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Bystrým hlavičkám 

 
 

     Odozva na prvé číslo nášho - vášho časopisu bola pozitívna. Vaša 
priazeň nás teší, ale aj motivuje a podnecuje prinášať vám stále 
zaujímavejšie príspevky a informácie. V tomto nám však musíte pomôcť 
aj vy. Preto vás prosíme, dajte nám vedieť, ČOČOČOČO vás zaujíma, O ČOM O ČOM O ČOM O ČOM by ste 
chceli čítať na stránkach našich - vašich novín. Privítame všetko: 
aktuálne problémy, zábavuaktuálne problémy, zábavuaktuálne problémy, zábavuaktuálne problémy, zábavu i poučenie,poučenie,poučenie,poučenie, ale i vlastnú tvorbu.vlastnú tvorbu.vlastnú tvorbu.vlastnú tvorbu. Uverejníme i 
vaše staršie či novšie fotografie.fotografie.fotografie.fotografie. Zároveň otvoríme novú rubriku novú rubriku novú rubriku novú rubriku s názvom TELEGRAM, TELEGRAM, TELEGRAM, TELEGRAM, 
kde môžete blahoželať, kondolovať, niečo si u niekoho „vyžehliť“ či nechať odkaz len blahoželať, kondolovať, niečo si u niekoho „vyžehliť“ či nechať odkaz len blahoželať, kondolovať, niečo si u niekoho „vyžehliť“ či nechať odkaz len blahoželať, kondolovať, niečo si u niekoho „vyžehliť“ či nechať odkaz len 
tak. Svoje návrhy i hotovétak. Svoje návrhy i hotovétak. Svoje návrhy i hotovétak. Svoje návrhy i hotové príspevky odovzdajte komukoľvek z redaktorov, prípadne v príspevky odovzdajte komukoľvek z redaktorov, prípadne v príspevky odovzdajte komukoľvek z redaktorov, prípadne v príspevky odovzdajte komukoľvek z redaktorov, prípadne v 
Klube mládeže. Klube mládeže. Klube mládeže. Klube mládeže. Tešíme sa na spoluprácu s vami!                                                 

Program Program Program Program     
Šport     Plánujeme usporiadať viacero 
stolnotenisových turnajov. V blízkej budúcnosti by sme 
chceli zorganizovať turnaj v ľadovom hokeji na hrádzi. 
O tejto súťaži vás budeme včas informovať na 
plagátoch.  
     Teším sa na vás v ďalšom čísle Hodkovských novín.       
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Vydáva Klub mládeže  
v Hodkovciach. 

Za vydanie zodpovedá 
Juraj Kozel, tel. 0905/242155.  
Korektorka Ivana Šrámeková. 
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     Idú slon s blchou po moste a blcha vraví:  
„Ej, ale...“„Ej, ale...“„Ej, ale...“„Ej, ale...“    
     Ak chcete vedieť pokračovanie vtipu, vyškrtajte 
v osemsmerovke nasledujúce slová: 
Bič, cín, doba, drak, Elba, hlas, jak, krik, kým, lev, Bič, cín, doba, drak, Elba, hlas, jak, krik, kým, lev, Bič, cín, doba, drak, Elba, hlas, jak, krik, kým, lev, Bič, cín, doba, drak, Elba, hlas, jak, krik, kým, lev, 
mak (2x), moje, môj, nie (2x), obor, oči, oko, ono, mak (2x), moje, môj, nie (2x), obor, oči, oko, ono, mak (2x), moje, môj, nie (2x), obor, oči, oko, ono, mak (2x), moje, môj, nie (2x), obor, oči, oko, ono, 
rám, sedem, vlakrám, sedem, vlakrám, sedem, vlakrám, sedem, vlak    
                                                                        Pripravil Maťo 

 
 
 

... EPOLETA? ... EPOLETA? ... EPOLETA? ... EPOLETA? (Pomôcka: Slovník cudzích slov). 

