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Záverečné 
zasadnutie 
poslancov 

MsZ
Poslednýkrát v onedlho končia-

com sa funkčnom období sa v pon-
delok 22. novembra o 9.00 hod. 
zídu poslanci mestského zastupi-
teľstva. Nosnými bodmi rokovania 
budú návrh na štvrtú úpravu roz-
počtu mesta na aktuálny rok a ná-
vrh rozpočtu na roky 2011 až 2013. 
Poslanci sa budú zaoberať aj návr-
hom VZN o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, 
dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mes-
ta Stropkov a schvaľované budú aj 
prevody nehnuteľností vo vlastníc-
tve mesta.   -np-

Verejná diskusia s piatimi kandidátmi, 
Obrimčák a Bzdil neprišli
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Drahí moji voliči,
túžobne očakávam výsledok 

komunálnych volieb v Stropkove 
s nádejou, že sa stanem Vašim 
novým primátorom. Asi sa pýtate, 
prečo by ste práve mňa, mladého 
človeka, ktorý v podstate ešte nič 
v živote nedokázal, mali voliť. Tak 
ja Vám to poviem. Zdanie, že som 
doposiaľ len tak vegetoval na tep-
lom miestečku a svoj pracovný čas 
som si spríjemňoval raz vysedáva-
ním na kávičke, inokedy intrigova-
ním s každým, kto bol ochotný in-
trigovať spolu so mnou, KLAME!!! 
V skutočnosti som už od nástupu 
do svojho prvého a doposiaľ je-
diného seriózneho zamestnania 
pracoval pre Vaše blaho. Lebo ako 
primátor budem potrebovať každú 
informáciu, ktorá sa mi dostala do 
uší. No povedzte, dá sa o ľuďoch 
získať lepší prehľad inak, ako in-
tenzívnou komunikáciou? A to si 
píšte, že na každom jednom člo-
veku mi ozaj záleží. Tým najbied-
nejším som sa dokonca postaral 
o drevo na zimu. Ako budúca hlava 
mesta predsa nemôžem dopustiť, 
aby v našom malebnom Stropkove 
niekto zmrzol od zimy. Pri všetkej 
skromnosti sa Vám musím pochvá-
liť svojou novinárskou prvotinou. 
Podarilo sa mi vydať a distribuo-
vať do Vašich poštových schránok 
skromné jednostranové noviny, 
v ktorých som konečne vyniesol 
na svetlo sveta pravdu o mojich 
najsilnejších rivaloch. Už ma do-
žrali škrabáci zo Stropkovského 
Spektra, ktorí o objektívnej žur-
nalistike nemajú ani potuchy, tak 
som im chcel ukázať, ako vyzerá 
poctivá novinárska práca. Na roz-
diel od nich ju ovládam. Však sme 
mali na základnej škole sloh. Oni 
vtedy zrejme chýbali (chi-chi-chi) – 
dovolím si trochu žoviálnosti. Ako 
nový primátor Vám garantujem, že 
tí dvaja kvázi novinári si už svojimi 
pokrivenými perami do Spektra 
ani neškrtnú. Budú to opäť naše, 
mestské noviny a bude ich písať 
človek, ktorého náboženstvom sú 
objektivita, čestnosť, bezúhonnosť. 
Ručím zaňho, je to môj dobrý pria-
teľ. No, ale nepredbiehajme. Keď 
ma zvolíte, sami uvidíte, čo doká-
že mladý kandidát s nepopísanou 
profesionálnou minulosťou. Ozaj, 
čo poviete? Na tých plagátoch vy-
zerám celkom fajn, či?“ 

Poznámka redakcie: 
Ospravedlňujeme sa zvyšným 
kandidátom na primátora za to, že 
sme im doposiaľ nedali priestor na 
vyjadrenie v tomto stĺpčeku.

Kandidáti bezhlavo oblepujú mesto plagátmi
Jednou z foriem predvoleb-

nej kampane je aj vylepovanie 
volebných plagátov na verejných 
miestach. Kandidátom, ktorí sa 
uchádzajú o posty poslancov a pri-
mátora Stropkova v nad-
chádzajúcich komunálnych 
voľbách, boli na tento účel 
vyčlenené panely nachá-
dzajúce sa na Hlavnej uli-
ci pred bývalým Domom 
služieb. Paradoxne, hoci 
tie ešte zívali prázdnotou, 
plagáty už boli povylepo-
vané na stĺpoch, zábrad-
liach, zástavkách, teda na 
miestach, kde nemajú čo 
hľadať. 

„Počas tejto predvo-
lebnej kampane je situá-
cia presne taká, ako pred 
poslednými parlament-
nými voľbami. Žiaľbohu, 
zase sme v situácii, že po-
kiaľ konkrétneho človeka, 
ktorý plagáty vylepuje ne-
chytíme, nemôžme ho ani 
pokutovať. Posilnili sme 
aj hliadky mestskej polí-
cie, ale ľudia, ktorí týmto 

spôsobom ničia verejné priestran-
stvá sú natoľko opatrní, že sa 
chytiť nedajú. Navyše lepia pla-
gáty lepidlom, ktoré sa veľmi 
ťažko odstraňuje,“ opísal praktiky 

niektorých kandidátov na primá-
tora vedúci Oddelenia správneho 
a sociálnych vecí MsÚ Marián Vašš 
a zdôraznil, že mesto vyčlenilo pri 
bývalom Dome služieb dostatočne 

veľkú plochu, kde sa môžu 
prezentovať. „Chceli sme, 
aby mali ľudia na jednom 
mieste prehľad o všetkých 
kandidátov na primátora 
i poslancov, ale ako vidieť, 
plagáty sú všade inde, len 
nie tam. Čo sa týka súkrom-
ných prevádzok, všeobecne 
záväzné nariadenie mesta 
nezakazuje vylepovanie pla-
gátov na týchto miestach. 
Je osobná vec každého 
majiteľa prevádzky, či tam 
dovolí nalepiť niekomu pla-
gát. VZN zakazuje vylepo-
vať plagáty na ostatných 
verejných priestranstvách, 
ktoré nie sú na tento účel 
určené.“ Paradoxne, niek-
torí kandidáti, ktorí obča-
nom sľubujú, že urobia zo 
Stropkova krajšie mesto, ho 
devastujú už počas pred-
volebnej kampane. -ada-

Nová cesta už slúži motoristom
Minulý piatok popoludní uvied-

li do prevádzky novovybudovaný 
úsek cesty I/15 medzi Breznicou 
a Miňovcami. Rozsiahly júnový zo-
suv pôdy zničil pôvodnú cestu, čo 
obyvateľom časti okresu spôsobilo 
nemalé problémy. Na pol roka sa im 
cesta do Stropkova značne predĺži-
la, niektorým viac ako päťnásobne. 

Stavebné práce a realizácia 

zvislého a vodorovného dopravné-
ho značenia na preložke cesty boli 
ukončené 15. novembra. Ešte pred-
tým bola na mostných objektoch 
úspešne vykonaná zaťažkávacia 
skúška. Preberacie konanie za účasti 
zástupcov Krajského úradu pre cest-
nú dopravu a pozemné komunikácie 
v Prešove a Dopravného inšpekto-
rátu OR PZ v Stropkove bolo usku-
točnené uplynulý štvrtok. „Všetky 
potrebné úkony prebehli bez prob-
lémov a cesta je sprejazdnená. 

Všetky obmedzenia v doprave na 
novej trase cesty I/15 sú vyznačené 
dopravnými značkami. V podsta-
te sa týkajú len zníženia rýchlosti 
na mostných objektoch a upozor-
nenia na novú trasu,“ informoval 
po ukončení preberacieho konania 
Roman Šplíchal z Investičnej vý-
stavby a správy ciest Košice. Prejazd 
bude umožnený aj kamiónom nad 

12 ton, po novej ceste nebudú môcť 
prechádzať nadrozmerné vozidlá 
nad 40 ton. 

Pôvodný úsek cesty poškodený 
zosuvom bude od Miňoviec uzav-
retý úplne. V smere od Breznice sa 
nachádzajú pozemky obhospodaro-
vané poľnohospodármi, preto tam 
bude umožnený vjazd na pôvodnú 
cestu. Aj keď realizovaný projekt 
hovorí o „dočasnej“ preložke ces-
ty, R. Šplíchal zatiaľ nedokázal od-
hadnúť, kedy a či vôbec by sa mala 
v tejto lokalite vybudovať trvalá tra-
sa cesty. Preložka cesty I/15 je za-
bezpečená v dĺžke 620 m a náklady 
na jej realizáciu dosiahli 3,5 mil. eur. 
Jej oficiálne otvorenie spojené so 
slávnostným prestrihnutím pásky je 
naplánované na pondelok 22. no-
vembra o 13.00 hod.  -np-
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Polícia hlási
Prechovával zbrane 

a strelivo 
Svidnícky policajný vyšetrova-

teľ vzniesol minulý týždeň obvinenie 
pre zločin nedovoleného ozbrojo-
vania a obchodovania so zbraňami 
45-ročnému mužovi z obce Nižná 
Vladiča. Muž si od roku 2004 až do 
17. 11. 2010 nezisteným spôsobom 
zadovážil a vo svojom rodinnom 
dome prechovával 1 ks dlhej gu-
ľovej zbrane, 1 ks krátkej guľovej 
zbrane, 1 ks delostreleckého ná-
boja a 222 ks rôzneho streliva do 
krátkych a dlhých guľových zbraní. 
Obvinený muž bol vyšetrovateľom 
dňa 17. 11. 2010 v čase o 07.30 hod. 
zadržaný, zbrane a munícia mu boli 
zaistené a budú podrobené znalec-
kému skúmaniu. Stíhaný bude na 
slobode.

AnketaAnketa Anketa

-ada-

Už túto sobotu si občania Stropkova zvolia svojho nového primátora. Keďže o tento post sa uchádza až sedem kandidátov, majú 
si z čoho vyberať. Výsledky komunálnych volieb budú určite zaujímať všetkých Stropkovčanov, s najväčším napätím ich však zrejme 
budú očakávať práve títo siedmi kandidáti. Oslovili sme každého z nich a zaujímalo nás, 
ako budú tráviť volebnú sobotu. Tu sú ich odpovede:

Ako budú tráviť volebnú sobotu siedmi kandidáti 
na primátora Stropkova?

Milan Bzdil: 
Budem doma 
v Stropkove s rodi-
nou a svojimi naj-
bližšími. Večer sa 
stretnem so svojim 
volebným tímom 
a spoločne budeme 
čakať, ako dopadnú 
voľby.

Milan Ďurica: 
Nemám presne 
naplánované, ako 
prežijem voleb-
nú sobotu, ale asi 
ako každý iný deň. 
Vo večerných ho-
dinách budeme 
s celým volebným 
tímom čakať na vý-
sledky volieb.

Alojz Glinský: 
Volebný deň strá-
vim ako každý iný 
víkend s rodinou. 
Budem trošku re-
laxovať, trošku 
pracovať. Približne 
hodinu pred uza-
tvorením voleb-
ných miestností sa 
stretnem s mojim 
volebným tímom 
a budeme čakať, 
ako to všetko do-
padne. Myslím 
si, že Stropkov 
si zvolí dobrého 
primátora.

P e t e r 
Obrimčák: V pr-
vom rade využijem 
svoje demokratic-
ké právo a pôjdem 
voliť. Zvyšok dňa 
strávim s rodinou 
a v kruhu najbliž-
ších si počkám na 
výsledky volieb.

M a r e k 
Manduľa: Budem 
u seba v kancelárii 
a budem mať pri-
pravené pohoste-
nie pre svojich 
poslancov a pre 
môj volebný tím. 
Na tomto malom 
posedení budeme 
v uvoľnenej atmo-
sfére sledovať vý-
sledky volieb.

Daniel Hubáč: 
Predpokladám, že 
volebný deň preži-
jem pokojne s ro-
dinou. Myslím, že 
to bude sobota ako 
každá iná, strávim ju 
s ľuďmi, na ktorých 
mi záleží, s ktorý-
mi spolupracujem. 
Určite sa stretnem 
aj so svojim voleb-
ným tímom.

I m r i c h 
Hamarčák: Bude 
sobota, takže zrej-
me budem v kruhu 
rodiny a večer bu-
deme s mojim vo-
lebným tímom ne-
trpezlivo očakávať, 
ako voľby dopad-
nú. Nemám z toho 
žiadnu traumu, 
predpokladám, že 
voľby dopadnú pre 
Stropkov úspešne.

Klzisko plánujú otvoriť do konca roka
Zimná sezóna je pred dverami 

a stropkovskú verejnosť opäť zaují-
ma, aké možnosti športového vyžitia 
ponúknu v tomto roku zimné športo-
viská v meste. Lyžiari si vzhľadom na 
prírodné podmienky i nevyhovujúci 
stav vleku na svoje v tomto roku ne-
prídu, nás zaujímalo, či mesto v tomto 
roku otvorí aspoň zimný štadión. Už 
v uplynulej sezóne totiž hrozilo, že 
kvôi nedostatku financií ostane klzis-
ko zatvorené. „Prevádzka zimného 
štadióna bude spustená okamžite po 

nainštalovaní systému na signalizáciu 
úniku čpavku. Cena systému je 16 tis. 
eur. Táto suma je zahrnutá v úprave 
rozpočtu, ktorý budú poslanci MsZ 
schvaľovať v pondelok. Podľa zmlu-
vy má byť systém nainštalovaný do 
konca roka, no pokúsime sa tento 
proces urýchliť,“ uviedol hovorca 
MsÚ Imrich Makó, pričom zdôraznil, 
že priaznivci korčuľovania a ľadového 
hokeja sa nemusia obávať toho, aby 
v tejto sezóne ostali v Stropkove bez 
umelej ľadovej plochy.  -np-

M. Blaško ostáva 
riaditeľom ABC CVČ

Začiatkom novembra sa usku-
točnilo výberové konanie na ria-
diteľa ABC Centra voľného času 
v Stropkove. Päťčlenná komisia zlo-
žená z členov rady tohto školské-
ho zariadenia (dvaja členovia boli 
ospravedlnení) zvolilo do funkcie aj 
na nasledujúcich 5 rokov doterajšie-
ho riaditeľa ABC CVČ Mgr. Martina 
Blaška, ktorý bol jediným uchádzačom 
o tento post.   -np-

Svojou účasťou na voľbách zabránite 
účinkom špinavej kampane

Oficiálna volebná kampaň pred 
komunálnymi voľbami sa blíži ku 
koncu. Ak si mnohí Stropkovčania 
mysleli, že bude korektná, mýlili 
sa. Za pravdu treba dať tým, ktorí 
predpovedali anonymné osočova-
nie, kupovanie hlasov či „taktné“ 
odporúčania koho voliť, s akcentom 
na možnú stratu zamestnania. Je 
zvláštne, že do predvolebného boja 
zainteresoval jeden z kandidátov aj 
náš týždenník. V anonymnom letáku 
kritizuje neobjektívnosť, netranspa-
rentnosť, zavádzanie verejnosti a níz-
ku kvalitu našich novín. Tieto tvrde-
nia nechajme na posúdení čitateľov. 
Zarazilo nás však konštatovanie, že 
občanom odmietame uverejňovať 
ich postrehy a názory. Za posledné 
roky sa v rubrike Vaše ohlasy objavilo 

viacero listov čitateľov, v ktorých po-
ukazovali na problémy života okolo 
nás. Čo je však pravdou, istému za-
mestnancovi mestského úradu sme 
odmietli uverejniť jeho sugestívne 
hodnotenie pomerov na radnici. Náš 
návrh, aby svoje obvinenia podložil 
faktami a my následne dáme priestor 
aj protistrane, neprijal a napokon 
„po ultimatívnom rozhovore s pá-
nom primátorom“ ani netrval na 
jeho uverejnení. Ďalšie ohlasy, ktoré 
v našich novinách nedostali priestor, 
sa týkali kupovania hlasov pred voľ-
bami do VÚC i pred nadchádzajúcimi 
komunálnymi voľbami. V tomto prí-
pade totiž platí prezumpcia neviny. 
Aj keď pisatelia podrobne opísali 
spôsob i počty získaných hlasov pre 
konkrétneho kandidáta, dokázať 

také svinstvo sa nepodarilo nikde na 
Slovensku, v našom okrese takisto nie. 
Hoci o praktikách istého kandidáta 
na primátora, ktorý sa neštíti uplácať 
Rómov drevom či zemiakmi čvirikajú 
vrabce, jemu podobným vagabun-
dom, bohužiaľ, zatiaľ nič nehrozí. Čo 
na tom, že tajomstvo svojho úspechu 
vyvážené palivovým drevom nemá 
problém prezentovať po baroch ako 
šikovnosť. Kupovanie hlasov je totiž 
ťažko dokázateľný čin a tento človek 
si je toho vedomý. Jediným účinným 
prostriedkom ako sa tomu brániť ja 
vysoká volebná účasť a odhodlanie 
Stropkovčanov čosi zmeniť. Len akti-
vita voličov dokáže eliminovať váhu 
kúpených hlasov, preto obetujte pár 
minút svojho času a v sobotu príďte 
voliť.   Peter Novák
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Spomienka
„Pane, ďakujeme Ti za roky šťastia,
ktoré si nám s nimi dal
i za silu niesť bolesť v tých chvíľach,
keď si ich k sebe povolal.“

1. októbra sme si pripomenuli 
13. výročie a 19. novembra 10. vý-
ročie od chvíľ, čo nás navždy opustili 
naši drahí rodičia, svokrovci, dedko 
a starká František a Mária Soóšovci 
zo Stropkova. Za tichú spomien-
ku všetkým, ktorí na nich nezabudli, 
úprimne a zo srdca ďakujeme.

