Hamborské novinky

občasník obce Brezovička
Editoriál
Americký politik Benjamin Franklin raz povedal: „Stojíme na rázcestí,
v každej minúte, v každej hodine, každý deň sa rozhodujeme...“ Každý deň je
pred nami množstvo volieb. Už od rána si volíme možnosti, od tých celkom
rutinných až po tie takpovediac zásadné, ktoré nás dokážu ovplyvniť možno aj
na celý život. Každý deň sa od nás očakáva, že vykonáme rozhodnutia, viac či
menej dôležité. Často si prosíme od Boha milosť správneho rozlišovania
medzi dobrom a zlom. Lebo súčasný svet nám v priehrštiach núka rôzne
alternatívy, nie raz i scestné pohľady na slobodu človeka. Aj v aktuálnom
vydaní občasníka sa pozrieme na rozhodnutia, ale skôr na tie športové.
V jarnom rozhovore si priblížime svet futbalového rozhodcu, konkrétne
rozhodkyne z našej obce. Totiž aj v živote je to ako v športe. Prichádzajú
dokonca aj sporné momenty a my k nim musíme zaujať postoj. Často musíme
sformulovať svoje rozhodnutie hneď, bez akejkoľvek prípravy či skúmania
nášho postoja a jeho dôsledkov. Ale, ako hovorí spomínaná rozhodkyňa, treba
si zachovať chladnú hlavu a byť pripravený na všetko. A to určite neplatí len
na futbalových trávnikoch. Aj Ježiš urobil rozhodnutie – obetoval sa za
každého jedného z nás. Bolo to zásadné rozhodnutie, plynúce s jeho
stotožnenia sa s Otcovou vôľou. Konal tak z lásky, ktorá ho doviedla až na
kríž. Toto rozhodnutie však poznačilo celé dejiny a človeku prinieslo spásu.
Nech aj naše každodenné dilemy konzultujeme ponajprv s Bohom, aby sme
nachádzali riešenia podľa Jeho vôle.
/ kp /
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Z obce ... z futbalových trávnikov
Žiacky futbalový tím našej obce už odohral pred jarnou časťou ligy prípravný
zápas s Brezovicou, kedy zvíťazili naši futbalisti v pomere 3:2. Tréner žiakov
Andrej Kupčík ml. konkretizoval, že cieľom je ostať aj na konci súťaže na
tých horných priečkach. Zároveň dodal, že káder je tvorený okrem našich
hráčov aj posilami z Vysokej a z Nižného i Vyšného Slavkova. Zaželajme
teda nášmu žiackemu tímu veľa úspechov v podobe radosti zo strelených
gólov.
Futbalové A-mužstvo začalo prípravu pred jarnou časťou ligy už začiatkom
februára. V rámci prípravy odohrali naši futbalisti dva zápasy: Brezovička dorast Sabinov 7:1, Brezovička – Š. Dravce 2:5. „Hrali sme aj Zimný pohár
OBFZ Prešov, kde sme v skupine dosiahli tieto výsledky : Brezovička - Peč.
N. Ves 6:0, Brezovička - Medzany 12:0, Brezovička - Torysa 3:3. V
semifinále sme sa stretli s Ľuboticami B – tento zápas sa skončil nerozhodným
výsledkom 2:2. Pri pokutových kopoch sme však mali viac šťastia a vyhrali
sme 4:3,“ prezradil tréner nášho áčka Jozef Telepák a pokračoval: „Vo finále
sme sa stretli s mužstvom z Hermanoviec. Po výsledku 4:1 sme sa tešili z
celkového víťazstva.“ Hráčsky káder, ako nám priblížil ďalej tréner, musia
každý polrok dopĺňať hráčmi z iných klubov, keďže niektorí naši futbalisti
buď pracujú v zahraničí, alebo sú zranení. „Poniektorí prestali reprezentovať
našu obec. V zime sme doplnili káder o jedného hráča z Ražňan do stredu
poľa,“ podotkol Telepák s tým, že v každom zápase by chceli hráči podať čo
najlepší výkon a potešiť našich divákov, ktorí chodia na zápasy, či už doma
alebo vonku, v hojnom počte. Jozef Telepák dúfa, že sa dobré výsledky a hra
mužstva prenesú aj do jarnej časti. „Chcel by som poďakovať predovšetkým
hráčom a ľuďom, ktorí sa starajú o futbal v našej malej obci. A vyzývam
ďalších, aby sa pričinili o rozvoj nášho vidieckeho futbalu, aby u nás
nezanikol,“ uzavrel Telepák.