 
 

     Ako napíšeme milión samými milión samými milión samými milión samými 
deviatkami?deviatkami?deviatkami?deviatkami? (Pomôcka: Existujú aj odmocniny a 

1. Všetkými smermi1. Všetkými smermi1. Všetkými smermi1. Všetkými smermi    

2. Čo znamená...2. Čo znamená...2. Čo znamená...2. Čo znamená...    3. Takmer bez počítania3. Takmer bez počítania3. Takmer bez počítania3. Takmer bez počítania    

Riešenie aspoň jednej úlohy prineste do Klubu mládeže. Jedného z vás odmeníme vecnou cenou.Riešenie aspoň jednej úlohy prineste do Klubu mládeže. Jedného z vás odmeníme vecnou cenou.Riešenie aspoň jednej úlohy prineste do Klubu mládeže. Jedného z vás odmeníme vecnou cenou.Riešenie aspoň jednej úlohy prineste do Klubu mládeže. Jedného z vás odmeníme vecnou cenou.    

Milí priatelia! 

 
 

     Slovo „krajka“ je výpožička z češtiny. V slovenčine 
však máme ekvivalent „čipka.“ Hovoríme teda 
správne „čipka,“ „čipkový,“ „čipka,“ „čipkový,“ „čipka,“ „čipkový,“ „čipka,“ „čipkový,“ nie „krajka,“ „krajkový.“ 
             -iš- 

Z nášho jazyka 

Si moja mladosť i moja staroba, 

Si moje zdravie i moja choroba. 

Si môj úspech i moje sklamanie,  

Si moje ticho i moje volanie. 

Si môj smútok i moje dojatie,  

Si moja sloboda i moje zajatie. 

Si moje svetlo a si môj tieň, 

Si moja noc a si môj deň. 

Si moja nevinnosť a si môj hriech, 

Si môj plač a si môj smiech. 

Si môjho srdca hlas, si mojej lásky klas, 

Si nádej moja, si časť môjho ja. 

Si moje všetko. 

„Poniektorí nás aj vyhodili“ 
     Obdobie najkrajších sviatkov je dávno za nami, čas 
vinšov a kolied sa už tiež pominul. Zdá sa, že toto obdobie 
môže v ľuďoch zanechať iba príjemné spomienky, ale nie 
je to tak. Čo mám na mysli, je jasné z ďalších riadkov. 
                                                                           (Pokračovanie na strane 7).      
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Ročník 1 

Keď sme zaľúbení... 

Mesačník       0 Sk 

     Z obsahu Z obsahu Z obsahu Z obsahu :::: Obetovanie Pána - Hromnice 
     Dňa 4. 2. 2001 budeme sláviť v našom kostolíku 
sviatok  („odpust“) OBETOVANIE PÁNA OBETOVANIE PÁNA OBETOVANIE PÁNA OBETOVANIE PÁNA čiže Hromnice. 
Tento sviatok sa slávil už dávno v minulosti pod názvom  
OČISŤOVANIE PANNY MÁRIE. OČISŤOVANIE PANNY MÁRIE. OČISŤOVANIE PANNY MÁRIE. OČISŤOVANIE PANNY MÁRIE.     
                                                            (Pokračovanie na strane 3).      



     V minulej časti 
nášho seriálu sme 
si priblížili geografiu 
našej obce, dnes 
načrieme hlbšie do 
histórie.  
 

 

 
   

 
 

     Rozloha Hodkovského chotára je 765 ha, z toho obec má 19 ha, poľnohospodárska 
pôda zaberá 426 ha a les 445 ha. 

 
 