S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéra, zať,
vnučky s rodinami a syn. 

Spomienka
Dňa 20. novembra 2010 uplynulo 10 rokov, čo nás 

navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a praded-
ko Štefan Božík z Brusnice. Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.

S láskou a úctou spomína manželka Júlia, syn Ján 
a dcéra Alena s rodinami. 

Spomienka
Osud je krutý, nevráti to, čo nám vzal. Ostali len spo-

mienky a v srdciach veľký žiaľ. Dňa 21. 11. 2010 uplynuli 
dva roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec 
Štefan Čepa z Makoviec. Za tichú spomienku všetkým, 
ktorí nezabudli, ďakujeme.
Manželka Betka, dcéra Slávka a Adriána s manželom. 

Spomienka
Odišiel si tak rýchlo, nečakane, 
ako vietor v búrke, keď strom láme.
Keď zostal prázdnym dom i dvor,
lebo Ty nám chýbaš v ňom.
Čo utíši tú bolesť v srdci,
čo zaženie ten veľký žiaľ,
keď odišiel nám človek, 
ktorý nás mal rád. 
Už nič nie je také,
ako bolo predtým,
smutno je nám všetkým.
Dňa 22. 11. 2010 si pripomenieme 4. výročie od úmrtia nášho milo-

vaného manžela, otca, svokra a dedka Imricha Jelínka zo Stropkova.
S láskou spomínajú manželka Mária, syn Jaroslav s rodinou, 

dcéra Renáta a ostatná rodina.

Spomienka
Mala nás všetkých rada a chcela ešte veľmi žiť, 
no prišla tá chvíľa, keď musela do večnosti ísť. 
Nechajme ju tíško spať, zaplakal každý, kto ju mal rád. 
Už len kvety z lásky jej na hrob môžeme dať, 
modlitbu tichú odriekať, za všetko krásne ďakovať
a s láskou v srdci na Teba spomínať.

S hlbokou jazvou v srdci si dňa 24. novembra pripo-
míname 3. výročie úmrtia našej milovanej manželky, mamky a babky 
Heleny Suchaničovej z Duplína.

S úctou a bolesťou v srdci spomínajú manžel Milan, syn Martin s ro-
dinou, dcéra Monika s rodinou, syn Marián s rodinou a syn Ľuboš.

Vo Svidníku ocenili dlhoročných darcov
Minulý štvrtok sa v Dome kultúry 

vo Svidníku uskutočnilo slávnostné 
oceňovanie bezpríspevkových dar-
cov krvi z okresov Svidník, Stropkov 
a Medzilaborce. Akciu každoročne or-
ganizuje Územný spolok Slovenského 
Červeného kríža vo Svidníku strieda-
vo vždy v inom z troch spomínaných 
miest. Po slávnostnom príhovore 
prišlo na rad udeľovanie bronzových, 
strieborných a zlatých plakiet prof. 
MUDr. Jana Janského, ktoré budú oce-
neným pripomínať túto slávnostnú 
chvíľu. Následne so svojimi príhovor-
mi vystúpili prítomní hostia, pre dlho-
ročných darcov pripravili organizátori 
aj pestrý kultúrny program. Bodkou 
za podujatím bola slávnostná večera 
v hoteli Rubín. 

Bronzová Janského plaketa sa 
udeľuje za 10 bezplatných odberov 
krvi, strieborná Janského plaketa za 
20 bezplatných odberov krvi, zlatá 
Janského plaketa sa ženám udeľu-
je za 30 bezplatných odberov krvi, 
mužom za 40, diamantová Janského 
plaketa sa ženám udeľuje za 60 bez-
platných odberov krvi, mužom za 80, 
Kňazovického plaketa sa ženám ude-
ľuje za 80 bezplatných odberov krvi, 
mužom za 100. Bronzovou plaketou 
prof. MUDr. Jana Janského boli ocene-
ní Martin Madej (Chotča), Ivo Jackanin 
(Svidník), Erik Vrabeľ (Breznica), Mgr. 
Dana Jaroščáková (Beňadikovce), 
Mgr. Pavol Zvijač (Stropkov), Ing. 
Peter Stenčik (Stropkov), Katarína 
Volohdová (Svidník), Katarína 
Ducárová (Hunkovce), Michaela 
Pazinová (Beňadikovce), Miroslav 
Ferenc (V. Mirošov), Patrik Vančišin 
(Svidník), Jaroslav Hasara (Lužany p/T), 
Ing Monika Rusinková (V. Olšava), 

Lenka Varcholová (Svidník), Martin 
Jačanin (N. Orlík), Miloš Vanda 
(Stropkov), Pavol Fecenko (Svidník), 
Pavol Gavrecký (Breznica), Bc. Klára 
Gombárová (Stropkov), Dávid Hubáč 
(Stropkov), Tomáš Berežný (Stropkov), 
Ján Klučár (Svidník), Miroslav Boháč 
(V. Olšava), Lukáš Šramko (Svidník), 
Martin Smolko (Svidník), Jozef Luberda 
(Stropkov), Ján Vachaľ (Bukovce), 
Beáta Fedešová (Svidník), Monika 
Šotiková (Svidník), Jozef Bodnár 
(Stropkov), Peter Tokár (Šandal - 
Roveň), Viera Verešpejová (Okrúhle), 
Vladislav Keselica (Svidník), Radoslav 
Antol (Breznica), Ján Vageľ (Staškovce), 
Mária Drabbová (Giraltovce), Milan 
Korady (Stropkov), Jozef Žanony 
(Stropkov), Jozef Veselý (Stropkov), 
Mária Gereková (Šemetkovce), Peter 
Vateha (Stropkov), Peter Zamborský 
(Svidník), Mgr. Alexander Sopoliga 
(N. Orlík), Jaroslava Hudačková 
(Kalnište), Mgr. Gabriel Eštók (Lužany 
p/T), Slavko Palij (Radoma), Ing. Milan 
Tchir (Svidník), Ing Martin Feciškanin 
(Kružľová), Dušan Jenča (Stročín), 
Daniel Gajdoš (Svidník). Striebornou 
plaketou prof. MUDr. Jana Janského 
boli ocenení Slavomír Vaškanin 
(Svidník), Ing. Adriána Cuprišinová (N. 
Polianka), Slavomír Čurpek (Pstrina), 
Vladimír Macko (Svidník), Ján 
Farbanec (Stropkov), Rudolf Rokošný 
(Svidník), Peter Calko (Brusnica), 
Ľuboš Petráš (Stropkov), Igor Tabiš 
(Stropkov), Michal Burák (Stropkov), 
Martin Gajdoš (Mlynárovce), 
Alexander Palička (Bukovce), Jaroslav 
Palička (Bukovce), Lukáš Kriško 
(Svidník), Ľuboslav Pecha (Svidník), 
PhDr. František Pochanič (Svidník), 
Mgr. Larisa Šmajdová (Svidník), Martin 

Krajkovič (Vapeník), Marek Sadiv 
(Svidník), Michal Široký (Stropkov), 
Valéria Hudáková (Svidník), MUDr. 
Alica Šafranková (Svidník), Emil 
Haninčik (V. Orlík), Michal Feciškanin 
(Kružľová), Miroslav Perháč (Cernina), 
Jozef Čorba (Stropkov). Zlatou plake-
tou prof. MUDr. Jana janského boli 

ocenení Valéria Kimáková (Stropkov), 
Alžbeta Demjanová (Brusnica), 
Slavomír Kundrát (Svidník), Mgr. 
Ján Rubis (Giraltovce), Martin Feč 
(Svidník), Peter Homza (Duplín), Ing. 
Juraj Čečko (Lomné), Slavomír Homoľa 
(Svidník), Marcel Hoľko (Miňovce).

-ada-

Všeobecné informácie 
o komunálnych voľbách

Volebné miestnosti sa v sobotu, 
27. novembra, otvárajú o siedmej 
hodine ráno, voliť je možné do 20.00 
hod. Volič je povinný preukázať sa 
pred hlasovaním preukazom totož-
nosti. Po preukázaní totožnosti a po 
zázname v zozname voličov dosta-
ne volič vo volebnej miestnosti od 
okrskovej volebnej komisie prázdnu 
obálku opatrenú odtlačkom úrad-
nej pečiatky obce alebo mesta a 
dva hlasovacie lístky. Hlasovací lís-
tok pre voľby starostu obce, v mes-
te primátora a hlasovací lístok pre 
voľby poslancov obecného, v meste 
mestského zastupiteľstva. 

Na hlasovacom lístku pre voľby 
poslancov obecného (mestského) 
zastupiteľstva zakrúžkuje volič po-
radové čísla jednotlivých kandidá-
tov, avšak najviac u toľkých kandi-
dátov, aký počet poslancov má byť 
vo volebnom obvode zvolený (údaj 
je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby 
starostu obce (primátora mesta) 
zakrúžkuje volič poradové číslo len 
jedného kandidáta.

V priestore určenom na úpra-
vu hlasovacích lístkov vloží volič do 
obálky jeden hlasovací lístok pre 
voľby poslancov obecného (mest-
ského) zastupiteľstva a jeden hlaso-
vací lístok pre voľby starostu alebo 
primátora.

Volič, ktorý sa nemôže v deň vo-
lieb dostaviť do volebnej miestnos-
ti, môže požiadať zo závažných, naj-
mä zdravotných dôvodov okrskovú 
volebnú komisiu (v ktorej zozname 
voličov je zapísaný) o hlasovanie 
mimo volebnej miestnosti. V takom 
prípade okrsková volebná komisia 
vyšle k voličovi dvoch svojich čle-
nov s prenosnou volebnou schrán-
kou, hlasovacími lístkami a obálkou. 
Volič hlasuje tak, aby sa dodržala 
tajnosť hlasovania.   -r-
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(Pokračovanie na strane 7.)

Verejná diskusia s piatimi kandidátmi, Obrimčák a Bzdil neprišli
Piati zo siedmich kandidátov na 

primátora Stropkova využili ponúk-
nutú možnosť a uplynulý utorok 
verejne prezentovali svoje názory 
a postoje na rozličné oblasti živo-

ta v meste. Súčasný primátor Peter 
Obrimčák sa z diskusie ospravedlnil, 
ďalší neprítomný kandidát Milan 
Bzdil adresoval moderátorom večera 
list, v ktorom odôvodnil svoju neú-
časť (časť listu uverejňujeme v závere 
článku). Podľa neho nebola zaručená 
objektivita pre všetkých. Na diskusii, 
ktorú sledovalo priamo v sále vyše 
dvesto Stropkovčanov sa zúčastnili 
Milan Ďurica (SNS), Ing. Alojz Glinský 
(SDKÚ-DS, KDH, SaS), Ing. Imrich 

Hamarčák (nezávislý kandidát), Mgr. 
Daniel Hubáč (nezávislý kandidát) a 
Ing. Marek Manduľa (nezávislý kan-
didát). Celý večer za bol pod mo-
derátorskou taktovkou redaktorky 
STV Diany Murdzíkovej a vedúceho 
redaktora denníka Prešovský Korzár 
Michala Franka. Dramaturgiu verej-
nej diskusie pripravili pod hlavičkou 
OZ Zveľaďujeme Stropkov jeho čle-
novia Imrich Makó a autor tohto člán-
ku. Po otvorení diskusie mali všetci 

kandidáti časový limit 60 sekúnd na 
vlastné predstavenie. Nasledovala 
moderovaná diskusia na konkrétne 
témy, ktoré dostali všetci pozvaní 
kandidáti vopred. Diskutovalo sa 

o racionalizácii samosprávy a orga-
nizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, zdravotníctve, doprave, by-
tovej a investičnej výstavbe, športe 
a voľnočasových aktivitách, kultúre, 
zamestnanosti a školstve. Na všet-
ky témy mali kandidáti vyčlenených 
10 minút čistého času. Časomiera 
bola premietaná prostredníctvom 
videoprojekcie. 

V rámci prezentácií najviac re-
zonovala téma výstavby obchva-

tu či rýchlostnej cesty R4, veľa sa 
hovorilo o športe v meste, riešení 
bezpečnosti i korektnosti prebie-
hajúcej predvolebnej kampane. 
Organizátori vytvorili priestor aj 
na otázky z publika. Prítomných 
Stropkovčanov zaujímala problema-
tika prímestskej rekreačnej zóny, pý-
tali sa na zabezpečovanie verejného 
poriadku v meste, problém kupo-
vania hlasov a zaujímal ich aj osud 
zimného štadióna. Pred záverečným 

slovom kandidátov si každý z nich 
vyžreboval protikandidáta, ktorému 
mohol položiť ľubovoľnú otázku. 
M. Manduľu zaujímalo, či by si I. 
Hamarčák vedel predstaviť spolu-
prácu s ním v prípade, že sa stane 
primátorom a I. Hamarčák zasadne 
do poslaneckých lavíc. D. Hubáč sa 
A. Glinského opýtal, či vie byť tomu-
to mestu nápomocný aj vtedy, ak 
by vo voľbách neuspel. I. Hamarčák 
sa zaujímal, či si D. Hubáč trúfa na 
funkciu primátora a vie si predsta-
viť, dokedy by dokázal konsolidovať 
mestské financie. A. Glinský smero-
val na M. Manduľu otázku, aký mala 
prínos RRA Domaša, v ktorej M. 
Manduľa pôsobí, pre rozvoj turizmu 
v meste. Milan Ďurica sa možnosti 
zapojiť do duelu vzdal. Nasledoval 
záver vyše dvojhodinového diskus-
ného večera s poďakovaním mode-

rátorov za kultivovaný a korektný 
priebeh akcie, o čo sa pričinili všetci 
zúčastnení. Vzhľadom na to, že je-
den z neprítomných kandidátov 
prezentoval možnú neobjektivitu 
príprav a priebehu diskusie, po jej 
skončení sme oslovili piatich disku-
tujúcich, aby zhodnotili jej priebeh. 

Na úvod vyberáme z listu 
Milana Bzdila: Po bližšom obozná-
mení sa so zákulisím dnešnej dis-
kusie som sa rozhodol na dnešnej 
akcii nezúčastniť. Mám dostatočné 
informácie na to, aby som si utvoril 
názor, že dnešná diskusia nemôže 
byť objektívna pre všetkých zúčast-
nených kandidátov. Na moje roz-
hodnutie vplýva fakt, že predsedom 
OZ, ktoré diskusiu organizuje je je-
den z kandidátov. Druhým dôvodom 
je moja výhrada voči úzko zaintere-
sovanej osobe do dnešnej akcie. Ide 
o šéfredaktora novín Stropkovské 
Spektrum, ktoré sú napojené na 
ďalšieho kandidáta. Tretím dôvo-
dom je, že organizátori si vopred vy-
hradili právo na výber a zaradenie 

jednotlivých otázok do diskusie. 
Tieto a ďalšie fakty ma presvedčili 
o tom, že dnešný večer nemôže byť 
korektný voči všetkým kandidátom 
a ja sa nebudem zúčastňovať na 
akciách organizovaných osobami, 
ktoré nie sú nezávislé.

Milan Ďurica: Podľa môjho ná-
zoru išlo o nanajvýš korektné poduja-
tie, kde mali všetci zúčastnení rovna-
ký priestor na diskusiu a o žiadnom 
zvýhodnení niektorého z nás nemôže 
byť ani reči. Zároveň žiadam kan-
didátov, ktorí sa zúčastnili verejnej 
diskusii, aby podporili moju požia-
davku na zverejnenie verejnej na-
hrávky v mestskej káblovej televízii.

Alojz Glinský: Objektivite 
dnešného večera niet čo vytknúť. 
Každý z nás mal rovnaké podmienky 
na prípravu pred diskusiou, rovnaký 
časový priestor na vlastnú prezentá-

ciu i reakcie na svojich protikandidá-
tov. Bola to veľmi dobrá myšlienka 
takýmto spôsobom dať možnosť ve-
rejne vystúpiť všetkým kandidátom. 
Určite to problémy mesta nevyrieši, 
ale verejnosti dá takéto podujatie 
signál, ako vedia jednotliví kandidá-
ti prezentovať svoje názory, akcep-
tovať názory iných a do akej miery 
vedia kultivovane reagovať pri 
ostrejšej výmene názorových roz-
dielov. Ak by som bol zvolený za pri-
mátora, určite by som v budúcnosti 
privítal takéto diskusie na rozličné 
problémy rezonujúce v tomto mes-
te. Chcem sa tiež poďakovať mode-
rátorom, organizátorom a divákom, 
z ktorých každý svojim podielom 
prispel k naozaj vydarenej akcii. 

Imrich Hamarčák: Podľa môj-
ho názoru bola dobre organizačne 
pripravená, bola objektívna a ne-
zvýhodňovala žiadneho z kandidá-
tov. Moje poďakovanie patrí nielen 
zúčastneným kandidátom na pri-
mátora mesta za ich zodpovedný, 

I. Hamarčák, D. Hubáč a M. Manduľa

A. Glinský, M. Ďurica a I. Hamarčák
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Verejná diskusia s piatimi kandidátmi, Obrimčák a Bzdil neprišli
slušný a korektný prístup, ale patrí 
aj organizátorom a moderátorom, 
pretože bravúrne zvládli všetky ná-
strahy a riziká.

