstvo vytlačená šťava urýchľuje hojenie herpesu na pere.  
Na uvoľnenie hlienov a úľavu pri kašli si pripravte zápar z 1 PL čer-

stvých alebo 1 ČL sušených kvetov a 200ml vody. Po piatich minútach 
preceďte a pite 2-3 šálky denne.  Ak chcete čaj použiť ako pleťovú vodu 
na upokojenie pokožky, nechajte lúhovať 10 minút a prikladajte si bavlne-
né obklady na 10-15 minút. 

Šťava z pomliaždeného listu zmierni svrbenie po uštipnutí komárom. 
Extra tip: Čerstvými kvietkami si ozdobte jarný šalát alebo iné jedlo.
Zdroj: Moja domáca lekárnička z bylín                                       -tep-

Ovocné dreviny neprinášajú len plody, ale majú aj mimoprodukčný 
význam:

- hospodársky: využitie vo včelárstve, využitie dreva, využitie v lie-
čiteľstve a kozmetike

- krajinársky: verejná zeleň plní funkciu biologickú, melioračnú, izo-
lačnú, asanačnú, kultúrnu, estetickú, náučnú a rekreačnú

- spoločenský: pozitívny vplyv aktívneho odpočinku v záhrade na 
psychiku človeka, pozitívny vplyv pri výchove detí (prirodzený vzťah 
k prírode)...

- zdravotný: je všeobecne známe, že ovocie zohráva popri zelenine 
v racionálnej výžive človeka nenahraditeľnú úlohu. Popri obsahu vitamí-
nov je dôležitý tiež obsah pektínov a minerálnych látok. Plody ovocných 
drevín patria medzi stredne a nízkokalorické potraviny. Väčšinu látok, 
ktoré z nich ľudský organizmus využíva, len ťažko možno nahradiť prie-
myselne vyrábanými produktami. 

-tep-

Prírodná záhrada – Ovocné stromy

Kalendár Ukryté bohat-
stvo je príspevkom Prešov-
ského samosprávneho kraja k 
Európskemu roku kultúrneho 
dedičstva. Prvé miesto získal 
spomedzi 46 stolových a ná-
stenných kalendárov z celého 
Slovenska. Porotu presvedčil 
svojím umelecko-obrazovým 
stvárnením pozoruhodných 
interiérov najvýznamnejších 
historických pamiatok kraja, 
ktoré si zaslúžia najvyššiu 
pozornosť návštevníkov.

Autorom originálnych fo-
tografií je svetovo uznávaný 
fotograf Ján Štovka. V ka-
lendári sa v impozantnej hre 
svetiel prezentujú obrazáreň 
Kežmarského hradu, enfiláda 
v humenskom zámku, salón 
v Kaštieli v Hanušovciach 
nad Topľou či hľadisko Histo-
rickej budovy Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove. Origi-
nálnym spôsobom sú vyob-
razené aj sakrálne pamiatky 
- Bazilika Narodenia Panny 
Márie vo Vranove nad Top-
ľou, Gréckokatolícky chrám 
Svätého Mikuláša v Bodruža-
li, drevený artikulárny Kostol 
Najsvätejšej Trojice v Kež-
marku a oltár Majstra Pavla 
v Chráme svätého Jakuba 
v Levoči

Prešovský samosprávny 
kraj obsadzuje v celoslo-
venskej súťaži najkrajších 
kalendárov popredné priečky 

Prešovský kraj má najkrajší kalendár
Prvenstvá pre publikácie múzeí v Starej Ľubovni i Humennom

Prešovský samosprávny kraj zarezonoval na 26. ročníku 
súťaže Najkrajší kalendár Slovenska. Za nástenný kalendár Pre-
šovský samosprávny kraj: Ukryté bohatstvo 2018 získal cenné 
prvenstvo. Ide už o šieste najvyššie umiestnenie v celoslovenskej 
súťaži.

už pravidelne. Na konte má 
štyri prvé miesta. Vlani ho 
získal za kalendár Zdigita-
lizované kultúrne dedičstvo 
v zbierkach Prešovského 
samosprávneho kraja, rok 
predtým za kalendár Obja-
vuj Prešovský kraj, v roku 
2013 za Celý svet je divadlo, 
v roku 2010 za Sedem divov 
Prešovského kraja a v roku 
2008 za kalendár Pamiatky 
horného Šariša v skanzene 
Šarišského múzea. Na dru-
hom mieste sa kraj umiestnil 
v minulom roku s kalendárom 
Krajskej organizácie cestov-
ného ruchu s názvom Ob-
javuj Prešovský kraj, v roku 
2012 s kalendárom Najkrajšie 
panorámy Prešovského kraja 
a v 2009 s Renesančným 
kaštieľom v Humennom