     O dedine Hodkovce sa z písomných dokladov dozvedáme pomerne neskoro, a to až 
z portálneho súpisu z r. 1427142714271427. Na území Hodkoviec existovalo isté osídlenie už na 
začiatku XIV. storočia. Roku 1318 pri opisovaní hraníc západnej čiastky zeme Šemše, 
ktorú vtedy kúpil Tomáš, syn Ferenca, spišský kastelán, za 100 mariek od zemianskej 
rodiny pochádzajúcej z Ruskej, dnes Gűneruzsky, a ktorá sa 
tiahla od severu, kde sa potok Hýľov vlieval do rieky Idy, na juh 
až k hraniciam zeme Paňovce, uvádza sa potok Hodkov. Tento 
potok tiekol cez územie dnešných Hodkoviec, a keďže jeho 
názov pochádzal od slova Hodek, je zrejmé, že už pred r. 1318, 
než sa tento názov zaužíval pre potok, muselo tu byť isté 
osídlenie, azda nejaké rozptýlené osídlenie. Podobne aj  r. 1318, 
sa pri opise tejto čiastky Šemše pripomína riečka Hudkov. O 
rozptýlenom osídlení na území pôvodnej veľkej zeme  Šemše 
svedčí aj listina z r. 1324, v ktorej sa uvádzajú hranice 
odpredávanej východnej čiastky Šemše, a to tej čiastky, kde bol 
kostol, čiže územia, na ktorom ležala dnešná dedina Šemša. 
Táto čiastka hraničila na východe s majetkami Budu, vdovy po Markovi, a Ižipa, pričom 
sa konkrétne pripomínajú aj domy uvedeného Budu a vdovy po Markovi. Na obvode 
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 Poznáte históriu našej obce ?  ( II.) 

                   Pohľad  na Hodkovce  (február  2000)Pohľad  na Hodkovce  (február  2000)Pohľad  na Hodkovce  (február  2000)Pohľad  na Hodkovce  (február  2000) 
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GeografiaGeografiaGeografiaGeografia    

HistóriaHistóriaHistóriaHistória    
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     V prvej kategórii sa 
umiestnili hráči takto: 

1. miesto Marek KOŽEJMarek KOŽEJMarek KOŽEJMarek KOŽEJ    

2. miesto Lukáš KIŽLINLukáš KIŽLINLukáš KIŽLINLukáš KIŽLIN 

3. miesto Roman VARGA.Roman VARGA.Roman VARGA.Roman VARGA.    

V š e t c i  t r a j a  b o l i 
odmenen í  pek nými 
cenami. 

 

      Chcel by som vás 
oboznámiť  s výsledkami  
n á š h o  p r v é h o 
stolnotenisového turnaja, 
ktorý sa uskutočnil v 
sobotu 30. 12. 2000. 
Vládla tam priateľská 
atmosféra. Hráči boli 
rozdelení do dvoch 
kategórií: 1. do 18 rokov, 
2. nad 18 rokov.  

 

V kategórii nad 18 rokov 
bolo poradie nasledovné:  

1 .  m i e s t o 
G a b r i e l G a b r i e l G a b r i e l G a b r i e l 
SOBOTASOBOTASOBOTASOBOTA    

2. miesto  

Peter SIČAKPeter SIČAKPeter SIČAKPeter SIČAK    

3. miesto         

Stránka 7 

Anketa 

„Poniektorí nás aj vyhodili“ 

Šport 

 (Pokračovanie zo strany 1).      

     Niekoľko mladých ľudí našej farnosti chcelo vniesť pohodu do príbytkov ľudí aj po 
Vianociach spievaním kolied a vinšovaním všetkého dobrého do 
nového roka. Prípadné darované peniaze chceli venovať na misie a na 
zariadenie klubu. Uvedomovali si, že ich návšteva nemusí byť všetkým 
príjemná a môže znamenať narušenie súkromia. Avšak to, ako sa 
zachovali niektorí občania, je vizitkou ich vlastnej nekultúrnosti. Ak si 
neželali návštevu koledníkov, dalo sa to vyjadriť i slušnou formou, nie 
krikom a doslova vyhodením. 
     A ešte jedna vec: práve Vianoce znamenajú spojenie, ľudia majú k 
sebe bližšie. Prečo potom rozdelili koledníkov na dve konkurujúce si  
skupiny?                         ----išišišiš----    

Aký je váš názor na stolnotenisový turnaj, diskotéku pre deti a iné aktivity v Aký je váš názor na stolnotenisový turnaj, diskotéku pre deti a iné aktivity v Aký je váš názor na stolnotenisový turnaj, diskotéku pre deti a iné aktivity v Aký je váš názor na stolnotenisový turnaj, diskotéku pre deti a iné aktivity v 
našom kultúrnom dome? Malo by sa v tom pokračovať?našom kultúrnom dome? Malo by sa v tom pokračovať?našom kultúrnom dome? Malo by sa v tom pokračovať?našom kultúrnom dome? Malo by sa v tom pokračovať?    
     Dnes odpovedajú poslanci obecného zastupiteľstva. 
    
