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Tento	rok	sme	slávili	-	už	po	sedem-
desiaty	 krát	 -	 víťazstvo	 nad	 fašiz-
mom.	Celý	pokrokový	a	demokratic-
ký	svet	si	8.	mája	pripomenul	jednu			
z	 najvýznamnejších	 a	 pritom	 z	 naj-
tragickejších	udalosti	dejín.	Na	hrô-
zy	vojny	už	nie	je	takmer	s	kým	spo-
mínať	a	my	všetci	pomaly	a	úspešne	
zabúdame...
Kto	by	už	v	týchto	časoch	myslel	na	voj-
nu?	Koľko	z	dnešných	tıńedžerov	malo	
možnosť	vypočuť	si	 	z	úst	svojich	sta-
rých	 rodičov	 vojnové	 zážitky?	 Koľko	
skutočnostı	́ sa	 dokáže	 vtesnať	 na	 pár	
riadkov	učiva	 v	 učebnici?	Ako	by	 sme	
žili,	 keby...?	 Toto	 všetko	 sú	 otázky,									
na	ktoré	málokto	hľadá	odpovede.	
Roky	1939-1945	sú	jednou	z	najtragic-
kejšı́ch	 a	 najdramatickejšı́ch	 kapitol	
novodobých	 dejıń.	 Pripomeňme	 si	 ich	
bez	 autentických	 emotıv́nych	 spomie-
nok,	no	emóciám	sa	zrejme	i	tak	neubrá-
nime.	 Kon�likt	 svetových	 rozmerov	
vtiahol	na	bojiská	61	 štátov,	 čo	tvorilo	
80%	obyvateľov	Zeme.	Bojovalo	 sa	na	
územı	́40	 štátov.	Obeťami	sa	stalo	tak-
mer	60	miliónov	ľudı,́	z	toho	27	milió-
nov	na	bojiskách,	ostatnı	́pri	bombardo-
vaniach,	 povstaniach	 a	 vo	 väzniciach.	
Tieto	čıśla	sú	v	dnešnej	dobe	pre	každé-
ho	ťažko	predstaviteľné.	Práve	v	pred-
večer	vıť́azstva	 si	 aj	naši	občania	mali	
možnosť	 spomenúť	 na	 udalosti	 spred	
desaťročı.́	
Kladenie	 vencov	 sa	 v	 západe	 slnka								
za	 účasti	 stráže	 stalo	 zážitkom	 aspoň	
pre	 tých	 pár	 občanov,	 ktorı́	 si	 našli										
v	 prı́jemné	 popoludnie	 čas	 na	 našu	
minulosť.	

Nıźkym	 záujmom	 o	 občianske	 záleži-
tosti	 a	 spomienkové	 stretnutia	 ťažko		
pripravı́me	 naše	 deti	 na	 udržiavanie,	
pokračovanie	 a	 pochopenie	 historic-
kých	udalostı.́	 	Mŕtvych	si	uctievajú	živı	́
a	 na	 to	 treba	pamätať.	Aby	 si	mal	 kto	
spomenúť	po	nás	aj	na	nás.	Vojna	musı	́
ostať	v	pamäti	ako	dôsledné	varovanie	
a	ponaučenie.	D� akujeme	všetkým,	ktorı	́
sa	 osláv	 ukončenia	 II.	 svetovej	 vojny	
zúčastnili	 a	 tak	 vzdali	 úctu	padlým	 za	
našu	slobodu.																																						

Red.	rada

Prıh́ovor	p.	starostky		Mgr.	B.	Vargovej
																																						Foto:	p.	Macúch
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V	máji	 obecný	 úrad	 vypıśal	 výberové	
konanie	na	funkciu	riaditeľa	školy.	
Podmienky	účasti	a	kvali�ikačné	pred-
poklady	 si	 účastnı́ci	 mali	 možnosť	
nájsť	na	stránke	obce.
Ako	 to	 všetko	 dopadlo	 a	ďalšie	 infor-
mácie	 zo	 záveru	 školského	 roku	 si	
nájdete	na																																																															

Život školy
„Vo	vojne	niet	spravodlivých	a	nespra-
vodlivých.	Nejestvuje	dobrá	a	zlá	voj-
na.	Existuje	len	zlá	a	ešte	horšia…“
Na	udalosti	 zo	 septembra	1944	 sa	pod-
robne	 zameral	 p.	 Mgr.	 Juraj	 Manirný,	
ktorý	sa	pokúsi	 čitateľom	priblıž́iť	okol-
nosti	 dodnes	 nevysvetlených	 udalostı́,	
ktoré	mohli	takmer	tragicky	a	dramaticky	
ovplyvniť	našu	súčasnosť.	
Podrobnosti	sa	dozviete	na									

Spomíname - nezabúdame
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Nepremeškajme
Pozývame	vás	na	Oslavy	71.	
výročia	Slovenského	národného	
povstania.	Termıń	a	program	osláv	
bude	zverejnený	prostrednıćtvom	
miestneho	rozhlasového	
vysielania.	

Chystáme	pre	vás	vianočné	trhy.	
Nájdete	tam	inšpirácie	a	recepty	
na	dobroty,	ale	aj	námety	na	
darčeky	pre	svojich	blıźkych	a	to	
všetko	len	z	rúk	našich	
spoluobčanov.

V	dnešnej	rubrike	si	našiel	priestor	
na	pár	slov	riaditeľ	školy	Mgr.	Ras-
tislav	Drajna.	Jeho	postoje	k	dianiu	
na	 politickej	 scéne	 s	 odrazom	 na	
školstvo,	ale	 i	vlastné	pocity	počas	
voľby	riaditeľa	školy	si	prečıt́ajte	na	
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S� kola	 je	 v	 každej	
obci	 v	 našom	 okolı	́
veľmi	 významnou	
výchovno-vzdelá-
vacou	 inštitúciou	 a	
nie	je	tomu	inak	ani	
v	 tej	našej.	Napriek	
tomu,	 že	 sú	 prázd-
niny	 a	 dovolenky	 v	
plnom	 prúde,	 rád	
využı́vam	 ponuku	

redakčnej	rady	a	dovoľujem	si	podeliť	sa	s	
vami	 o	 niekoľko	 aktuálnych	 postrehov	 zo	
školského	 prostredia...	 a	 aby	 som	 neostal	
nič	dlžný	názvu	tejto	rubriky,	pokúsim	sa	to	
zhrnúť	do	pár	slov...
Myslıḿ ,	že	pred	niekoľkými	týždňami	mno-
hı	́registrovali	výzvu	na	podanie	prihlášok	
do	výberového	konania	na	funkciu	riaditeľa	
tunajšej	 školy.	Do	poslednej	 chvıĺe	 som	 ju	
zvažoval	i	ja,	lebo	do	budúcnosti	sa	nepoze-
rám	skrz	ružové	okuliare.	Po	veľmi	nároč-
nom	zvažovanı	́som	sa	napokon	rozhodol	-
športovou	terminológiou	povedané	-	z	boja	
neutekať...	Ponúkol	som	výberovej	komisii	
vo	 svojej	 koncepcii	 rozvoja	 školy	 z	môjho	
pohľadu	 tri	 najdôležitejšie	 skutočnosti	 -	
kontinuitu,	otvorenosť	a	maximálnu	snahu	
o	udržanie	našej	školy	pre	nasledujúce	roky.	
Všetkým,	 ktorých	 som	 presvedčil	 a	 zıśkal	

