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ZACHRÁŇME SI ZDRAVÝ ROZUM

M

ajstri reklamy a manipulátori nášho myslenia tasia
svoje zbrane k útoku na
našu šedú kôru mozgovú. Všade - v
telke, v počítači, v poštovej schránke,
ale aj na ulici, pri cestách, či v kine, sa
nás krásne ženy, neodolateľní muži,
herci, športovci, šéfkuchári, speváci
a nekonečný rad ďalších známych
osobností, presviedčajú, že najviac
zo všetkého potrebujeme úvery, farby
na vlasy, nové autá, supermarketové
ovocie a zeleninu, vložky, sladkos-

ti apod. Svet reklamy manipuluje
už nielen s naším podvedomím, ale
otvorene útočí aj na naše vedomie.
Priznávam sa, že aj ja zájdem do obchodu kúpiť 3-4 veci a pri pokladni
zistím, že ich je najmenej 10.
Lekári varujú, že obrovským nebezpečenstvom pre naše zdravie je stres.
Snaha uživiť rodinu ale mnohých z
nás v stresových situáciach priamo
varí. Ako mäso v guľaši. Tak trochu
mi to pripadá, ako keby som nasadol
na reťazový kolotoč a chlapík, kto-

rý ho obsluhuje po zapnutí niekam
zdúchol. A ja sa točím, točím dokola
a čakám na zásah zvonku, ktorý ten
kolotoč konečne zastaví.
Zobral som pred pár dňami deti do
lesa. Na huby. Toľko úprimnej a bujarej radosti, ktorú v nich vyvolali
každý masliačik, či bedľa, ma prebudilo z kyberneticko - reklamného
pseudosveta. Žiadni hovoriaci psíci,
či tučniaci riadiaci ponorku, ani ruské
dievčatko s jej najlepším kámošom,
cirkusovým medveďom vo výslužbe,

TOTO DOKÁŽEME UROBIŤ - Fontány

Č

i sa nám to páči, alebo nie,
aj my pociťujeme globálne
otepľovanie. Za posledných
50 rokov stúpla priemerná ročná teplota aj v Spišskej Novej Vsi o približne 2°C. S tým u nás v meste veľa
nenarobíme. Čo však dokážeme, je
zmiernenie prejavov tohoto otepľovania. Sucha a horúčav. Potrebujeme v meste viac vlahy. Práve to by
mal zabezpečiť môj projekt obnovy
starých a výstavby nových fontán.
Jeho cieľom je spojiť efektné s efektívnym, príjemné s užitočným. Starší

Novovešťania si ešte pamätajú veľké krásne fontány v centre mesta.
Napríklad tú pred Redutou. Verte,
že nie som romantický rojko ako
z filmu Fontána pre Zuzanu. Svoje slová a najmä sľuby vážim. Na
rozdiel od niektorých, ktorí sa napr.
dušovali, že do Spišskej Novej Vsi
povedie diaľničný privádzač. Žiaľ,
nevedie, aj keď som si to aj ja veľmi prial. Dnešná vládnuca politická
koalícia, aj keď má svojich ľudí aj
u nás na Spiši, na našom regióne iba
pokračovanie na str. 2

nemali nárok. Včera sme boli zbierať
gaštany a chystáme sa púšťať šarkana. Jeseň rozliala farby na naše krásne lesy a ja som po návrate z výletu
spokojne prekročil kopu letákov na
schodoch v našom činžiaku. Možno
som prišiel o šancu zistiť, kde zlacnelo maslo, kto ponúka najnižší úver
a ktorá zo slovenských celebrít nemá
vrásky. Na to, čo som získal nestačia
všetky reklamné ponuky celého sveta. Zajtra si urobíme šarkana a skúsime ho naučiť lietať. 
-leb-

editoriál
Ešte z čias bývalého Československa
si pamätám vetu: „Co je doma, to se
počítá!“ Čím som starší, tým lepšie si
uvedomujem, že to nie je iba jednoduchý slogan, ale hlboká ekonomická
myšlienka. Riadi sa ňou každý, komu
záleží na vlastnom majetku. Nemám na
mysli zhromažďovanie nepotrebného
haraburdia ako v syslej nore. Mám na
mysli starostlivosť a zveľaďovanie majetku, ktorý ovplyvňuje kvalitu života.
Použijem príklad. Keď niekto dostane
na jednom z kolies svojho auta defekt,
asi ho nebude pod cenu predávať niekomu inému. Defekt opraví a používa
auto ďalej. Niečo iné môžeme občas
sledovať pri starostlivosti o majetok
v našom meste. Napríklad pri predaji
reklamných plôch na stĺpoch verejného
osvetlenia, pri dlhodobom prenájme celého verejného osvetlenia, či odovzdaní
Stanice opatrovateľskej služby. To sú
len tri z množstva príkladov, kedy sme
ako riešenie problému našli v zbavení sa
zodpovednosti. Tým iba ukazujeme, že
niečo nedokážeme, ale niekto iný áno.
Pri pohľade na peniaze, ktoré zhtne existencia úradov verejnej správy v našom
meste, cítim, slušne povedané, rozpaky.
Je zvláštne, že politika ako pracovná činnosť nevytvára žiadne hodnoty, ale politici, ktorí spravujú spoločný majetok,
nahonobili najviac svojho súkromného
majetku práve počas politickej kariéry.
Ak by rovnakým spôsobom dokázali
zveľadiť aj ten majetok, ktorý sme im
zverili do správy my, voliči, nevadilo
by mi to. Veľmi rád by som videl tabuľku, v ktorej by som našiel, čo všetko
mesto zo svojho majetku predalo alebo
prenajalo a čo všetko kúpilo. A rovnako
zaujímavé by bolo čítanie o tom, komu
sa mestský majetok predával a predáva
a prenajíma.
O Píšem o tom kvôli informácii, že mesto
sa chystá predať autobusovú stanicu.
Roky ju nedokázalo dostať do slušného
stavu a tak našlo riešenie. Z rozhodnutí mesta a poslaneckej väčšiny v našom
mestskom zastupiteľstve je stále intenzívnejšie cítiť potreba čerstvého vzduchu.
Zmeny. Naozajstnej nie len kozmetickej.
Ak sa má Spišská Nová Ves opäť pohnúť
vpred, potrebuje čerstvú krv.
-leb-

Takto to vidím ja
Prichádza doba, keď sa
z obyčajného leta stáva
leto babie.
Slnečné lúče nás síce naďalej zohrievajú, čoraz kratšie dni ale predznamenávajú príchod jesene. Rekapitulácia
kultúrnych a spoločenských akcií za
posledné týždne by bola bohatá. Vyvrcholila krásnym a príjemným stretnutím rodín v Madaras parku.
Snaha prilákať turistov a návštevpokračovanie na str. 2

2



Toto dokážeme urobiť…
dokončenie zo str. 1

šetrí. Ja verím, že aj to sa v blízkej budúcnosti zmení. Ale späť
k fontánam. Aj nedávno skončené leto ma presvedčilo, že je
potrebné konať. Asi každý pocítil miestami neznesiteľné horúčavy. Rozpálené chodníky, cesty i prehriate budovy. A to ešte
môžeme byť radi za tú zeleň, ktorú v centre mesta máme. Som
presvedčený, že nám chýba oveľa viac vody, ktorá by ovzdušie
v meste zvlhčovala. A práve to je jedna z funkcií fontán. Tou
druhou je, samozrejme, funkcia estetická. Dokážeme opraviť
staré, nefunkčné fontány, napríklad pred budovou okresného
úradu, alebo na Námestí SNP, vedľa Detskej polikliniky. Ale
chcem ísť ešte ďalej a postaviť aj fontány nové. Mám niekoľko
nápadov vlastných, ale som otvorený počúvať aj nápady Novovešťanov. Myslím si, že prínosom by mohla byť dlhá fontána
vedľa pamätníka SNP. Fungovať by mohla tak, že by sa v nej
smeli pohybovať deti. A nechcem zostať iba v centre mesta.
Každé sídlisko by malo mať minimálne jednu fontánu. Možno
niekto namietne, že kto zaplatí tú vodu? Ja odpovedám: Použime dažďovú vodu. Nič nám nebráni zakopať do zeme veľké
nádoby, ktorú budú takúto vodu zberať a využívať.

Opraviť staré a postaviť niekoľko nových fontán dokážeme.
Verte mi, že to ocenia domáci, ale aj návštevníci mesta a turisti.
A všetci spoločne sa budeme cítiť v Spišskej Novej Vsi, aj v
najväčších horúčavách, o niečo príjemnejšie.