Práce v obci ... v tomto čase prebiehajú stabilizačné práce na svahu v časti
Ulica, kde pred niekoľkými rokmi bol zaznamenaný pri povodniach zosuv
pôdy. Taktiež sa začalo s rekonštrukciou budovy obecného úradu v rámci
projektu „Zlepšenie technicko-tepelných vlastností budovy obecného úradu.“
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Informácie pre chovateľov ošípaných
Štátna veterinárna a potravinová správa usmernila postup registrácie chovov
ošípaných, v ktorých sa chová maximálne 1 ošípaná. Chovatelia, ktorí už
požiadali Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov o registráciu
a spĺňajú podmienky zjednodušenej registrácie, budú registrovaní
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou už v rámci nových
pravidiel. Postup registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
nájdete na stránke obce www.brezovicka.sk, na tejto stránke sa nachádza aj
tlačivo na registráciu chovu a tiež na predaj ošípanej.
Z oznamov ... na projekt Prístavba a nadstavba k požiarnej zbrojnici
v Brezovičke bola schválená dotácia vo výške 30 000 € z výzvy Ministerstva
vnútra SR.
Súťaž pre deti
Spolok pre obnovu dediny a obec Miklušovce vyhlasujú výtvarnú súťaž
pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou
témou: „ Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2019
Cieľ súťaže: Dať deťom priestor výtvarne stvárniť miesta, kde vyrastajú, ich
tajné zákutia, kde sa chodia hrávať...Aby svojimi kresbami poukázali, prečo
je život na dedine zaujímavý, ich tajné zákutia, kam ich kroky vedú
na prechádzkach so svojimi rodičmi, starými rodičmi a kamarátmi...
Súťažné kategórie: deti materských škôl /3-6 rokov/, deti zo základných škôl
a ZUŠ /6-9 rokov/, deti zo základných škôl a ZUŠ /10-15 rokov/
Termín súťaže: 15. marec 2019 – 30. jún 2019 / termín, kedy môžu deti
maľovať svoje predstavy o „svojej“ dedine /
Adresa zasielania výtvarných prác:
Výtvarná súťaž SPOD, Mgr. Mária Čuchtová, Miklušovce 27, 082 44
pošta Klenov
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Poznámka: na zadnú stranu výkresu /veľkosť A4 alebo A3 / nezabudnite
uviesť: dátum, názov dediny, meno dieťaťa, vek, adresu, meno
zákonného zástupcu a telefonický kontakt. /technika – ľubovoľná /Obálku
označte heslom: SPOD – „Moja dedina, ako ju vidím ja....“
Hodnotenie a ocenenie prác: Zo všetkých doručených prác vyberie odborná
porota tri najkrajšie práce v každej kategórii, ktoré budú ocenené. Termín
a výsledky súťaže budú oceneným autorom včas oznámené. Výkresy sa
nevracajú späť / iba v prípade osobného vyžiadania pri oceňovaní za účelom
použitia k skúškam na SUŠ/ a môžu byť použité na propagáciu SPOD.
Ďalšie informácie: 0911266762, mail: marika.cuchtova@gmail.com,
https://www.facebook.com/spolok.pod
Zo spoločenskej kroniky ... privítali sme týchto nových občanov
Anna Mária, dcéra Kataríny a Michala

Matteo, syn rodičov Soni a Tomáša
Elena, dcéra rodičov Anny a Dávida
Michaela, dcéra rodičov Jany a Michala
Jakub, syn rodičov Eriky a Alfonza
Kristína, dcéra rodičov Kataríny a Radoslava
Rodičom prajeme mnoho Božieho požehnania, lásky, trpezlivosti
a múdrosti pri výchove ich dieťaťa.
Zo vzácnych životných jubileí ... Žofii Tomčufčíkovej vyprosujeme od Pána
hojnosť Božieho požehnania a zdravia k deväťdesiatym narodeninám.
Prah večnosti prekročili ... Anna Bujňáková, rod. Dobrovičová / 1929 /
Nech je Pán milosrdný k našej zosnulej a prijme ju do večnej slávy.
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Jarný rozhovor ... s učiteľkou a futbalovou rozhodkyňou Jankou
Kupčíkovou
Janka Kupčíková pred niekoľkými rokmi pôsobila ako
futbalová rozhodkyňa. K tejto činnosti, ako priznáva na úvod,
sa dostala vďaka rozhodcovi z Lipian, a to pri ich náhodnom
stretnutí. Študovala externe na dvoch vysokých školách.
„Najprv som ukončila inžinierske štúdium na Technickej
univerzite v Prešove v odbore manažment výroby a pokračovala som v
doplnkovom pedagogickom štúdiu. A pred dvomi rokmi som ukončila
magisterské štúdium na Prešovskej univerzite v odbore učiteľstvo technickej
výchovy,“ dopĺňa. Jej rozhodcovská činnosť vo futbale trvala počas šiestich
sezón. Vo voľnom čase rada hrá volejbal, s rodinou chodieva do prírody
a s obľubou sleduje športové podujatia. Prichádzajúcu Veľkú noc vníma ako
najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorý je oslavou zmŕtvychvstania Ježiša
Krista po jeho smrti na kríži.