Medzi najkrajšími firem-
nými kalendármi sa ocitol aj 
kalendár na rok 2018 Ľubov-
nianskeho múzea – hradu 
v Starej Ľubovni. V súťaži 
obsadil 3. miesto. Bronzovú 
priečku získalo za nástenný 
viaclistový kalendár EĽRO 
- Európske ľudové remeslo, 
mesto Kežmarok

Okrem výsledkov 26. roč-
níka súťaže Najkrajší kalen-
dár Slovenska verejnosť spo-
znala aj ocenených v rámci 
11. ročníka súťaže Najkrajšia 
kniha a propagačný mate-
riál Slovenska za rok 2017. 

Úspechy tu zožali aj dve 
inštitúcie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. Ľubovnian-
ske múzeum – hrad v Starej 
Ľubovni si zo súťaže odniesol 
v kategórii knihy o kraji a re-
gióne 1. miesto za katalóg k 
výstave Kríž – láska, sláva, 
moc, utrpenie a 2. miesto za 
publikáciu Zamoyski, Maji-
telia Hradu Ľubovňa 1882 
– 1944. Medzi propagačnými 
materiálmi dvakrát triumfo-
valo Vihorlatské múzeum 
v Humennom, keď získalo 
najvyššie umiestnenia s pub-
likáciou Skanzeny v Prešov-

skom samosprávnom kraji 
a s dobovými pohľadnicami 
– Vihorlatské múzeum v Hu-
mennom.

Hlavným organizátorom 
oboch podujatí bol aj tento 
raz Klub fotopublicistov Slo-
venského syndikátu noviná-
rov v spolupráci so Štátnou 
vedeckou knižnicou Banská 
Bystrica. Výsledky súťaží 
nájdete na webovom sídle 
organizátora: najkalendar.sk 
a najkrajsieknihy.sk.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK



STROPKOVSKÉ ZVESTI 7

Oddelené stolovanie 
sa prejavovalo aj mimo 
domu a pri veľkých hosti-
nách. Vonku sa jedávalo 
na rozložených plachtách.
Na slovenských dedinách 
sa jedlo 3 x denne, hlavné 
jedlá dňa raňajky a večera. 
Na raňajky ľudia jedávali sýte 
jedlá, husté polievky, kaše 
a cestoviny a muži sa vždy 
pred jedlom potúžili pálen-
kou.V 19. storočí začal na 
územie prenikať zvyk jedávať 
4-5 x denne a z tohto obdobia 
máme doložené výrazy olov-
rant - havránka, ďalej svačina 
( z praslovanského „svatina“), 
desiata, tízoraj, predobed. 
Postupne sa hlavným jedlom 
dňa stal obed. 

Príprava jedál
Po stáročia sa varilo na 

otvorenom ohnisku a v peci. 
Kút okolo pece patril výhrad-
ne gazdinej. Z pitvora sa 
vyvinula kuchyňa a sporák 
- zatvorené ohnisko so želez-
nou platňou na varenie. Jedlá 
varené na otvorenom ohnisku 
mali dymovú príchuť, na spo-
ráku sa tento neduh odstránil. 
Najstarší spôsob pečenia 
prebiehal v zemnej peci 
(vykopaná jama rozohriata 
rozpálenými kameňmi, mäso 
bolo prikryté popolom a ze-
minou) a takýmto spôsobom 
piekli aj raky a slimáky.

Väčšina jedál v sloven-
skej kuchyni mala hustú 
konzistenciu. Najrozšírenejší 
spôsob varenia - podbíjanie 
jedál. 

Pre slovenskú ľudovú 
stravu bola odjakživa typická 
kyslastá príchuť jedál (kyslé 
mlieko, srvátka, smotana, 
nálev z kyslej kapusty, ocot). 
Prvá octáreň sa otvorila v 

Zo života našich predkov – Stravovanie I.
Hlavné miesto pri stole mal gazda - protipól mu bola gazdiná, 

ktorá nesmela jesť s ostatnými a dokonca mladé nevesty jedávali 
postojačky - podľa povery si nesmeli sadať, aby neutrpeli núdzu. 

roku 1837 v Prešove, ocot sa 
predával čapovaný v krčmách 
a obchodoch.Pestovanie cuk-
rovej trstiny rozšírili Španieli v 
Stredneja Južnej Amerike a 
na Slovensku vyrobil 1. cu-
kor z repy r. 1801 lekárnik J. 
Gertinger. Prvé cukrovary sú 
známe z roku 1830. Do 19. 
storočia najviac rozšíreným 
sladidlom med. 