som	ich	hlas,	za	prejavenú	dôveru	ďakujem.	
Cieľom	každej	školy	by	mala	byť	spokojnosť	
všetkých	strán	–	žiakov,	ktorı	́ju	radi	navšte-
vujú	a	cıt́ia	sa	v	nej	bezpečne,	rodičov,	teda	
našich	klientov,	ktorı	́veria,	 že	 ich	deti	do-
stávajú	kvalitné	vzdelanie	i	ostatné	služby			
a	zamestnanci,	ktorı	́tú	dôveru	cıt́ia	a	snažia	
sa	v	podnetnom	pracovnom	prostredı	́odo-
vzdať	 čo	 najviac	 vedomostı	́ žiakom.	 Je	 to	
zároveň	aj	mojıḿ	cieľom	-	pokračovať	s	pri-
hliadnutıḿ	 na	 všetky	 spomıńané	 priority					
a	tradıćie	v	práci	ďalej,	byť	otvorený	nielen	
čo	 sa	 týka	 využıv́ania	 priestorov	 a	 areálu	
školy,	ale	aj	názorom,	podnetom	i	oprávne-
nej	 kritike,	 ktorá	 bude	 viesť	 k	 zlepšeniu	
fungovania	 školy.	To	znamená	intenzıv́nej-
šie	obojstranne	spolupracovať	a	komuniko-
vať	 s	 každou	 zo	 zainteresovaných	 strán	 –	
rodičmi,	žiakmi,	zamestnancami,	zriaďova-
teľom,	 mládežou	 i	 ostatnou	 verejnosťou	
našej	obce,	ktorá	má	záujem	na	tom,	aby	tu	
škola	bola.	K	tomu	si	vás	dovoľujem	prizvať,	
lebo	 iba	 táto	 cesta	 bude	 viesť	 k	 udržaniu	
školy	v	ďalšıćh	rokoch.	
Veľa	problémov	sa	podarı	́vyriešiť,	ak	budú	
ľudia	 hovoriť	 jeden	 s	 druhým,	 namiesto	
toho,	aby	hovorili	jeden	o	druhom...
																						

Mgr.	Rastislav	Drajna

PÁR SLOV ...

											

Včelárstvo	–	amatérske,	či	profesionálne	
sa	 zaoberá	 chovom	 včelích	 kolónií,	 vý-
robe	medu	 a	 vosku.	 Nie	 je	 jednoduché	
rozhodnúť,	či	má	včelárstvo	bližšie	k	zá-
ľubám,	 koníčkom,	 poľnohospodárstvu	
alebo	 entomológii.	 Ku	 všetkému	 má	
určite	 dosť	 blízko.	 O	 svojom	 vzťahu	 a	
úspechoch	 v	 spomínanej	 oblasti	 nás	
oboznámi	 p.	 Miloš	 Pinčák,	 ktorý	 sa	
včielkam	venuje	už	25	rokov.	
Po	smrti	môjho	otca	Jána,	som	bol	ako	dvad-
saťročný	chalan	postavený	pred	otázku:	C�o	
ďalej	so	včelami?	Predať	alebo	pokračovať		
v	 jeho	diele.	Rozhodol	som	sa	pokračovať.			
A	 tak	 sa	 v	 našej	 rodine	 chovajú	 včely	 ne-
pretržite	viac	ako	sedemdesiat	rokov.	Včelá-
renie	je	tvrdá	práca	v	horúcom	počası	́a	nie-
kedy	i	s	bolestivým	žihadlom,	no	ak	sa	dielo	
podarı,́	tak	človek	rýchlo	zabudne	na	útrapy.	
S	dlhodobejšıḿ	včelárenıḿ	prichádza	i	vče-
lárska	 rutina	 a	 ekonomický	 efekt	 našej	
práce.	Z� iaľ	ako	každý	poľnohospodár	(vče-
lárenie	sem	môžeme	zaradiť)	je	závislý	od	
dobrého	 počasia,	 zdravia	 včelára	 a	 najmä	
včielok.	
Mesiace	júl	a	august	patria	k	dovolenko-
vým,	či	prázdninovým.	No	pre	včelárov	
sú	 to	 mesiace,	 keď	 vrcholí	 množstvo	
práce	 a	 končí	 včelárska	 sezóna.	 Ako	
hodnotíte	sezónu	2014	–	2015	z	pohľadu	
Vašich	včielok?	 	Mesiac	 júl	 je	posledným	
mesiacom	 včelárskeho	 roka,	 ktorý	 je	 roz-
dielny	od	kalendárneho.	Včelársky	rok	za-
čıńa	augustom	a	končı	́júlom	nasledujúceho	
roka.	 Je	 to	 dané	 vývojom	 včiel	 –	 v	 tomto	
obdobı	́sa	rodia	včielky,	ktoré	prezimujú	až	
do	jari	budúceho	roka,	ale	i	vývojom	v	prı-́
rode.	 Končia	 alebo	 doznievajú	 znáškové	
zdroje	a	prıŕoda	sa	pripravuje	na	jeseň.	Ak	

včelár	v	tomto	obdobı	́niečo	zanedbá	odrazı	́
sa	to	v	nasledujúcom	roku	na	stave	včiel	a	
následne	i	na	prıńose	medu	(povedané	laic-
ky).	 Včelár	 teraz	musı	́ vykonávať	 dôležité	
činnosti	nielen	vytáčanie	medu	ale	i	ozdrav-
né	a	posilňovacie	zásahy	do	včiel	a	následne	
zakrmovanie	včelstva	na	zimu	dostatočný-
mi	 cukrovými	 zásobami.	 Pretože	 netreba	
iba	brať,	ale	aj	dať.	Posledné	roky	rapıd́ne	
badať	zmenu	klıḿy	a	tým	i	nedostatok	urči-
tých	druhov	medu.	Obzvlášť	nedostatok	po-
pulárneho	 lesného	 medu	 (v	 našej	 oblasti	
Hnileckej	doliny	–	nosnej	 včelárskej	 znáš-
ky).	Kým	v	minulosti	na	jeden	nepriaznivý	
rok	 pripadali	 tri	 priaznivé	 roky,	 tak	 v	 sú-
časnosti	je	to	naopak.	Preto	som	sa	ja	i	ko-
lega	včelár	rozhodol	včeláriť	i	v	iných	priaz-
nivejšıćh	oblastiach	košického	kraja	a	tým	
vyvážiť	 ponuku	 i	 dopyt.	 medu.	 Rok	 2014	
hodnotıḿ	v	našej	oblasti	ako	slabý,	lesného	
medu	bolo	málo	a	ponuku	tvoril	hlavne	kve-
tový	 a	 slnečnicový	med.	 Rok	 2015	 vyzerá	
nádejne,	 hlavne	 na	 lesnú	 znášku,	 ktorá	
práve	 teraz	prebieha.	No	 to	 ešte	 nechcem	
zakrıḱnuť.
Na	stránke	obce	je	stručný	výpis	ocenení,	
ktoré	ste	získali.	Napríklad	v	roku	2006	
ste	na	celoštátnej	súťaži	 	získali	krásne	
druhé	 miesto.	 Dá	 sa	 na	 takúto	 súťaž	
nejako	 špeciálne	 pripravovať?	 Aký	 má	
podobná	súťaž	priebeh?	A� no,	už	v	prvom	
ročnıḱu	celoslovenskej	súťaže	(2006)	zabo-
doval	med	z	Helcmanoviec	v	tvrdej	konku-
rencii	140	medov	z	celého	Slovenska.	Zıśkal	
som	druhé	miesto	a	v	roku	2013	následne	
pán	 Anton	 Golitko	 zıśkal	 vynikajúce	 prvé	
miesto	a	potvrdil	vysokú	kvalitu	nášho	me-
du	 z	 Helcmanoviec.	 Priebeh	 súťaže	 je	 na-
sledovný:	Zapečatené	vzorky	sa	odosielajú	
na	rozbor	do	špecializovaného	laboratória,	
kde	 sa	 skúmajú	 prı́slušné,	 prı́sne	 para-