Daniel Hubáč: Bol to diskusný 
večer, ktorý mal za úlohu vytvoriť 
priestor pre bližšie predstavenie sa 
kandidátov a tento priestor bol po-
nechaný v rovnakej miere každému 
kandidátovi na vlastnú prezentáciu 

názorov a vedomostí z oblasti samo-
správy. Nepociťoval som, aby niekto-
ré otázky z tímu organizátorov boli 
mierené proti niektorému z kandi-
dátov a teda k jeho znevýhodneniu, 

alebo zvýhodneniu. Ja hodnotím 
pozitívne aj kladenie otázok divákmi 
z publika. Boli bez irónie a napáda-
nia jednotlivých kandidátov. 

Marek Manduľa: Verejná dis-
kusia bola zorganizovaná na dobrej 

úrovni. Všetko má aj svoje zápory, 
chýbala mi jej väčšia propagácia, 
bola pre mňa sklamaním nižšia 
účasť občanov, ktorých sa komunál-
ne voľby najviac dotýkajú. Diskusia 

prebiehala korektne, každý mal 
rovnaký priestor a každý to podľa 
svojich schopností využil. Škoda, 
že diskusie sa nezúčastnili súčasný 
primátor pán Obrimčák a pán Bzdil. 
Pritom obaja náš okres zastupujú 

ako poslanci vo VÚC. Nech si kaž-
dý spraví z diskusie vlastný názor 
a verím, že občania prídu 27. no-
vembra voliť a slobodne rozhodnú 
o ďalšom smerovaní nášho mesta. 

Celá diskusia bola natočená, ale 
ako to už v našom meste je zvykom, 
náš stropkovský infokanál (alebo 
televízia) slúži len pre vyvolených 
a nebolo umožnené záznam z tejto 
akcie uverejniť.   -np-

Moderátori večera M. Frank a D. Murdzíková

Úspech SOŠE v Stropkove na výstave
pri príležitosti Európskeho dna jazykov v Bratislave

Byť talentovaným a ukázať to 
v správny čas a na správnom mieste 
sa oplatí. Nemyslím tým niektoré ta-
lenty v programoch Talentmánia ale-

bo Česko Slovensko má talent“. Moje 
myšlienky vedú k Paľovi Capovi, kto-
rý je žiakom III.B triedy na Strednej 
odbornej škole elektrotechnickej 
(SOŠE) v Stropkove. 

Tento vysoký čiernovlasý sym-
paťák vo voľnom čase rád a musím 
povedať, že aj veľmi pekne kreslí. 
A tak sme neváhali a prihlásili ho do 
súťaže, organizovanej Kanceláriou 

Rady Európy v spolupráci s Goethe 
inštitútom. Súťaž sa konala pri príle-
žitosti Európskeho dňa jazykov, kto-
rý bol 26. septembra 2010. Úlohou 

súťažiacich bolo navrhnúť, respektí-
ve vytvoriť plagát na tému „Jazyky 
v mojej rodine“. Súťažilo sa v troch 
kategóriách: 1. kategória (7-10 ro-
kov), 2. kategória (11-14 rokov) a 3. 
kategória (15-18 rokov). 

Pri tvorbe plagátov mohli žiaci 
používať rôzne techniky - od kres-
lenia, maľovania, až po fotografie 
či rôzne koláže. Pri písaní textu už 

ale boli stanovene isté podmienky. 
Text smel mať maximálne 150 slov 
a 30 riadkov. Nakoľko to bola me-
dzinárodná súťaž, organizovaná vo 
všetkých európskych krajinách, boli 
povolené všetky jazyky. 

Cieľom tohto medzinárodného 
podujatia bolo nielen odhaliť skryté 

talenty žiakov v Európe, ale aj pou-
kázať na reč a kultúru danej krajiny, 
resp. regiónu. Týmto plagátom mali 
súťažiaci upozorniť na jazyky, ktoré 
používajú a zároveň reprezentovať 
svoj región a jeho kultúru.

Náš Paľo mal v tomto úplne „jas-
no“, všetkým dal najavo, že je Slovák. 
Keďže jeho predkovia boli Rusíni 
a v súčasnosti žije v rusínskom kraji, 
tak pozná a používa aj rusínske ná-
rečie. Nuž a v škole sa učí dva cudzie 
jazyky, angličtinu a nemčinu. 

Pri pohľade na monumentálny 
Pamätník „Žalujem“ bolo každému 
jasné, že ide o Duklu, miesto pietnej 
spomienky na stovky sovietskych 
a československých vojakov, ktorí 
položili svoj život pri oslobodzovaní 
Československa v II. svetovej vojne.

Keďže tento krásny kraj pod 
Duklou je domovom 
Rusínov, ku ktorým 
neodmysliteľne patri 
hlboká viera v Boha, 
nesmel tak chýbať 
drevený kostolík, kto-
rý je symbolom tohto 
regiónu. 

Z množstva plagá-
tov, ktoré boli do sú-
ťaže prihlásené, zaujal 
hodnotiacu komisiu 
Paľov plagát natoľko, 

že mu vo svojej kategórii (3.katego-
ria) udelili krásne 2. miesto. Všetky 
ocenené plagáty boli pri príležitosti 
Európskeho dňa jazykov, ktorý sa 
konal 26. septembra 2010, vysta-
vené na Hviezdoslavovom námestí 
v Bratislave. 

Paľovi aj touto cestou srdeč-
ne blahoželáme a veríme, že nás 
bude aj v budúcnosti takto úspešne 
reprezentovať.

Mgr. T. Sejkaničová
SOŠE v Stropkove
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Od anonymného letáka sa všetci dištancujú

správam, čestne 
a spravodlivo a pri 
pohľade do zrka-
dla vidím svoju 
vlastnú tvár a tak 
aj robím volebnú 
kampaň. Ako to 
robia ostatní kan-
didáti, nech posú-
dia voliči. Ja také-
to veci nerobím.

Ing. Alojz 
Glinský (SDKÚ-
DS, KDH, SaS): 
Každá predvoleb-
ná kampaň vyvo-
láva emócie ako 
dôsledok politic-
kej rivality. V ko-
munálnej politike 
ich ešte viac zvý-
razní osobný kon-
takt a dlhodobá 
známosť politic-

kých rivalov. Skúsený politik alebo ma-
nažér s tým však musí počítať. Ak máme 
v tomto konkrétnom prípade hovoriť 
o poznaní komunálnej politiky, znalosti 
miestnych pomerov a možnostiach jed-
notlivých kandidátov, je predsa verej-
ným tajomstvom, kto je autorom tohto 
letáku. Zrejme nemá iné argumenty, 
aby presvedčil o svojich kvalitách a bojí 
sa podpísať pod svoj výtvor. Mojím kré-
dom je hovoriť to, čo môžem aj napísať 
a pod čo sa môžem aj podpísať. Mottom 
mojej kampane je a zostane, aby sme 
nášmu mestu zvolili dobrého primáto-
ra. A kto chce byť dobrým primátorom, 
mal by viesť aj korektnú kampaň. Mám 
silné zázemie a presvedčenie, že s pod-
porou ľudí okolo seba dokážem mestu 
a jeho obyvateľom pomôcť v rozvoji. 
Toto sa snažím korektným spôsobom 
bez útočenia na ostatných protikandi-
dátov prezentovať vo svojej kampani 
a považoval som za samozrejmosť, že 
rovnako budú postupovať aj ostatní. 
Žiaľ, realita je iná. 

V týchto dňoch by ste mali nájsť vo 
svojich schránkach moje volebné no-
viny, v ktorých sa vyhýbam akejkoľvek 
kritike či komentárom na adresu svojich 
rivalov. Argumentov, prečo tak urobiť by 
bolo dosť, ale toto nie je mojím štýlom. 
Ponúkam len a len svoje vízie a som 
rád, že pri ich napĺňaní mi svoju pomoc 
ponúkli aj ľudia, ktorí dnes riadia tento 
štát. 

Ing. Imrich Hamarčák (nezávis-
lý kandidát): Čítal som tento „leták“ 
a priznám sa, že som to skôr, alebo ne-
skôr očakával a nebol som prekvapený. 

Ing. Milan 
Bzdil (nezávislý 
kandidát): Pokiaľ 
viem, tak ano-
nymný plagát 
nebol distribuo-
vaný vo všetkých 
s t ro p ko v s k ý c h 
s c h r á n k a c h . 
Nebol asi ani v tej 
časti mesta, kde 
bývam. Nemal 

som ho v poštovej schránke ani ja. Keď 
som sa o ňom dopočul, tak som si ho 
zohnal, lebo ma zaujímalo čo tam je 
napísané. Celý som ho nečítal, preto-
že to nemalo hlavu ani pätu. Bolo to 
napísané poloprimitívnym spôsobom 
a s množstvom chýb. Pár faktov malo 
síce blízko k pravde, ale v takom poda-
ní vyzerali aj tak nedôveryhodne. Celá 
úprava plagátu, miestami až nečitateľ-
né písmo, veľmi chabá zrozumiteľnosť 
textu a zlá konštrukcia viet ma utvrdili 
v tom, že ide o paškvil, ktorý som ne-
považoval za potrebné ani dočítať. Pre 
mňa sú takéto metódy úplne cudzie 
a každý, kto ma pozná vie že sa nebojím 
povedať priamo svoj názor. Pýtate sa 
kandidátov, čo si o tomto spôsobe vede-
nia kampane myslia? Ja to jednoznačne 
odsudzujem. V prípade, že budem mať 
potrebu vyjadriť sa v písomnej forme, 
urobím to neanonymne, kultivovane 
a priamo. Som znechutený z toho, že 
v súvislosti s týmto plagátom padlo aj 
moje meno. Zdôrazňujem, že pred tými, 
ktorí šíria takéto nezmysly sa nebudem 
váhať brániť na súde. Tiež sa pýtate, 
kto asi za anonymom stojí? Ja nikoho 
bez dôkazov obviňovať nebudem. Len 
som sa pozastavil v duchu nad niekto-
rými vetnými spojeniami a porovnal ich 
so sloganmi, ktoré v kampani v týchto 
dňoch v Stropkove rezonujú. Slogany 
na niektorých bilbordoch a plagátoch sú 
v mnohom podobné až zhodné s titul-
kami článkov na anonymnom plagáte. 
Pozorný človek určitú zhodu zistí rých-
lo. Na záver už len pripomeniem fakt, 
že férovosť a slušnosť je pre mnohých 
ľudí samozrejmá za každých okolností, 
aj v čase keď sú voľby. Féroví a slušní ľu-
dia dodržiavajú právo a morálne zásady 
bez výnimky, berú to ako samozrejmosť 
a necítia potrebu to zbytočne duplicitne 
a verejne deklarovať. Akési výzvy k féro-
vosti, ktoré tu v kampani zazneli sú len 
určitá póza. Je to v podstate podcenenie 
a urážka tých, ktorí férovosť považujú za 
samozrejmosť. 

Milan Ďurica (SNS): Tak ako sa vo-
lám Milan Ďurica, tak sa celý život aj 

Dokonca si mys-
lím, že s blížia-
cim sa dátumom 
volieb sa ešte 
objavia ďalšie 
„zaručené a ove-
rené“ informácie, 
aby v očiach ob-
čanov – voličov 
d i s k r e d i t o v a l i 

niektorého z kandidátov. Tak, ako som 
povedal aj na verejnej diskusii kandidá-
tov na primátora mesta, je to nefér a aj 
teraz tvrdím, že ku kupovaniu hlasov 
a k fabrikovaniu anonymných pamfle-
tov sa uchýli iba inteligenčne a morálne 
chudobný človek, ktorý nemá čo iné 
občanom a nášmu mestu ponúknuť 
okrem špinavého prádla, pod ktoré sa 
nemá odvahu podpísať. Je to však jeho 
úbohosť, primitívnosť, slabosť a morál-
ka. Primitívnosťou a úbohosťou je aj 
„umelecké“ dotváranie predvolebných 
plagátov kandidátov. Myslím si, že väčši-
na občanov tuší, kto je takýchto krokov 
schopný, takže nebudem uvádzať ani 
svoju domnienku. Treba si však postaviť 
otázku, ako by takýto človek vykonával 
funkciu primátora mesta, ak by bol zvo-
lený? Mimochodom, každý s kandidá-
tov mal možnosť sa verejne prezentovať 
v predvolebnej verejnej diskusii 16. no-
vembra, ktorú osobne považujem za 
dobre organizačne zvládnutú a nanajvýš 
férovú a ďakujem všetkým zúčastne-
ným kandidátom na primátora mesta za 
ich korektnosť. Prijemne ma prekvapili 
svojim postojom mladší protikandidáti, 
ktorí preukázali dostatok ambícií, preja-
vili aj svoju dobrú rétoriku, ale chýbajú 
im najmä životné skúsenosti a kontakty, 
ktoré sú potrebné pri výkone funkcie, 
akou primátor mesta je.

Mgr. Daniel 
Hubáč (nezávislý 
kandidát): Tento 
plagát som v na-
šom obytnom 
dome nezaregis-
troval a v skutoč-
nosti som ho do 
dnešného dňa ne-
videl. Upozornili 
a parafrázovali mi 
z neho informácie 

len známi, ku ktorým sa dostal. Z uve-
deného dôvodu neviem, či sa môžem 
k nemu adekvátne vyjadriť. Nedokážem 
posúdiť, o čo v ňom šlo, či ozaj o nejaké 
zbytočné osočovanie druhých. Avšak 
každý kandidát by sa mal zamerať pre-
dovšetkým na predstavenie a pouká-
zanie svojich pozitív a nie na poukazo-
vanie negatív protikandidátov a rôzne 
špekulácie. Možno niekto vníma, že je 
potrebné ľudí informovať aj o negatí-
vach druhých, neberiem nikomu taký-
to názor, ale ja si myslím, že ľudia nie 
sú úplne zaslepení, vedia si ohodnotiť 
toho ktorého kandidáta a nepotrebujú 
sa venovať takýmto príspevkom ešte 
v letákoch. Všetci píšeme o čistej a fé-
rovej kampani, ale neviem, či sa takou 
ozaj stala. 

Nepáči sa mi „napádanie“ druhých, 
ani ako súčasť volebnej kampane. Ani 
sa nečudujem, že občania už nikomu 

následne neveria a dokáže sa im protiviť 
akákoľvek kampaň. Aj keď každý človek 
v rôznych fázach svojho života „súperí“ 
s inými, stále by sme mali všetci v prvom 
rade ostať ľuďmi. Nečestná a príliš špe-
kulatívna hra sa každému raz vráti a ďa-
leko s ňou človek nezájde. Netrúfam 
si verejne napísať, kto konkrétny je za 
uvedeným letákom, hoci môžem mať 
svoj vlastný názor. To by som mohol nie-
koho krivo obviniť. Nech si každý vytvorí 
ten svoj vlastný. Ľudia sú vnímaví.

Ing. Marek 
Manduľa (nezá-
vislý kandidát): 
Slovenský bulvár 
často obsahuje 
pikantnejšie veci 
a autori sa do-
kážu podpísať. 
Neznámy autor 
zrejme chcel 
opísať pomery 
v našom meste, 
o ktorých sa čas-

to v zákulisí rozpráva. Chápem nezná-
meho autora, že nepridal k tejto výzve 
svoj podpis. V našom mestečku by mu 
to mohlo zjavne uškodiť, usudzujem 
to z reakcie jednotlivých kandidátov 
na primátora. Výzva je písaná formou 
úvahy a obsahuje veľké množstvo otá-
zok, na ktoré asi ani autor nevie odpo-
vedať. Z tejto výzvy automaticky padá 
tieň podozrenia na nás ostatných, kto-
rých autor vo svojej úvahe nespomenul. 
Netrúfam si určiť človeka, ktorý za tou-
to výzvou stojí. Kampaň máme v plnom 
prúde a aj v minulosti sme sa stretli 
s rôznymi druhmi propagačných mate-
riálov, samozrejme nielen u nás, ktoré 
často nekorešpondovali s reálnou sku-
točnosťou. Osobne sa nestotožňujem 
s takýmto typom vedenia kampane, ale 
treba podotknúť, že aj o tom môže byť 
kampaň a je potrebné byť aj na takéto 
ťahy jednotlivých kandidátov priprave-
ný, i keď v tomto prípade to môže byť 
úplne inak. A na záver: zákulisné ťahy 
sú často ešte horšie a tam sa prejavujú 
ozajstné charaktery, ktoré sú často kri-
všie ako v spomínanej výzve. 