Ďalšou typickou ingre-
dienciou slovenskej kuchyne 
boli huby - samozrejme do-
máce.

Medzi domáce koreniny 
sa radia: rasca, kôpor, cibu-
ľa, cesnak, chren, petržlen, 
majorán, rozmarín, bazalka 
a materina dúška. Medzi im-
portované ( dovážané ) kore-
niny môžeme priradiť: čierne 
korenie, bobkový list (vavrín), 
klinčeky, škorica, muškátový 
orech, paprika, ďumbier  ( 
zázvor) a vanilka.  V 16. - 17. 
storočí  sú na našom území 
známi obchodníci - šafraníci.

Obilninové jedlá  
Vývoj obilnín na našom 

území: Pšenica, jačmeň, pro-
so a raž sú známe vo svete 
od 5 tis. pred n.l. U nás ich 
máme doložené od 14. stor. 
najmä v podobe miešanky 
pšenice a raže - tzv. súraž 
( najrozšírenejšia bola v 16. 
stor. ). Iné názvy jačmeňa a 
ovsa - horkiš, richlik. Proso 
- ľud. nazývané zornička, 
krvica, bér a mohár. Pohánka 
sa na našom území rozšírila 
v 15. stor. Na východe známa 
pod názvom tatárka.

Od. 18. stor. poznáme 
kukuricu a ryžu.Väčšina obil-
nín v strave sa používala vo 
forme múky a krúp.Na Slo-
vensku bol známy tzv. tenkeľ 
- pšenica s riedkym tenkým 

klasom.
Medzi najstaršie obilni-

nové jedlá patrí obilninová 
polievka, obilninová kaša 
a prosná kaša (pšeno, žltá 
kaša). V horských oblastiach 
sa konzumovala tatarková 
kaša. A keďže kašu pova-
žovali Slovania za symbol 
hojnosti, bola každodenným 
jedlom, dokonca týmto ter-
mínom sa niekde označovala 
celá svadobná hostina. Podľa 
miestnych názvov rozlišuje-
me kašu z jačmenných krúp 
- na záp. Slovensku - krú-
pová , jačmenná, na vých. 
Slovensku - krúpi, geršli, 
lohádza, pencaki. Múčna 
kaša - sa delila na čír a briju, 
iné názvy krupicová, grisová 
kaša a gris.Kukuričná kaša 
bola známa pod názvami - 
kukuričjanka, turkiňová kaša, 
polenta, mamaliga. Ryžová 
kaša - riskaša atď.

Ďalším hojne rozšíreným 
múčnym jedlom boli cestovi-
ny (trhance, halušky, škuban-
ce, tapki, tarhoňa, mrvence, 
šúľance). Halušky sa robili z 
ražnej, prosnej a pohánkovej 
múky (až po zdomácnení 
zemiakov je známe múčno 
- zemiakové cesto). Najzná-
mejšie sú bryndzové halušky, 
ale veľmi obľúbeným jedlom 
boli aj halušky s kyslou ka-
pustou a tie poznáme tiež 
pod miestnymi názvami - na 
záp. Slovensku - nočki, na 
vých. Slovensku - strapački, 
trepanki, glgačke, hičkoše a 
čuse. Rezance mali taktiež 
svoje špecifické názvy podľa 
príslušnosti k regiónu - záp. 
Slovensko - slíže, vých. Slo-
vensko - haluški, Pohronie 
- šiflíki.

U Slovanov sú známe 
aj knedle  - jedli sa plnené 
ovocím, lekvárom, tvarohom, 
mäsom (napr. v Pohorelej 

knedle s bryndzou sa nazýva-
li figulant ). Na Gemeri knedle 
poznali pod výrazom guľki, 
južná časť Slovenska - gom-
bóc a na Spiši džatki.

Parené buchty sú novo-
dobým jedlom a do ľudovej 
stravy sa prebrali z meštian-
skej kuchyne. Z obilnín je 
známe ešte pražmo - praže-
nie obilninových zŕn nedozre-
tého obilia.