metre,	potom	degustátory	hodnotia	vzhľad,	
chuť	a	vôňu.	Ak	je	včelár	úspešný	dostane	
certi�ikát	 normy	 „Slovenský	med“	 a	 právo	
použıv́ať	 túto	značku.	Ako	zaujıḿavosť	by	
som	 chcel	 ešte	 uviesť,	 že	 SAV	 –	 U� stav	
Zoológie	a	U� stav	merania	robil	v	roku	2013-
14	 výskum	 liečivosti	 medu,	 kde	 z	 33.	 vy-
braných	vzoriek	medu	z	 celého	Slovenska	
nechýbal	i	ten	môj	z	Helcmanoviec.	Výsled-
ky	výskumu	boli	uvedené	v	odbornom	časo-
pise	„Včelár“.	 	Rok	2013	bol	preto	výnimoč-
ný	 úspechom	 nielen	 dvoch	 včelárov,	 ale	
hlavne	 našej	 prıŕody	 a	 obce	Helcmanovce	
ako	takej.
Venovať	sa	včelám	nie	je	jednoduchá	zá-
ležitosť.	Okrem	vedomostí,	skúseností	a	
trpezlivosti	si	vyžaduje	aj	pomerne	veľa	
času.	 Ako	 dokážete	 prácu	 so	 včielkami		
zladiť	so	životom	člena	rodiny?	Pripra-
vujete	si	už	pôdu	pre	svojho	nasledovní-
ka?	Má	niekto	v	rodine	rovnaký	záujem		
o	toto	poslanie?	
Bol	by	som	veľmi	rád,	ak	by	niektoré	z	mo-
jich	 detı	́ v	 budúcnosti	 včelárilo.	 No	 láska						
k	 niečomu	 sa	 musı́	 zrodiť	 a	 to	 chce	 čas												
a	trpezlivosť.	Moja	rodina	mi	pomáha	a	som	
im	vďačný,	no	každý	má	i	svoje	záľuby	a	po-
vinnosti,	čiže	hlavná	zodpovednosť	za	vče-
lárenie	ostáva	zatiaľ		na	mojich	pleciach.	

D� akujeme	za	rozhovor.	
Mgr.	Henrieta	Pison

SLADKÝ AKO MED

PRE MAMIČKY
Každoročne	–	v	druhú	májovú	nedeľu	–	
slávime	 Deň	 matiek.	 10.	 mája	 sa	 deti	
poďakovali	 za	bezhraničnú	 lásku	obeta-
vosť	 a	 starostlivosť	 spôsobom	 im	 blıź-
kym	-	piesňami,	básňami	a	tancom.	
Pri	 tejto	 prı́ležitosti	 usporiadal	 OcU� 	
stretnutie	 v	 kultúrnom	 dome.	 Prı́tom-
ných,	nielen	mamičky,	potešili	deti	s	mi-
lým	 programom.	 Predstavil	 sa	 Seľančik,	
dramatický	krúžok	pri	ZS� sMS� 	ale	aj	deti			
z	MS� .	Celú	slávnosť	uzavreli	malé	darčeky	
pre	prıt́omné	mamičky.	 S� ťastné	 úsmevy			
a	 radosť	 v	 ich	 očiach	 boli	 neopıśateľné.	
Verıḿe,	 že	 aj	 v	 ďalšıćh	 rokoch	 sa	 nám	
podarı́	 zorganizovať	 rovnako	 prı́jemné				
a	emotıv́ne	akcie.

foto:	p.	Macúch
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Myšlienka	venovať	deťom	ich	deň,	vznik-
la	na	Svetovej	konferencii	pre	blaho	detı	́						
v	Z� eneve	ešte	v	roku	1925.	Po	nej	viacero	
vlád	zaviedlo	vo	svojich	krajinách	takýto	
deň,	 ktorého	 cieľom	 bolo	 urobiť	 deťom	
radosť	a	zároveň	poukázať	na	problémy	
týkajúce		sa	detı	́vo	svete,	na	ich	práva	a	po-
treby.	Na	 Slovensku	 sme	Deň	 detı	́ prvý-
krát	oslavovali	v	roku	1952.
V	dnešnej	 uponáhľanej	 dobe	nie	 je	 dos-
tatok	 času	na	prejavy	náklonnosti	 a	 úp-
rimnej	lásky.	Pre	mnohé	deti	je	pozornosť	
rodičov	veľmi	vzácna.	Hoci	majú	takmer	
všetko,	 čo	potrebujú.	A	 čo	by	mohlo	byť	
krajšie	pre	dieťa	ako	vrúcne	objatie	a	bozk	
na	lıč́ko	od	mamy,	či	pohladenie	po	vlás-
koch?	
Svoj	deň	plný	 radosti,	 pohladenı,́	 pozor-
nosti	a	uznania	si	naše	deti	užili	31.	mája	
pri	 Kaštieli.	 Oslavy	 otvorila	 p.	 starostka	
citátom	 Boženy	 Němcovej:	 „Láska	 k	 de-
ťom	je	moje	jediné	šťastie“.