Takto to vidím ja…
dokončenie zo str. 1

níkov do nášho krásneho mesta sa
určite vydarila. Verím, že majitelia
reštaurácií a kaviarní budú so mnou
súhlasiť.
Toto je na chvíľu, povedala mi známa a pokračovala s vysvetlením
svojej myšlienky ďalej. Všetky akcie nemožno robiť za
takú cenu a neustále, lebo
gazdovať treba múdro a
premyslene. Ľudia, ktorí sem prichádzajú tu
musia pobudnúť dlhšie,
ubytovať sa. Cestovný ruch je nutné budovať od infraštruktúry, premyslených pobytov so zaujímavým programom a
podporou miestnej komunity. Letné aktivity by sa stali už len
čerešničkou na torte. Aj ja to vidím tak, že v čase, keď mesto
trpí odlivom (nielen) mladých ľudí za prácou a domáce firmy
necítia dostatočnú podporu, je potrebné zábavu v štýle chlieb
a hry posudzovať prísnejšou optikou.
Som presvedčený, že väčší priestor by mali dostať, ale ho aj
aktívne využívať, občania. A tým nemám na mysli ich účasť
na voľbách, ale pravidelné a konkrétne zapojenie sa. Mesto
má možnosti ako podporovať komunitný život. Vyhlásiť výzvy na projekty týkajúce sa prostredia, v ktorom žijú a vyrastajú. Aktívna účasť na veciach verejných prináša i určitú zodpovednosť. Oproti tomu stojí pasívne prijímanie rozhodnutia
úradníkov a politikov. Dobrým príkladom aktívnej komunity
je ferčekovská partia okolo Laca Vastuška a ich športový klub.
Postupnými krokmi zveľaďujú okolie, kde žijú a učia deti príkladom. Na naších sidliskách je veľa aktívnych osôb, ktoré
by vedeli pripraviť, navrhnúť a zrealizovať opravy detských
ihrísk a iných projektov a tým si spoluvytvárali prostredie, kde
chcú žiť. Pracovať s podporou ľudí je ľahšie, ako proti nim.
Andrej Cpin
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KANDIDÁTI NA POSLANCOV
do mestského zastupiteľstva
Alena Pekarčíková

Ing. Ľubomír Pastiran

Detská lekárka, manželka
a matka 2 detí. Optimálna
kombinácia schopností ako
je starostlivosť, cit a zásadovosť. Politika ženy potrebuje. Ako dôležitú protiváhu
mužského sveta a mužského
pohľadu na riadenie vecí verejných. Alena Pekarčíková
vidí svet práve takými očami. Ženy, matky, manželky a
profesionálnej pediatričky.

Ľubomír Pastiran má 53
rokov. Ani veľa ani málo.
Pracoval na Daňovom úrade
a dlhé roky potom na mestskom úrade. S touto prácou
ale má skúseností ako málokto v meste. Momentálne
je riaditeomľ dopravného
závodu firmy Eurobus,
a. s. Venuje sa tomu, aby
mestská a prímestská doprava v Spišskej Novej Vsi
a okolí spĺňala predstavy o
modernom cestovaní. Celý
svoj pracovný život spojil
so službami občanom a
všetky svoje skúsenosti chce
zúročiť aj v pozícii poslanca.
Vysvetľuje:

„Mojím šťastím je, keď vidím
usmievavé tváre zdravých detí
„Som presvedčená,
a ich rodičov, pretože zdravie
že Spišská Nová Ves
detí, ich telesný a duševný výje mesto predurčené
vin je základom našej spoločna úspech, ale ten
nosti a budúcnosti nášho mesdosiahneme len tvrdou
ta. Samozrejme moje povolanie
prácou v prospech
ma naučilo láske k ľudom a za
mesta.”
rovnako samozrejmé považujem aj potrebu im pomáhať.“
Svoje skúsenosti a odborné vedomosti využíva aj v prospech obyvateľov mesta. Už štyri roky
pracuje ako členka sociálno-zdravotnej komisie. V nej pomáha
riešiť tie najzákladnejšie problémy občanov. Ich poznanie ju posúva ďalej aj v poznávaní potrieb ostatných obyvateľov mesta.
Svoje predstavy definuje triezvo, bez prehnaných ilúzií. S dôrazom na to, čo považuje za najdôležitejšie.
„Častokrát sa zamýšľam nad tým, aké má byť naše mesto. Keďže
veľa cestujem po svete, porovnávam. Viem, že má byť mestom,
kde chcú mladí ľudia ostať žiť aj potom ako skončia svoje štúdium, kde chcú pracovať ,podnikať a zakladať si svoje rodiny.
Ale aj mestom, ktoré sa stará o svojich seniorov. O tých, ktorí
v ňom žili a pracovali celý svoj produktívny život. Zaslúžia si
dôstojnú starobu a nie pocity, že sú iba na obtiaž.“ Aj potreba
zlepšiť služby pre dôchodcov prispela k rozhodnutiu pani Aleny
Pekarčíkovej kandidovať za poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Práve z pozície poslanca je totiž možné ovplyvňovať tieto procesy oveľa efektívnejšie Jej skúsenosti
dávajú jej slovám silu a dôveryhodnosť. „Mojím cieľom je zvýšiť
úroveň starostlivosti v domovoch dôchodcov, sociálnych služieb,
pokračovať v rozvoji vzdelávania dôchodcov na univerzite tretieho veku. Pozornosť chcem venovať financovaniu a dostupnosti sociálnych služieb, prepojiť zdravotnícke a sociálne služby a
zjednodušiť tak seniorom prístup k tomu, čo potrebujú. Je našou
povinnosťou poskytnúť im servis na lepšej úrovni než doteraz.
Nekritizujem súčasný stav, ale viem, že ešte existuje priestor na
zlepšenie.“
Alena Pekarčíková netvrdí, že prichádza s kúzelníckou paličkou
a šmahom ruky dokáže prispieť k vyriešeniu všetkých problémov. Prichádza ale s chuťou pracovať, profesionalitou a znalosťami, ktoré dokážu nasmerovať potrebnú pomoc najohrozenejším generáciám tým správnym smerom. „Som presvedčená,
že Spišská Nová Ves je mesto predurčené na úspech, ale ten
dosiahneme len tvrdou prácou v prospech mesta. Som pripravená na túto prácu a chcem sa pričiniť o to, aby sa Vaše sny stali
realitou.“

„Ku každému sa
správaj ľudsky. Všetci
si to zaslúžia, mnohí to
aj opätujú”

„Kto chce pôsobiť vo verejných službách, musí si uvedomiť najmä zodpovednosť. Zodpovednosť voči mestu ako celku,
voči komunite ľudí, voči každému jednotlivcovi. Byť poslancom
je v prvom rade byť nápomocný ľuďom pri riešení ich problémov
a mnohokrát aj v krízových situáciách.“
O tom, že mu na Spišskej Novej Vsi úprimne záleží mal príležitosť dokazovať počas rokov odpracovaných na mestskom úrade.
Bol by všetkých dôležitých zmenách v živote mesta po Nežnej
revolúcii. „Pre mňa je Spišská Nová Ves najkrajšia na Slovensku. S potešením pozývam aj sprevádzam ľudí, ktorí navštívia
Spišskú Novú Ves po prvý krát. Pamätám si, aká bola kedysi,
mám prehľad o tom, aká je dnes i predstavy, aké by to v našom
meste mohlo byť.“ S reálnymi problémami reálnych ľudí sa stretával a stretáva dennodenne. V posledných rokoch sa venoval
najmä doprave, sociálnym službám a školstvu. Práve v týchto
oblastiach najlepšie pozná rezervy a chce pomôcť realizovať
kroky, ktoré prinesú zlepšenie. „Každý motorista by si iste prial
menej státia v kolónach pred svetelnou križovatkou. Zamestnanci veľkých firiem komfortné cestovanie do zamestnania verejnou
dopravou bez hľadania parkovacieho miesta pred firmou. Uchádzači o sociálnu pomoc, alebo službu si často vypočujú, aké zložité je dostať sa k nej, Vždy som vštepoval svojím kolegom, aby
si predstavili, že na druhej strane stoja oni so svojím problémom
a aby nikomu nehovorili to, čo by neradi sami počuli. Občan
musí odchádzať z úradu s pocitom, že mu pomohli, že vybavil
všetko, čo potreboval. Čo najrýchlejšie, najjednoduchšie a úctivo, slušne. Mesto je zriaďovateľom základných aj materských
škôl. Ich zamestnanci musia cítiť jeho podporu a rodičia detí
zase dôveru, že ich ratolesti sú v rukách profesionálov, ktorí ich
nielen niečo naučia, ale vychovajú z nich aj slušných ľudí.“
Ľubomír Pastiran dobre pozná ekonomické fungovanie úradu.
Stál neraz aj pri tvorbe mestského rozpočtu. Za dôležité považuje spravovanie mestského majetku. Toho, čo patrí všetkým Novovešťanom. Ako konzervatívny človek je skôr pragmatikom,
než populistom. Sľubuje nie nesplniteľné sľuby, ale poctivú a
zodpovednú prácu. To všetko s nesmierne dôležitou ingredienciou - ľudskosťou.
„Ku každému sa správaj ľudsky. Všetci si to zaslúžia, mnohí to
aj opätujú. Základom každého spoločenstva je rodina a jedným
z takýchto spoločenstiev je aj mesto, v ktorom sa chcú jeho obyvatelia cítiť dobre a spokojne. Osobitne je to dôležité vo vzťahu
k mladým rodinám, ktoré sú budúcnosťou každého mesta. Dajme
im v Spišskej Novej Vsi príležitosti a dôvody zostať – doma.“