Placky: Slovania pôvod-
ne piekli jednoduché, múka 
sa posolila a zmiešala s vo-
dou. Známe sú aj nekysnuté 
placky - presní chleb, ďalej sa 
piekli placky na kapustných 
listoch  - naľišník, podľišník, 
osúch, posúch, kabáč, pa-
gáč, lokša, opresnok, podpla-
meník, adimka, poddimník, 
lepník.

Chlieb: Slovania ho 
prevzali od germánskych 
kmeňov, nebol každodenným 
jedlom. Prvé pekárske cechy 
sú na našom území doložené 
od 14. stor. Chlebové cesto 
sa pieklo z viacero druhov 
múky - ražná, jačmenná, 
pšeničná a ovsená. V čase 
núdze nahrádzali pomletými 
rastlinami( mach, korene a 
hľuzy rastlín, kôra stromov, 
hrachová múka). Kvások 
sa pripravoval zo zvyškov 
chlebového cesta.Mal rôzne 
názvy: kvas, nácesta, žmolki, 
vikíska, melence, koborec, 
archaický spôsob prípravy 
tzv. par, parkvas.Do veľkých 
pecí sa zmestilo aj 9 pecňov 
chleba.Chlebu sa prejavovala 
veľká úcta, považoval sa za 
boží dar a počas prípravy bol 
7 x prežehnávaný.

Použitá literatúra: Stolič-
ná R.: Jedlá a nápoje našich 
predkov. VEDA, Bratislava 
1991    

-tep-
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Tip na výlet!

19. apríla 2018 sme strávili jednu vyučovaciu hodinu biológie 
na stanici Záchrannej zdravotnej služby v Havaji.  Profesionálni 
záchranári nám porozprávali o svojej práci. Prezreli sme si zá-
chranné vozidlo a jeho vybavenie. Spoločne sme si vyskúšali rôz-
ne druhy znehybnenia končatín aj celého tela, prenos zraneného. 
Zmerali nám EKG, tlak krvi, či množstvo cukru v krvi. Vyskúšali 
sme si zavolať na linku 155 a ohlásiť udalosť, ktorá sa stala 
a vyžaduje si výjazd záchranárov. Teší nás, že na takmer všetky 
otázky záchranárov sme vedeli pohotovo odpovedať.  Počas jed-
nej vyučovacej hodiny sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí 
z každodennej práce záchranárov. Ďakujeme za ich profesionalitu 
a čas, ktorý nám venovali.                   Siedmaci, ZŠ s MŠ Havaj

Exkurzia vo Falcku

Boli ste v múzeu ukrajinskej kultúry?
Múzeum ukrajinskej kultúry je pobočka Slovenského národné-

ho múzea tvorená viacerými expozíciami v meste Svidník. Azda 
najznámejšou stálou expozíciou je skanzen ukrajinskej dediny. 
Ide o stálu expozíciu v prírode s takmer päťdesiatkou tradičných 
obydlí a hospodárskych stavieb a nástrojov. Túto nádheru nájdete 
vo svidníckom okrese!                                                              -pk-

Nemecký skladateľ baroko-
vej hudby, svojho času slávny 
organista a čembalista. Bol 
najmladší z ôsmich detí Johan-
na Ambrosiusa Bacha a jeho 
manželky Elisabeth Bachovej, 
rodenej Lämmerhirtovej. Pokrs-
tili ho 31.marca.1685 v kostole 
svätého Juraja. Ako osemročný 
sa dostal Bach do latinskej školy 
eisenachského dominikánskeho 
kláštora. Rodičia zomreli skoro, 
matka 3. mája 1694 a otec 28. 
júla 1750. Johann Sebastian sa 
presťahoval so svojím bratom 
Johannom Jacobom k staršiemu 
bratovi Johannovi Christophovi 
(1671 – 1721) do Ohrdrufu. V 
Ohrdrufe navštevoval lýceum. 
Jeho o 16 rokov starší brat 
Johann Christoph, ktorý bol 
organistom v Ohrdrufe, prevzal 
jeho ďalšiu výchovu a hudobné 
vzdelávanie. Od neho sa naučil 
hru na organe a komponovanie. 
K jeho obžive prispievalo spieva-
nie v zbore. Na výletoch do Celle 
a Hamburgu k slávnemu organis-