OcU� 	 v	 spolupráci	 s	 Rodičovským	 zdru-
ženıḿ	pri	ZS� sMS� 	v	Helcmanovciach	a	sa-
motnou	školou	usporiadali	deň,	na	ktorý	
mnohı	́ nezabudnú.	Pre	 skôr	narodených	
to	bola	spomienka	na	doby	nedávno	mi-
nulé,	keď	pri	Kaštieli	plnili	úlohy,	kreslili	
na	betón,	či	jednoducho	sa	zabávali.	
Pre	dnešné	deti	deň	začal	po	13.oo	hod.		
Po	prıh́ovore	pani	starostky	a	programe	
žiakov	 školy	 sa	 deti	 rozdelili	 do	 skupıń	
podľa	tried	a	pod	vedenıḿ	svojich	tried-
nych	učiteľov	plnili	zábavné	úlohy.	
Skákanie	vo	vreci	je	sıće	stará	známa	dis-
ciplıńa,	no	teraz	skutočne	pobavila	najmä	

najmenšıćh,	ktorı	́bojovali	o	vzácne	body	
ako	o	život.	
Beh	s	kufrom,	kolobežky,	beh	s	pohárikom	
okolo	 prekážok,	 či	 hľadanie	 predmetov		
so	zaviazanými	očami.	To	všetko	zabavilo	
deti	 celé	 dve	 hodiny.	 Organizátori	 osláv	
prekvapili	 prı́tomných	 zabezpečenı́m	
vystúpenia	sokoliarov	zo	Spišského	Pod-
hradia,	 hudobnou	 skupinou	 Selo	 City									
z	 Helcmanoviec,	 folkovou	 skupinou	 Edo	
Klena&Klenoty,	ukážkou	 činnosti	pri	 zá-
sahu	 členov	 Dobrovoľného	 hasičského	
zboru	Helcmanovce	a	 streľbou	zo	vzdu-
chovky	 pod	 patronátom	 Poľovnı́ckeho	
združenia	 Helcmanovce.	 Hitom	 pre	 deti	
bolo	 jednoznačne	 maľovanie	 na	 tvár	 a	
trampolıńa.	Hudba,	sokoliari,	výborná	at-
mosféra,	skutočne	chutný	guláš,	pukance	
a	 cukrová	 vata	 prispeli	 k	 tomu,	 že	 táto	
akcia	 patrila	 do	 kategórie	 vydarených	
udalostı	́ a	 nakoľko	 sa	 nesplnili	 predpo-
vede	 na	 popoludňajšie	 búrky,	 všetko	
skončilo	 bez	 mráčikov	 vo	 všeobecnej	
spokojnosti.	Táto	priečka	bola	postavená	
dosť	vysoko,	no	už	sa	tešıḿe	na	ďalšı	́rok,	
čıḿ	nás	organizátori	prekvapia.	
Za	 zdarný	 priebeh	 akcie	 patrı́	 poďako-
vanie	sponzorom:
LEMAKOR	 s.r.o.,	 Pohostinstvo	 Humence,	
MILK-AGRO	 s.r.o.,	 Poľovnıćke	 združenie	
Helcmanovce,	Reštaurácia&Penzión	Zlatý	
orol,	 MY	 s.r.o.,	 Centrum	 voľného	 času	
Levoča.

Redakčná	rada

DEŇ DETI PRÍJEMNE PREKVAPIL

Dnes	pri	 voľbe	 riaditeľa	 o	 kandidátoch	
rozhoduje	 Rada	 školy.	 V	 budúcich	 voľ-
bách	to	tak	nebude.	Rieši	to	novela,	kto-
rú	 poslanci	 odhlasovali	 v	 posledných	
dňoch.
Obec	Helcmanovce		podľa	§	4	ods.	1	zákona	
č.	596/2003	Z.	z.	o	štátnej	správe	v	školstve		
a	školskej	samospráve	a	o	zmene	a	doplnenı	́
niektorých	 zákonov	 v	 znenı́	 neskoršı́ch	
predpisov	a	§	5	zákona	č.	552/2003	Z.	z.	o	
výkone	práce	vo	verejnom	záujme	v	znenı	́
neskoršı́ch	 predpisov	 vyhlásila	 výberové	
konanie	 na	 obsadenie	 funkcie	 riaditeľa/	

riaditeľky	Základnej	školy	s	materskou	ško-
lou,	Helcmanovce	41.
Po	 zasadnutı	́ Rady	 školy	 pri	 ZS� sMS� 	 v	Hel-
cmanovciach	 sa	 kandidáti	 o	 post	 riaditeľa	
školy	 stretli	 na	 výberovom	 konanı́	 -	 dňa	
22.6.2015	v	zasadačke		OcU� .		Tam	predniesli	
svoje	návrhy	a	vıźie	pre	školu.	Prıt́omnı	́tak	
obdržali	dostatok	informáciı	́pre	komplexné	
posúdenie	 spôsobilosti	 uchádzačov	 na	 vý-
kon	funkcie.	Po	tajnom	hlasovanı	́rada	školy	
podala	 návrh	 na	 riaditeľa	 zriaďovateľovi	 –	
OcU� 	-		Mgr.	Rastislava	Drajnu.					

VOĽBA RIADITEĽA ŠKOLY

70	rokov	-	Mária	C�olláková
Renáta	Lelláková,	Ján	Rijak
75	rokov	-	Z� o�ia	Mláková,	
Kristıńa	Dorčáková,	
Mária	Furimská,	Anton	Hulič
Rozália	Moskalová
80	rokov	-	Mária	Pisková
85	rokov	-	Gizela	Bikárová

Zavítali na svet
Jozef	Kuruc																				 	 20.2.
Brenda	Plachetková				 	 12.3.
Nikolas	Plachetka									 	 30.3.
Théo	Dominik	S�veda					 	 13.4.
Ema	Bikárová																		 	 		5.5.
Martin	C�erný																			 	 16.5.	
Nathaniel	Jardek												 	 		2.6.
Michaela	Bikárová									 	 		9.6.
Vlastimil	Plachetka								 	 		4.7.
Viktória	Chovancová						 	 		8.7.
Erik	Horváth																					 									12.7.
Kamil	Bikár																								 			 		6.8.

Spojili peňaženky
M.	Marcinko	+	A.	Lazárová
J.	Bacso	+	S.	Dotková
R.	Hudák	+	V.	Hájková	

T.	Sakáč	+	Mgr.	S.	Patriková
J.	Gladiš	+	O.	Halibožeková														

Ing.	M.	Pisko+Mgr.	P.	Pindrochová
D.	Bikár	+	S� .	Plachetková

11.7.	sa	vydala	aj	p.	učiteľka	Ing.	
L.	S� aršaňová,	teraz		S�ariská.	

František	Strıž́							 †	 22.5.2015
Juraj	Maliňák							 	 †	 22.5.2015
František	Mikluš			 †	 28.5.2015
Anton	Trojan								 	 †	 6.6.2015
Heinz	Schrӧder					 †	 24.6.2015
František	Jalč									 †	 4.7.2015
Mária	Dorčáková			 †	 22.7.2015		
Viktor	Pacholský			 †	 28.7.2015	
Ľubomıŕ	Semančıḱ			 †	 2.8.2015
Marián	Tomaško						 †	 10.8.2015																			

Opustili nás

elcmanovské	zvesti

	Foto:	J.	Macúch

UDALOSTI
Blahoželáme jubilantom

Vážení	občania,	dostalo	sa	vám	
do	rúk	už	druhé	číslo	Helcma-
novských	 zvestí.	 Ďakujeme	 za	
váš	 záujem.	 Zároveň	 medzi	
vami	 hľadáme	 aktívnych	 a	 za-
nietených	redaktorov.
Zahoďte	 ostych	 a	 prehnanú	
skromnosť	 a	 napíšte	 nám	 na	
našu	adresu:
	helcmanoviny@gmail.com
Všetky	podnety	sú	vítané.	