MUDr. Peter 
Obrimčák (Smer-
SD, ĽS-HZDS, 
HZD): Pokiaľ sa 
niekto rozhodne 
osloviť voličov 
anonymným spô-
sobom, určite má 
na to svoj dôvod, 
ale pátrať po ňom 
nebudem. Ako 
kandidát na pri-

mátora mesta Stropkov za Smer – SD, 
ĽS-HZDS a HZD nesiem zodpovednosť 
za našu predvolebnú kampaň, kde som 
určil striktné pravidlá. Určite nebude-
me písať anonymy, nikoho nebudeme 
urážať, odmietame postupy spájané 
s kupovaním hlasov a nikomu nebude-
me znehodnocovať plagáty, ako to robili 
nám počas kampane do VÚC. Mesto 
Stropkov si zaslúži kultivovanú kampaň 
postavenú na slušnosti a argumentoch. 
Toto boli, sú a vždy budú hodnoty, z kto-
rých neustúpime.   -np-

Vážení čitatelia Stropkovského Spektra, v dnešnom vydaní vám priná-
šame odpoveď všetkých siedmich kandidátov na primátora na poslednú 
otázku. V schránkach na území mesta sa začiatkom minulého týždňa obja-
vil leták, v ktorom anonymný pisateľ poukazuje na negatíva troch konkrét-
nych kandidátov (Alojza Glinského, Imricha Hamarčáka a Petra Obrimčáka). 
U jednotlivých kandidátov sme zisťovali ich názor na obsah letáka i pohľad 
na takúto formu vedenia predvolebnej kampane. 

Otázka na dnešný týždeň znie: V stropkovských schránkach sa obja-
vil anonymný plagát, v ktorom neznámy pisateľ opisuje pomery v meste 
a nabáda voličov, aby zvážili svoj hlas odovzdaný pre troch konkrétnych 
kandidátov. Čo si o tomto spôsobe vedenia kampane myslíte a kto podľa 
Vás za anonymom stojí?
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MUDr. Mário Kolcun hovorí o ochoreniach zraku, liečbe a prevencii
„Každý človek po štyridsiatke by mal navštíviť očného lekára.“

S akými problémami sa na vás pa-
cienti najčastejšie obracajú?

Rozdelil by som ich do dvoch zá-
kladných skupín. Na pacientov s akút-
nymi problémami a pacientov s chronic-
kými problémami. Čo sa týka pacientov 
z prvej skupiny, ide najčastejšie o zápaly 
očných spojoviek a o vniknutie cudzieho 
telieska do oka. Chronickí pacienti sa 
v mojej ambulancii najčastejšie liečia 
na glaukóm, pri ktorom je hlavným ri-
zikovým faktorom zvýšený vnútroočný 
tlak a potom sú tu pacienti, ktorí majú 
vekom podmienenú degeneráciu 
makuly, to znamená ochorenie 
tej časti sietnice, ktorou pacient 
vidí najlepšie. 

Povedzme si niečo aj o prob-
lémoch s krátkozrakosťou, resp. 
ďalekozrakosťou.

Do ambulancie prichádzajú 
aj pacienti s refrakčnou vadou 
oka, ktorí potrebujú okuliare. 
Delíme ich na pacientov s krát-
kozrakosťou (myopia), ďalekozra-
kosťou (hypermetropia) a s astig-
matizmom. Pacienta vyšetríme 
pomocou autorefraktometra a na 
základe výsledkov vyšetrenia mu 
predpíšeme optimálne dioptrie. 
Pacient, ktorý nevidí dobre do 
diaľky je krátkozraký, pacient, 
ktorý vidí relatívne lepšie do diaľ-
ky ako do blízka, je ďalekozraký. 
Podľa toho predpisujeme okuliarovú 
korekciu so znamienkom mínus alebo 
plus. 

Môže sa nosením okuliarov časom 
zrak upraviť?

Krátkozrakosť je refrakčná vada oka, 
kde sa už dioptria nezlepší. Stav je buď 
trvalý, alebo sa časom zhoršuje. Pri myo-
pii je veľmi malá pravdepodobnosť, aby 
sa zlepšila. Krátkozraký pacient nevidí do 
diaľky, preto musí vynakladať zvýšené 
úsilie, aby zaostril na hocijaký vzdialený 
bod. Toto môže spôsobovať bolesti hla-
vy, rozmazané videnie, rezanie očí a pod. 
Tým, že mu predpíšeme správnu refrakč-
nú korekciu, vidí fyziologicky, teda dob-
re. Preto by mal v každom prípade nosiť 
okuliare. U malých detí s hypermetro-
piou (ďalekozrakosťou) je predpoklad, 
že rastom sa dioptrie znižujú. U starších 
dospelých sa naopak ďalekozrakosť ve-
kom častokrát zvyšuje. 

Niekto vníma okuliare aj ako mód-
ny doplnok, niekto ako nutné zlo. Čo by 
ste poradili pacientovi, ktorý ich z aké-
hokoľvek dôvodu odmieta?

V dnešnej dobe máme tri možnosti, 
ako riešiť refrakčné vady oka. Okuliarová 
korekcia, korekcia v kontaktných šošov-
kách a excimer laser, teda laserové ope-
rácie krátkozrakosti. 

Aká je úspešnosť týchto operácií?
Vzhľadom na technický pokrok je 

ich úspešnosť relatívne veľká, približne 
98 %-ná.

Môže dôjsť po laserovej operácii 
k regresii krátkozrakosti?

Môže. Čím vyššiu dioptriu má pa-
cient pred zákrokom, tým väčšia je prav-
depodobnosť, že mu po operácii ostane 
zbytková dioptria. Napríklad keď ide na 
operáciu pacient s dioptriou -3 a krátko-
zrakosť mu zredukujú na nulu, je veľká 
pravdepodobnosť, že už nikdy nebude 
potrebovať okuliare. U pacienta s diop-
triou -5, -6 sa po čase môže stať, že mu 
tam ostane zbytková dioptria -0,5 alebo 
-0,75. 

Môžete špecifikovať príčiny jednot-
livých očných ochorení? 

Napríklad zápalu očných spojoviek 
sa veľmi zabrániť nedá, pretože oko je 
priamo vystavené vonkajším vplyvom, 
prievanu, prachu, nečistotám z rúk. 
Akýkoľvek infekt, ktorý sa vyskytuje vo 
vonkajšom prostredí, sa môže dostať do 
oka a spôsobiť zápal. Pri včasnej liečbe 
je pacient do piatich dní v poriadku. Čo 
sa týka vniknutia cudzích predmetov do 
očí, tam je prevencia veľmi jednoduchá 
a účinná. Ľudia by mali pri každej čin-
nosti, kde podobné riziko hrozí, používať 
ochranné okuliare. Podobných neprí-
jemných a bolestivých úrazov by takto 
bolo podstatne menej. Pacient je do ho-
diny v ambulancii, pretože cudzie telies-
ko v oku spôsobuje nepríjemnú, picha-
vú, silnú bolesť. Ideálne je, keď teliesko 
nepenetruje obal oka - rohovku alebo 
skléru, keď sa iba uchytí na povrchu 
oka. Vtedy ho vieme elegantne a rých-
lo odstrániť špeciálnym nástrojom. Keď 
sa teliesko dostane do vnútra oka, je to 
vážna komplikácia a pacient musí ísť na 
chirurgické očné oddelenie a podstúpiť 
operáciu. 

Dá sa nejako predchádzať ostat-
ným spomínaným očným ochoreniam? 

Každý človek po štyridsiatke by mal 
prísť na preventívnu prehliadku k očné-
mu lekárovi. Ten mu odmeria vnútroočný 
tlak - glaukóm, taktiež skontroluje siet-
nicu, aby mohol vylúčiť degeneratívne 

zmeny na makule. Glaukóm liečiť vie-
me, vekom podmienenú degeneráciu 
makuly nie. Vieme jej len predchádzať, 
alebo spomaliť jej priebeh tým, že pa-
cienti s predispozíciou užívajú doplnok 
stravy s vysokým obsahom luteínu. Ide 
o pigment, ktorý sa nachádza v sietnici. 
Keď ho organizmu dodáme vo vyššej 
dávke, hromadí sa v sietnici a môže de-
generatívne procesy spomaliť. Stále viac 
pacientov trpí civilizačným ochorením, 
tzv. syndrómom suchého oka. Aby oko 
správne plnilo svoju funkciu, musí byť 
neustále zvlhčované. Pri syndróme su-
chého oka zvlhčované nie je, takže oko 
sa zatvára na sucho. Následkom podráž-
denia sa pacienti sťažujú na začervena-
nie očí, rezanie, pálenie, svrbenie. Každý 
človek, keď sa sústredí, šoféruje, alebo 

pracuje pri počítači, menej žmurká, 
a preto sa oko viac vysušuje. Keď sa 
k tomu pridá aj spomínaný syndróm 
suchého oka, je to dosť nepríjem-
né. Nevieme ho vyliečiť, len zmier-
niť príznaky tak, že saturujeme oko 
umelými slzami v kvapkách. 

Existujú problémy so zrakom 
špecifické pre deti?

Áno. Treba povedať, že pred 
rokom 1989 oční lekári povinne 
navštevovali škôlky a robili deťom 
preventívne vyšetrenie zraku. Preto 
bola veľmi vysoká záchytnosť tupo-
zrakosti. Ide o poruchu, keď je oko 
anatomicky zdravé, ale nemá schop-
nosť vidieť tak dobre, ako zdravé 
oko. Ostrosť zraku sa dá modelovať 
do šiesteho, siedmeho roku života 
dieťaťa tak, že zdravé oko sa zalepí 
a tupozraké sa trénuje. Cielene ho 

namáhame, aby sme ho prinútili praco-
vať. Takýmto spôsobom sa dá tupozra-
kosť do veku šesť, sedem rokov vyliečiť. 
Keď tieto problémy nie sú zachytené 
v predškolskom veku, je už neskoro a člo-
vek ostáva s jedným okom tupozrakým. 
Dnes sa už povinné prehliadky nerobia, 
takže pokiaľ rodič s dieťaťom neprí-
de k nám, nemáme šancu tupozrakosť 
zachytiť. Robí sa síce preventívne vy-
šetrenie zraku u pediatra, keď sa niečo 
zachytí, pošle dieťa k nám, ak nie, dieťa 
ostane tupozraké a až v staršom veku 
príde na to, že vidí na jedno oko horšie. 
Ale ja mu už nedokážem pomôcť. 

Poďme teraz k okuliarom. Ako si 
vybrať tie správne? 

Veľa ľudí kladie väčší dôraz na rám, 
ako na kvalitu okuliarovej šošovky. Riešil 
by som to skôr opačne. Ideálne je kúpiť 
si stredne drahý rám a investovať najmä 
do zušľachtenej okuliarovej šošovky. Cez 
takúto šošovku totiž vidí pacient o 10 - 
15 % lepšie ako cez šošovku, ktorá nemá 
žiadne úpravy. Ponúkame tri základné 
štandardné úpravy šošovky. Prvou je 
antireflexná vrstva. Bez nej sa 10 až 15 
% svetelných lúčov odrazí od povrchu 
okuliarovej šošovky. Tým pádom človek 
s okuliarmi bez antireflexnej vrstvy pri-
chádza o 15 % svetelných lúčov, ktoré do 
oka nevniknú. Antireflexná vrstva pre-
pustí aj tých 15 % a tým pádom umožňu-
je ostrejšie videnie. Potom je tu hydro-
fóbna úprava. Každý pacient s okuliarmi 

pozná situáciu, keď sa mu šošovka pri 
prechode z chladnejšieho prostredia do 
teplejšieho zarosí. Hydrofóbna úprava 
spôsobí, že šošovka sa rýchlejšie odrosí. 
Treťou úpravou je tvrdenie. Tým, že má 
šošovka niekoľko vrstiev laku, nepoškra-
be sa a je odolnejšia pri náraze. 

Niektorí ľudia kupujú dioptrické 
okuliare jednoducho na trhu alebo 
v hypermarkete. Sú bezpečné?

Takýmito okuliarmi síce zraku ne-
poškodia, problém je v tom, že korekcia 
nikdy nebude takpovediac ušitá na mie-
ru pacienta. Väčšina má totiž rozdielne 
dioptrie na ľavom a pravom oku. Lenže 
to vie zistiť len očný lekár. Každému, kto 
potrebuje okuliare, by som odporúčal 
najskôr si dať urobiť vyšetrenie a na zá-
klade jeho výsledku sa rozhodnúť, či si 
kúpi okuliare v optike alebo niekde na 
trhu. 

Ako je to so slnečnými okuliarmi?
Zafarbené okuliarové šošovky ne-

odporúčam celoročne nosiť u detí. Ako 
sme už spomínali, zrak je modelovateľ-
ný do siedmich rokov. Deti by teda mali 
nosiť slnečné okuliare len vtedy, keď je 
to naozaj potrebné, rozhodne nie stále. 
Funkciu zafarbenej okuliarovej šošovky 
vieme zakomponovať aj do dioptrických 
okuliarov. Dieťa, ktoré nosí dioptrické 
okuliare stále, by tento typ nemalo nosiť 
sústavne, lebo je veľmi pravdepodobné, 
že si na videnie cez zafarbené šošov-
ky zvykne natoľko, že sa uňho prejaví 
svetloplachosť. U dospelého človeka 
svetloplachosť nevzniká. Dospelý človek 
môže slnečné okuliare používať v pod-
state celoročne. Dôležité je, aby mali 
400-nanometrový filter. To je vlnová dĺž-
ka svetla. Len šošovka s takýmto filtrom 
zachytí svetelné lúče do 400 nanomet-
rov a chráni sietnicu pred poškodením. 

Zastavme sa ešte pri farbosleposti. 
Dá sa liečiť?

Farbosleposť je geneticky daná. 
Pacient sa s ňou narodí, liečiť ju nevie-
me. Len môžeme skonštatovať, že je 
farboslepý. Dokonca nevieme ani to, ako 
farboslepí ľudia vidia. Vieme len toľko, 
že oni majú vlastnú skúsenosť s vníma-
ním farieb. Keď ich niekto celý život učí, 
že toto je modrá, tak ju aj oni nazývajú 
modrou. Ale ako ju v skutočnosti vidia, 
to nevieme. Na zisťovanie poruchy far-
bocitu používame izochromatické ta-
buľky, za pomoci ktorých vieme určiť, či 
má pacient poruchy farbocitu zelenej, 
červenej alebo modrej farby. Keď má 
poruchu farbocitu vo všetkých troch 
farbách, vidí čiernobielo. Taký pacient 
by mal problém s určovaním všetkých 
farieb v izochromatickej tabuľke. Ale 
úplne farboslepých je len veľmi malé 
percento ľudí. 

Otázka na záver: Čo si myslí očný 
lekár o výroku, že oči sú oknami do 
duše?

Podľa mojich informácií v alternatív-
nej medicíne existuje odvetvie, ktoré sa 
zaoberá diagnostikovaním chorôb pomo-
cou pozorovania stavu očnej dúhovky. Či 
je táto metóda ozaj spoľahlivá, neviem 
posúdiť, pretože ako očný lekár sa po-
dobnými postupmi nezaoberám. -ada-

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslových orgánov. Sprostredkováva nám 
kontakt s okolitým svetom, prostredníctvom neho dokáže náš mozog spracovať ob-
razové vnemy, ktoré oko zachytí. Akákoľvek choroba alebo poškodenie zraku človeku 
značne skomplikuje život. V rozhovore s očným lekárom MUDr. Máriom Kolcunom 
sme rozoberali práve témy týkajúce sa rôznych ochorení zraku.
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Deti v špeciálnych triedach vzdelávajú pomocou 
pedagogiky Márie Montessori

Súčasťou projektu Tvorba škol-
ského vzdelávacieho programu 
a jeho overovanie v 1. a 5. ročníku 
základnej školy, ktorý prebieha na 
Cirkevnej základnej škole sv. Petra 
a Pavla, je aj kurz anglického jazy-
ka a rozšírené kompetencie učite-
ľov školy v anglickom jazyku, ale aj 
kurz pedagogiky Márie Montessori. 