HISTORIA MUNDI / Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
tovi Adamovi Reinkenovi sa Bach 
zdokonaľoval v hre na organ. 
Na Veľkú noc roku 1702 opustil 
Bach Lüneburg, pravdepodobne 
aby sa uchádzal o voľné miesto 
organistu v Sangerhausene. 
Pri organovej skúške 17. marca 
1703 nadviazal kontakty s radou 
v Arnstadte, ktorá mu už v augus-
te dala miesto organistu. Ako naj-
známejším pre kvinteto bol Bran-
derburský koncert No.5 D dur 
,BWV 1050. Najstaršie existujúce 
zdroje Bachových vlastných kon-
certných skladieb sa datujú od 
jeho Köthenovho obdobia (1717-
1723), kde sa nachádza auto-
gram šiestich Brandenburských 
koncertov. Autoportrét husľového 
koncertu Antonia Vivaldiho, RV 
314, venovaný  huslistovi Johno-
vi Georgovi Pisendelovi, s ktorým 
sa Bach zoznámil v jeho Výmar-
skom období a ktorý pracoval 
v Drážďanoch od roku 1712 až 
do svojej smrti v roku 1755. V 
čase, keď Bach pridal koncert 
k súboru Brandenburských kon-
certov v roku 1721, prepracoval 
ho na dvojročnom čembale a 
rozšíril doprovod o ďalšiu časť 
violončelo. Kvôli obmedzenému 
vstupu sólových súčiastok na 

husle a flaute v porovnaní s čem-
balom sa koncert môže vnímať 
ako čembalový koncert, navyše 
prvý čembalový koncert, ktorý bol 
kedy napísaný. 

Zdroj:
ZAVARSKÝ,Ernest: JOHANN 

SEBASTIAN BACH. Praha: 
Supraphon, vydanie II., 1986, 
625 s.             Gabriela Foťková
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Šípky / MATRIX LIGA 
Výsledkový servis siedmeho 

kola MATRIX LIGY - 501 D.O. 
(2018)

Finále A strany pavúka : Milan 
Timan - Peter Nemec - 2:0. Finále 
B strany pavúka : Peter Nemec - 
Dušan Rusin - 2:0. Celkové finá-
le: Milan Timan - Peter Nemec 
- 3:0. Celkový počet účastníkov 
8. Bingo 180 - Milan Timan
Poradie turnaja: 1. Milan Timan 
– 138b., 2. Peter Nemec – 90b., 
3. Dušan Rusin – 60b., 4. Vladi-
slav Kokinda – 36b., 5. Monika 

TABUĽKA 501 D.O.
PORADIE MENO BODY BINGO ZAVRETIE NAD 100 ÚČASŤ
1. D. RUSIN 864 1  1 7
2. V. LABIK 651    1 7
3. P. NEMEC 547     7
4. M. TIMAN 468 1 1 3
5. V. KOKINDA 398     6
6. M. VARGA 257     5
7. V. VARGOVÁ 243     6
8. P. HALAJ 194     6
9. S. DULEBA 171     3
10. M. JUHAS 167     3
11. P. KOVAĽ 164     1
12. A. KARAŠINSKÝ 157     4
13. L. SIVÁKOVÁ 120     4
14. T. KRAČUNOVSKÝ 105     1
15. K. RYBÁR 95     3

Začal s ním, keď mal šesť 
rokov a už vtedy mu učaroval. 

Malého boxeristu zo Stropkova čakajú majstrovstvá Slovenska

Aký má sen?
Box sa stáva aj v našom meste čoraz viac populárnejším.  

Deväťročný Stropkovčan Lukáš sa tomuto športu taktiež venuje. 

Zaujímalo náš, čo považuje za 
svoj najväčší úspech. „Teší ma, 

keď vyhrám zápas. Vtedy viem, 
že tá drina na tréningoch stojí 
za to. Box nie je o tom, že sa 
tam ľudia bijú do nemoty, musí 
sa pri ňom rozmýšľať,“ dodal. 
Lukáš mal naposledy zápas v Gi-
raltovciach, kde vyhral na body 
3:0. „Mojím cieľom je sa stále 

zlepšovať. Čoskoro ma čakajú 
Majstrovstvá Slovenska a tam 
by som chcel zvíťaziť,“ netajil. 
V závere dodal, že za všetko ďa-
kuje trénerovi p.Šimkovi a svojim 
rodičom. My Lukášovi taktiež 
držíme palce!

-pk-

Kavalcová – 25b., 6. Vladimír 
Labik – 23b., 7.- 8. 7-8. Patrik 
Halaj – 10b., 7-8. Peter Fedorčák 
– 10b. 