VÝZVA
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Počasie	 začiatkom	 júna	 bolo	 veľmi	
teplé.	 Horúčavy	 sa	 však	 zmenili	 na	
dážď	 a	 ľadové	 krupobitie,	 ktoré	 sa	
prehnalo	 našou	 obcou	 14.	 júna.	 Táto	
nečakaná	 udalosť	 za	 okamih	 spô-
sobila	mnohé	škody	 takmer	všetkým	
obyvateľom	obce.	
Polovica	 striech	 bola	 pod	 modrými	
plachtami	a	tak	nemo	svedčila	o	tom,	
čo	sa	tu	stalo.	Okolité	obce	tento	živel	
nezasiahol.	
S� kody	 na	 majetku	 nezaznamenali	 len	
majitelia	 domov,	 ale	 aj	 majitelia	 auto-
mobilov.	 Pokrivené	 plechy,	 rozbité	 sklá,	
svetlá,	 či	 doplnky	 z	 umelej	 hmoty	 pod	
prudkým	 nárazom	 ľadu	 praskali	 ako	
vaječné	 škrupinky.	 Preliačiny	 a	 reno-
vované	 strechy	 budú	 dlho	 pripomı́nať	
tento	deň.	
Prıj́emné	 dni	 a	 teplé	 počasie	 sa	 v	 oka-
mihu	stali	hrôzou.	V	čase,	keď	sme	sedeli	
za	nedeľným	stolom,	našu	obec	prekvapil	

lejak	 s	 ľadovcom.	 Prvé	 ľadové	 krúpy	
veľkosti	čerešne	vystriedali	väčšie,	ktoré	
dosahovali	veľkosť	tenisových	 loptičiek.		
Práve	 tie	 spôsobili	 škodu	 na	 všetkých	
autách,	 ktoré	 neboli	 pod	 prı́streškom,					
na	domoch	a	údajne	aj	na	zdravı	́niekto-
rých	občanov.	A	to	nespomıńame	zvýšenú	
hladinu	 krvného	 tlaku,	 alebo	 zranenia	
hlavy	 pri	 ochrane	 majetku.	 Obcou	 sa	 v	
krátkej	 dobe	 ozvala	 správa	 z	 rozhlasu								
o	 uskladňovanı́	 opadnutých	 častı́	 zo	
striech.	Odhad	poškodených	domov	do-
siahlo	čıślo	143	(	zdroj	OcU� 	),	no	hlásenia	
o	 škodových	 udalostiach	 stále	 pomaly	
pribúdajú.	Vplyv	počasia	a	prudké	výkyvy	
teplôt	nevylučujú,	že	sa	s	podobnými	uda-
losťami	nestretneme	častejšie.	To	v	pos-
ledných	dňoch	postavilo	na	nohy	poisťo-
vacie	 spoločnosti,	 ale	 aj	 �irmy,	 ktoré	 sa	
venujú	opravám	a	stavbám	striech.

OBEC ZASIAHNUTÁ KRUPOBITÍMMIMORIADNA UDALOSŤ

AZBEST	 je	 zaradený	 do	 kategórie	 nebez-
pečných	a	karcinogénnych	odpadov,	 	jeho	
samovoľná	 likvidácia	 je	 zákonom	 zaká-
zaná.	
Podľa	prieskumov	je	na	Slovensku	pokry-
tých	 azbestocementovou	 krytinou	 prib-
ližne	200	000	rodinných	domov,	 čo	pred-
stavuje	 takmer	 30	 miliónov	 m²	 striech.	
Náklady	 na	 likvidáciu	 azbestocemento-
vých	výrobkov	v	súlade	s	platnou	legisla-
tıv́ou	a	predstavujú	3000	–	6000€	na	jeden	
rodinný	dom.	Existujú	opodstatnené	oba-
vy,	že	zákon	sa	nebude	dodržiavať	a	svoj-
pomocne	demontovaná	krytina	skončı	́ 	na	
čiernych	skládkach.	Neodborný	postup	pri	
demontáži	 a	manipulácii	 s	 nebezpečným	
odpadom	škodı	́nielen	občanom	túto	 čin-
nosť	vykonávajúcim	a	obyvateľom	nehnu-
teľnosti,	ale	aj	širšiemu	okoliu,	do	ktorého	
sa	čiastočky	azbestu	rozptýlia.	V	žiadnom	
prıṕade	neverte	tomu,	 že	u	nás	nie	je	ne-
bezpečná	krytina.	Opatrnosť	je	jednoznač-
ne	na	mieste	a	netreba	ju	podceňovať.
	

Podľa	 	 vyhlášky	 č.	 284/2001	 Z.z	 	 všetky	
stavebné	materiály		obsahujúce		azbest	sú	
zaradené	do	kategórie	nebezpečných	od-
padov.	Odstraňovanie	 	azbestu	či	už	v	in-
teriéri	alebo	exteriéri	môže	vykonávať	len	
�irma,	 ktorá	má	 na	 to	 oprávnenie	 od	mi-
nisterstva	životného	prostredia.	Zneškod-
nenie	azbestu	prebieha	na	skládke	nebez-
pečných	 odpadov,	 ktorá	 má	 oprávnenie	
prevziať	takýto	odpad	a	môže	ho	prevziať	
len	od	�irmy	s	odbornou	spôsobilosťou	na	
podnikanie.
C�o	to	znamená	v	praxi?	 	Ak	by	ste	si	sami	
napr.	 azbestovú	 krytinu	 –	 eternit	 zlikvi-
dovali	 	zo	strechy	a	 	odniesli	tento	odpad	
na	 skládku,	 tak	 Vám	 tento	 odpad	 nijaká	
skládka	neprevezme	a	 hrozı	́ Vám	 trestné	
oznámenie	 za	 neodbornú	 manipuláciu,	
nakladanie	a	zneškodnenie	nebezpečného	
odpadu.	Pre	človeka	je	azbest	nebezpečný	
svojimi	 voľne	 poletujúcimi	 mikroskopic-
kými	vláknami,	ktoré	pri	vdýchnutı	́vnikajú	
do	 pľúc.	 Vzhľadom	 k	 svojej	 pevnosti	 a	
ostrosti	vlákna	prenikajú	až	do	bunkových	
stien	 výstelky	 pľúc.	 Samočistiaci	 efekt	
pľúc,	 ktorý	 dokáže	 ľudský	 organizmus				
pri	odkašliavanı	́zbavovať	pľúca	prachu	v	
tomto	 prı́pade	 nefunguje.	 Dlhodobým	
účinkom	 vlákien	 azbestu	 na	 organizmus	
vznikajú	ochorenia	ako	pľúcna	azbestóza	
(postupná	 náhrada	 pľúcneho	 tkaniva	
väzivom)	 -	 sprevádza	 ju	 dráždivý	 kašeľ,	
vykašliavanie,	 neurčitý	 tlak	 v	 hrudnı́ku,	
postupne	sa	zhoršujúca	dýchavičnosť	a	ko-
nečná	 srdcovo-pľúcna	 nedostatočnosť,	
pľúcna	rakovina	alebo	mezoteliom	-	ocho-
renie	 výstelky	 brušnej	 dutiny,	 prı́padne	
rakovina	gastrointestinálneho	systému.