„Projekt je momentálne vo fáze 
inovácie školského vzdelávacieho 
programu a predchádzala mu ak-
tivita, v rámci ktorej sa pedagógo-
via 1. stupňa vzdelávali na kurze 
pedagogiky Márie Montessori. Jej 
prvky sa v súčasnosti aplikujú pri 
výučbe žiakov CZŠ,“ uviedla špeciál-
na pedagogička Mgr. Alena Filarská 
a vysvetlila, že pedagogika Márie 
Montessori bola vyvinutá pre zdra-
vé deti, veľmi úspešne ju však apli-
kujú aj v dvoch špeciálnych triedach 
pre deti s mentálnym a telesným 
postihnutím. „V Bratislave je ma-
terská aj základná škola, kde apli-
kujú kompletnú pedagogiku Márie 
Montessori. Deti sa učia iným spô-
sobom, sami spoznávajú, sami bá-
dajú a prichádzajú na určité zákoni-
tosti. Motto tohto spôsobu výučby 
je pomôž mi, aby som to urobil 
sám. Učiteľ je len vodca, usmerňu-
je, navádza, ale deti samé bádajú, 
poznávajú. Učiteľ nezasahuje do 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
tak, že sa postaví k tabuli, píše, 
vysvetľuje. Deti sa učia cez vlastnú 
skúsenosť. Existuje veľa princípov 
pedagogiky Márie Montessori, 
jednou z nich je napríklad slobod-
ná voľba. Deti si samé vyberajú, čo 
chcú robiť, čomu sa chcú venovať 
a tiež, ako dlho sa chcú vybranej 
činnosti venovať. Z každého ma-
teriálu máme len jeden kus, preto 
keď má viacero detí záujem o tú 
istú činnosť, musia sa prispôsobiť, 
počkať, kým predošlé dieťa prá-
cu neukončí. Ďalšou zásadou je, 

že odkiaľ dieťa vec vezme, tam ju 
musí aj vrátiť. Z vonkajšieho po-
riadku prechádzame k vnútorné-
mu poriadku. Pedagogika Márie 
Montessori zahŕňa viac častí - cvi-
čenie praktického života, zmyslovú 
výchovu, matematiku, jazyk a koz-
mickú výchovu.“ 

V CZŠ aplikujú pedagogiku Márie 

Montessori už piaty rok. Zaujímalo 
nás, ako špeciálna pedagogička vní-
ma jej vplyv na napredovanie detí 
s telesným a mentálnym postihnu-
tím. „Princípy pedagogiky Márie 
Montessori ma nadchli hneď, ako 
som sa s nimi bližšie oboznámila. 
Je to o zmene myslenia, zmene 
štýlu vyučovania a napriek tomu, 
že v našich špeciálnych triedach 
máme deti s rôznym stupňom po-
stihu, mám pocit, že sa s nimi vý-
borne pracuje práve týmto spôso-
bom a že je to oveľa optimálnejšia 
výučba, ako klasické vysvetľovanie 
látky pri tabuli. Robíme konkrét-
ne praktické veci, v rámci ktorých 
deti skúšajú, hľadajú možnosti, pri-
chádzajú na riešenia, kontrolujú si 
chyby. Môžete si všimnúť, ako naše 
deti pracujú. Keď napríklad v rám-
ci cvičení praktického života niečo 
namrvia, alebo vylejú, hneď to za 
sebou aj upratujú. Vedia sami po-
utierať aj prach. Organizácia práce 
prebieha bez pedagóga, deti si ju 
musia zorganizovať samé. Myslím 
si, že takýmto spôsobom im dáva-
me veľa do života. Potom pomá-
hajú napríklad aj doma, čo určite 
poteší každého rodiča. Učíme sa 
aj piesne, básne, maľujeme, čí-
tame, píšeme, počítame a pod., 
ale robíme to iným spôsobom ako 
v klasických školách. Vďaka peda-
gogike Márie Montessori sa deti 
učia samostatnosti, sebestačnosti, 
ale aj ohľaduplnosti. Prospieva to 
aj ich celkovej integrácii. Môžem 
povedať, že u každého dieťaťa 

sme pobadali určitý posun vpred, 
čo nás veľmi teší. V niektorých ob-
lastiach by sa mohli od našich detí 
učiť aj zdravé,“ je presvedčená Mgr. 
Filarská. Počas našej návštevy v jed-
nej zo špeciálnych tried CZŠ sme si 
vyskúšali prácu s materiálom vyro-
beným špeciálne pre účely peda-
gogiky Márie Montessori. Činnosti 

ako vkladanie drevených valčekov 
rôznych rozmerov do správnych 
otvorov, alebo skladanie rôznofa-
rebnej kocky, ktoré má za úlohu roz-
víjať priestorovú predstavivosť, boli 
podnetné, zaujímavé, zábavné a na 
chvíľku nás úplne odpútali od rea-
lity podobne ako deti zo špeciálnej 
triedy.    -ada-

Strašidelný večierok na ZŠ Mlynská
Hoci obdobie strašidelných 

masiek, vyrezávaných tekvíc a hrô-
zostrašných príbehov nemá u nás 
dlhú tradíciu, žiaci Základnej školy 
Mlynská si ho v piatok 5. novembra 
2010 do sýtosti užili. Aby sa strašidiel 
nebáli, ale so strašidlami sa zabáva-
li, vychovávateľky ŠKD im pripravili 
„Strašidelný večierok“. 

V telocvični sa stretli rôzne čaro-
dejnice, mátohy, duchovia, upíri a iné 
hrôzostrašné bytosti. Nápaditých ma-
siek bolo neúrekom! Opäť sme boli 
svedkami, že keď sa talent našich detí 
spojí so šikovnými rukami ich trpezli-
vých rodičov a starých rodičov, vznik-
ne nádhera, ktorá najviac vynikne 
po zotmení. Svetlá sviečok sa ligotali 
na každom strašidielku inak, pretože 
každý súťažiaci dal doň kúsok svojej 
duše. Porota mala veľmi ťažkú úlohu 
vybrať tie najkrajšie strašidlá. Veru, 

bolo čo hodnotiť! Keďže 7 je magic-
ké číslo prichystali im sedem súťaží, 
kde mohli predviesť svoju silu, od-
vahu a súťaživosť. Súťažiacich všetci 
povzbudzovali a víťazov odmenili 
potleskom a sladkými odmenami. Na 
osvieženie sa podával žabí sliz. Striga 
Metlica s kamarátkami dušicami od-
menila všetkých, ktorí si priniesli svie-

tiace vyrezávané tekvice a lampióny. 
Koniec večierka sa niesol v zna-

mení tanečných kreácií všetkých stra-
šenia chtivých detí, ktoré odchádzali 
unavené, ale plné nadšenia, dobrej 
nálady a radosti z vydareného veče-
ra. Tak teda dostrašenia, priatelia!

Touto cestou by sme sa chce-
li poďakovať spoločnosti TESCO, 
Kvetinárstvu Rothová Oľga, firme 
EMPE – Emil Pecuch a p. Slavomírovi 
Rapáčovi za sponzorské dary.

Mgr. Babjarčíková A.
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Ing. Emil Jakubčo
kandidát na poslanca č. 5 za MČ Bokša

Mojimi prioritami sú:
- vybudovanie kanalizácie a chodníkov v Bokši
- prístavbou k MŠ vytvoriť spoločenskú miestnosť pre Bokšanov
- pravidelná údržba a kosenie futbalového ihriska

Nakladanie kapusty v materskej škole na Ul. A. Hlinku v Stropkove
Ročné obdobie – Jeseň nám 

ponúka veľa námetov na prácu 
s deťmi. Deti sú vnímavé a majú 
otvorené srdiečka pre všetko 
nové a krásne, teda i na spozná-
vanie ľudových zvykov. To sa od-
ráža aj v Školskom vzdelávacom 
programe, v ktorom je rozpraco-
vaný projekt spoznávania a roz-
víjania ľudových zvykov a tradícií 
nášho regiónu.

Počas jesene bolo v materskej 
škole množstvo sprievodných ak-
cií, spomenieme aspoň niektoré:

opekanie v školskej záhrade
Deň jabĺčka originálne ukážky 

hry na archaických hudobných 

nástrojoch v podaní pána A. 
Budinského z Očovej.

Nezabudnuteľný však ostane 
deň, kedy sa v materskej škole 
nakladala kapusta. Všetko bolo 
naozaj – čistenie kapusty, cibu-
le, strúhanie kapusty na hoblíku, 
nakladanie do suda spojené so 
spevom a ochutnávaním surovej 
kapusty. Vieme, že kapusta je bo-
hatá na vitamíny, minerály a iné 
zdraviu prospešné látky. Na kyslú 
kapustu budeme čakať tri týždne 
a potom budú v materskej škole 
kapustové hody, už teraz sa na ne 
tešíme.

kolektív MŠ

Olympijské festivaly detí a mládeže 2010
V súčasnej dobe vo voľnočaso-

vých aktivitách detí a mládeže sa 
prejavujú záujmy nielen o systé-
my informačných technológií, ale 
aj o rôzne pohybové a športové 
aktivity. V konečnom dôsledku ne-
dostatok pohybu a športu u detí 
a mládeže spomaľuje ich duševný 
vývoj a poskytuje väčší priestor pre 
šírenie negatívnych spoločenských 
javov. Preto sa naša škola rozhodla 
zapojiť do Olympijských festivalov 
detí a mládeže, ktoré zastrešovali 
rôzne druhy športov: plávanie, vo-
lejbal, basketbal, futbal, atletika, 
cyklistika, kolieskové korčule, mi-
nitenis. V týchto športoch prebehli 
školské kolá počas školského roka 
2009/2010. Súťažili v nich žiaci 
našej školy, čím sme chceli podpo-
riť ich pohybové aktivity a zdravý 
vývoj.

Našou odmenou za celoroč-
né snaženie v oblasti športu bolo 
ocenenie od vyhlasovateľov tých-
to aktivít Ministerstva školstva, 
Slovenského olympijského 
výboru a ZMOS-u. Okrem 
troch krajov, ktoré najlepšie 
obstáli v celkovom vyhod-
notení OFDMS 2010, boli 
plaketami ocenení siedmi 
najaktívnejší pedagógovia 
za aktívnu prípravu a orga-
nizáciu športových aktivít 
a čestnými uznaniami naj-
aktívnejšia škola v každom 
kraji. Za Prešovský kraj bola 
ocenená iba jediná škola, 
a to ZŠ na Konštantínovej 
ulici v Stropkove, ako najlep-
šia škola tohto projektu. Boli 
sme pozvaní na slávnostné 
celoštátne vyhodnotenie 

Olympijských festivalov detí a mlá-
deže 2010, ktoré sa uskutočnilo dňa 
27. 10. 2010 v Divadle Jána Palárika 
v Trnave. Ocenenia odovzdávali 

predseda SOV František Chmelár, 
predseda SAŠŠ Anton Javorka, 
podpredseda ZMOS Milan Muška. 
Ocenenie za jednotlivcov prevzal 
Stanislav Motyka a za ZŠ prevzali ria-
diteľka školy Mgr. Tatiana Spišáková 
a žiačka školy Barbora Zakovičová. 

Toto ocenenie je poďakovaním 
za aktívnu prácu v oblasti telesnej 
výchovy a športu, ktoré si veľmi ce-
níme a zároveň je to záväzok do bu-

dúcnosti, aby sme aj naďalej v našej 
škole skvalitňovali a prehlbovali 
vzťah detí k športu. Srdečne ďaku-
jeme primátorovi mesta Petrovi 
Obrimčákovi za pomoc pri organizo-
vaní účasti na slávnosti.

Vedenie ZŠ, Konštantínova 
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Kto stál na čele mesta 
v stredoveku

Postavenie miest v stredove-
ku záviselo od skutočnosti , kto 
bol jeho vlastníkom, či kráľ alebo 
feudál. Výhodnejšie na tom boli 
kráľovské mestá, ktoré získali rad 
privilégií , vďaka čomu sa mohli 
podstatne rýchlejšie hospodársky 
aj spoločensky rozvíjať než ostat-
né mestá. Začiatkom 15. storo-
čia došlo k právnej kategorizácii 
miest. Slobodné kráľovské mestá 
sa označovali latinským termínom 
civitas a všetky ostatné, zemepan-
ské mestá bez ohľadu na veľkosť 
boli označované ako oppidum, 
teda mestečká. Štruktúra vnútor-
nej organizácie miest (kráľovských) 
a mestečiek (zemepánskych) bola 
v podstate rovnaká, a tak to bolo 
aj v Stropkove. Výkonným orgá-
nom v meste bola mestská rada 
(magistratus). Tvorili ju richtár(-
judex) a prísažní (jurati cives), 
ktorých počet sa pohyboval v roz-
medzí od 8 – 10. Hlasy prísažných 
boli rovnocenné. Funkčné obdo-
bie mestskej rady trvalo spravidla 
jeden rok. Do kompetencii tejto 
rady patrilo v prvom rade bežné 
vybavovanie súdnych právomo-
cí v civilných i menších trest-
ných veciach všetkých mešťanov 
a ostatných obyvateľov mesta 
vrátane cudzincov, zdržujúcich sa 
na území mesta. Vyňatí spod tej-
to súdnej právomoci boli šľachtici 
a duchovní. Táto rada sa starala 
aj o každodenný život, spravovala 
mestský majetok a financie, bde-
la nad rešpektovaním zákonov, 
kráľovských nariadení a vlastných 
rozhodnutí. Vykonávala dozor 
nad činnosťou cechov a nad trh-
mi a jarmokmi. Zodpovedala za 
vnútornú bezpečnosť i vonkajšiu 

obranu mesta a organizovala vy-
beranie daní a poplatkov. Taktiež 
zastupovala aj záujmy mestečka 
pred zemepánom. Spomínaný 
richtár zvolával mestskú radu, 
ktorej zároveň predsedal. Tiež 
reprezentoval mesto navonok. 
Čo je však dôležité ešte spome-
núť je skutočnosť, že richtára si 
volili samotní zástupcovia mest-
skej rady spomedzi seba a po 
zvolení skladal úradom stanove-
nú prísahu. Na základe archív-
neho materiálu, vieme, že v 18. 
storočí sa voľba richtára konala 
na Juraja, teda 24. apríla. Prvým 
nateraz známym stropkovským 
richtárom je Jakub z roku 1466. 
Prvú kompletnú zostavu mestskej 
rady s uvedenými konkrétnymi 
menami poznáme z listu dato-
vaného 31. marca 1541. V tom 
čase mestskú radu tvorili richtár 
Juraj Bandas a osem prísažných, 
ktorými boli Bartolomej Apostol, 
Peter Jordan, Ján Dunnei, Pavol 
Chernenský, Matej Figulis, Andrej 
Budai, Michal Mikuda a Juraj Rab. 
Okrem richtára mestská rada voli-
la, prípadne menovala mestského 
notára (notarius), ktorý mal na 
starosti písomnú agendu mesta. 
Viedol mestskú knihu, vyhotovo-
val zápisnice z rokovaní mestskej 
rady, úradné listy richtára a prí-
sažných a iné písomnosti, neskôr 
k týmto povinnostiam pribudlo 
pravdepodobne aj vedenie účtov-
nej agendy. V pôsobení a kompe-
tenciách richtára a rady v meste 
počas celého stredoveku nena-
stali výrazné zmeny, ktoré by sme 
museli osobitne uvádzať.

Mgr. S. Rovňáková – Hričanová
Krajské múzeum v Prešove

na Vianočnú a Mikulášsku akciu
v dňoch 2. - 3. 12. 2010 (štvrtok, piatok)

na všetky
druhy tovaru

Ul. Hlavná v bývalom 
komunále na poschodí www.vytvarnehracky.sk
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Lisa Kleypasová
SLADKÝ OCKO

S v o j i m i 
p ô s o b i v ý m i 
a vzrušujúcimi 
románmi očarila 
Lisa Kleypasová 
milióny čitate-
ľov. Teraz nám 
ponúka príbeh 

jednej zo svojich najnezabudnu-
teľnejších postáv... Ona pochádza 
z nesprávnej strany kempového 
mestečka. Liberty Jonesová má sny 
a odhodlanie, ktoré ju ženú preč 
z texaského Welcome, ak sa jej po-
darí prinútiť svoje divé srdce, aby 
neovládlo jej myseľ. Hardy Cates 
miluje Liberty, no lásku k nej pova-
žuje za zakázanú. Jeho ambície sú 
väčšie než živorenie vo Welcome 
a Liberty je zbytočná kompliká-
cia. Oboch však k sebe ťahá niečo 
magické a opojné - nebezpečná 
príťažlivosť, silnejšia ako oni sami. 
On je jediný muž, ktorého nemôže 
mať. Keď Hardy opúšťa mestečko, 
aby uskutočnil svoje plány, Liberty 
sa po smrti matky ocitá s mladšou 
sestrou, ktorú vychováva sama. 
Po čase sa zoznamuje s bohatým 
magnátom - sladkým ockom, ako 
sa v Texase hovorí. Ich vzťah je však 
hlbší, než si ľudia myslia, a Liberty 
začína postupne odhaľovať tajom-
stvá z minulosti svojej rodiny. 

Bluess
NOVÝ ŽIVOT BEZ 

CHLAPA
Novela, kto-

rej dej sa odohrá-
va predovšetkým 
v Bratislave, v 
blízkosti Pezinka 
a okolí Banskej 
Bystrice, má ná-
zov evokujúci feministickú prózu. 
Muži, nebojte sa, tento dynamický 
príbeh s neočakávaným rozuzle-
ním je ozajstnou lahôdkou pre kaž-
dého, kto má rád napínavé čítanie, 
v ktorom však zaiskria aj humor 
a irónia. Ambicióznu novinárku 
Ninu postupne zneisťuje jej part-
ner Alex. Hoci sa mu na nej nič ne-
páči, rozchod tvrdošijne odmieta. 
Nina, úplne opantaná erotickými 
hrami, odmieta analyzovať každý 
varovný signál aj zistenia svojej 
priateľky. Precitne, až keď Milena 
za nevyjasnených okolností zahy-
nie. Vytriezvenie však znamená 
ďalšie nečakané komplikácie, na 
ich riešenie nestačí ani alkohol, ani 
odhodlanie skoncovať s Alexom. 
Keď sa napokon na takýto krok od-
hodlá, stane sa niečo, čo by jej ne-
napadlo ani v tom najhoršom sne. 

Podujatia
1.11.-30.11. Zimný inter-

net (od 9.00-16.00 hod.) – CVČ, 
1.11.-30.11. Premietanie roz-
právok a filmov (od 9.00-16.00 

hod.) – CVČ, 23.11. Farebný ateliér - tvorivé popoludnie – CVČ, 
25.11. Beseda o drogách pre deti ZŠ – CVČ, 25.11. Vianočné 
pozdravy - tvorivá dielňa – RKC, 26.11. Super počítačové hry 
– RKC, 28.11. 3. šachová liga - 6. kolo ŠK SP+ SK- Humenné 
– Humenné, 30.11. Módny návrhár - okresná súťaž, téma - 
Adventný veniec – CVČ, 30.11. Veselé farbičky - okresná súťaž 
– téma - Vianočné ozdoby - CVČ

Výstavy
1.11.-30.11. Veselé farbičky, téma - „Veselý jesenný 

strom“ – CVČ, 1.11.-30.11. Módny návrhár, téma – „Školská 
taška“ – CVČ, 1.11.-30.11. Modelárska výstava - CVČ

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - 1. ročník
Tohto roku sa 

prvý raz v histórii 
olympiád usku-
točnila Technická 
olympiáda - 1. 
ročník obvodné-
ho kola.