Rozhovor začneme tvojou spomienkou na úplne prvý zápas, ktorý si
rozhodovala. Prvý piskot píšťalky odznel v obci Torysa na žiackom
futbalovom zápase. Keďže to bol môj prvý zápas, pristupovala som k nemu s
rešpektom, zodpovedne, ale aj s troškou obavy, ako to zvládnem.
Čo všetko bolo súčasťou tvojej prípravy, aby si neskôr mohla vziať
píšťalku a vybehnúť na trávnik v typickom rozhodcovskom úbore?
Každoročne rozhodcovia futbalových zápasov na jar absolvujú školiaci
seminár v Prešove, ktorým som aj ja prešla s výbornými výsledkami.
Zúčastnila som sa aj trojdňového celoslovenského seminára rozhodkýň v
Turčianskych Tepliciach, ktorý ma obohatil najmä skúsenosťami ostatných
kolegýň.
Bolo v tom čase v tvojom okolí viac žien rozhodkýň? V našom okolí som
bola v tom čase sama žena rozhodkyňa.
A ako ťa prijali medzi seba ostatní mužskí kolegovia?
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S niektorými som sa už poznala, tak som nemala problém, práve naopak,
stretla som sa väčšinou s pozitívnymi ohlasmi, a obohatili ma dlhoročnými
skúsenosťami v rozhodovaní.
A čo futbaloví fanúšikovia? Nebolo to ľahké, lebo futbaloví fanúšikovia sú
rôzni.
Spomínaš si na nejakú kuriozitu či úsmevnú príhodu v súvislosti
s futbalovými trávnikmi? Tak to si veľmi dobre pamätám. Rozhodovala
som futbalový zápas žiakov v Kendiciach, kde mi počas zápasu prestali ísť
hodinky na ruke (vybila sa mi baterka). Ale hneď, ako som to zistila, som
prerušila zápas a tréner Kendíc mi poskytol tie svoje.
A nejaké sporné momenty, ktoré si musela rozhodnúť v prospech či
v neprospech niektorého mužstva? Na seminároch nás učili, že musíme
zachovať chladnú hlavu a byť pripravený na všetko, takže som sa snažila
pristupovať aj k ťažším rozhodnutiam práve takýmto spôsobom.
Ktorú ligu si rozhodovala najčastejšie? Rozhodovala som väčšinou žiacke
a dorastenecké zápasy v našom okolí, ale občas som bola delegovaná ako
asistent rozhodcu na futbalových zápasoch mužov.
Vzala si si do svojho života aj nejakú dobrú radu od starších futbalových
rozhodcov? Áno, zobrala, a to, že musím byť stále nad vecou.
Uvažuješ o tom, že sa niekedy opäť postavíš na trávnik s píšťalkou na
krku a budeš rozhodovať zápasy? Na rozhodovanie som nezanevrela;
rozhodujem na halových turnajoch, ktoré organizuje naša škola, kde učím.
Popritom trénujem dievčatá z našej školy, s ktorými dosahujeme pekné
futbalové úspechy.
Sleduješ aj našu seniorskú futbalovú reprezentáciu, ktorá začala
kvalifikáciu na ME 2020?
Sledujem, komentujem a poúčam sa.
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Určite sleduješ aj futbalistov Brezovičky, ako sa im darí. Určite sledujem,
lebo ma to veľmi zaujíma. Držím palce nášmu futbalovému mužstvu mužov,
aby sa im tento rok podarilo postúpiť vyššie, lebo majú na to. Z ich výkonov a
výsledkov sa veľmi teším. Taktiež prajem aj žiackemu tímu veľa úspechov.
Teraz si na materskej dovolenke, ale inak učíš na základnej škole na
Komenského ul. v Lipanoch, kde sú aj čisto športové triedy. Aké sú
dnešné deti? Vraj sa málo hýbu a málo športujú. Ako to vidíš ty?
Je pravdou, že v dnešnej dobe majú deti málo pohybu, ale sú deti, ktoré naozaj
rady športujú a sú úspešné. Podľa mňa to veľmi záleží najmä od rodičov, ako
deti motivujú k pohybu a športu vôbec.
Ďakujeme za odpovede a prajeme ti veľa úspechov v živote.
Téma ... Veľká noc vo Veľkej Británii
Mnohí Slováci už mali možnosť zažiť veľkonočné sviatky aj
mimo domova. My vám, milí čitatelia, prinášame niekoľko
zaujímavých informácií o tom, ako slávia Veľkú noc vo Veľkej
Británii. Našou sprievodkyňou tamojšími tradíciami a zvykmi je
Lucia, ktorá zažila atmosféru britských veľkonočných sviatkov aj osobne.