10. november 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí
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CYKLOTURISTIKA: druhé ELBÍČKO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES- PODLESOK- MALÁ POĽANA- GLACKÁ CESTA- ZAJFY- STRATENÁPALCMANSKÁ MAŠA- BIELE VODY- ČERTOVA HLAVA- NOVOVESKÁ HUTA- SPIŠSKÁ
NOVÁ VES
Touto „trojkopcovou“ trasou v podstate prebicyklujete Slovenský raj, najprv zo severu na juh a potom opačným smerom. Lebo tento náš „výlet“ posiela cykloturistu z údolia rieky Hornád ku Hnilcu a potom naspäť. No a práve preto
musíte na trase prekonať prvýkrát stupák z Podlesku na planiny Slovenského raja a keď klesnete do Stratenej, tak
druhý krát, aby ste sa mohli vrátiť do SPIŠSKEJ NOVEJ VSI.

Malá poľana.

Nad Podleskom.

C

Stratenská píla.

estu začíname tradične pri veži kostola
a po asfaltke prefrndžíme cez Smižany
a potom okolo železničnej trati po betónových podvaloch, čo z vás vytrasú aj dušu,
dôjdeme až nad Letanovce a ďalej už po poľnej
ceste rovinkou do Hrabušíc (neodporúčam v
čase dažďov, lebo zapadnete do blata až po uši).
Nasleduje chvíľa oddychu pre zadok aj ruky,
na asfaltke na PODLESOK a tu už na nás čaká
prvý zaberák, ktorý vedie cez les po štrkovej a
kamenistej ceste až k miestu, zvanému Pod Vtáčim hrbom. Táto časť trasy je fyzicky náročná,
lebo sklon svahu je miestami veľmi náročný a
fakticky neexistuje čas pre oddych. Za Vtáčim
hrbom sa strmosť cesty zmierni a v serpentínach
vystúpame až k vrcholu Suchej Belej a už temer
po rovine asfaltkou na MALÚ POĽANU.
Ďalšia časť tejto trasy je vlastne odmenou za vykonanú námahu, lebo cesta vedie zmiešaným lesom, chvíľu mierne hore, chvíľu dole, v prekrásnej krajine planín Slovenského raja, po miestach
starej GLACKEJ CESTY. Pod Suchým vrchom
sa pripravte na prudší zjazd a opatrnosti tu nie
je nikdy dosť, lebo na ceste sú miestami vymyté výmole i skalné výčnelky, ktoré treba prejsť
viac s rozumom, ako srdcom. Najmä preto, lebo
vás z pravej strany neustále sprevádzajú strmé
zrázy do roklín Slovenského raja. Krkolomný
zjazd končí v závere doliny ZAJFOV a potom
nasleduje pohodová jazda dlhým údolím, v spoločnosti nekonečného množstva rôznych druhov
letných kvetov. Poľná, na konci asfaltová cesta,
vás nakoniec „vypľuje“ pri začiatku Hnileckej

vodnej nádrže, na mieste, označovanom ako
Stratenská píla. Odtiaľ, popri neustále sa zužujúcej rieke Hnilec, asfaltkou, so skalnými bralami
po pravej ruke, až do dediny STRATENÁ.
Tu na vás čaká kopec č. 2, tiahle stúpanie nad
južné územie Hnileckej vodnej nádrže, hore na
kopci odbočka do ľava a zjazdom do obce PALCMANSKÁ MAŠA. Za ňou sa napojíte na hlavnú cestu Dobšiná- Mlynky a na začiatku Mlyniek
odbočíte prudko vľavo do časti BIELE VODY.
Modrá cyklotrasa vás vyvedie až na koniec, kde
sa nastupuje do Zejmarskej rokliny a tu doprava
sa opäť vydáte, tak povediac, do hôr, v tiahlom
stúpaní cez lúčne údolie okolo Kráľovej hory
až ku Chotárnej dolke. Ja som na tomto mieste opustil cyklotrasu a „strihol“ som si to rovno
hore doprava po klasickej turistickej červenej
značke. A práve to je ten stupák č. 3, ktorý vás,
ak máte dosť síl, vynesie úzkou lesnou cestou,
s rigolom uprostred, nakoniec až na ČERTOVU
HLAVU. Tá tvorí rozvodie Hornádu a Hnilca a
je tiež neklamným znakom, že ďalej sa už pôjde
dole kopcom.
A nie hocijakým. Klesanie z Čertovej hlavy na
Vojtechovu samotu je strmé, navyše je samotná
cesta, mierne povedané “plná nerovností“ a tak
treba opäť zvýšiť pozornosť na maximum, aby
ste došli domov na dvoch zdravých nohách a na
dvoch celých kolesách. Na Vojtechovej samote
(ktorú miestni volajú Lanovka) sa cesta zmení
na asfaltovú a krásnym zjazdom pokračuje až
na Rybníky. Cez miesto, kde sme minule šliapali hore na Flajšer. V NOVOVESKEJ HUTE na

námestí je dobre sa zastaviť na občerstvovacej
stanici „Hostinec Poľovník“, lebo pivo tu majú
excelentné a štamgasti sa starajú o nefalšované
dedinské humoresky. Našu trasu potom ukončíme v miernom zjazde po asfaltovej ceste cez Ferčekovce až do SPIŠSKEJ NOVEJ VSI a cieľovú
pásku pretneme znova pod vežou na námestí.

Zajfy.

Palcmanská maša.

Biele vody.

Cyklotrasa, ktorú som vám dnes predstavil je
dlhá 65 kilometrov, s rozdielom medzi najnižším a najvyšším miestom okolo 500 metrov a
ja som ju prešiel za štyri a pol hodiny. 60% s
pohonom EKO, 15% TOUR, 5% SPORT a 20%
OFF. Cesta je dobre značená a až na oblasť okolo
Malej poľany, kde sa ťaží drevo, aj v solídnom
technickom stave. Uspokojí najmä preto, lebo sa
tu pravidelne striedajú výjazdy a zjazdy, mierne
zvlnený terén, lesné, poľné i asfaltové cesty a
príťažlivá krajina okolo.
Neodkladajte svoje bicykle. Na budúce sa obrátime s našou cyklotrasou na východ ku Spišskému hradu.
Michal Buza st.
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S HUSĽAMI PO SVETE - Ukrajina
Mal som to šťastie, že som ako umelec mohol precestovať a spoznať slušný kúsok sveta.
Intenzita zážitkov ale nemusí byť priamo úmerná vzdialenosti krajiny od môjho rodného Slovenska. Dobrým príkladom je Ukrajina.

N

áš sused, s ktorým máme najkratšiu, 94
km, spoločnú hranicu. Možno to všetci
neviete, ale Ukrajina je druhou najväčšou krajinou v Európe. Ako turistická destinácia
veľké renomé nemá. Častejšie tam, najmä východniari, cestujú za vidinou lacných nákupov.
Ja som mal Ukrajinu a jej hlavné mesto Kyjev
navštíviť v rámci koncertného turné s Il Divo. No
udalosti na Majdane, kde vládli veľké nepokoje,
vyústili k zrušeniu koncertu. Škoda, pretože som
bol na cestu už pripravený. A preto som sa rozhodol, že s kámošom pôjdeme na Ukrajinu ako
turisti. Našu cestu sme si naplánovali niekoľko
dní vopred. Po porade so známymi z Užhorodu
sme dospeli k názoru, že autá necháme doma a
pocestujeme vlakom, taxíkom a pod. Určite sme
sa chceli vyhnúť hraničnému prechodu Vyšné Nemecké, kde čakacie doby niekedy presiahnu aj 4
hodiny.
Našli sme maličký hraničný prechod Veľké Slemence, cez ktorý sa dá prejsť iba peši. A tak sme
vyrazili vlakom zo SNV do Michaloviec. Tam
sme s miestnymi taxikármi vyhandlovali cenu
25 eur za odvoz na hranicu. Za necelých 40 minút, rýchlo, pohodlne, bez zbytočného čakania v
úmornom teple a hlavne klimatizovane ,s celkom
poučnou prednáškou taxikára ,,čo na Ukrajine“,
sme boli na mieste. Na našej strane sme boli
vybavení za necelú minútku, no potom nastala
obávaná strana Ukrajincov. Tam sa to zázračne