Vo štvrtok 
11. novembra 

2010 sme 
z o r g a -
n i z o v a l i 
v spolu-
práci s KŠÚ 
v Prešove 
Technickú 
o l y m p i á -

du v priestoroch ZŠ 
Mlynská pre žiakov 
5. - 9. ročníkov ZŠ 
a 1. - 4. ročníkov 
osemročných gymná-
zií z obvodu Stropkov 
a Medzilaborce. 
Súťaž otvoril pán ria-
diteľ ABC CVČ Mgr. 
Martin Blaško za prí-
tomnosti Mgr. Márie 

Šmajdovej zástupkyne KŠÚ v Prešove. Súťažilo sa v dvoch ka-
tegóriách: kategória A - pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 3. a 4. 
ročníka osemročných gymnázií ako súťaž dvojíc a kategória B 
- pre žiakov 5. – 7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka OG ako súťaž 
jednotlivcov. Teoretická časť prebiehala formou riešenia ve-
domostných testov a praktická časť prebiehala formou rieše-
nia praktických zadaní. Olympiáda sa uskutočnila v príjemnej 
súťažnej atmosfére a výsledky testov hodnotila porota v zlo-
žení: predseda - Ing. Vierka Štafurová, členovia- Mgr. Marián 
Vasilko a Bc. Daniela Ličková. Víťazi z obidvoch kategórií do-
stali diplomy a poukážky v hodnote 14, 10 a 6,- EUR.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, ktorých výsledky sú 
nasledovné:

Kategória A: 8. a 9. ročník ZŠ (dvojice): 1. miesto: 
Priputník Vladimír, Homza Nikolaj - ZŠ Havaj, 2. miesto: 
Bučková Štefánia, Murdzik Ján - ZŠ Bukovce, 3. miesto: 
Žatkovič Igor, Kobularčík Peter - ZŠ Mlynská

Kategória B: 5.-7. ročník ZŠ (jednotlivci): 1. miesto: 
Kuriľák Dávid - ZŠ Mlynská, 2. miesto: Pavlík Marián - ZŠ 
Havaj, 3. miesto: Semanco Martin - ZŠ Hrnčiarska

Prví úspešní riešitelia z obidvoch kategórii postupujú 
na krajské kolo. Budeme im držať palce, aby úspešne repre-
zentovali náš okres. Poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi 
Ing. Michalovi Jancurovi za poskytnutie priestorov na ZŠ 
Mlynská.

Narodeninové stolovanie
Minulý utorok dňa 9. 11. 2010 v rómskom komunitnom 

centre v spolupráci s ABC Centrom voľného času v rámci 
krúžku varenia rómske dievčatá predviedli ukážku stolovania 
k narodeninám. Tvorivosť im vôbec nechýbala. Vlastnoručne 
si vyrobili menovky a pozvánky. Stôl prestreli pekným obrusom 

Rubrika pripravená v spolupráci
s kníhkupectvom HVIEZDOSLAV

a vyzdobili skla-
danými servít-
kami. Pekne 
prestretý stôl 
je základom 
s l á v n o s t n e j 
udalosti. Každé 
s t o l o v a n i e 
plní význam-
nú úlohu pri 

príležitosti naro-
denín, menín... 
P r e s t i e r a n i e 
stola plní predo-
všetkým estetic-
kú funkciu. Stôl, 
ktorý je vkusne 
a správne pre-
stretý dokáže 
navodiť príjem-
nú atmosféru 

a to bolo cieleným úspechom nášho podujatia. Na konci tohto 
podujatia si dievčatá uvarili čaj a rozišli sa s príjemným poci-
tom, že sa niečo nové naučili.

VESELÉ FARBIČKY
Prišla jeseň, príroda hýri 

pestrými farbami. Čaro týchto 
jesenných farieb účastníci našej 
súťaže „Veselé farbičky“ preniesli 
do svojich zaujímavých kresbičiek. 
Do podujatia sa zapojili žiaci 1. – 4. 
ročníkov ZŠ okresu Stropkov. Deti 
zhotovovali svoje obrázky rôzny-
mi technikami na tému – „Veselý 
jesenný strom“. Obrázky zo súťa-
že si môžete pozrieť v priestoroch 
ABC CVČ do konca mesiaca no-
vember 2010.

Vyhodnotenie súťaže: 
1. miesto: Nikola Šeršeňová - ZŠ Hrnčiarska I. 
odd. ŠKD, 2. miesto: Natália Žolnová - ZŠ Havaj, 
3. miesto: Jaroslava Talianová - ZŠ Duplín

Za pekné obrázky sme odmenili aj týchto 
autorov: Jarko Dutko - ZŠ Hrnčiarska II. odd. 
ŠKD, Tatianka Jurková - ZŠ Miňovce, Veronika Petrašová - ZŠ 
N. Olšava, Juliana Kanalošová - ZŠ Lomné, Antónia Rudyová - 
ZŠ Chotča, Zuzana Konárová - ZŠ Breznica, Kristína Nemcová 
- ZŠ Mlynská 

DETSKÝ AEROBIC
AEROBIK je označenie pre skupinové cvičenie s hudbou 

vedené inštruktorom, cvičiteľom, alebo trénerom, určené 
zdravým jedincom s vekovým obmedzením.

Aj v tomto školskom roku funguje atraktívny krúžok pre 
Vaše deti. Cieľom krúžku je zvýšiť pohybovú stránku našich detí. 
Zladiť ľahké tanečné kroky s pohybom tela, sprevádzané hud-
bou a hlavne, čo tu určite nebude chýbať je – zábava! Je dobré, 
ak sa deti venujú krúžkom so športovým zameraním. Učia sa 
správne držať 
svoje telo, zís-
kavajú kondí-
ciu a vedia aj 
správne relaxo-
vať. To všetko 
prispieva k ich 
zdravému vý-
voju, psychic-
kej rovnováhe 
a životnému 
štýlu.

VEĽKÝ VÝPREDAJ KNÍH!!!
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PLASTOVÉ 
OKNÁ

6-komorové
za cenu

5 komorových
OVERENÁ KVALITA za SUPER CENY

VCHODOVÉ DVERE
v cene od 265,- €

INTERIEROVÉ DVERE
v cene od 45,- €

AKCIA
50% zľava na montáž
50% zľava na žalúzie

www.damijo.skDAMIJO KOMPLET s.r.o.
SVIDNÍK
ul. Sov. hrdinov 151/9
Tel.: 054/752 4094
 0905 409 727
E-mail: damijo@post.sk

BARDEJOV
Radničné nám. 10
Tel.: 054/470 6773
 0918 515 456
E-mail: damijobj@post.sk

PREŠOV
ul. Levočská 1
Tel.: 051/778 3259
 0918 390 163
E-mail: damijopo@post.sk

Hlavná 65
(obchodný dom)
STROPKOV

Aktuálna ponuka na
WWW.PEHACOM.SK

Tel.: 742 2938      Mobil: 0905 253 489

INTERNET ADSL – AKCIA:
Dátovo neobmedzené pripojenie rýchlosťou 2048 kbit/s za 
11,90 €/mesiac, 2560 kbit/s za 14,90 €/mesiac, 3584 kbit/s 
za 18,90 €/mesiac počas celej doby viazanosti (18 mesiacov).

CD média od 17 
centov (5,12 Sk), 
DVD média od 20 
centov (6,03 Sk) SUPER AKCIA:

značkový 20“ LED monitor LG za 114,- €

Všetko na splátky len 20,- € mesačne

NOTEBOOK TOSHIBA C660 s WINDOWS W7 HOME PREMIUM
Notebook TOSHIBA C660, 15.6“HD, IntelT4500, 3G RAM, 320GB, DVD/RW, 
kamera, Wifi, Bluetooth, numer.klav, Win7Prem 64bit, SK

V akcii za 529,- € !!!

PRACOVNÉ PONUKY

Minulý štvrtok v rámci kampane „Študentská kvapka krvi 
2010“ darovali krv na HTO vo Svidníku títo bezpríspevkoví 
darcovia krvi: Gabriel Hoško (19.) - Svidník, Michal Vaňko (10.) 
- Ladomirová, Nikola Remetová (4.) - Mestisko, Jaroslav Reme-

ta (46.) - Mestisko, Viera Baloďanská (prvodarkyňa) - Rakovčík.

Od srdca k srdcu

Vďaka Vám za Váš šľachetný čin!
ÚzS SČK Svidník

PIZZA ZUZANA

PRAVÁ TALIANSKA PIZZA

Kontakty:
0902 108 005
0948 321 800
0915 327 300
054 752 0846

E-mail: zuzana@pizzazuzana.sk
www. pizzazuzana.sk

Donášková služba zdarma
Mimo mesta pri kúpe viac ako 3 pizze

Zuzana Hajduková, Mierová 2197/47, 089 01 Svidník
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fotoslužby, priestor 75,5 m2 + spo-
ločné priestory, priestor 23,1 m2 + 
spoločné priestory, priestor 16,4 
m2 + spoločné priestory vhodné na 
kancelárie a iné, voľné nebytové 
priestory na ul. Hrnčiarskej v rodin-
nom dome - bývalá Mestská polícia 
- priestor 14 m2 + spoločné priesto-
ry. Bližšie informácie o nájomných 
priestoroch Vám poskytneme pri 
osobnom jednaní v podniku Služba 
m.p. alebo na č. t. 054/742 2657, 
kl. 205, 201.
* Predám pozemok v Stropkove 

pri jazdeckom areáli. Tel.: 0907 
460 949.
* Predám 2-izb. byt. Tel.: 742 

8745.
* Predám rodinný dom v 

Stropkove. Tel.: 0902 220 440.
* Dám výhodne do prenájmu 

priestory 270 m2 v obchodnom 
dome. Tel.: 0915 869 384.
* Predám 3-izb. byt v OV (73 m2) 

na ul. Hrnčiarskej. Tel.: 0908 892 
403.
* Kúpim chalupu v okolí Stropkova. 

Tel.: 0911 156 839.
* Predám dom s garážou s 10-áro-

vým pozemkom v Bokši. Cena 35 
000,- €. Tel.: 0903 805 551.
* Ponúkame na predaj 3 – izbo-

vý neprerobený byt v Stropkove, 
blízko centra mesta. Tel.: 0911 173 
525.

AUTO-MOTO
* Predám prívesný vozík sport 

jacht. Veľmi dobrá cena. Tel.: 0908 
253 411.
* Predám Škodu 105 L, r. v. 1986, 

garážovaná, ťažné, STK 7/2012, 
s prívesom jacht. aj bez. Tel.: 742 
2669.

PREDÁM

* Predám odstavčatá. Tel.: 0908 
854 981, 742 2281.
* Predám kombinovanú chladnič-

ku. Tel.: 0903 905 642.
* Predám ošípanú. Tel.: 742 2173. 
* Predám zachovalú kuchynskú 

kachľovú pec. Tel.: 742 2540.
* Predám sádzač na zemiaky. Tel.: 

0907 307 175.
* Predám palivové drevo s dovo-

zom 30,-€/m3. Tel.: 0908 347 619.
* Predám mladé nosnice v znáške. 

Tel.: 0904 162 755.
* Predáme odstavčatá. Tel.: 0944 

339 448.
* Predám teľacie mäso. Tel.: 0902 

104 564.
* Predám yorkshirských teriérov 

po rodičoch s PP. Cena dohodou. 
Tel.: 0918 517 966.

NEHNUTEĽNOSTI
* Predám byt. Tel.: 0902 100 619.
* Vezmem do prenájmu byt v 

Stropkove. Tel.: 0915 745 835.
* Služba mestský podnik Stropkov 

ponúka na prenájom od 15. 11. 
2010 tieto voľné nebytové priesto-
ry v Dome služieb na ul. Hlavnej 
52/25 v Stropkove: - priestor 130,6 
m2 + spoločné priestory - bývalá 

* Predám ŠKODU FABIA 1,2, r. v. 
2005, 90 000 km. Tel.: 0907 956 
389.
* Predám nové zimné pneumati-

ky na diskoch Š-Felícia, cena 140,- 
€/4ks. Tel.: 0907 688 760.
* Kúpim vlečku za auto. Odhlásenú. 

Tel.: 0902 281 819.

KÚPIM
* Kúpim pokazenú pílu Husqvarna 

254 alebo 262 na súčiastky. Tel.: 
0903 995 675.

RÔZNE
* Zdá sa Vám, že veľa platíte 

za PZP? Príďte sa poradiť k 
nám, zadarmo! Pracujeme s 
Union, Wüstenrot, Uniqa a ING 
poisťovňou. Tešíme sa na Vás. Tel.: 
0915 879 228.
* Ponúkam výcvik psov. Tel.: 0910 

798 324

OBČIANSKA INZERCIA

www.lacne-notebooky.eu
www.naplne-do-tlaciarni.sk
Tel.: 0907 664 322

Ponúkame na predaj alebo prená-
jom prevádzkovú budovu v Strop-
kove – časť Sitníky, vhodnú na 
podnikateľské účely (reštaurácia, 
výrobná časť, obchod, kancelárie, 
sklady, príp. s pomocou fondov EÚ 
vhodná ako motorest alebo pen-
zión). VÝHODNÁ CENA.
Tel.: 0911 173 525

* Opravujem kachľové pece. Tel.: 
0910 798 324.
* Výroba a predaj bytových 

a záhradných doplnkov. www.
marceldzavoronok.estranky.sk
* Hľadám spolucestujúceho 

Stropkov - Prešov, Po-Pi, odchod 
5,40 hod. zo Stropkova, odchod 
15,3é hod. z Prešova. Tel.: 0908 
841 610.
* Požičovňa spoločenských šiat 

a doplnkov ponúka exkluzívne 
elegantné šaty z USA za ceny, ktoré 
Vás potešia. Stropkov. Tel.: 0907 
555 831, mail: cimbijan@azet.sk.
* Piesok + štrk + kamenivo + 

dovoz. Kvalitný. Lacno. A realizácia 
strojových betónových poterov. 
Tel.: 0911 100 768.

DARUJEM
* Darujem mačiatka. Tel.: 0905 

776 805, 0908 972 398.
* Darujeme maštaľný hnoj. Tel.: 

742 3585.

Montáž strešných snehových 
zábran.

Tel.: 0905 480 575

Prenájom náradia.
Tel.: 0915 948 791

PRACOVNÉ PONUKY
Agentúra TIMEA - práca v Anglicku 

a ČR pre ženy, mužov a páry.
Tel.: 0904 891 941

* Prijmem vyučenú kaderníč-
ku s praxou. Tel.: 0907 182 122 
(Kaderníctvo Janka)
* Ponúkame prácu predavačky/-

ča záb. pyrotechniky na december, 

Vykonávam obklady, dlažby, 
podlahy, maľby, stierky, 

sadrokartóny, bytové jadrá. 
Všetko za rozumné ceny.

Tel.: 0907 904 541

Stropkov nám. SNP 1 – v budove starej pošty na 1. poschodí
Mobil: 0907 693 450    e-mail: realitysp@lureta.sk
www.lureta.sk,    www.topreality.sk,    www.reality.sk

Výhodne od Vás ODKÚPIME vašu nehnuteľnosť, aj zadĺženú.

!!! NAJLACNEJŠÍ BYT V STROPKOVE ZA !!!
!!! BEZKONKURENČNÚ CENU !!!

!!! POZOR !!!

Ponúkame na predaj vnútorný, krásny a veľký 2 izbový byt na 2 poschodí, ktorý sa 
nachádza v príjemnom tichom prostredí na ul. Matice slovenskej v tehlovom dome. 
Byt je čiastočne prerobený.

LEN ZA  23 235,74 € (700 000,- Sk)

Ponúkamé lacné letenky a ubytovanie do celého sveta.
Vstupenky TICKET ART

Uzatvorte si bez poplatku do 31. 12. 2010 ČSOB STAVEBNÉ SPORENIE s úrokom až 22,5 %

Najvýhodnejšie PZP, Životné a neživotné poistenie.

LESKOM, s. r. o. 
v zastúpení: Ing. Mária Lešková
Cintorínska 550/61, 091 01 Stropkov

054/742 3919, 0905 752 679
leskovamaria@stonline.sk

PONÚKA KOMPLEXNÉ
ÚČTOVNO-EKONOMOCKÉ SLUŽBY,
PORADENSTVO A SPRACOVANIE:
- jednoduchého účtovníctva
- podvojného účtovníctva
- miezd a personálnej agendy
- daňových priznaní pre FO aj PO

Zatepľovanie fasád polystyré-
nom alebo minerálnym vlák-

nom, nanášanie dekoratívnych 
omietok, montáž sadrokartónu, 
stierky a maľby, všetko s kvalit-
nými mate riálmi a so zárukou.
Tel.: 0908 344 443,
Tel.: 0907 555 098,
Tel.: 0907 535 862.