NEBEZPEČNÝ ODPAD LIKVIDÁCIA	AZBESTU	-	VYHLÁŠKA

Vykon an i e 	 p r á c 	 a k t i va č ným i	
pracovníkmi	pre	obec	Helcmanovce	
Od	01.01.2015	–	30.06.2015
Výroba	betónových	tvárnic.	(kociek)
Vybudovanie	chodnıḱov	pri	Agromilku
Vybudovanie	 chodnıḱa	vyšný	koniec	pri	
rodine	Ganzovej
Oprava	zábradlia	pri	p.	O.		S�ustrikovi
Rekonštrukcia	drevenej	podlahy	-	 	zasa-
dačka	OcU�
Zriadenie	kuchynky	na	OcU�
Natretie	zábradlia	OcU� 	
Regulácia	potoka	pri	p.	Edovi	Piskovi
U� prava	prıśtupovej	cesty	pri	p.	E.	Piskovi	
Oprava	a	regulácia	kanála	+	odrážka	pri	p.	
Vančıḱovej	
Vyčistenie	a	regulácia	potoka	od	p.	Miklu-
šovej	po	 železničný	podjazd	–	nižný	ko-
niec.
Rekonštrukcia	mostıḱa	pri	p.	Lenďakovi	
smerom	do	Banského
Oprava	a	rekonštrukcia	kanála	pri	bývalej	
nádrži
Odvodnenie	novej	cesty	pri	p.	Gunterovi	
Schneiderovi
Oprava	pomnıḱa	padlých	
C� istenie	a	rekonštrukcia	kanálov	po	celej	
obci
Starostlivosť	o	obecnú	 zeleň	 /	kosenie/	
Vypratanie	starého	MNV	
Likvidácia	eternitu	po	krupobitı	́–	zvoz	od	
jednotlivých	 rodinných	 domov	 ku	 veľ-
kokapacitným	kontajnerom	
Osadenie	 nových	 košov	 na	 odpadky	 pri	
autobusových	zastávkach	
C� istenie,	zametanie	a	upratovanie	obce
Výpomoc	pri	prácach	pre	gréckokatolıćku	
farnosť
Výpomoc	pri	prácach	pre	Futbalový	klub	
Helcmanovce
U� prava	 miestnych	 komunikácii	 asfal-
tovou	drťou																																					

	Zdroj:	OcU�

Stav obce v prvom polroku 2015
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ROZLÚČKOVÁ SLÁVNOSŤ DEVIATAKOV BEZ SĹZ

Najstarší	a	pravidelne	organizovaný	
výnimočný	 turnaj	 na	 Slovensku	 v	
nedeľu	 písal	 v	 Helcmanovciach	 už	
svoju	59.	kapitolu.
S� tefan	Pisko	bol	 	helcmanovský	rodák,	
ktorý	v	päťdesiatych	rokoch	patril	me-
dzi	 významné	 osobnosti	 českosloven-
ského	parašutizmu.
Pri	jednom	tréningovom	zoskoku	nasta-
la	chyba	na	otvárajúcom	sa	padáku	a	ani	
taký	 skúsený	 parašutista,	 akým	 bol	
S� tefan	Pisko,	nedokázal	zabrániť	úrazu,	
na	následky	ktorého	zomrel	vo	veku	25	
rokov.	 	12.	októbra	1956	odišiel	od	svo-
jich	najbližšıćh	kamarátov	a	športovcov	
jeden	z	najlepšıćh	parašutistov	tej	doby,	
majster	športu	S� tefan	Pisko.
Na	jeho	počesť	sa	každoročne	koná	naj-
staršı́	 pravidelne	 organizovaný	 turnaj	
na	 Slovensku.	 Spomienkou	 a	 kyticou	
kvetıń	na	jeho	hrobe	začıńa	v	nedeľu	rá-
no	veľké	helcmanovské	podujatie.	Kaž-
dý	 ročnı́k	 je	 niečı́m	 výnimočný.	 Ten	
päťdesiaty	deviaty	mal	rekordnú	divác-
ku	účasť.	Finále	bolo	doslova	vypredané,	
na	tribúnach	už	nebolo	jedného	voľného	
miesta.
„Ukázalo	 sa	 ako	 správne	 rozhodnutie	
pozvať	na	turnaj	susedov	z	Mnıš́ka	nad	
Hnilcom	 a	 Prakoviec.	 S	 českým	 Bıĺov-
com	 už	máme	 tradičnú	 družbu.	 Už	 na	
prvých	dvoch	zápasoch	bolo	veľa	divá-
kov.	Potešilo	ma	vıť́azstvo	našich	hráčov,	
s	ktorým	som	nerátal.	Finále	s	Prakov-
cami	prilákalo	na	náš	štadión	veľmi	veľa	
ľudı.́	O	rok	budeme	mať	 jubileum	a	už	
teraz	mám	 hlavu	 plnú	 starostı,́	 ako	 čo	
najlepšie	 zorganizovať	 60.	 ročnı́k,“	
povedal	po	59.	ročnıḱu	predseda	klubu			
a	hlavný	organizátor	podujatia	Jaroslav	
Pisko.

V	 prvom	 zápase	 Memoriálu	 S� tefana	
Piska	 Helcmanovce	 uhrali	 s	 Mnı́škom	
nad	Hnilcom	remıźu	1:1.	V	penaltovom	
rozstrele	 dominoval	 domáci	 brankár	
Kohút,	ktorý	chytil	tri	penalty.	V	druhom	
stretnutı	́ 	Prakovce	porazili	český	Bıĺo-
vec	 6:3.	 Spestrenı́m	 prestávky	 bol	
zoskok	 parašutistov	 a	 zápas	 výberu	
Hnileckej	doliny	proti	„béčku“	Helcma-
noviec,	ktorý	vyhral	výber	tesne	1:0
Veľa	 gólov	 padalo	 v	 súboji	 o	 tretie	
miesto.	 Mnı́šek	 n/H	 nakoniec	 zdolal	
Bıĺovec	po	gólovej	prestrelke	5:3.
Ozdobou	turnaja	bolo	�inále.	Vo	veľkom	
susedskom	 derby	 a	 rušnom	 priebehu	
Helcmanovce	zdolali	Prakovce	1:0	a	stali	
sa	 vı́ťazmi	 59.	 ročnı́ku	 Memoriálu	
S� tefana	Piska.
Výsledková	 listina:	 Helcmanovce	 –	
Mnıš́ek	n/H	1:1,	na	pokutové	kopy	3:0.	
Prakovce	 –	 Bı́lovec	 6:3.	 Zápas	 o	 3.	
miesto:	 Mnı́šek	 n/H	 –	 Bı́lovec	 5:3.	
Finále:	 Helcmanovce	 –	 Prakovce	 1:0.	
Zápas	 výberu	 Hnileckej	 doliny	 –	
Helcmanovce	B	1:0.
C� ı́tajte	 viac:	 http://spisskanovaves.kor-
zar.sme.sk/c/7923294/helcmanovca-
nia-pozvali-susedov-a-vytvorili-divacky-
rekord.html#ixzz3gb6WdiZH