Aj v Británii, podobne ako u nás, je Veľká noc medzi kresťanmi hlavným
sviatkom, ktorý sa oslavuje počas prvej nedele po jarnom splne. V Škótsku
trvajú veľkonočné sviatky od piatku do nedele, pričom zvyšok Británie
oslavuje až do utorka.
Na Veľký piatok
Veľký piatok je pripomienkou Kristovho ukrižovania. Je to deň smútku, kedy
sú kostoly pusté a bez ozdôb a kvetov, a v niektorých mestách dokonca
zakrývajú sochy a ikony. Katolíci v krajine jedia v tento deň „hot cross buns“,
čo sú buchty s krížom na hornej časti, čím si pripomínajú obeť Krista.
Zvyčajne sa jedia na raňajky.
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V Anglicku nezvyknú posväcovať jedlá
Veľká alebo Biela sobota sa považuje za deň pochovania Krista. Veriaci ľudia
sa pripravujú na oslavu a vo väčšine chrámov sa konajú slávnostné služby.
Tento deň je považovaný za najlepší na krstenie. Počas večerných obradov
prejde tradične sviatosťou krstu, Eucharistie a sviatosťou birmovania niekoľko
dospelých - katechumenov. V Bielu sobotu nie je tradíciou v Anglicku
posväcovať jedlá ako u nás. Avšak keďže v Británii žije veľké množstvo
prisťahovalcov z východnej Európy, v kostoloch im radi kňazi jedlá posvätia v
sobotu popoludní, keď sa zhromažďuje množstvo Poliakov aj Slovákov.
Biela i zlatá
Veľká alebo Veľkonočná nedeľa je dňom zmŕtvychvstania Krista. Výzdoba v
kostoloch je v bielych a zlatých farbách, zdobená bielymi kvetmi, najčastejšie
ľaliami. Pred chrámami a na najbližších kopcoch sa zakladajú ohne, ktoré
symbolizujú Božie svetlo, a od nich sa zapaľuje svieca, z ktorej si pripaľujú
sviečky ostatní veriaci.
Z veľkonočných tradícií
Briti majú jednu veľkonočnú tradíciu, pri ktorej kotúľajú uvarené vajíčka z
kopca, a koho vajce sa po ceste z výšky najmenej rozbije, ten vyhral. Viac
obľúbenou ako kotúľanie vajec z kopca je známejšia hra na Veľkú noc hľadanie čokoládových vajec. Podľa tradície prebieha skoro ráno v deň Veľkej
noci okolo domov a záhrad veľkonočný zajac, ktorý schováva pred deťmi
hniezda s čokoládovými vajíčkami. Takže ako prvú vec, ktorú robia ráno
britské deti, je to, že bežia, aby skontrolovali všetky miesta v záhrade, kde
môžu byť ukryté čokoládové vajíčka.
/ lucia /
Oslovilo nás ...
„V tejto zemi bolesti, tragédií, uprostred toľkých katastrof nám viera vo
vzkrieseného Krista dáva zmysel.“
pápež František
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Zamyslenie ... kedy zapieram Ježiša v dnešnom svete alebo ako sa mi Ježiš
prihovára v pocestnom človekovi
„Lebo otupelo srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby
očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby
som ich nemohol uzdraviť.“ (Mt 13, 15)
Pri prechádzke ma zastaví pocestný človek. Vyzerá dosť biedne. Prvé, čo mi
napadne: „Dokelu, čo odo mňa chce? Najradšej by som niekam rýchlo utiekla,
len aby som sa s ním nemusela rozprávať. Viem, že bude niečo pýtať.“ Moje
myšlienky sa naplnili. Vystiera ku mne ruky a pýta si peniaze. Nemá z čoho
žiť. Ak by som v tomto momente začala uvažovať nad tým, prečo nemá
peniaze, pravdepodobne by som dopadla ako ľud z Matúšovho evanjelia - ľud
s otupeným srdcom, čo nevidí ani nepočuje. Mohla by som si to
vyargumentovať tým, že každý si je strojcom svojho šťastia a mne tiež nedá
nikto nič zadarmo! Mohla by som uvažovať nad tým, prečo si nehľadá prácu,
veď kríza už pominula, práce je dosť... No ja sa na toho pocestného radšej
silno zahľadím. Moje srdce i myseľ odrazu precitne láskou, niečo sa zmení
a nie je to odo mňa, veď ešte pred chvíľou som odtiaľ chcela utiecť. V tej
chvíli tam už nestojí otrhaný, špinavý človek, ale Ježiš plný lásky. Nádherný,
žiarivý, s rukami plnými milostí. Mám azda právo na Jeho pozvanie lásky
odpovedať inak než láskou? Mám azda právo niekoho súdiť? Už chápem! To
nie ja idem niečo dávať, to On mi túži niečo dať! Veď čo je nejaká malá
almužna v porovnaní s nevyčísliteľným pokladom lásky, ktorý mi následne
dáva Ježiš? Moje srdce zrazu napĺňa veľká radosť. Som šťastná, že ma
navštívil Ježiš. Som šťastná, že sa mi dal poznať v pocestnom človekovi.