Realizácia montovaných nízkoener-
getických rodinných domov na kľúč 
za bezkonkurenčné ceny na našom 
trhu. Vynikajúce tepelnoizolačné 
vlastnosti, výrazná úspora energií, 
10 ročná záruka. V prípade záujmu 
Vás pozývame na prehliadku mon-
tovaného domu, ktorý je momen-
tálne vo výstavbe vo Vašom okrese.
Tel.:  0944 205 820

v našich predajniach vo Svidníku, 
Stropkove a Bardejove. Výhodné 
platové podmienky. Podmienky: 
vlastný telefón, zodpovednosť, bez-
úhonnosť. Tel.: 0902 506 395.
* Prijmeme pracovníkov - zámoč-

ník, zvárač CO 2 (štátne skúšky), ho-
rizontkár, sústružník, frézar, všetko 
CNC. Tel.: 0911 771 525.

Husqvarna - ul. Akademika Pavlova,
kontakt: 0905 321 204

Posezónny výpredaj
záhradnej a lesnej techniky 

Zľavy až do 10 %
Ponúkame aj pracovné odevy a pomôcky.

TOTÁLNY VÝPREDAJ
V PREDAJNI
KVATRO
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O. Brendza navrhuje ako podmienku pre I. triedu natáčanie videozáznamu
Štvrtkovým zasad-

nutím disciplinárnej ko-
misie uzavrel formálne 
Ondavský oblastný fut-
balový zväz vo Svidníku 

rok 2010, ktorý sa niesol v znamení 
viacerých strategických tém. V jeho 
úvode sa stal na základe výsledkov 
Volebnej konferencie Ondrej Brendza 
tretíkrát zväzovým predsedom, vďaka 
čomu získal mandát kontinuálne po-
kračovať so svojimi spolupracovník-
mi v rozbehnutých projektoch. Pred 
začiatkom nového súťažného ročníka 
potešili futbalovú verejnosť v ondav-
skom regióne informácie o postupe 
bývalého tradičného účastníka I. 
triedy ŠK Chotča medzi súťažnú elitu 
OOFZ a návrat na scénu ŠK Duplín. 
„Pri súčasnom trende sme nesmier-
ne radi, že tímy nám neubudli, ale po 
V. Mirošove a Bukovciach sa naopak 
vrátil aj Duplín. Okrem toho mám 
informácie, že vo viacerých kluboch 
sa podarilo stabilizovať hráčske 
kádre a ekonomické zázemie, čo sa 

premietlo do vyššej úrovne jednot-
livých stretnutí. Na druhej strane 
nás neteší, že opäť nikto nepostúpil 
do V. ligy, kde nás momentálne re-
prezentuje iba Kalnište. Ak sa za-
myslíme nad tým, že v posledných 
rokoch nikto, s výnimkou Kalnišťa 
a Kukovej, nepostúpil a ani nezostú-
pil do II. triedy, neviem si vysvetliť, 
prečo sme v tomto roku zazname-
nali na našich trávnikoch nervozitu 
na historicky najvyššej úrovni. Tento 
fakt nás naozaj mrzí a vyhodnoteniu 
aktuálnej situácie sa budeme precíz-
ne venovať,“ poznamenal predseda 
OOFZ vo Svidníku Ondrej Brendza. 

Jedným z riešení ako predísť ne-
želaným javom na futbalových tráv-
nikoch je prísnejší režim kontroly. 
O. Brendza chce v tejto súvislosti, po 
vzore VsFZ alebo iných oblastných 
zväzov, navrhnúť Rade a Výkonnému 
výboru OOFZ zavedenie povinnosti 
zhotovovať v stretnutiach I. triedy, 
dospelých videozáznam. „Stále sme 
v situácii, kedy máme k dispozícii 

tvrdenie proti tvrdeniu a len ťažko 
sa nám prijíma rozhodnutie akcep-
tovateľné všetkými stranami. V prí-
pade konfliktnej situácie si pozrieme 
na zväze videozáznam a v tomto 
prípade garantujem, že dokážeme 

kvalifikovane posúdiť priebeh zápa-
su, resp. konkrétne sporné momen-
ty. Myslím si, že kluby by v dnešnej 
dobe nemali mať problém s technic-
kým splnením tejto podmienky a po-
kiaľ tento návrh prejde v Rade a VV, 
pripravíme manuál, kde podrobne 
vysvetlíme ako záznam natáčať,“ vy-
svetľoval O. Brendza.

Paralelne s diskusiou ako odstrá-
niť neželané javy z našich zelených 
trávnikov prebieha realizácia projektu 
v rámci Konvencie rozhodcov, ktorú 
podpísali UEFA a SFZ. V našich pod-
mienkach sa podpora rozhodcovstva 
premietla do vybavenia oblastných 
zväzov modernou technikou a arbitri 
– nováčikovia dostali sadu obsahu-
júcu výstroj, plus základné pomôc-
ky. „V našich podmienkach sa nám 
podarilo vyškoliť šiestich mladých 
rozhodcov, ktorí odvádzajú pocti-
vé služby. V tomto smere by som si 
však dovolil apelovať aj na kluby. 
Na Aktíve ŠTK od viacerých funkcio-
nárov odznelo, že na zápasoch rad-
šej privítajú mladších a minulosťou 
nezaťažených rozhodcov, no často 
sa stáva, že ich trpezlivosť im do-
chádza prirýchlo, čo ma za následok 
ukončenie rozhodcovskej kariéry po 
pár zápasoch. Každý z nás začínal 
s futbalom, či v zamestnaní a po-
kiaľ sme sa v novom prostredí našli, 
chvíľu nám to trvalo. Rovnaké je to 
aj s rozhodcami, ktorí začínajú pís-
kať. Opakujem to takmer v každom 
rozhovore, ale bez spolupráce zväzu, 
rozhodcov, delegátov, funkcionárov, 
hráčov a fanúšikov sa naozaj ďale-
ko nedostaneme. Rešpektujem, že 
emócie patria k futbalu, no skúsme 
byť voči sebe viac tolerantní a som 

si istý, že výsledky sa dostavia,“ zdô-
raznil O. Brendza. 

Rok 2010 sa na Slovensku vo 
všeobecnosti niesol v znamení 
účasti reprezentačného tímu na 
Majstrovstvách sveta v Juhoafrickej 

republike a volebných konferencií, 
ktoré potvrdili zmeny v našom fut-
balovom hnutí, pretože na stolič-
ku predsedu Východoslovenského 
futbalového zväzu zasadol Richard 
Havrilla a prvým šéfom slovenského 
futbalu sa stal Ján Kováčik. „Myslím 
si, že z doterajšieho pôsobenia 
J. Kováčika je vidieť nový trend 
riadenia SFZ a jeho štruktúr. Nový 
prezident má priamy ťah na bránu, 
čo je iba dobré, lebo pred ním stojí 
neľahká úloha vytiahnuť zväz z čer-
vených čísel, udržať latku nastavenú 
štartom na MS a postaviť národný 
štadión. Verím, že táto zmena pro-
speje celému hnutiu a teda aj ama-
térskemu futbalu, ktorý funguje 
práve v našich podmienkach,“ pripo-
menul O. Brendza. 

Už po volebnej konferencii pred-
seda OOFZ vo Svidníku pripomenul 
slová J. Kováčika, že štát, spoločnosť, 
šport a kultúra sú spojené a neodde-
liteľné nádoby. Preto sa O. Brendza 
nezabudol poďakovať samosprávam, 
ktoré v uplynulých štyroch rokoch 
vo svojich mestách a obciach pod-
porovali, napriek neľahkej situácii, 
futbal a šport. „Chcem sa poďakovať 
primátorom všetkých troch miest 
v našej oblasti, starostom obcí a po-
slancom miestnych zastupiteľstiev, 
kde futbal i vďaka ich podpore fun-
goval. Naopak, chcem apelovať na 
obce, v ktorých futbal upadal, aby 
ich obyvatelia zvážili, koho podpo-
ria na funkciu starostu a poslancov. 
Právo voliť je slobodným rozhodnu-
tím a preto verím, že v našom regi-
óne v deň komunálnych volieb neza-
budneme svojim hlasom podporiť aj 
šport,“ dodal O. Brendza. Imrich Makó

Deväťdesiatročnej 
histórii futbalu 
v Stropkove a jeho 
prítomnosti, ktorú tvo-
ria tri stovky mladých 
futbalistov, spolu s ich 
úspešnými trénermi, 
musí patriť budúc-
nosť s lepšími a modernejšími podmienkami. 
Stropkovská futbalová rodina si zaslúži oveľa 
viac radosti na zelených trávnikoch a pre-
to som sa rozhodol v komunálnych voľbách 
2010 podporiť projekt Ľuba Reitera a kan-
didáta na poslanca MsZ Ondreja Brendzu. 
Obidvoch poznám dlhé roky a pre mňa 
osobne sú autoritami, ktoré v spolupráci 
so samosprávou dokážu naštartovať novú 
epochu organizovaného futbalu v našom 
meste. Pri budovaní ich vízií som pripravený 
pomôcť skúsenosťami a kontaktmi z môj-
ho portfólia. Ľ. Reiterovi a O. Brendzovi dr-
žím palce, lebo viem, že sa dali na náročnú 
cestu, ale zároveň sa teším, v prípade, ak 
dostanú priestor na realizáciu svojich myšlie-
nok, na úzku spoluprácu s nimi.

S pozdravom Ľuboš Micheľ
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Sekretariát OOFZ:
1. Oznamuje, 

že zasadnutie Rady 
a Výkonného výboru 
sa uskutoční 25. no-

vembra 2010 o 17.00 hod. na sek-
retariáte OOFZ vo Svidníku.

Úradná správa č. 19 zo 
dňa 18. novembra 2010

DK OOFZ:
1. Trestá hráča FO Gribov 

Štefana Mulíka, č. RP 761219, za-
stavením činnosti na 3 stretnutia 
nepodmienečne od 18. 11. 2010, 
podľa P1/5b, popl. 2 EUR. 

OOFZ Svidník

Prvé víťazstvo pre Tisinec
Siedme kolo pri-

nieslo pre niekoho prvé 
víťazstvo, pre niekoho 
prvú prehru. Líder sú-
ťaže aj v tomto stretnu-

tí dokázal svoje postavenie a hladko 
zdolal Svidničku. Prvú prehru utrpel 
Centrál „D“, keď nestačil na domá-
cich Brusničanov. V tabuľke si po-
radie vymenili Staškovce s Bokšou 
keď boli úspešnejší v ich vzájom-
nom zápase. V stretnutí dvoch po-
sledných celkov tabuľky vyšli víťaz-
ne Tisinčania. Za minuloročnými 
výsledkami zaostáva Oľšavka, kto-
rá prehrala v domácom prostredí 
s Centrálom „E“, hlavne vďaka plné-
mu bodovému zisku Ščura a Palka. 
Druhé víťazstvo hostí v tomto kole 
zabezpečila Breznica, ktorá zdolala 
V. Hrabovec. 

Výsledky:
 STOP Oľšavka - ŠŠK Centrál 

Svidník „E“ 8:10 (Harvilko 2,5;Mulik, 
Grešlik po 2; Harmada 
1; Pašeň 0,5 – Ščur, 
Palko po 4,5; Baran 
1), JMC Lužany pri 
Topli – STO Svidnička 
15:3 (Čižmár. Ľ. Tomko 
po 4,5; E. Tomko 3; 
Cigán 2,5; Sabol 0,5 
– T. Noga 2; Kosť 1), 
Stropkov „D“ Tisinec - 
TJ Radoma 11:7 (Jurko 

4; J. Čabala ml., Bunda po 3; Jurečko 
1 – Ľ. Pavlišin , Radomský po 2,5; 
Dančišin 1,5; Surma 0,5), STO 
Brusnica - ŠŠK Centrál Svidník „D“ 
12:6 ( M. Antoš 4,5; Ľ. Antoš , Fečko 
; J. Antoš po 2,5 – Petrí, 3; Dudáš 
2; Antoš 1), GS V. Hrabovec – STO 
Breznica 4:14 (Kapa 2; V. Medvec, 
Miľo po 1 – Goč ml., Kuriľak po 
4,5 ; Goč st. 3,5; Bičej 1,5), TJ ŠM 
Staškovce - Stropkov „C“ Bokša 
11:7 (Gojdič 4,5; Michľovič 3,5; R. 
Maliňak 2,5; Homza 0,5 – J. Bedruň 
3; Malina 2; Polivčak, Bujdoš po 1).

V 8. kole, ktoré je na progra-
me 26.11.2010 (piatok) sa stretnú: 
STOP Oľšavka – TJ ŠM Staškovce; ŠŠK 
Centrál Svidník „E“- STO Svidnička; 
TJ Radoma - JMC Lužany pri Topli; 
ŠŠK Centrál Svidník „D“ - Stropkov 
„D“ Tisinec; STO Breznica - STO 
Brusnica; Stropkov „C“ Bokša - GS V. 
Hrabovec. 

-ku-

1. JMC Lužany 7 7 0 0 106:20 21
2. STO Brusnica 7 6 0 1 86:40 19
3. ŠŠK Centrál Svidník „D“ 7 6 0 1 85:41 19
4. STO Svidnička 7 5 0 2 89:37 17
5. TJ ŠM Staškovce 7 4 0 3 56:70 15 
6. Stropkov „C“ Bokša 7 3 1 3 63:63 14
7. STO Breznica 7 3 1 3 70:56 14
8. ŠŠK Centrál Svidník „E“ 7 2 2 3 62:64 13
9. GS V. Hrabovec 7 2 0 5 35:91 11
10. STOP Olšavka 7 1 0 6 43:83 9
11. Stropkov - Tisinec D 7 1 0 6 35:91 9
12. TJ Radoma 6 0 0 6 26:100 7

Tabuľka

SUPERLIGA ŽIEN V STOLNOM TENISE 2010
5. kolo – 27. 11. 2010:

O 10.00 hod.: Miňovce – Nitra
O 16.00 hod.: Miňovce – Dun. Streda

Stretnutia sa odohrajú v športovej hale SOUP

Futbalisti Gymnázia Stropkov so šancou postúpiť 
na Medzinárodné majstrovstvá do Brazílie

Celoslovenská školská 
postupová súťaž vo futba-
le stredných škôl v kategó-
rii chlapcov (ročník naro-

denia 1. 1. 1994 – 31. 12. 1996)
Obvodné kolo – Stropkov, 

3.11.2010 – výsledky: SOŠ Stropkov 
– Gymnázium Medzilaborce 
5:1, Gymnázium Stropkov – 
SOŠ Stropkov 1:0, Gymnázium 
Stropkov – Gymnázium 
Medzilaborce 4:1.

Poradie: 1. miesto: 
Gymnázium Stropkov, 
2. miesto: SOŠ Stropkov, 
3. miesto: Gymnázium 
Medzilaborce.

Regionálne kolo – 
Prešov, 9. 11. 2010 – výsled-
ky: Gymnázium Stropkov 
– Obchodná akadémia 
Prešov 0:0, Obchodná aka-
démia Prešov – Gymnázium 
Giraltovce 6:0, Gymnázium 
Stropkov – Gymnázium 
Giraltovce 7:0.

Poradie: 1. miesto: 
Gymnázium Stropkov, 2. 
miesto: Obchodná akadémia 
Prešov, 3. miesto: Gymnázium 
Giraltovce.

Krajské kolo – Prešov, 11. 11. 
2010 – výsledky: SOŠ Bardejov – 
Obchodná akadémia Vranov 3:0, 

Gymnázium Stropkov – Obchodná 
akadémia Vranov 4:0, Gymnázium 
Stropkov – SOŠ Bardejov 1:1.

Poradie: 1. miesto: Gymnázium 
Stropkov, 2. miesto: SOŠ Bardejov, 
3. miesto: Obchodná akadémia 
Vranov.

Majstrovstvá SR sa uskutoč-
nia do 10. 3. 2011 v zatiaľ neur-
čenom meste a celoslovenský ví-
ťaz postupuje na Medzinárodné 

majstrovstvá do Brazílie, v termíne 
10. – 18. 4. 2011

O postup Gymnázia Stropkov 
na Majstrovstvá SR sa zaslúži-
li: Tadeáš Jakub, Lukáš Škublik, 
Martin Keselica, Jakub Lukáč, 
Pavol Kopolovec, Kristián Micheľ, 

Filip Jakubov, Daniel Čabala, Pavol 
Šafranko, Martin Lehocký, Richard 
Skasko, Matúš Kokinda, Denis 
Jačisko, Tomáš Čenger, Samuel 
Petra, Martin Gajdoš.

Mgr. Vladimír Bodnár

1. Topoľčany 7 7 0 0 62:8 21
2. Miňovce 7 6 0 1 52:18 19
3. Nitra 7 6 0 1 51:19 19
4. Dun. Streda 7 4 2 1 44:26 17
5. Valaliky 7 4 1 2 38:32 16
6. Ružomberok 7 3 1 3 38:32 14
7. Pov. Bystrica 7 2 2 3 34:36 13
8. Trnava 7 2 1 4 32:38 12
9. Malacky 7 1 2 4 26:44 11
10. Topoľčany 7 1 1 5 24:46 10
11. Bziny 7 1 0 6 11:59 9
12. Mlynky 7 0 0 7 8:62 7

Tabuľka
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Začína sa halová futbalová sezóna
Mestská liga v halovom futbale vo Svidníku sa začína 4. 12. 2010. 