Synagóga - terajšie sídlo miestnej filharmónie.

zaseklo, odovzdali sme pasy a čakali zhruba 20
minút, čo ďalej. ,,Okuliare dole“ kričí na mňa
colník a s pohoršeným pohľadom si ma obzerá,
pozerá do pasu a na mňa. Niečo ťuká do počítača a dáva pečiatku do pasu. Dôležitosť a vážnosť
tohto už pre nás priam zabudnutého cirkusu nás
vracia do čias nie až tak dávnych, keď podobné
procedúry boli všade. V duchu si vravím, vďaka
Bohu, že sme v EU a máme pokoj od tohto divadla. Za hranicou nás už náš ukrajinský kamarát
(vyštudovaný právnik, ktorý robí manuálne v BA
na stavbách) čakal s autom. Naskočili sme a vydali sa cestou necestou do Užhorodu. Jazda autom
pripomína slalom. Jazdiť iba v jednom pruhu a
nevyhýbať sa výtlkom by zvládol asi iba tank. Ak
človek neznalý situácie sleduje jazdu áut po tejto
ceste, musí nadobudnúť presvedčenie, že bol vydaný zákaz šoférovať v triezvom stave.
Užhorod
Užhorod (rusky Užgorod) je hlavné mesto Zakarpatskej oblasti. Počet obyvateľov je cca 130 tisíc.
Mesto leží na rieke Už, obkolesujú ho lesy a rozhodne má čo ponúknuť. Renesančný Užhorodský
hrad je snáď najvýznamnejšou pamiatkou celého
mesta. Bol postavený v 13. storočí a je chránený
priekopou vysekanou v skale. Ak ste už navštívili
Užhorodský hrad, bola by škoda nepozrieť sa do
skanzenu, ktorý je v priamom susedstve. Predstavuje približne 30 drevených stavieb, ktoré stáli

Užhorod - most cez rieku Už.

Cesta k hraničnému prechodu Veľký Slemenec.

Ukrajinská hranica - Veľký Slemenec.

Užhorodský hrad.

Mini soška Švejka na zábradlí pri rieke Už.

pôvodne v Zakarpatsku. Jednou z týchto stavieb
je aj krásny drevený kostolík sv. Michala.
Užhorodská synagóga bola postavená v maurskom slohu v roku 1904. Od doby holokaustu
už neslúži svojmu pôvodnému účelu. V súčasnosti je budova sídlom miestnej filharmónie a
je chránenou kultúrnou pamiatkou. Predstavuje
dominantnú stavbu v samotnom centre mesta a
jej červenú fasádu určite neprehliadnete. Od synagógy vedie údajne najdlhšia lipová alej Európy. Vznikla za 1. Československej republiky. Je
priam dokonalým miestom na prechádzku, alebo
posedenie na lavičke.
Chrám Krista Spasiteľa predstavuje hlavný katedrálny chrám Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi
Moskovského patriarchátu. Spoznáte ho okamžite podľa kupoly, ktorá je pre pravoslávne kos-

toly charakteristická. Postavený bol v roku 2000.
V Zakarpatsku je iba jedna jediná pamiatka v románskom slohu - Horjanská rotunda. Bola postavená v 12. storočí a vo vnútri môžete vidieť
vzácne fresky z roku 1360.
Príjemným miestom na oddych je Park Laudona
založený v roku 1886. K videniu tu sú veľmi staré
magnólie, tis obecný, buk lesný, borovice čierne
a iné.
Podkarpatská Ukrajina bola v rokoch 1918 –
1938 súčasťou Československa. Pripomína to
napríklad pomník T. G. Masaryka na Masarykovom námestí, socha Švejka pri rieke Už, ale aj
československé nápisy na miestnych obchodoch
a názvy ulíc, či obľúbené české pivo v miestnych
pohostinstvách. 
(pokračovanie nabudúce)
Peter Šterbák

V SINGERKE SA NAUČÍTE ZÁKLADY ŠITIA

N

ovovešťanka Zuzana Kočišová si pred rokom a pol splnila svoj veľký sen. V bráne, ako je reštaurácia Zbrojnoš, si otvorila
maličký obchodík Singerka - s látkami, patchworkovými pomôckami a ručne robenými výrobkami.
„Zároveň je to aj moja dielňa - Ateliér Durbaky.
Okrem konfekcie tu šijem hádam všetko. Napríklad

obaly na knihy, zápisníky, albumy, receptáre, diáre, patchworkové vankúše, prehozy, deky, kapsičky,
kabely, tašky a podobne. S nimi sa okrem Singerky, prezentujem aj na rôznych hand made jarmokoch,“ prezradila sympatická Zuzanka.
Keďže v Spišskej takýto obchod nebol a Zuzana potrebovala reštart vo svojom živote, Singerka uzrela svetlo sveta aj vďaka Zuzaninej sestre
Františke, ktorá Zuzanu dodnes podporuje. „Pri
otvorení bola najťažšia tá neistota. Ako sa obchodík uchytí, či si ku mne nájdu cestu ľudia, podobného zmýšľania, ako je to moje. To bol môj cieľ.
Stretávať sa s ľuďmi, ktorí radi tvoria. Zdá sa, že
sa podarilo. Najkrajší je pocit, keď ráno kráčam
do práce, ktorú mám veľmi rada.“ Pre Zuzanu je
Singerka ako jej druhé dieťa. Rozohodne neplánuje takýto obchod otvoriť na inom mieste. „Na
dvoch miestach robiť naraz sa nedá. Singerka to
nie je len obchod, Singerka to som Ja. Pracujem
aj doma. U mňa na 100% platí, že moja práca
je môj koníček,“ vyznala sa čitateľom Spišského
patriota. V Singerke je otvorené od pol desiatej.

Zuzka je však vo vnútri už od skorého rána. Ako
pracovitá včielka tam už za zatvorenými dverami
usilovne tvorí. „Najradšej šijem veci podľa môjho gusta.“
V Singerke organizuje aj kurzy šitia. Tie sa tešia veľkej obľube. V tieto dni Zuzana prichádza
domov neskoro večer. „Som unavená, ale spokojná, plná skvelých dojmov. Spätná väzba od
spokojných a vysmiatych žien, ktoré si ušili na
kurze trebárs tašku, je na nezaplatenie. Stáva
sa, že na kurz príde žena, ktorá prvýkrát sedí za
šijacím strojom. Aj napriek tomu daný výrobok

zvládne ušiť. Je nádherné sledovať tie emócie.“
Podľa šéfky Singerky si Novovešťania na hande
made zvykli. „Ručná práca sa vracia. Ľudia sa
už presýtili čínskeho trhu a uvedomujú si kvalita
ručnej práce.“ V Singerke šije zo 100% francúzskej bavlny a dekoračných látok. Priznáva, že
francúzske látky sú trošku drahšie, no o mnoho
kvalitnejšie. „Moje zákazníčky to oceňujú. To nie
sú len zákazníčky, ale už aj moje kamarátky. Kúpia si látky, ktoré spolu nakombinujeme a vymyslíme, ako vec ušijú. Najkrajšie je, keď mi hotový
výrobok prinesú ukázať.“
-sim-
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VO ŠVAJČIARSKU RIADI FITKO
HENYA: „ŠVAJČIARI SÚ PRESNÍ AKO HODINKY, NO PEČENÉ HOLUBY TU NEPADAJÚ“
Tridsaťosem ročná Henya Marena Legátova odišla zo Spišskej ako devätnásť ročná mladá kočka.
V roku 1999 zakotvila vo Švajčiarsku.
„Keď ma pri rýchliku odprevádzala moja mamka, so slzami v očiach mi vravela. Nechcem, aby
si odišla, no viem, že sa o teba nemusím báť. Máš
veľkú papuľku a vo svete sa mi nestratíš,“ zaspomínala.
Ako nám sama prezradila, odišla za lepšou budúcnosťou, chcela pomôcť rodine a dokázať im,
že je schopná postaviť sa na vlastné nohy. Najťažší bol pre ňu odchod z domova. „Mala som
strach, či ma chytia, alebo nechytia, či ma vyhodia, alebo nevyhodia z krajiny. Najkrajší bol
pre mňa pocit samostatnosti, nezávislosti. Aj keď
sú Švajčiari veľmi skeptickí, prijali ma srdečne.
Najkrajšie vždy bolo, vrátiť sa do rodnej krajiny,“ rozprávala. Spiš navštevuje raz až dvakrát
ročne.
Henya vedie vo Švajci veľké fitnesscentrum.
„Mám na starosti kompletný chod trénerov a
mladých učňov v tomto odbore.“ Henya je zatiaľ bezdetná a vo Švajčiarsku má 12 ročný
partnerský vzťah. Okrem pracovného času trávi vo fitnesscentre aj množstvo voľného času.
„Trénovanie vo fitnesse s činkami je moje veľké
hobby. Chodievam každý rok na súťaže kulturistika- bikini fitness. Vo finále som bola stále medzi
prvými. V roku 2014 som sa stala vicemajsterkou
Švajčiarska.