Prijímam Ho, prijímam Ho v biednom človekovi, prijímam Ho v každom,
hriechom strýznenom, človekovi. Veď práve v takých ľuďoch je Jeho láska
najzjavnejšia a najdokonalejšia. Ak budeme mať pre biednych a hriešnych veď napokon všetci sme len biedni hriešnici - otvorené oči i uši, budeme
vidieť pravého Ježiša - Lásku, ktorá nás tak bude môcť uzdravovať z nášho
hriechu. Vyprosujme si od Pána túto milosť.
/ matka /
„Nečakajte na zázraky, celý váš život je zázrak.“ Albert Einstein
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Téma ... ako to bolo s dátumom slávenia Veľkej noci?
Ako vieme, Veľká noc je pohyblivý sviatok a každý rok pripadá na iný dátum.
Slávi sa však vždy v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca. Kresťanská Veľká
noc nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – Paschu, ktoré sa slávili od 14. do
21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku vyslobodenia
izraelského národa z egyptského otroctva. Pozrime sa bližšie na historické
okolnosti a súvislosti, ktoré sa viažu k dátumu Veľkej noci počas storočí.
V časoch prvokresťanských komunít sa stávalo, že Veľkú noc slávili kresťania spolu
so Židmi, a to v 14. deň mesiaca nisan; v iných spoločenstvách sa prikláňali k prvej
nedeli po 14. nisane. Spisy cirkevného otca sv. Ambróza uvádzajú, že Cirkev sa na
jednotnom termíne Veľkej noci nedokázala len tak ľahko dohodnúť. Tento spor sa
snažil riešiť už v polovici 2. storočia pápež Anicent a neskôr i pápež Viktor II., ale
jeho ukončenie prišlo až s prvým Nicejským snemom v roku 325. Vtedy sa nariadilo,
že Veľká noc sa má sláviť v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, čo môže
pripadnúť na jednu z nedieľ od 22. marca do 25. apríla. A takto sa určuje termín
Veľkej noci až do dnešných čias.
V roku 525 poprosil pápež Ján I. mnícha Dionýza Exigua o radu v tejto záležitosti.
Mních sa nato rozhodol, že vytvorí tabuľku slávenia Veľkej noci pre nasledujúce
desaťročia. Až jej prijatím bol „veľkonočný spor“ ukončený. „Až do reformy
kalendára pápežom Gregorom v roku 1582 existoval jeden termín Veľkej noci pre
celú Cirkev. Keďže východná cirkev reformu kalendára neprijala, slávi Veľkú noc
odvtedy spoločne s katolíkmi a protestantmi len občas,“ dozvedáme sa zo stránky
Košickej arcidiecézy. Treba však pripomenúť, že aj v modernej dobe boli
zaznamenané viaceré pokusy ustáliť dátum Veľkonočnej nedele na jednu konkrétnu
nedeľu. V roku 1897 sa v tejto záležitosti obrátili na pápeža dokonca aj astronómovia
a v roku 1931 aj Spoločenstvo národov. Aj Druhý vatikánsky koncil mal takpovediac
na pracovnom stole túto tému. V jeho vyhlásení z roku 1963 je jasne čitateľná ochota
stanoviť Veľkú noc na určitú nedeľu v gregoriánskom kalendári, ak s tým budú
súhlasiť všetci, teda aj oddelené východné cirkvi. Neskôr sa téme stanovenia dátumu
Veľkej noci venoval i pápež Pavol VI., ktorý navrhol od roku 1977 slávenie Veľkej
noci počas druhej nedele v mesiaci apríl, keďže vtedy sa všetky termíny
veľkonočných sviatkov časovo zhodovali. Skoro všetky biskupské konferencie s tým
súhlasili, avšak za predpokladu, že s tým budú súhlasiť aj východné cirkvi.
Ekumenický patriarchát v Carihrade však poukázal na „závažný pastoračný problém“,

10

ktorý si nutne vyžaduje dlhší čas na analýzu a následné skúmanie. Konečné
odmietnutie tohto návrhu prišlo v roku 1982 od kláštorného spoločenstva na vrchu
Athos. Táto otázka sa naposledy objavila počas veľkého miléniového stretnutia
všetkých hláv pravoslávnych cirkví v decembri 2000 v Carihrade.