	Jaroslav	Pisko
J.	Petruška

V HNILCI NESKONČIL NIKTO

Deviataci	 pripravili	 originálnu	 estrá-
du	a	zatvorili	za	sebou	bránu	základ-
nej	 školy.	 Hoci	 sa	 lúčili,	 slzy	 chýbali.	
Nerátajú	sa	tie	od	smiechu.	
Koniec	júna	je	tradične	spojený	so	záve-
rom	 školského	 roku,	 plánovanıḿ	 dovo-
leniek	 a	 prázdninových	 akciı́.	 V	 našej	
škole	sa	však	spája	aj	so	slávnostnou	roz-
lúčkou	 deviatakov,	 ktorá	 sa	 pravidelne	
koná	na	obecnom	úrade.	Tam	si	všetci	prı-́

tomnı	́vypočuli	prıh́ovor	p.	starostky	i	ria-
diteľa	 školy	 a	 poslednýkrát	 sa	 zahľadeli	
na	kolektıv́,	ktorý	už	po	prázdninách	bude	
niesť	pomenovanie	„študenti“.			Tento	rok	
si	 na	 rozlúčku	 so	 „základkou“	pripravili	
končiaci	žiaci	estrádu,	ktorá	pobavila	nie-
len		mladšıćh	kamarátov,		ale	aj	verejnosť	
a	návštevnıḱov	vystúpenia.
Nadviazali	 na	 tému	 propagovanú	 počas	
karnevalu	a	humorne	stvárnili	problémy	
talianskej	rodiny	na	Slovensku.	Všetci	si	
na	javisku	našli	uplatnenie	a	dokázali,	že	
v	Helcmanovciach	máme	herectvo	trochu	
aj	v	žilách.
Diváci	 sa	 pobavili	 na	 scénkach,	 ale	 aj	
tanečných	kreáciách.	Mnohokrát	sa	ťažko	
ubránili	slzám	smiechu.
Na	javisku	sa	deviataci	stretli	s	budúcimi	
prvákmi	jediný	krát,	ale	iste	na	to	neza-
budnú.	 Záver	 školského	 roku	 sa	 niesol						

v	trochu	vážnejšom	duchu.	
30.	 júna	 opustili	 rady	 základnej	 školy	
žiaci	deviateho	ročnıḱa	a	uvoľnili	miesto	
novým	prvákom,	ktorı	́sa	podobne	rozlú-
čili	s	materskou	školou.		Prebrali	tak	sym-
bolické	 žezlo	 a	 prıśľub,	 že	 budú	 aspoň	
rovnako	usilovnı,́	ako	ich	predchodcovia.
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sa	 naskytol	 po	 nočnom	 pochode	 na	
Kloptaň.	 Odmenou	 za	 prebdenú	 noc	
mimo	 prıj́emnej	 postele	 bol	 pohľad	 na	
brieždenie	z	vyhliadky	vo	výške		1153	m.	
Pri	stretnutı	́na	Humenci	sa	zišlo	45	pre-
zentovaných	 nadšencov	 nočného	 turi-
tického	pochodu.
Po	privıt́anı	́účastnıḱov	Borisom	Lenďa-
kom	 sa	 prihovorila	 aj	 starostka	 obce							
p.	 Mgr.	 Vargová.	 Manželka	 zakladateľa	
tradı́cie	 nočného	 pochodu,	 p.	 Zdenka	
Kuchárova,	 popriala	 zdarný	 priebeh	
výstupu	 ako	 posolstvo	 po	 zosnulom	
Michalovi.
Na	trasu	a	náročnosť	pochodu	upozornil	
Jaroslav	Kello,	jeden	z	nositeľov	 	myšlie-
nok	 pokračovania	 nočného	 výstupu	 na	
Kloptaň.	Ten	bol	o	to	náročnejšı,́	 že	noc	
bola	teplá,	dusná,	tmavá	/týždeň	po	spl-
ne	mesiaca/	za	stáleho	stúpania	s	prevý-
šenı́m	 cca	 700	 m.	 Na	 samotný	 vrchol		
prišli	prvı	́ nadšenci	okolo	03.20h.	Ranné	
brieždenie	a	červené	zore	sa	javilo	okolo	
04.45	hodine	a	krásny	východ	slnka	spod	
oparu	nastal	o	20	minút	neskôr.	
Pri	 zostupovanı́,	 okolo	 šiestej	 hodiny	
ráno,	čakalo	všetkých	občerstvenie,	dob-
rá	pramenitá	voda	/so	zaftom/	čaj,	káva,	
guľáš.	Chatu	Hanacky	začali	opúšťať	prvı	́
účastnıći	pochodu	okolo	siedmej	hodiny.
Za	zdarný	priebeh	akcie	patrı	́poďakova-
nie	organizátorom	výstupu	na	Kloptaň		-	
Jarovi	Kellovi,		Borisovi	Lenďákovi,		Jaro-
vi	Piskovi,	Dušanovi	 	Kašickému	a	spon-
zorom:	obec	Helcmanovce,	poslanec	ob-
ce	Peter	Pisko	a	 	chalupári	Boris	Lenďak		
s	manž.	a		Dušan	Timko	s	manž.
																																																										

Jaro	Kello

NEOPAKOVATEĽNÝ ZÁŽITOK

Peha
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Jazyková	úprava:	Mgr.	Henrieta	Pisoňová.	Redakcia	si	vyhradzuje	právo	štylisticky	upravovať	prıśpevky.	
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V	máji	 tohto	 roku	uplynulo	70	rokov	
od	 ukončenia	 II.	 Svetovej	 vojny,	 v	
ktorej	 zahynulo	 v	 boji	 nad	 fašizmom	
viac	ako	60	miliónov	ľudí,	vojakov,	ale	i	
civilistov.	K	týmto	obetiam	strašnej	a	
neopísateľnej	 kataklizmy	 mohli	 pri-
budnúť	aj	občania	našej	obce,	keby...
Nechajme	o	tom	však	„	hovoriť“	zažltnuté	
stránky	z	Pamätnej	knihy	Helcmanoviec.	
Tam	všetko	zapıśal	vtedajšı	́obecný	kro-
nikár,	 tit.	 dekan	 Ján	Krlička,	miestny	 gr.	
kat.	farár,	ktorý	bol	priamym	účastnıḱom	
týchto	pohnutých	udalostı.́	
„12.	 septembra	 1944	 je	 jesenné	 ráno.	 Po	
svätej	omši,	po	poliach	badať	nemeckých	
vojakov.	 Boli	 to	 najviac	 Ukrajinci.	 Bolo	
jasne	 počuť:	 Nepuskaj!	 Prehliadka	 obce.	
Bubnujú	–	všetci	od	16	rokov	do	60	rokov	
muži	 pred	 Konzum.	 Tu	major	 Dr.	 Najda,	
dáva	rozkaz	priniesť	všetky	zbrane	od	roz-
pŕchnutého	Československého	vojska.	Pre-
hliadka	v	dome	Jána	Leitmančíka,	ktorého	
syn	je	u	partizánov,	ktorý	prevážal	10.	sept.	
zo	Sloviniek	cez	Helcmanovce	do	Kojšova	
dynamit,	ktorým	vyhodený	bol	most	v	Jak-
lovciach.	Prevážali	 tento	 	 dynamit	 Jakub	
Kuruc	 a	 Štefan	 Pinčák.	 Tohto	 dňa,	 keď	
nemecké	vojsko	obsadilo	obec	boli	v	lese.	
Týchto	žiada	Dr.	Najda,	SS	major,	aby	sa	
prihlásili	 ihneď.	 Nebolo	 ich.	 Dr.	 Najda	
vyhlásil,	že	do	16.	hod.	musia	sa	 furmani			
aj	so	starostom	obce	Jánom	Pelkom,	Jánom	
Krličkom,	 miestnym	 dekanom-farárom	