Rada trávim aj chvíle s priateľmi, v prírode pri
jazere, počúvam muziku, chodím tancovať, rada
cestujem. Mojou veľkou vášňou sú motorky. Vyše
10 rokov jazdím na Harley Davidson. Je to pre
mňa voľnosť na dvoch kolesách,“ povedala o
sebe. Aj keď je Henya fitnesska, vie si zamaškr-

tiť aj na slovenskej kapustnici, parených buchtách a obľubuje aj colu Zero. Rada si pozrie tri
oriešky pre Popolušku a z radov umenia jej imponujú diela maliara H. P. Gigera.
Mladá žena tvrdí, že Švajčiarsko je oproti Slovensku vyspelejšie. „V kultúre, cestovnom ru-

chu, čistote, poriadku a rozmanitosti krajiny.
Páči sa mi prístup ľudí. Sú presní, skutočne ako
švajčiarske hodinky, spoľahliví, no chladní. Ak
by som mala čarovný prútik, vo Švajčiarsku by
som zmenila jediné- zmýšľanie Slovákov v zahraničí, pretože sú závistliví.“ Hoci znie život
Henye vo Švajčiarsku takmer bez problémov,
vyvádza ľudí z omylu, že ani tam pečené holuby z neba samé nepadajú. „Aj tu musíme poctivo zarábať na chlieb, nikto vám nič zadarmo
nedá.“ Jej recept na úspech za hranicami znie:
vytrvalosť, pevná vôľa, trpezlivosť, chcieť niečo dosiahnuť, vedieť sa prispôsobiť, či už rečou,
alebo zákonom a mať záujem. Nemčina pre Henyu nebol vážny problém. Hoci sa na základnej
a strednej škole učila nemčinu, tá švajčiarska je
iná. „Ako Bratislava a Spiš. Prvé tri mesiace
som počúvala, potom hovorila.“
V Spišskej Novej Vsi sa jej páči centrum mesta a
vôňa domova. Je však aj niekoľko vecí, ktoré by
rada zmenila aj v Spišskej. „Parkovanie na sídliskách, chýbajú podzemné garáže, prístup ľudí v
obchodoch a na úradoch (česť výnimkám), viac
príležitostí na relax v parkoch, otváracie hodiny,
bezohľadnosť vodičov voči chodcom na prechodoch.“
-sim-

pozvánka na kultúru: Bol som pri tom
Keď som, ako mladý elév po škole nastúpil do prvého zamestnania na osvete, hneď po roku, za panovania (dobovo povedané
súdruhovania) riaditeľa Mateja Kontroša, som dostal karné opatrenie prvého stupňa. Lebo som sa zamykal s kolegyňou v tmavej komore.
Cez pracovnú dobu!

N

espomínam tento kádrový prehrešok
preto, aby som upozornil na svoje
erotické avantúry, ale preto, aby som
mladším ročníkom pripomenul, že v tých sedemdesiatych rokoch minulého storočia, bolo aj
fotografovanie remeslom, lebo na filme bolo len
12 obrázkov, pri zelenom a červenom osvetlení
sa vo vývojke, prerušovači a ustaľovači vyvolávali negatívy a potom pod zväčšovákom vytvá-

rali fotografie. A keďže všetko toto čarovanie sa
dialo v tme, museli sa dvere do tmavej komory
zamykať. Aby sa svetlo (a riaditeľ) nedostali
dnu. A basta!
Na tie zlaté časy som si spomenul aj v piatok
a sobotu, na prelome augusta a septembra, keď
som prechádzal po našom námestí od stánku, k
stánku a obdivoval zručnosť všetkých tých tvorcov, ktorí ešte nezanevreli na tradičné remeslá,

ale snažia sa ich obnovovať a udržiavať pri živote. Rukami i srdcom. A používajú na to tradičné
materiály. Drevo, kameň, kov, ľan, šúpolie, ale
hlavne svoju fantáziu. Lebo bez nej by ostali len
nemou súčasťou nášho pretechnizovaného virtuálneho sveta. Je to jeden z mála dôkazov, že
ľudská tvorivá činnosť môže, v súlade s prírodou, vytvárať hodnoty, ktoré krajinu neničia, ale
zveľaďujú a navyše pretrvajú veky.

A cez moderné technológie môjho Olympusu,
ktorý už ani z rýchlika nepotrebuje tmavú komoru, vám môžem niektoré remeslá priblížiť v
našom Spišskom patriote. Len mi je ľúto, že už
sa nemusím kvôli tomu zatvárať (s kolegyňou)
do tmavej komory.

V mesiaci september by som Vás rád upozornil na výber z kultúrnych podujatí, kde MôŽETE BYŤ
PRI TOM
MÚZEUM SPIŠA
VEČERNÁ PREHLIADKA S KONCERTOM PIESNÍ KARLA KRYLA
v podaní M. Pižema

22.9. o 19,00 hod.

MKC- DOM KULTÚRY MIER
MENO - divadelná komédia

24. 9. o 19,00 hod.

Galéria umelcov Spiša
PREZENTÁCIA FOTOGRAFICKÝCH VŠ

26. 9. o 9,00 hod.

SPIŠSKÉ DIVADLO
Ján Kalinčiak REŠTAVRÁCIA

28. a 29. 9. o 19,00 hod.

DIVADLO KONTRA
Projekt ŠEKSPÍR V SPIŠSKEJ

29. 9. o 18,00 hod.

A len pripomínam, že 27. septembra je SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU a v jeho rámci sa aj v našom meste uskutoční viacero pozoruhodných akcií, do ktorých sa (chvalabohu) zapojí aj naša
mladá generácia, napríklad študenti Hotelovej akadémie, ktorí vás pod hlavičkou MLADÍ SPRIEVODCOVIA prevedú po našom krásnom, historicky významnom námestí.
Len musíte svoj záujem nahlásiť do 25. 9. na telefónnom čísle: +421 948 142 207.
Michal Buza st.
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VARIME PODĽA ABECEDI: TERKINA TURISTICKA TALPA

T

uristicke kamaratki še
rozdzeľuju na tri hlavne
skupini. Tote, co hodzja
pomalši, jak ja, tote, co hodzja
rihľejši, jak ja a tote, co hodzja
indzi, jak ja. Perfše som poznal, jak som bul mladši, bo zakľa, co ja som už bul na špici,
ta oňi ešči ľem zapinali rupsak.
Tote druhe som stretnul, jak
som bul starši, bo zakľa oňi hiciľi špičku, ta ja som ešči ľem
šnuroval vibramki. No a s trecimi še vlasňe aňi ňestretňem, bo
dňeška už šaľeju na verhu dagdzi indzi a s dakim inim. Tak,
jak moja turisticka kamaratka

krížovka

1
a
b
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d
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i
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Terka, co odejšla raz večar pod
ini kopec, ta sebe mušim jej famozne talpi robic sam. A žebi
toho ňeščesca ňebulo malo, ta
mušel som z pivňici vibrac stari rošt, vipucovac ho a nostalgicki cez ňeho kukam na kopce, jak cez mreže. Može bic, že
jedneho dňa s totu moju tvardu
hlavu koňečňe pohopim, že mi
to zrobila ňepodmjeňečňe, nakladzem na hace ohňa z buka a
odšedzim sebe zvišne dvanasc
roki v trecej napravnovihovnej
a pjatej cenovej skupiňe.Ľem
mi muši sinator privjezc dosc
tvardeho dreva.

konariki z fichti, paru kuski
treski (ľem preboha ňe šalat),
meke drevo a ňezapomňice
na švabľiki, inakši, naj to fras
lapi, ňelapi. Jak še rozhori, už
ľem futrujece s tvardim drevom.
Prišol čas spomnuc na turisticku kamaratku, jak ju vo Višnej
volame Terka a začac richtovac talpu, co Slovakom na
Košarnim brežku prekladame
jak „podošva“ a kuharom predstavujeme jak hrjanku. Terka
mi pripominala Materhorn.
Tjež som še na ňeho histal
tak dluho, až som zostarnul a
dňeškaj už tak možem akurat
kukac. Daftere slabše naturi bi
už šturili hlavu pod gilotinu,
mňe še uľavilo, bo koňečňe
to na posce ministra vnutra
pomješali a namesto šumneho
hlopa tam šturili šumnu ženu.
A tak to vižira aj s hrjanku, bo
na uvod zmješace meke maslo
s dižonsku horčicu, narežece
cenke falatki zos sendviča a
natrece furt jednu ku druhej,
žebi sce ich potim mohli zľepic. Pametam, že Terka ešči
narezala zeľer na drobno a