/ sprac. kp /

Pre mladých ... škola, kde študujem
Ivana Telepáková študuje v treťom ročníku na Škole
úžitkového výtvarníctva / ďalej ŠUV-ka / v Košiciach.
„Pre túto školu som sa rozhodla, lebo ma od mala bavilo
kresliť, maľovať a žiadna iná škola by mi neumožňovala
sa vyvíjať v umení viac ako táto,“ prezradila nám na
úvod Ivana. Medzi jej záľuby patrí cestovanie, kreslenie,
fotografovanie a prechádzky so psom, ale aj varenie.
Trhlina od Jozefa Kariku sa stala jej obľúbenou knihou. V nasledujúcom
rozhovore sa však dozvieme oveľa viac o škole, kde študuje.
Viem o tebe, že si začala rozvíjať svoj umelecký talent už v detstve, napríklad si
hrala a tancovala v scénkach alebo si spievala ľudové piesne. Spomínaš si na
svoje prvé vystúpenie a aké si mala vtedy pocity?
Úplne prvé vystúpenie si nepamätám, ale určite to bolo ešte v škôlke. Myslím si, že
som bola oveľa odvážnejšia než dnes.
Čo študuješ na ŠUV-ke? A ktoré zaujímavé vyučovacie predmety tam máte?
Názov môjho odboru je propagačné výtvarníctvo. Ako už z názvu vyplýva, podstatou
tohto odboru je propagácia - to znamená, že sa venujeme najmä grafike. Robíme rôzne
plagáty, obaly na výrobky, modely ... Vyučovacie predmety máme, samozrejme, iné
než na ostatných školách. Študujeme napríklad kresbu, modelovanie a prácu s
materiálom, výtvarnú prípravu, dejiny výtvarnej kultúry, verejný priestor a mnoho
ďalších predmetov. Najviac ale imponujem k fotografii.
Môžeš nám priblížiť niektoré pútavé aktivity, podujatia či exkurzie organizované
tvojou školou, kde si sa zúčastnila aj ty?
Naša škola sa často zúčastňuje rôznych súťaží, v ktorých sme väčšinou úspešní. Máme
rôzne workshopy / tvorivé dielne, pozn. red. / a prednášky od známych umelcov a
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dizajnérov. Často chodievame do Východoslovenskej galérie, ale taktiež do Úľuv-u /
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, pozn. red. / na vernisáže a výstavy.
Počas týždňa si na internáte a určite občas zájdeš aj na nejaké kultúrne
podujatia. Ktoré z nich ťa v ostatnom čase osobitne zaujali?
Väčšinou, ako som už spomínala, zájdeme do galérie na výstavy alebo do divadla či
kina. Naposledy som sa zúčastnila pútavej prednášky od slovenského dizajnéra Tibora
Uhrína.
Čo najviac ti dáva škola, kde študuješ? Samozrejme, získavaš tam potrebné
vedomosti, ale čím iným ťa obohacuje?
Okrem vzdelania, ktoré mi škola ponúka, ma obohacuje aj o nových priateľov, zážitky
a skúsenosti.
Kde by mohli viesť tvoje kroky po skončení tejto školy? Kde vidíš teda svoje
uplatnenie? Propagačná grafika je v dnešnej dobe veľmi žiadaná.
Mnoho bývalých študentov z našej školy študuje na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ja v
tom ešte nemám jasno, ale rada by som študovala na VŠVU / Vysoká škola
výtvarných umení, pozn. red. / v Bratislave v odbore fotografia a nové médiá.
Uvidíme, čo to dá.
Prečo by si odporučila práve túto školu ešte nerozhodnutým žiakom základných
škôl?
Pretože je to úžasná škola, kde na vás nikto netlačí s chémiou, fyzikou a matematikou,
ale zameriava sa najmä na vaše umelecké rozvíjanie.
A aspoň jeden úsmevný zážitok zo ŠUV-ky?
Mám veľa krásnych zážitkov, ale ani na jeden si práve teraz neviem spomenúť. Ale
naša škola je celá úsmevná.
Ďakujeme za odpovede a prajeme veľa študijných úspechov.
„Poslaním vzdelania je naučiť ľudí intenzívne a kriticky myslieť. Inteligencia a
charakter – to je cieľom pravého vzdelania.” Martin Luther King, Jr.
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Detský kútik ... Odpustenie
Bolo ráno, asi šesť hodín, a Mirka už nemohla spať. Hlavou sa jej preháňal celý
včerajší deň. To teda bol deň! Môže spať ešte aspoň hodinu, no nedá sa. A čo sa
vlastne stalo?