prihlásiť	 v	 Mníšku	 nad	 Hnilcom.	 Ak	 by	
furmani	 neprišli,	 všetkých	mužov,	 ako	 aj	
horespomenutých	dá	odstreliť	a	obec	vy-
páliť.	 –	 Zbrane	museli	 byť	 odovzdané	 za	
pol	hodinu.	–
Vedomá	bola	obec	v	čom	je.
Furmani	 ako	 aj	 starosta	 obce	 a	 miestny	
duchovný	odchádzajú	povozom	do	Mníška.	
Plač.	Nárek	!	Odprevádzala	obec	svojich!	Či	
sa	ešte	vrátia	?
Cestou	sa	nehovorilo.	Každý	prežíval	mo-
menty	 ako	 pred	 smrťou.	 Sme	 v	 Mníšku,	
hlásime	sa	na	miest.	veliteľstve.	Tu	s	nami	
ako	s	väzňami	zaobchodia.	Prehliadka	či	
niet	zbraní.	Potom	pod	bodákom	dva	dni		a	
noci	stráženými	sme	boli.	Ortieľ	smrti	vraj	
bol	vyhlásený	–	Na	postrach	obyvateľstva	!					
13.	 septembra	 nás	 však	 prepúšťajú	 bez	
vinných.	
14.	sept.	povýšenie	sv.	Kríža	!	Príležitostná	
kázeň.	Ľud	plače	!	„			
Tu	končı	́zápis	Jána.	Krličku	o	tejto	uda-
losti.	 A	 pred	 nami	 sa	 vynára	 otázka,	 čo	
zachránilo	našu	obec	a	jej	občanov	pred	
strašnou	 tragédiou	 ?	 Zhovievavosť	 ne-
meckého	veliteľa	?	To	sotva...
Svedkovia	 týchto	 čias	 spomıńajú	 že	 za	
záchranu	našej	obce	sa	prihovorili	obča-
nia	 Mnı́ška	 a	 osobne	 jeho	 starosta	 p.	
Müller.	A	je	tu	ešte	jedna	možná	odpoveď,	
v	ktorú	každý	veriaci	verı.́..											
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Mgr. 	 Jura j 	 Man i rný

SPOMÍNAME - NEZABÚDAME
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Nielen	turisti,	ale	i	hostia	si	radi	pozrú	
naše	 pamätihodnosti.	 Medzi	 ne	 ne-
pochybne	 patrí	 aj	 pamätník,	 ktorý	
pripomína	 obete	 prvej	 a	 druhej	 sve-
tovej		vojny.
Pozornému	oku	návštevnıḱov	iste	neujde	
podstatná	skutočnosť,	ktorú	by	mal	mať	
každý	takýto	pamätný	objekt.	Chýba	nám	
tu	 text,	 ktorý	 by	 informoval	 čo,	 kedy,	
prečo	a	najmä	na	pamiatku	koho	bol	po-
stavený.	 	Na	bývalom	pomnıḱu,	ktorý	 si	
ešte	mnohı	́pamätáme	boli	osadené	dve	
tabule	 s	menami	 padlých	 vojakov,	 ktorı	́	
boli	 zároveň	 našimi	 občanmi.	 Pamätnıḱ	

bol	slávnostne	odhalený	v	tridsiatych	ro-
koch	 minulého	 storočia.	 Druhá	 tabuľa,	
spoločne	s	reliéfom	zomierajúceho	voja-
ka	,	bola	odhalená	v	novembri	1949.	Nie	je	
známe,	či	sa	spomıńané	tabule	zachovali,	
no	 isté	 je,	 že	mená	boli	vyryté	aj	na	ob-
klade	 podstavca	 súčasného	 pamätnı́ka.	
Vplyvom	 nepriazne	 počasia	 kamenný	
obklad	 opadal	 a	 snı́m	 aj	 údaje,	 ktoré	
pozornému	človeku	chýbajú.	
A	možno	by	stačilo	tak	málo....
	Spomienka	na	padlých	rodákov	
nás	k	tomu	zaväzuje.	

PAMÄTNÍK NEZNÁMEHO VOJAKA

Večná	pamiatka	našim	občanom,	ktorí	padli		vo	svetových	vojnách		1914		-		1918
O.	Bendıḱ,	J.	C�ollák,	J.	C�ollák,	J.Drajna,	J.	D� orď,	J.	D� orď,	J.	Gans,	M.	Gergovský,	

J.	Jablonovský,	L.	Jablonovský,	E.	Jalč,	S� .	Kuruc,	J.	Koky,	F.	Labdavský,	M.	Murňak,	
P.	Mamrak,	J.	Pindroch,	O.	Pisko,	E.	Pavúk,	S� 	.Plachetka,	O.	Plachetka,	S� .	Sirovjak,

J.	Trojan,	J.	Zmij,	J.	C�ollák,	M.	Murňak
																																																								1939		-		1945

J.	Furimský,	J.	Majcher,	J.	Murňák,	S� .	C�ollák,	J.	Manirný,	K.	Jablonovský,	J.	D� orď

			„	Blaženyj	pokoj	i	vičnaja	jim	pamjať	„

Detská	 folklórna	 skupina	 	 	 	 	 	 	 		.		
SEĽANČIK,	 si	 zaznamenáva	dátum	
vzniku	 13.10.2005.	 Od	 tej	 doby						
sa	 v	 nej	 vystriedalo	 veľa	 detí,	 no	
jedno	stále	ostáva.	Radosť	z	práce			
a	vystúpení.
Vedúca	súboru,	Mária	Kuchárová	nás	
zasvätila	do	tajomstiev	takejto	práce.	
Pripraviť	scenár	a	celkovú	koncepciu		
je	 práve	na	pleciach	 vedúcej.	 Pri	 sa-
motných	nácvikoch	a	práci	s	deťmi	jej	
pomáha	 bývalá	 pedagogička	 Mgr.	
Katarıńa	Pavlıḱová,	s	ktorou	spoločne	
pripravujú	aj	scénu	a	kostýmy.	Na	p.	
Kuchárovej	však	ostáva	aj	údržba	kro-
jov.	Pranie	a	následné	skladanie	suknı	́
si	dnes	už	málokto	pamätá.	 	Tı,́	čo	ve-
dia,	koľko	je	pri	tom	potrebnej	trpez-
livosti,	iste	ocenia	jej	úsilie.		
Vystúpenie	súboru	sme	mali	možnosť	
vidieť	na	oslavách	Dňa	matiek	ale	aj	
pri	Kaštieli	na	oslavách	Dňa	detı.́	To,	
že	boli	obe	vystúpenia	veľmi	milé,	iste	
dosvedčia	všetci	prıt́omnı.́																																																																										

KROJ JE ĽAHŠIE
VYZLIEKAŤ

Peha
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