Co mi okrem tvardej hlavi a
tvardeho dreva treba?
maslo, dižonsku horčicu, sendvič, hovedzinku, cebuľu, daco
žeľene a sir
Jak še mi „počas vikonu trestu“ dari?
Zakladom je zložic oheň, bo
dreva treba veľo a muši horec dluho, žebi še vam zrobili
uhľiki, co budu falat času trimac spravnu temperaturu pod
roštom. Pre totalnich začjatočňikoch prikladam navod: Na
spodek papir (najľepši líbesbríf
pre Terku), na to suhe cenke

Bo jak (h)vari klasik:
JA SOM JU BARS ĽUBIL, ONA ME ĽEM RADA MALA
A TAK ME ZA INAKŠU ZABAFKU VIČARALA
RAZ JE DARMO, ŇEODŽUBEŠ, ŽIVOT IDZE DAĽEJ
ZAPOMŇI NA MATERHORN, RADŠI SEBE NAĽEJ

Spomienky na Františka Javorského II:
Vykopávky zaniknutej stredovekej obce v katastri obce Pavľany. Prvý odkryv. S
kolegom, hercom Igorom Šabekom, sme dostali krajnú sondu (plocha 5 x 5 m)
hneď skraja lesa. Po troch dňoch driny sme v sonde nenašli nič. Ani črepy, ani
na seba viazané kamene, nič, čo by prezrádzalo výsledky ľudskej práce, hoci v
susedných sondách kolegovia nachádzali množstvo historických materiálov. Fero
Javorský nás upokojil:
„V archeológii je aj negatívny výsledok, výsledkom. TAJNIČKA 1 – 4. “ Keď
videl naše sklamanie, so smiechom nám povedal: „Predstavte si, že ste asistenti
neurochirurga a práve ste otvorili hlavu niektorého politika.“

Autor krížovky: Albín Medúz
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hrjanku priložila na žeľene s
maslovu stranu. Aj vi to po
ňej zopakujce, ľem nadrobno
režce petrušku, ňe zeler, žebi
aj spravodlivosc vihrala. Tak,
jak zaš tu, na ministerstve, vičarali mudru ženu za mudreho
hlopa. Ľem som sebe ňe isti, či
pomohlo a tak v mešarňi kupce
radši falošnu švečkovicu a na
mlinku pomeľce, bo potim ju
už ňifto ňerozozna od totej pravej. Cebuľu narežce na malučke kusečki, prirucce k mesku,
posoľce, urobce placečku a
šturce medzi obidva hrjanki.
Medzičasom mi brinka mobil, že vo Višnej šedzi pri pive
Terka, ta rucim šicko o žem,
šedňem na bicigeľ a ľecim z
Košarneho do Smižanoch. Kukam, že opravili cestu, (hore,
na luke, za maringotku mam
už štiricatku) ľem jak pridze
rozdvojka ku Kejdze, ta asfaltka konči a ja tjež, akurat,
že asfaltka na kire a ja medzi
kravami. A tak ostatek z receptu na Terkinu turisticku talpu
už možem podristac Risuľi, co
še zohina nade mnu a ceplo mi
fuči do ksichtu.

19

20

Ta moja zlata: Do sendviča
ešči šturiš z každej strani kolo
meska platek ementalu, preložiš a pečeš na rošce pomali,
aľe dluhši, kim še ci sir ňeroztopi a ňezačňe škvaric.... Krava
čeka, co budze daľej, aľe to je
aj koňec receptu, ta obraci hlavu (bo zabučel dajaki ini vol),
otoči še, zabrinka so zvonkom
a ja ostavam na luke sam s polamanim bicigľom. A das tišic
metre vzdušnu čjaru od Višnej.
Ostava pridac, že tota turisticka talpa od Terki je kaloricka
bomba a objavili ju ženi v Norsku, bo jak še im hlopi vracili
zo Severneho mora z ribolovu, ta ich trebalo najsamperfši
rozmrazic a potim aj vracic do
realiti. A aj Terka še trimala
zasadi, že ľepši šturic do posceli pripečeneho Slovaka,
jak romantickeho šňehuľaka.
A zakľa, co ona popijala pifko
vo Višnej, ta ja som še s polamanim bicigľom odšudrikal
nazad na hatu, dze mi medzičasom zhašil oheň a tak som
sebe namesto talpi narobil jednohubki. Bo aj to je kaloricka
bomba.

Michal Buza st.

Vodorovne:
A: počul, národnostne – pevne to priviazalo - opilo do nemoty – slovenská rieka.
B: zadná časť – TAJNIČKA 1 – patriace gréckemu hlavnému bohovi Diovi. C: pečieš na
povrchu – nekovala si – morský prieliv v Istanbule. D: nočný zábavný podnik – naozaj –
objavuje – plat vojaka – Adolf, domácky. E: Alica vo Francúzsku – český maliar ( Mikoláš
) - značka starších aut vyrobených v Sovietskom zväze – porucha pigmentu na tvári – rob
riasy. F: solmizačná slabika – podbradok – potlesk – možno, po maďarsky – okrem iného,
právnická skratka. G: alpský škriatok – daj súhlas – rampa, po nemecky – nakrúť – česká
rieka. H: ranná hviezda – cár, po česky – TAJNIČKA 4 – produkt včiel – ináč. I: druh
tesniacej krytiny – išiel, po česky – dopichali – pracoval s ihlou – internacionál, skratka.
J: malý palec, zriedkavo – rozkaz – vyvaľovala oči – vyhynutí kočovníci. K: auto stopujúce dievča – polia, zriedkavo – TAJNIČKA 3.
Zvisle:
1: otrhala zobákom – zdrhovadlo. 2: napchával sa, spišsky – lekár, liečiaci prírodnými
produktami. 3: buchni – značka ruských lietadiel (Iljušin) - čistilo praním. 4: obec v okrese Levice – menšia obec – strela z luku. 5: odkryl – omočí. 6: detský pozdrav – pripravoval na betónovanie – príklad, skr.. 7: Lidová strana nekuřáků, česká „humoristická“ strana,
skr. - druh podlahovej krytiny – lodný hangár. 8: otvorené, po anglicky – blázni sa, ľudovo
– práve vzniknutá hviezda. 9: dvoril, prenesene – vráť do života. 10: ovoňala – jestvovalo.
11: viem – druh voňavky. 12: veľká túžba – plače až do únavy. 13: spišskonovoveská
firma – pozitrón, skr. - patriaci Oľge. 14: posmešné pomenovanie vojakov americkej armády – TAJNIČKA 2 – alebo, po rusky. 15: ŠPZ okresu Levoča – bohatý človek, prenesene – keď. 16: nevzdal sa – nepotrebný zvyšok. 17: tón „h“ znížený o poltón – pracujúci
do zodratia – viac žien menom Eva. 18: tekuté zlato – v, po nemecky – obyvateľ únie (aj
Uniat). 19: materská škola, národnostne – postaraj sa. 20: netvoria rosu. – Volaj.

j
k

Pomôcky: ALEŠ, ALP, AMI, BOSPOR, ILI, IPA, JEKOR, LADA, LOK, ODOL, RESA,
TALÁN, ÚPA.
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ČREPINKY ZO SPISŠKONOVOVESKÝCH ARÉN
Karate
Po letnej prestávke sa karatisti KK
IGLOW Spišská Nová Ves zase vrhli
na tatami a ako sme už u nich zvyknutí, opäť nesklamali. V dňoch 8. - 9.
9. 2018 sa u našich južných susedov
konal Budapešť Open 2018, ktorý
bol pre kategóriu kadetov, juniorov,
U21 a seniorov zaradený ako nominačný na Majstrovstvá sveta seniorov
2018 (Madrid, Španielsko) a zároveň na Majstrovstvá Európy kadetov,

juniorov a U21 2019 (Aalborg, Dánsko). Na tejto súťaži sa zúčastnili
cvičenci z 39 krajín z celého sveta,
KK IGLOW SNV vyslal do hlavného
mesta Maďarska 13 borcov. Tí získali 4 cenné kovy, dve z nich mali ten
najjagavejší lesk. Na krk si ich zavesil Maroš Janovčík a Peter Mrovčák.
Striebro získala v kategórii junioriek
Sára Krivdová a bronz v kategórii kadetov Jakub Černický.