Mirka sedí v lavici s Evou. Už asi tretí rok. Boli to naozaj dobré kamarátky. Boli. Do
dnešného dňa. Eva sa totiž rozhodla, že si presadne ku Kamile. Predsa len, Kamila vie
toho viac a Mirka je popri nej len tiché, nenápadné dievča a radšej cez prestávky
pozerá do biológie, akoby mala rozoberať cudzie problémy. Evu to už nudilo. Večne
knihy a nemala sa s kým ani porozprávať. „Počuj, nechceš si presadnúť?“ opýtala sa
Eva Mirky a s nedočkavosťou čakala na odpoveď. „Pozri, keď chceš presadni si ty.“
A Eva chcela počuť presne túto odpoveď. Zbalila si ruksak a v momente bolo miesto
pri Kamile obsadené...
Prestávka pred biológiou. Mirka ako vždy zahrúžená do poznámok si ani nevšimla, že
pri Kamilinej lavici sa zhŕkla asi polovica triedy. Všetci sa rozprávali a v jednom
momente pozreli na Mirku a začali sa nahlas smiať. Zvonček. „Konečne,“ pomyslela
si Mirka. Do triedy vošla katechétka. Každý spozornel, veď čakali na písomku
z delenia rastlín. „Dnes budeme mať spolu túto hodinu, pani učiteľka ma poprosila,
aby sme si hodiny vymenili. Dúfam, že to nevadí.“ V triede bolo počuť šum, no
o chvíľu sa všetci utíšili...
Pani katechétka začala rozprávať. O Ježišovi, o jeho umučení, smrti a zmŕtvychvstaní.
„Vedel by mi niekto povedať, kto odsúdil Ježiša na smrť?“ Padli rôzne odpovede.
Veľrada, Pilát, Herodes... „A čo my?“ opýtala sa žiakov katechétka. „My? A ako,
prosím, vás?“ ozvala sa z poslednej lavice Kamila. „My predsa žijeme tu a teraz, ako
by sme to my mohli urobiť?“ „Odpoveď je jednoduchá a jednoslovná, hriech.“
V triede nastalo ticho. „Viem, čo si teraz myslíte, ako môžu naše hriechy ublížiť
Ježišovi? Je to jednoduché, ak ho totiž nevidíš v každom jednom človeku a ak mu
ublížiš hriechom, tým vlastne ublížiš Ježišovi samému. Ale žiaden strach, On je
silnejší ako každý hriech a dokáže ho poraziť, ale v tom mu musíme pomôcť aj my
tým, že sa hriechu budeme vyhýbať. On sa môže nanovo narodiť v našich srdciach, no
keď mu v nich nenájdeme preňho miesto, je to zbytočné...“
Mirka ako vždy kráčala cestou okolo parku a rozmýšľala nad tým, čo dnes hovorila
pani katechétka. Vtom ju niekto zozadu štuchol do pleca, otočila sa a zbadala Evu.
„Ahoj, môžeme sa porozprávať?“ „Jasné.“ „Vieš, dnes keď som si sadla ku Kamile,
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bolo to preto, lebo celá trieda hovorila o tom, aká si bifľoška, a že s tebou nie je
žiadna reč. A potom, keď sa ti všetci smiali, smiala som sa aj ja, no na náboženstve
som si uvedomila, ako si sa asi musela vtedy cítiť. Prepáč, mrzí ma to.“ Mirka sa
čudovala, no zároveň bola rada, že si kamarátka uvedomila, čo jej spôsobila. „To je
v poriadku, Evi, už sa nehnevám. Ak si ale dobre pamätám, pani katechétka nám na
konci hodiny povedala, že ak niekto niekomu ublíži, je veľmi dôležité, aby mu ten
druhý odpustil, lebo len tak sa bude láska šíriť ďalej. Lebo presne tak sa to udialo aj
tam, na kríži...“
/ maja /

Pri nedeľnej sviatočnej šálke kávy alebo čaju ... Pokora
Tam hore, na kríži
život si dal.
Láskou sa priblížil
a hriechy sňal.

Tam hore, na kríži
spasil si svet.
Ten, čo ti ublížil
tvrdosťou viet. / mária /

Zo spektra ... obrázky z Veľkej noci
Jak še hvari – inakši kraj, inakši običaj. Dagdzi na Veľku noc frištikuju ľem praženicu
s pokrivu, jag napriklat na strednim Slovensku, a dagdzi, jag i u nas, ňešmeju chibec
paski, slaňina či šunka - ešči i v dňešnej dobe ňeraz z domacich zdrojoch. No a dagdzi
še richtuje i zajac s plnku z rožkoch, abo ceľece rebirka. A do vekšeho košika še
kladze i kusek s tej zajačini na pošveceňe. No a ku Veľkej noci patri oľivaňe
dzifčatoch. Ňejedna sebe spomina ešči i po rokoch na to, keľo vedroch vodi na ňu
viľaľi paropci, co jag virgace koňiki še kruciľi kolo studňi na dvore. A matki i babi
zľatich dzifkoch ňeras ľemenciľi. Take daco še prosto ľem tak ľechko ňeda viduridz
z hlavi. A v novšich časoch, ket še už oľivalo i f kupeľke nad vaňu, i taka spominka še
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najdze: jak parobek, už skoro zasnubeni, svojej milej namesto vodi zo žimneho
kohucika „dopral“ vodu s teho cepleho, a kebi frišno hlavu ňeotcahla, ta bi še, vera,
i poparila, a možno i očekavane zasnubeňe bi zrušila. Oľivački še vekšinu nezaobejdu
i bes poharika, a tak še potim domu oprocifko noci vraca ňejeden oľivač pod hopsom.