Všetkým zúčastneným 
ďakujem. Srdečne všetkých  
pozývam na ôsme kolo MATRIX 
LIGY, ktoré sa uskutoční 28. 4. 
2018 o 17:30 hod. Registrácia 
do turnaja sa uzatvára 17:15 
hod.                                  

Všetky informácie na stránke 
www.blackdart.pageride.sk

16. K. ŽULKOVSKÝ 83     1
17. R. BAŠKO 70     1
18. T. ŠUPŠÁK 67     3
19. M. KAVALCOVÁ 60     3
20. S. RUSIN 56     2
21. K. SPIŠÁKOVÁ 49     1
22. - 23. M. KLESÍK 48     1
22. - 23. M. KAČÚR 48     1
24. P. PALIDRÁB 47     2
25. M. KALL 39     1
26. M. JAKUBOV 37     2
27. - 28. A. BEREZNÝ 36     1
27. - 28. E. ŠANKVALIER 36     1
29. V. HORŇÁK 23     1
30. N. HALAJOVÁ 22     1
31 P. FEDORČÁK 10     1
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Podujatia sa zúčastní 8 naj-
lepších juniorských tímov rozde-
lených do 2 skupín. V skupine A 
v hale SOŠ v Stropkove nastúpia 
postupne proti sebe družstvá 
ŠŠK Bilíkova Bratislava, COP 
Volley Nitra, ŠKM Liptovský 
Hrádok a VK Spišská Nová Ves. 

Stropkov sa môže po roku opäť tešiť na volejbalový sviatok
Domáci Mestský volejbalový klub ( MVK ) Stropkov bude v 

dňoch 4.-6. mája 2018 opäť organizátorom Majstrovstiev SR vo 
volejbale junioriek. 

V skupine B v Mestskej športovej 
hale zmerajú sily družstvá MVK 
Stropkov, TJ Slávia TU Zvolen, 
VK Slávia UK Dráčik Bratislava 
a Palas VK Levice.   V úvodnom 
západe v piatok 4-ho mája proti 
sebe nastúpia o 10.00 hodine 
domáci MVK Stropkov a Palas 

VK Levice. Domáce zverenkyne 
trénerov Maroša Šturáka a Ja-
roslava Burcáka sa na finálový 
turnaj kvalifikovali suverénnym 
spôsobom, keď v základnej časti 
vyhrali  všetkých 32 zápasov. A 
to aj napriek tomu, že podstatná 
časť juniorského tímu zároveň 
nastupovala aj na zápasy ženskej 
súťaže. Dosiahnutie týchto vý-
sledkov ako aj získanie práva or-
ganizovať MSR by nebolo možné 

bez pomoci mnohých nadšencov 
a partnerov, spomenieme aspoň 
členov Občianskeho združenia 
AMIS, ktorí sú zároveň členmi asi 
najznámejšieho fan-clubu v celej 
súťaži, Mesto Stropkov,  Základ-
nú školu Mlynská a veľa ďalších 
nemenovaných, ktorí každý 
svojou troškou prispeli k šíreniu 
dobrého mena stropkovského 
dievčenského volejbalu.

OZ Amis
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Aj na Slovensku už nájdeme 
kluby, ktoré si dôležitosť mentál-
nej prípravy uvedomujú a využí-
vajú služby športových psycholó-
gov, avšak  je to len v začiatkoch. 

Tréning so športovou psychologičkou
V západných krajinách je psychologická podpora športovcov 

už dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou prípravy mladých i dospe-
lých športovcov. Pravidelný mentálny tréning pomáha pri dosaho-
vaní dlhodobých kvalitných a vyrovnaných výkonov, prispieva k 
zvyšovaniu spokojnosti a radosti zo športu a tiež je veľmi dôleži-
tou súčasť vyladenia formy pred dôležitým podujatím.

Pozitívnu viacnásobnú skúsenosť 
so športovým psychológom majú 
aj stropkovské volejbalistky.

Počas veľkonočných sviat-
kov volejbalové juniorky a ženy 

absolvovali psychologický 
tréning, ktorého obsahom bolo 
zvládanie kritických stresových 
situácií v zápase. Vyskúšali si 
jednoduché cvičenia, získali cen-
né rady ako zvládať stres počas 
hry a nepodľahnúť nátlaku okolia. 
Bolo to veľmi príjemné a prínos-
né  stretnutie, za ktoré patrí naše  
veľké ĎAKUJEME Zuzke, ktorá 
už tradične pri návrate do svojho 
rodného mesta na nás myslí. S 
veľkou ochotou nám venuje svoj 
voľný dovolenkový čas, aby nám 
pomohla pri zlepšovaní a vylaďo-
vaní našej formy a podporila tak 
rast našej výkonnosti. 