Florbal
Prvý extraligový zápas majú za sebou už aj florbalisti FbC Young Arrows Spišská Nová Ves. „Mladé šípy“
v ňom podľahli florbalistom z Nižnej
na domácej palubovke až po predĺžení
6 - 7 a získali tak prvý bod do extraligovej tabuľky. „Hneď v prvom kole
sme dostali ťažkého súpera. Myslím si,
že sme sa ho nezľakli a dokázali sme
favorita potrápiť. Škoda, že sa nám ho
nepodarilo poraziť. Bola by to určite senzácia. Odohrali sme výborný
zápas. Málokto by čakal, že budeme
klásť taký veľký odpor. Chlapci z Nižnej pricestovali určite vyhrať. Neviem
povedať, či to bolo prekvapenie, to
posúdime neskôr, ale musím skonštatovať, že chlapci podali veľmi dobrý
výkon. Ja som s ich výkonom spokojný. Myslím si, že sme získali veľmi
cenný prvý bod. Náš cieľ je v tomto
ročníku podobný, ako sme mali v minulej sezóne, dostať sa do vyraďovacej časti a potom bojovať o najlepšie
umiestnenie,“ skonštatoval po zápase
kapitán a hrajúci tréner Spišiakov Libor Koczka.
Navlas rovnakú skúsenosť s prvým

kolom majú aj extraligové florbalistky. Kométy podľahli na domácej
palubovke Nitre 4 - 5 po predĺžení
a rovnako ako ich mužskí kolegovia si
do tabuľky pripísali prvý bod. V dramatickom stretnutí excelovala domáca
Klára Grossová, ktorá hneď v premiérovom zápase tohtoročnej extraligy
zaknihovala hetrik.
Futbal
Osem kôl už majú za sebou futbalisti
FK NOVES Spišská Nová Ves. S vyrovnanou bilanciou štyri víťazstvá
a štyri prehry im patrí v treťoligovej
tabuľke priebežná šiesta priečka. Spišiaci vstúpili do ligy výhrou nad Mária Hutou 3 - 0. Následne podľahli FC
Košice 0 - 5 a doma prehrali vysoko
aj so Sninou 1 - 5. Nasledovala prehra v derby zápase v Krompachoch (0
- 2). Dva ďalšie domáce zápasy však
Novovešťania bravúrne zvládli, Svidník porazili 1 - 0 a následne pripravili
prvú prehru v súťaži dovtedajšiemu
lídrovi z Vranova, keď po výbornom
výkone zvíťazili 2 - 1. V siedmom
kole prehrali v Šarišských Michaľanoch 0 - 1 a prvú výhru na ihrisku

súpera si priviezli zo
Stropkova, kde dokázali zvíťaziť 3 1. „Novesáci“ zatiaľ
podávajú
kolísavé
výkony, kvalitu však ukázali v zápase
s Vranovom, v ktorom zvíťazili 2 - 1.
„Po víťaznom zápase so Svidníkom
sme sa zodpovedne pripravovali na
Vranov. Vedeli sme, že je to výborné mužstvo, ktoré doposiaľ v súťaži
neprehralo. Motivovať mojich chlapcov nebolo treba. Vedeli, že súper je
kvalitný, dokázal si poradiť aj s Košicami. V prvom polčase chlapci predviedli zodpovedný výkon, Vranov bol
v držaní lopty lepší, ale do šancí sme
ho nepustili. Naopak dve šance, ktoré
sme mali, sme aj využili. Dali sme dva
góly, ktoré sa ukázali ako rozhodujúce. Vďaka za víťazstvo patrí celému
mužstvu, lebo podalo zodpovedný
výkon. V závere bojovali, lebo chceli
vyhrať. Som rád, že sa im to podarilo,
lebo v prvom polčase sme boli lepším
tímom,“ skonštatoval po zápase tréner
domácich Ľuboš Ontko.
Buza Oliver, Ján Tomšík

Pod Blaumontom to stále na tenisových kurtoch žije
Tenis sa na stránkach nášho mesačníka neobjavil už nejaký ten mesiac, a tak sme sa rozhodli, že tento rest zmažeme. Na malebných
kurtoch pod Blaumontom totiž stále dominuje forhend, bekhend, kraťas či lob a aj tenisoví Spišiaci majú svoje všedné starosti i radosti.
Odchádzajúci predseda s veteránskym
titulom púšťa do rybníka mladú šťuku
Poďme najprv k tým príjemnejším veciam.
Predchádzajúca sezóna vyšla Spišiakom jednoducho parádne. V extralige skončili druhí
a z turnaja veteránov 55+ si dokonca z Bratislavy doniesli titul. „Z výsledkového pohľadu
musíme byť so sezónou spokojní. Extraligisti
prehrali až vo finále, i keď objektívne treba povedať, že pod hlavičkou Sp. Novej vsi sa združil
celý región. Teší nás však, že podstatnú úlohu
pri zisku historického striebra zohral spišskonovoveský odchovanec Lukáš Klein. Pevne veríme,
že bude mať v našom klube nasledovníkov. Parádny výsledok sme dosiahli v Bratislave, kde
sme na MSR veteránov dosiahli úplný vrchol.
Na majstrovstvá sme sa prebojovali cez regionálne kolá a v konkurencii domácej Bratislavy,

Martina a Topolčian sme suverénne bez straty
čo i len jedného bodu dominovali. Pre úplnosť
dodávam, že sme hrali pod hlavičkou TC Levoča
a titul na Spiš priniesla zostava Vavrinec Sedlák,
Štefan Joppa a ja. Okrem toho klub vzorne reprezentovali naše mládežnícke talenty, úspešne
sme organizovali aj nejaké turnaje. Všeobecne
som rád, že to na našich kurtoch tenisovo žilo,“
informoval nás predseda TK SNV Peter Vidiš.
Do novej sezóny však klub už z funkcie predsedu nepovedie. „Cítil som, že v klube musí prísť
k nejakej zmene. Potrebujeme do rybníka pustiť
mladú šťuku, snáď to celému oddielu pomôže.
Preto som začiatkom septembra zvolal členskú
schôdzu, na ktorej sme za nového predsedu
zvolili Dušana Hrebíka,“ dodal odstupujúci šéf
spišskonovoveských tenistov.
Nový predseda má v cieľoch jasno.
Mládež a hala
Dušan Hrebík chce predovšetkým staviť na mládežnícku kartu. „Veľmi rád by som dostal Spišskú tam, kde v minulosti bola. Prioritou je, aby
som hral s našimi odchovancami, čomu chcem
podriadiť všetky kroky. Znamená to trpezlivú
prácu s mládežou, nekonečný tenisový dril, ale
len tam vedie správna cesta. Do novej sezóny
máme ambíciu postaviť tri spišskonovoveské
mládežnícke tímy, česť a farby nášho mesta budú
hájiť mladší, starší žiaci a dorastenci. Škoda
len, že to isté mesto, ktoré my tak hrdo reprezentujeme, sa ku nám správa macošsky. Okrem
prevádzkovania nafukovacej haly, za ktorú sme
nesmierne vďační, nám radní neposlali ani cent
navyše. Výjazdy družstiev, lopty a iné materiálne
zabezpečenie sme si platili z nášho vrecka, mrzí
ma, že podpora zo strany samosprávy bola nulová. Ale určite nehádžeme flintu do žita, máme
svoje ambície a plány. V októbri chceme postaviť spomínanú „nafukovačku“, ktorá zastreší tri