Organizátor súťaže prijíma prihlášky do 25. 11. 2010.
Info: Miroslav Blanár – 0907 910 989.    -r-

Hrané dňa 21. 11. 2010
Stropkovské áčko cestovalo na 7. kolo do predposled-

ného tímu súťaže a zápasy aj takýmto spôsobom vyvíjali. 
Stropkovské béčko privítalo za svojimi stolmi v Tisinci súpera z 
Lemešian a tu sú výsledky obidvoch stretnutí.

TJ SOKOL TORYSA - STMK STROPKOV A 0:18 
Body: Bunda Pavol, Mitter, Fiľarský a Stolárik po 4,5

STMK STROPKOV B TISINEC - STO LEMEŠANY 5:13
Body: Čabala Jaroslav st. 2, Hrušč 1,5, Kočiš 1 a Timan 0,5
V ďalšom kole privíta áčko na domácej palubovke Svidník C a béčko 

cestuje do Prešova, kde sa stretne so ŠK ZŠ Sibírska Prešov. Začiatok obi-
dvoch stretnutí je v nedeľu 28. 11. 2010 o 10.00 hod. Výsledky tejto súťaže, 
ale i ďalších ako aj úspešnosť, štatistiky, rebríčky a tabuľky nájdete na in-
ternetovej stránke www.dugi.sk     -jb-

IV. liga sk. šarišsko-dukelská

ŠACH
Žiacka liga v šachu

Majstrovstvá Košíc v šachu mládeže pokračovali v sobotu dru-
hým kolom. 

Hralo sa na 7 kôl s časovým limitom 2x20 minút na partiu 
a turnaja sa zúčastnilo 45 hráčov. 

Úspešne si počínali aj naši mladí šachisti. Samuel Sakalík (Svidník) zo 
ziskom 4,5 bodu obsadil druhé miesto v kategórii do 14 rokov a sekundoval 
mu Matúš Kotora z ABC CVČ Stropkov, ktorý obsadil tretie miesto v tejto 
kategórii. 

V kategórii do 11 rokov Edo Paňko (ABC CVČ Stropkov) zaváhal v po-
slednej partii a tak mu tretia priečka ušla o pol bodu. V kategórii do 16 
rokov Rado Paňko (ABC CVČ Stropkov) podobne pokazil vyhranú pozíciu 
a nedosiahol na umiestnenie v prvej trojke.

Kompletné výsledky nájdete na www.stropkov-svidnik.chess.sk

3. liga družstiev
V nedeľu 21. 11. pokračovala 3. liga družstiev už piatym kolom. V tom-

to zápase si naši šachisti počínali podstatne lepšie ako pred týždňom a na 
pôde družstva Reinter Humenné „B“ dominovali v pomere 6,5:1,5.

Víťazstvá zaznamenali na druhej šachovnici Eduard Paňko st., 3. Marek 
Kosť, 4. E. Frandofer, 6. Kamil Butala, 7. Viliam Mitalčák, 8. Slavo Sakalik 
a pol bodu za remízu pridal na jednotke Peter Brudňak.

Najbližší zápas odohráme 19.12. v Soli.
Kompletné výsledky nájdete na www.stropkov-svidnik.chess.sk

Srdečné blahoželanie
jubilantom

Okrúhle narodeniny 55 rokov oslávil uplynulý štvrtok hráč STOP 
Oľšavka Michal Grešlik. OOSTZ mu touto cestou želá predovšetkým 
pevné zdravie, lásku, šťastie, rodinnú pohodu a ešte veľa , veľa rokov 
aktívnej činnosti za zelenými stolmi. K blahoželaniu sa pripájajú aj stolní 
tenisti STOP Oľšavka.

Okrúhle narodeniny 50 rokov oslávil uplynulú sobotu hráč STMK 
Stropkov „C“ Bokša Michal Malina. OOSTZ mu touto cestou želá 

predovšetkým pevné zdravie, lásku, šťastie, rodinnú pohodu 
a ešte veľa, veľa rokov aktívnej činnosti za zele-

nými stolmi. K blahoželaniu sa pripájajú aj 
stolní tenisti STMK Stropkov.

Ondavský oblastný 
stolnotenisový zväz vo 
Svidníku, ktorý zastre-
šuje okresy Svidník 
a Stropkov, Vás chce 

informovať o projekte propagá-
cie stolného tenisu na školách. 
Konkrétne ide o zriadenie ligovej 
súťaže pre jednotlivé školské druž-
stvá pod názvom „Školská medzi-
okresná liga družstiev“.

V dnešnej dobe plnej infor-
mačných technológií si už mládež 
nedokáže predstaviť voľný čas strá-
vený inak, ako pri sledovaní televí-
zie alebo surfovaní po internete. 
Tie síce môžu rozvíjať ich intelekt 
alebo duchovnú stránku, ale urči-
te obmedzujú ich telesnú stránku. 
Dôsledkom sú potom rôzne kar-
diovaskulárne ochorenia, obezita 
či zvýšená únava. Školská me-
dziokresná liga družstiev ponúka 
mladým školákom možnosť zdra-
vého pohybu, zdokonaľovania sa 
v krásnej hre, ktorou nepochybne 
stolný tenis je, ale v neposlednom 

rade im ponúka možnosť zviditeľ-
niť seba, ale aj svoju obec či školu, 
a tým jej spraviť dobrú reklamu. 

Ak sa Vám táto myšlienka za-
páčila, neváhajte prihlásiť svojich 
školákov do tejto súťaže družstiev 
základných škôl. Všetci sa bo-
ria s ekonomickými problémami 
a preto by rozdelenie súťaže bolo 
také, aby boli vzdialenosti medzi 
účastníkmi čo najmenšie a tým pá-
dom náklady čo najnižšie. 

Pevne veríme, že vznikom tej-
to súťaže zvýšime úroveň stolného 
tenisu v regióne, nájdeme nové 
talenty, ktoré môžu narásť až do 
svetových rozmerov, ale v nepo-
slednom rade navrátime deťom 
chuť k aktívnemu pohybu a športu 
ako takému.

Bližšie informácie radi podáme 
a akékoľvek otázky, ale aj ďalšie 
nápady či podnety radi predis-
kutujeme prostredníctvom ema-
ilovej adresy miroslav.kurecko@
gmail.com alebo na telefónnom 
čísle 0905 977 842.  -mk-

Štartuje Školská 
medziokresná liga družstiev

Stropkovskí boxeri potvrdili 
vo Vranove n/T svoje kvality

13. až 14. 
novembra sa 
vo Vranove n/T 
uskutočnil celo-
štátny turnaj 1. 
Slovenskej doras-

teneckej ligy v boxe. Zúčastnilo 
sa ho okolo stovky boxerov z celej 
krajiny. Stropkov reprezentovalo 
13 športovcov, 
každý z nich 
absolvoval po 
jednom zápa-
se. Medzi naj-
úspešnejších 
patrili Jakub 
Gajdoš, Kevin 
K o č a n s k ý , 
Boris Kimák, 
S a m u e l 
Nus, Tomáš 
Andrejovský 
a Miroslav 
L a m a n e c 
(Bardejovčan súťažiaci za ŠKB 
JD Stropkov). Po stránke bojov-
nosti, vytrvalosti a techniky po-
dali najkvalitnejšie výkony Boris 
Kimák a Jakub Gajdoš. „Vysoko 
oceňujeme výkony všetkých na-
šich zverencov, ktorí ukázali bo-
jovné, nebojácne srdce, taktiku, 
techniku a vytrvalosť. Toto sú 

totiž najdôležitejšie predpokla-
dy úspešného boxera. Vzhľadom 
na podmienky, v ktorých trénu-
jeme, sa v prvej lige etablovali 
fantasticky. Najbližšie nás čaka-
jú prvoligové zápasy v Lučenci 
a krátko po nich sa zúčastníme 
aj Majstrovstiev republiky do-
rastencov. Veríme, že budeme 

úspešní,“ povedali na adresu svo-
jich zverencov tréneri Športového 
klubu boxu JD Stropkov Peter 
Šimko a Ján Dzurjanin. Veríme, 
že k dvom minuloročným titu-
lom majstra Slovenska, ktorými 
sa môže stropkovský boxerský 
klub pochváliť, pribudnú onedl-
ho ďalšie.   -ada-
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Týždeň GALENOS UNIVERSA KAPPA FONTÁNA  PROXIMA Dr. Max
 Hlavná 1544/65 Hlavná 1649 Akad. Pavlova  oproti  pri štvorobvode v nemocnici
 obchodný dom    pri pošte pri nemocnici far.kostolu  
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    1. 2011 —————        ————— ————— ————— ————— 3.1. - 9.1.

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Stropkov

VAŠE OHLASY

Maturanti pozor!
Redakcia Stropkovského Spektra vyhlasuje štvrtý ročník súťaže o naj-

krajší maturitný pozdrav. Môžu sa do nej zapojiť všetky maturitné a kon-
čiace ročníky stredných škôl v meste. 
Hodnotiť sa bude grafické a textové 
spracovanie, ale aj nápaditosť a origi-
nalita. O víťazovi súťaže rozhodne po-
rota zložená z členov a spolupracovní-
kov redakcie. Aj tohto roku spustíme 
internetové hlasovanie, ktoré bude 
mať poradný hlas. Maturitné pozdra-
vy môžete do redakcie doručiť buď 
osobne alebo poštou do konca roka 
2010. Víťazná trieda bude odmenená 
zaujímavými vecnými cenami.

Mesto Stropkov - Odbor školstva a kultúry
a Leteckomodelársky klub Stropkov

Vás pozývajú
na 6. ročník medzinárodnej výstavy
MODELÁR A JEHO TVORBA

18. – 26. 11. 2010
spoločenská sála Odboru školstva a kultúry

Ak treba, zakreš si
ocieľkou spomienok
a posvieť na cestu,
kým vôľa ešte dýcha -
pridaj svoj živý hlas ku pamätníku ticha…

Mesto Stropkov
Vás srdečne pozýva na

SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE,
ktoré sa uskutoční

26. novembra 2010 o 14.00 hod.
pri príležitosti 66. výročia

oslobodenia mesta Stropkov
Program:
14.00 hod. - Pietny akt - kladenie vencov k pamätnej tabuli
 - báseň
 - príhovory

Poďme voliť
Pred niekoľkými dňami je-

den múdry človek povedal, že nad 
Slovenskom visí veľký mrak negatív-
nej energie. Tá vzniká z našich zlých 
myšlienok. Sme závistliví, sebeckí, 
neúctiví, ba čo je najhoršie, nevážime 
si ani samých seba. Pretvárka sa nám 
vryla pod kožu a nevieme byť úprim-
ní a pravdovravní. Odsudzujeme 
a doslova posmievame sa všetkým 
tým, čo si ctia pravdu a spravodlivosť. 
Uráža nás, keď niekto otvorene pou-
káže na naše nedostatky. Takého člo-
veka by sme najradšej spomedzi seba 
vypudili a vyhnali za hranice mesta, 
okresu či republiky. A zo všetkého 
najlepšie vieme nadávať a sťažovať 
sa. Nadávame na všetko a všetkých, 
čo sú len trošku iní ako sme my, čo 
sú úspešnejší v osobnom či profe-
sionálnom živote a čo chcú, aby na 
Slovensku či v našom meste alebo 
na susednej dedine bolo lepšie. Aby 
život bol lepší. Aby sme my boli lep-
ší. Nechceme vidieť skutočné tváre 
týchto ľudí. Nechceme vidieť ich 
úprimnosť a akýsi druh naivity, s kto-
rou sa snažia zmeniť veci k lepšiemu. 
Vidíme len ich hmotné bohatstvo. 
A keď títo ľudia bohatí nie sú, tak im 
závidíme všetko, čo vieme u nich po-
strehnúť. Naša závisť ide tak ďaleko, 
že sme schopní im závidieť aj choro-
by, ktoré dostanú o desať rokov. A to 

už nie je normálne. A ak niečo nie je 
normálne, tak sa tomu zvykne hovo-
riť, že je to choré alebo úchylné. 

V sobotu budeme voliť primá-
tora a poslancov. Chodím po meste 
a vidím postrhávané a počarbané 
plagáty kandidátov, ktorí sa pokúšajú 
medzi sebou súťažiť o primátorské 
kreslo či poslaneckú lavicu. Chce sa 
mi veriť, že všetci kandidáti vedú 
túto súťaž bez akejkoľvek vzájomnej 
nevraživosti a bez zlých úmyslov. Že 
nieto medzi nimi človeka, ktorý by sa 
osobne pričinil či už skutkom alebo 
navádzaním iných na ničení plagátov 
svojich súperov. Veď nikto lepší, iný, 
okrem tých, čo kandidujú, primáto-
rom či poslancom nebude. Musím 
teda veriť všetkým kandidátom, že 
sú to slušní ľudia, čo vedia korektne 
súťažiť. Že s pokorou prijmú svoje 
zvolenie a bez najmenšieho pocitu 
skrivodlivosti svoje prípadné nezvo-
lenie. Len jeden zo siedmych bude 
primátor a len osemnásti zo siaho-
dlhého zoznamu kandidátov budú 
poslancami. Budú zastupovať záujmy 
nás, občanov, v mestskom zastupiteľ-
stve. Budú rozhodovať o mestských 
daniach a poplatkoch, o športe či kul-
túre, o školstve, o investíciách a úve-
roch, o čistote a poriadku, o bezpeč-
nosti života, o možnosti podnikať, 
teda o šanci pre VŠETKÝCH OBČANOV 
na lepší život v našom meste. 

Ak naši kandidáti sú slušní ľudia, 
kto je potom ten, čo strháva či ničí 
plagáty ich predvolebnej kampane? 
Kto po meste šíri reči o tom, že jed-
ného z kandidátov „nechcú ani jeho 
vlastní ľudia, tak ako potom takýto 
človek môže byť primátorom“? Kto 
šíri posmešky, že pre jedného z kan-
didátov „niet takej strany, v ktorej 
by ešte nebol“? Kto vnáša do našich 
myslí pokušenie, že „týchto kandidá-
tov netreba voliť, lebo sú ešte mla-
dí a nič nedokázali“? Kto sa skrýva 
za množstvom iných nechutných 
urážok a prízemných rečí, o ktorých 
môj sused zvykne hovoriť, že „na va-
rošu hutoreľi“. Ale kto konkrétne sú 
tí pôvodcovia, od ktorých ostatní to 
na varošu pochytili a následne si to 
podľa svojho upravili, prifarbili a po-
dali ďalej? 

Po odpoveď na tieto otázky netre-
ba chodiť ďaleko. Autorom je boľše-
vik v našich srdciach. Je to fenomén, 
ktorého sa ani po jedenadvadsiatich 
rokoch nevieme zbaviť. Nechceme si 
pripustiť, že kdesi hlboko v nás pre-
žíva škaredá, zlá myšlienka, ktorá je 
podstatou zlej energie vznášajúcou 
sa nad naším mestom, že „keď ja 
nemám, urobím všetko preto, aby si 
nemal ani ty“. A keď nemám dosť od-
vahy ti niečo zlé urobiť, tak ťa budem 
aspoň ohovárať a šíriť o tebe klebe-
ty. Zároveň žijeme v presvedčení, že 
nič zlé nerobíme, veď to robia všetci. 
A keď sa nájdu medzi nami takí, čo to 

nerobia, obyčajne sú to v porovnaní 
s nami ľudia bohatší, úspešnejší, spo-
kojnejší, cieľavedomejší, ochotní na 
sebe neustále pracovať a obetovať 
sa prospech celku. Boľševik v našich 
srdciach však vtedy vyskočí a zvolá: 
„Ten človek nie je dobrý! On sleduje 
len svoje vlastné záujmy! Veď prečo 
by to ináč robil?“ A máme nezodpo-
vedanú otázku, na ktorú si odpovedá 
každý z nás sám. Odpoveď je presne 
taká, akého veľkého boľševika máme 
v srdci. Ak je boľševik veľký, klebe-
ty sú na svete, lepšie povedané „na 
varošu“. Ak je boľševik maličký, jeho 
pokúšanie si nevšímame. 

Čo teda môžeme spraviť pre to, 
aby sme boľševika z našich sŕdc vy-
hnali? Poďme sa zmeniť. Poďme 
voliť zmenu. Máme to vo vlastných 
rukách. Jeden múdry človek povedal, 
že „je oveľa lepšie rozsvietiť jedno 
malé svetielko, ako preklínať tmu“. 
Začnime trebárs nasledujúcou so-
botou. Poďme do volebných miest-
ností a rozsvieťme veľmi veľa malých 
svetielok, aby sa rozjasnilo celé naše 
mesto. Veď toto mesto tvoríme my, 
jeho občania. A tieto svetielka rozsve-
cujme srdcom aj rozumom. Zvoľme si 
primátora takého, ktorý v týchto ťaž-
kých časoch bude zárukou nie stagná-
cie, ale rozvoja nášho mesta. Zvoľme 
si poslancov, ktorí prinesú svieže, 
neskazené, nové myšlienky do roz-
hodovania o budúcnosti Stropkova. 
Poďme voliť. JUDr. Jozef Vasilík