Rodáčka zo Stropkova Mgr. 
Zuzana Radačovská je športová 
a biznis psychologička a trénerka 
biofeedbacku pôsobiaca na Slo-
vensku a v Spojenom Kráľovstve. 
Napomáha klientom k lepšiemu 
sebapoznaniu a dosahovaniu 
maximálnych výkonov, prostred-
níctvom moderných technológií 

a najnovších poznatkov z neuro-
vied.  Na Slovensku už viac rokov 
spolupracuje s rýchlostnými ka-
noistami Dukly Trenčín  - Majstri 
sveta, so ženskou Slovenskou 
kanoistickou reprezentáciou a 
inými domácimi i zahraničnými 
profesionálnymi športovcami a 
trénermi (triatlon, futbal, Formula 
1, cyklistika, box, atletika, tenis), 
spolupracovala s profesionálnymi 
hráčmi pokru, inžiniermi rake-
toplánov, či novinármi BBC.

Kontakt: 
Herts EEG-Biofeedback
e-mail: info@hebiofe-

edback.co.uk
tel: +44 7534 432480
web: www.hebiofeedback.co

Občianske združenie AMIS

Predposledným kolom pokračo-
vala súťaž 1. ligy junioriek skupiny 
východ. MVK sa predstavila na 
horúcej pôde VK Spišská Nová Ves, 
v ktorého tím nastúpili aj tri dievčatá, 
ktoré odohrali a pravidelne nastupo-
vali v Extralige žien za BK SNV, a aj 

VOLEJBAL / JUNIORKY  JEDNOZNAČNE
VK Spišská Nová Ves - MVK Stropkov 0:3 (-10, -14,-14 ), 0:3 (-15,-13,-16)

preto sa očakávalo vyrovnané stret-
nutie. Opak však bol pravdou, po 
kvalitnej hre Stropkovčaniek a jed-
noznačnom dominancii vo všetkých 
herných činnostiach si odnášame 
domov dve víťazstva rozdielom trie-
dy. Celému tímu gratulujeme a  v po-

slednom domácom zápase prajeme, 
aby potvrdili svoju dva a pol  ročnú 
neporaziteľnosť v tejto súťaži.

MVK: Dzurjová B., Rusnáková 
P., Tomková S., Sovičová N., Slivová 
N., Široká I., Vrábľová A., Tabišová 
S.,  Ternová V., Keselicová I., libero 

Sedlařová S.,  tréner: Šturák M., 
asistent trénera: Burcák J.

Výsledky a aktuality môžete 
sledovať na stránkach volleynet.sk, 
vkcelegroup.webnode.sk a na face-
bookovej stránke MVK Stropkov.

OZ AMIS Stropkov

Po úvodnej bezproblémovej 
spanilej jazde proti družstvu ELBA 
Prešov, kde víťazstvo 2:0 bolo 
len otázkou skóre, sa im do cesty 
postavili súperky z MŠK Vranov. 
Po dramatickom boji, kde sa nám 
zranili viaceré hráčky nakoniec 
dievčatá zvíťazili v pomere 2:1. 
V treťom zápase si zmerali sily so 
súperkami z klubu MVK Snina. Po 
víťazstve v prvom sete sa vo zvyš-
ných dvoch prejavila absencia našej 

VOLEJBAL / Mladšie žiačky MVK Stropkov opäť v turnajovom nasadení
25. marca sa naše mladšie žiačky štartujúce pod hlavičkou 

MVK Stropkov zúčastnili 2. kola majstrovskej skupiny oblasti vý-
chod vo 4kovom volejbale mladších žiačok. Nakoľko mali v prvom 
kole turnaja voľno, bolo to ich úvodné vystúpenie v majstrovskej 
skupine.