kurty. Z dlhodobého, hlavne hygienického hľadiska to však nie je vyhovujúce riešenie. Preto
som si za jeden z dlhodobých cieľov vytýčil zohnať peniaze na projekt krytej haly a predstaviť
ho samospráve či prípadným investorom. Mala
by zastrešovať tie tri kurty, ktoré zakrýva v zime
nafukovacia hala, rátame aj s jej multifunkčnejším zameraním. To je však hudba budúcnosti, v prítomnosti sa chceme zamerať hlavne na
mládež a aj prostredníctvom vášho mesačníka
chcem vyzvať tenisu chtivé deti, aby prišli vyskúšať na vlastnej koži tento biely šport. Venovať
sa im budú skúsení tréneri, radi ich medzi nami
privítame. Samozrejme nezabúdame ani na širokú verejnosť, aj počas zimy budú za prijateľný
poplatok v určený čas k dispozícii kryté kurty,“
doplnil nový predseda TK Dušan Hrebík.
Oliver Buza
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Na Spiši vyrastá športový multitalent.
Nora Jenčušová dominuje juniorskému
triatlonu i cyklistike
Mám úprimne veľkú radosť ak športovec, ktorý sa presadí v slovenskom, európskom či nebodaj svetovom meradle, má v občianskom
preukaze v kolónke miesto narodenia zapísanú Spišskú Novú Ves. Tá zvláštna hrdosť je ešte znásobená tým, ak ide o talent, z ktorého môže
vyrásť človek, ktorý má potenciál úspešne šíriť značku SNV ďalej.
Snom je Ironman, Nora však napreduje
postupnými krokmi
A zdá sa, že presne takýto multitalent vyrastá
v našom meste. Ešte len 16 ročná Nora Jenčušová, študentka druhého ročníka oranžového
gymnázia, začína rázne vystrkovať športové
pazúriky. A to hneď v troch športoch. Triatlon,
atletika a cyklistika načisto opantali mladučkú Spišiačku a tá začína pomaly zbierať prvé
„vážne“ trofeje. Veď je už trojnásobnou dorasteneckou majsterkou SR v triatlone, kadetskou
majsterkou SR v cyklistike v pretekoch s hromadným štartom na 60 km, či držiteľkou slovenského juniorského bronzu v behu na 2 000
metrov prekážok. A to sa Nora na šport „vrhla“
až ako dvanásťročná. „Dôvod bol veľmi prozaický. Potrebovala som sa zbaviť nadváhy,
a tak som sa dala na plávanie. Vtedajšia trénerka pani Stanková asi videla vo mne potenciál a spolu sme skúsili prvý aquatlon (beh +
plávanie). Od toho už bol len krôčik k triatlonu, prvý som absolvovala v roku 2014 a hneď
z toho bolo tretie miesto,“ opisuje svoje začiatky
mladá gymnazistka. Pre neznalých veci si povedzme, že olympijský šport triatlon sa skladá
z troch na seba nadväzujúcich disciplín. Najprv
sa pláva 1 500 metrov, následne sa presadne na
bicykel, kde si súťažiaci odkrútia 40 km a celé
to zakončia 20 km behom. Tento šport ja náročný hlavne na fyzičku, ktorú Jenčušová poctivo
trénuje. „Cez leto som makala aj trikrát denne,
so začiatkom školského roku sa intenzita znížila
na dvakrát denne. Beh trénujem na Tatrane alebo na ZŠ Lipovej pod odborným dozorom pána
Zajaca, plávať chodím na mestskú plaváreň, kde
sa mi venuje tréner Mirek a bicyklujem v klube
CEA Cycling Schwabik. Je výborné, že na Spiši máme priam ideálne cyklistické geografické
podmienky, pretože kamkoľvek sa zo Spišskej
vyberiete, postaví sa pred vás nejaký kopec. Asi
najradšej mám Uložu, ktorá je prudká, no pravidelná, dobrý je aj Grajnár kvôli dĺžke, cesta je
tam však v dezolátnom stave. Z cyklistiky sa postupne stala moja najobľúbenejšia triatlonová
disciplína, najmenej mi „vonia“ plávanie, tam
mám rezervy, na ktorých musím popracovať,“
konštatuje spišskonovoveská nádej, ktorá sa
medzičasom prebojovala aj do slovenskej triatlonovej i cyklistickej reprezentácie. Jej vzorom
je bermudská triatlonistka Flora Duffy a jej ciele
sú vysoké a zdravo sebavedomé. „Určite by som
sa chcela vypracovať na úplnú slovenskú špičku
v oboch športoch. Zdá sa, že atletika bude len
doplnkom, zameriam sa na triatlon a cyklistiku.
V triatlone sa túžim postupne dostať na svetové
poháre, či vyskúšať si „svätý grál“ medzi triatlonistami – IRONMAN (3,8 km plávanie, 180 km
bicykel a 42 km maratónsky beh). Zatiaľ sa mi
vyhýbajú zranenia, bežné pády na crosstriatlone, čo je triatlon v horskom prostredí, kde som
tiež majsterkou SR, už ani veľmi nepočítam. Raz
ma pri tréningu dokonca zrazilo auto, našťastie
nič vážne sa mi nestalo. Čo sa týka tých najkrajších pocitov, tak asi ten úplne naj bol, keď som

„Mňa nikdy nelákali diskotéky či večerné výjazdy. Mám svoje ciele,
viem čo chcem dosiahnuť.…”

na slovenskom cyklistickom majstráku ukázala
čistokrvným cyklistkám, že ich môže poraziť aj
triatlonistka.“ Jenčušová tak vpálila do slovenskej mládežníckej špičky ako kométa, v súčasnosti jazdí s o tri roky staršími juniorkami, ktoré
pravidelne zdoláva. Zúčastnila sa aj na akciách
v zahraničí. Vyhrala preteky olympijských nádejí v Maďarsku, na ostatných postupne zbiera tak prepotrebné skúsenosti. Nora je mladá,

sympatická dievčina. Jej rovesníčky postupne
„ochutnávajú“ tínedžerský život, do ktorého
príliš drina na biku, tartanovom ovále či v plaveckej dráhe nezapadá. Aj v tomto má však naša
nádej úplne jasno. „Mňa nikdy nelákali diskotéky či večerné výjazdy. Mám svoje ciele, viem čo
chcem dosiahnuť. Veľmi pekne sa chcem poďakovať svojej rodine, ako aj trénerom za podporu, bez nich by som to určite už nerobila.“

Rodina ťahá takmer všetko,
otca mrzí postoj miestnej samosprávy
Ako už isto tušíte, triatlon je náročný šport nielen na fyzickú prípravu. Svoje si žiada technika,
na ktorej Nora súťaží a v nemalej miere dostáva zabrať hlavne peňaženka hlavného sponzora,
ktorým je, ako to už v našich končinách býva,
Norina rodina. Hlavne otec Norbert, vložil do
dcérinej kariéry celého seba, no tento krok vôbec
neľutuje. „Je to nesmierne náročné, no bojujeme
ako sa dá. Určite nechceme vyplakávať, dali sme
sa na to, a kým budeme vládať, budeme ju akoukoľvek formou podporovať. Nora robí dva náročné športy. Keďže na Spiši nemáme triatlonového
trénera, musíme trénovať a teda aj financovať
jednotlivo beh, plávanie a cyklistiku. Všetky víkendy máme úplne „zabité“, dcéra má ročne 52
štartov a keď si uvedomíte, že v zime sa nesúťaží,
asi si viete predstaviť, aká poriadna záťaž to je.
Sami si financujeme cesty, potrebujeme kvalitné
bicykle a príslušenstvo, prípravu, regeneráciu,
čo stojí poriadny balík peňazí. Keďže začína
Nora zbierať aj nejaké vavríny, dostávame sem
– tam nejakú podporu, buď z triatlonovej únie
alebo z reprezentácie, v porovnaní s celým sezónnym budgetom to je však len malinká smietka.
Mrzí ma však niečo iné. Nora reprezentuje Spišskú Novú Ves a celý región, no akoby bola pre
kompetentných len vzduchom. Niekedy mám pocit, že je dobrá len na fotografovanie pri rôznych
preberaniach ocenení, vždy šli následne sľuby
o jej podpore do prázdna. Považujem to už prinajmenšom za úsmevné. Určite sa však nevzdávame, no uvedomujeme si, že vekom pôjde hore aj
finančná náročnosť. Zatiaľ tomu podriaďujeme
všetko, boli by sme radi, ak by sme dokázali osloviť aj miestnych sponzorov,“ konštatuje otec spišského diamantu, ktorý sa postupne vybrusuje.
Môj dlhoročný a najlepší priateľ, absolvent žurnalistiky, mi vždy prízvukuje, že v solídnom
novinárskom článku niet priestoru na názor samotného autora. Že mám článok napísať tak, aby
z jeho obsahu bolo posolstvo zrejmé. V tomto
prípade si dovolím urobiť výnimku. Počas dlhoročného pôsobenia Spišského Patriota na mediálnom trhu sme sa v športovej rubrike snažili
priblížiť vám osudy, plány, vízie, príbehy predovšetkým spišských športovcov. Predstavili sme
vám aj nemálo talentov, z ktorých medzičasom
vyrástli borci, ktorí splnili svoje sny. Niektorí
však svoje nádeje museli pochovať, z rôznych
príčin. Suverénnym lídrom týchto dôvodov je
však absencia finančných prostriedkov a chýbajúca podpora zo strany miestnej samosprávy.
Bolo by nekorektné povedať, že absentuje úplne,
zamyslieť sa skôr treba nad jej adresnosťou. Nezaslúžila by si trebárs hrdinka nášho dnešného
príbehu väčšiu podporu z radnice, okresu či samosprávneho kraja? Nedokážeme vygenerovať
miestne zdroje na podporu talentov? Odpoveď je
jasná. Určite sa to dá. Len treba chcieť, vidieť
a vedieť.
Oliver Buza