Aľe, jag še hvari, šicko z miru! A je možne, že v davňejšich časoch še paradne svadbi
odbuľi i rovno na Veľkonočni pondzelek, bo počas roka bulo na gazdofstve veľo
roboti. To bulo ftedi dvojnasobnej vešelosci!
/ sprac. kp /

Zo spektra ... symboly Veľkej noci v Domove sociálnych služieb
Aj v Domove sociálnych služieb v Brezovičke, kde sa venujú klientom
odkázaným na pomoc fyzickej osoby, sa pripravujú na Veľkú noc. Tradíciou sa
tu stalo pečenie veľkonočných barančekov. Okrem iného tu odštartovali
zaujímavý projekt.
„Naši poberatelia sociálnej služby vnímajú Veľkú noc cez vonkajšie znaky, a to nielen
cez to, že sa už otepľuje a môžu vyjsť viacej na slniečko, ale aj cez to, že niečo tvoria
a pripravujú. A tou tradíciou sa stali práve veľkonočné baránky. Takýmto spôsobom
sa spájame aj s obcou, lebo barančeky sú distribuované nielen medzi zamestnancov
a príbuzných, ale aj pre ľudí v obci,“ prezradil na úvod riaditeľ domova Ján Tomus.
Inštruktorka sociálnej rehabilitácie Ľudmila Verešpejová nám priblížila, ako sa
poberatelia sociálnej služby zapájali do prípravy barančekov: „Klienti sa veľmi tešia
na každoročné pečenie veľkonočných barančekov a na každú jednu pomoc pri ich
príprave. V ich prípade ide o miesenie a miešanie cesta mixérom; potom strihali
mašličky, ktoré viazali a pripínali do nich špendlíky, ktoré sme potom dávali
barančekom pod hlavičku.“
Domov sociálnych služieb v Brezovičke rozbieha aj zaujímavý projekt Kompas. „Je to
mentorský program, kedy pre poberateľov sociálnej služby hľadáme mentora. Mentor
by mal byť človek, ktorý bude ochotný dať niečo zo seba, možno trošku času, možno
poslať pohľadnicu, venovať myšlienku či modlitbu klientovi a prísť ho možno raz za
rok aj fyzicky pozrieť, zoznámiť sa. Hľadáme mentorov, ktorí si na našej webovej
stránke môžu nájsť svojho zverenca, ktorému sú ochotní sa venovať. Je tam popis
o klientovi, čo má rád a čo rád robí. Tie isté údaje nám poskytne aj mentor, a my ich
zverejníme, aby sme takto tento projekt propagovali ďalej,“ hovorí Ján Tomus.
Mentorský program je na báze dobrovoľnosti. Jeho cieľom je každému nájsť svojho
mentora a takto vypĺňať tú medzeru, ktorú pri najlepšej vôli nevedia vyplniť samotní
zamestnanci zariadenia.
/ kp /

15

Pre chvíle oddychu ...
Vyriešte tento hlavolam: podľa dátumov nájdite v kalendári príslušné
meno a použite z neho prvé písmeno do slov zašifrovanej vety. Avšak
jednotlivé písmenká sú v danom slove poprehadzované, takže nakoniec
ich správne poukladajte.
1. slovo: 2.1, 5.12, 25.7, 23.12, 11.8, 30.11
2. slovo: 13.5, 1.2, 20.2, 5.10, 13.4
3. slovo: 1.12, 31.7, 30.10, 1.6, 21.8
Špeciál pre deti ...

Milé deti, vyfarbite si zajka, ktorý sa teší z veľkonočného vajíčka. A aj vajíčko
ozdobte farbami, aby bolo ešte krajšie.

Vtipnejší vyhráva ... Ide chlapček s kukučkovými hodinami a stretne druhého.
„Kam ideš?“ „K zverolekárovi.“ „A prečo?“ „Kukučka nekuká.“

Ďakujeme všetkým respondentom aktuálneho vydania občasníka
a všetkým obyvateľom našej obce prajeme požehnanú a veselú Veľkú
noc.
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