elitnej blokujúcej hráčky Hricovej 
a tak naše dievčence okúsili trpkú 
chuť prvej prehry v súťažii. 5. apríla 
na domácej palubovke v telocvični 
na ZŠ Mlynskej, sa konalo 3.kolo 
v 4kovom volejbale mladších žiačok. 
Domáce sa postupne stretli so súper-
kami z Vranova, Spišskej Novej Vsi 
a Sniny. Stále sa zlepšujúci Vranov 
nebol pre naše ,, bojovníčky ,, veľkou 
prekážkou a zdolali ho v pomere 2:0. 
Druhý zápas proti veľkému rivalovi 

so Spiša zniesol tie najvyššie kritéria 
volejbalu v tejto vekovej kategórii. 
Krásne akcie sa prelínali z jednej 
strany na druhú, ale v koncovkách 
oboch setov, hlavne vďaka výškovej 
prevahe a razancii v útoku zaslúže-
ne zvíťazili Spišiačky. Tretí zápas 
proti Snine bol v úplnej réžiu našich 
dievčat. Vo všetkých činnostiach boli 
lepšie a pomerom 2:0 si v neúplnej 
tabuľke držia veľmi veľké šance po-
stúpiť na MSR do Zvolena. Kolektív 
rodičov a priaznivcov našich dievčat, 
ďakuje trénerovi Mgr. Milanovi Haľ-
kovi za záslužnú a svedomitú prácu, 
ktorú počas celej sezóny odvádza. 
Všetci pevne dúfame, že na najbliž-
ších turnajoch v Prešove a Spišskej 

Novej Vsi predvedú výkony zaruču-
júce minimálne 2. miesto v tabuľke 
pravdy, ktoré je garanciou postupu 
na majstrovstvá Slovenska. 

MVK Stropkov reprezentovali: 
L. Lehocká, S. Hricová, R. Dzurjová, 
S. Kočišová, Š. Cichá, K. Gombitová, 
Z. Berežná, E. Maťašová, B. Mihalí-
ková. Tréner: Mgr. Milan Haľko.

Priebežné tabuľkové poradie 
po 3 turnajoch:   

VK Spišská N. V. – 6 zápasov – 15 b.
MVK Snina – 9 zápasov – 14 b.
MVK Stropkov – 6 zápasov – 12 b.
MŠK Vranov – 9 zápasov – 9 b.
ELBA Prešov – 6 zápasov – 3 b. 

Mgr. Eduard Kočiš
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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., večerňa 16.00 hod.
6. 5. 2018 - sv. velikomučenika Georgija – Juraja 

- Tento slávny mučeník sa narodil v Kapadokii ako syn 
bohatých a zbožných rodičov. Jeho otec bol umučený 
za Christa a matka sa presťahovala do Palestíny. Keď 
Juraj vyrástol, vstúpil do armády a dosiahol v mladosti 
významnú vojenskú hodnosť. Slúžil pri samotnom 
cisárovi Diokleciánovi. Keď tento začal strašné prena-
sledovanie kresťanov, Juraj chrabro pred neho pred-
stúpil a vyznal svoju vieru v Christa. Cisár ho uvrhol 
do žalára a dal ho strašne mučiť. Sv. Juraj pretrpel 
rôzne ťažké mučenia, až mu bol nakoniec podaný 
smrteľný jed. Pri všetkých týchto mučeniach sa sv. 
Juraj modlil k Bohu, a Boh ho ochránil. Nakoniec po 
jeho modlitbe vstal jeden mŕtvy z hrobu, a mnoho ľudí 
uverilo v Christa. Medzi nimi bola aj cisárova žena 
Alexandra, hlavný pohanský kňaz Atanasij a mnohí 
iní. Napriek všetkým zázrakom, ktoré sa pri mučení 

sv. Juraja udiali, cisár neuveril, ale naopak obvinil 
sv. Juraja z používania mágie. Sv. Juraj a cisárovná 
Alexandra boli odsúdení k sťatiu hlavy. Boli umučení 
v roku 303. Sv. Juraj aj po svojej smrti učinil a činí ne-
spočetné zázraky. Sv. Juraj bol ochotný z lásky k Bohu 
vzdať sa všetkého. Vzdal sa postavenia, bohatstva, 
cisárskej úcty, priateľov a celého sveta. A za túto lásku 
ho Hospodin odvďačil kráľovstvom nebeským a daro-
val mu silu a moc, aby pomáhal v biede a problémoch 
tým, ktorí ho o to prosia.

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. (staro-

slovienska), 11.00 hod. (slovenská – zameraná pre 
rodiny s deťmi), 17.20 hod. večiereň a 18.00 hod. (slo-
venská) 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 večer-
nej sv. liturgii je Adorácia Najsvätejšej sviatosti. V piatky 
o 17.00 hod. sa mládež stretáva na nácviku spevu.
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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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Prijmem čašníka/čašníčku, študent, nezamestnaný. Mo-
bil: 0940 172 937
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