p. Mária p. Mária p. Mária p. Mária ----     Áno, mám ten dojem, že by ste v tom mohli 
pokračovať. Neviem, čí to bol nápad, ale stál za to, aby  sa 
zrealizoval. 
p. Peter p. Peter p. Peter p. Peter     ----    Bolo to veľmi dobré, ale bolo by to treba vyhlásiť do 
rozhlasu, aby prišlo viac ľudí. No na začiatok ste boli dobrí. 
Môžete v tom pokračovať. 
p. Renáta p. Renáta p. Renáta p. Renáta ----    Ja si myslím, že áno. Áno, malo by sa v tom pokračovať.. Takéto aktivity by 



     V dnešnom čísle 
H o d k o v s k ý ch  n o v ín 
zač íname ser iá l  o 
vitamínoch. Všetci dobre 
vieme, že sú to nesmierne 
dôležité látky pre naše 
zdravie. Názov vitamíny sa 
odvodzuje z latinského 
slova vita, teda život. 

     Vitamíny sa delia na 
dve skupiny. dve skupiny. dve skupiny. dve skupiny. Do prvej 
patria vitamíny rozpustné rozpustné rozpustné rozpustné 
v tukoch v tukoch v tukoch v tukoch (vitamíny A, D, E, A, D, E, A, D, E, A, D, E, 
K), K), K), K), druhú tvoria vitamíny 
rozpustné vo vode rozpustné vo vode rozpustné vo vode rozpustné vo vode 
(vitamíny BBBB1111, C, H , C, H , C, H , C, H a 
komplex vitamínu BBBB2222).).).).    

                    D n e s  s i  b l i ž š i e 
charakterizujeme 

 

    

 

     N a z ý v a  s a  i 
betakarotén, retinol betakarotén, retinol betakarotén, retinol betakarotén, retinol i 
axeroftol. axeroftol. axeroftol. axeroftol. Betakarotén 
predstavuje provitamín 
vitamínu A. V organizme 
sa ľahšie vstrebáva ako 
samotný vitamín A a 
nie je toxický ani vo 
väčších dávkach, 
kým väčšie dávky 
vitamínu A môžu byť 
jedovaté. Mnohé 
výskumy dokazujú, 
že ľudia, ktorí majú na 
jedálnom lístku potraviny 
bohaté na betakarotén, 

zriedkavejšie ochorejú na 
rakovinu a sklerózu 
vencovitých tepien.  

 

Aké sú jeho účinky? 

* Môže spomaliť proces 
starnutia a ochrániť 
o r g a n i z m u s  p r e d 
chorobami, predovšetkým 
pred rakovinou. 

* Zvyšuje odolnosť voči 
i n f e k c i á m ,  n a j m ä 
infekciám dýchacích ciest.  

* Podporuje rast a zvyšuje 
vitalitu. 

* Podporuje tvorbu 
očného purpuru, čím bráni 
vzniku šeroslepoty („vlčej 
tmy“) a bráni zákalu 
šošovky. 

* Udržuje zdravú kožu. 

* Je nevyhnutný v 
tehotnosti a v období 
dojčenia. 

* Znižuje riziko vzniku 
chorôb srdca a pľúc i 
rakoviny žalúdka a ústnej 

dutiny. 

* Podporuje 
správnu činnosť 
i m u n i t n é h o 
systému. 

*  Sk racu je 
trvanie chorôb. 

* Pomáha spevniť kosti a 
zachovať zdravé vlasy, 
zuby a ďasná. 

* Pomáha vymiznutiu 
akné, vyhladzovaniu 
vrások, liečeniu vyrážok a 
hnisavých a otvorených 
vredov. 

V ktorých potravinách ho 

nájdeme? 

V ovocí (najmä oranžovej V ovocí (najmä oranžovej V ovocí (najmä oranžovej V ovocí (najmä oranžovej 
farby), zelenine (červená farby), zelenine (červená farby), zelenine (červená farby), zelenine (červená 
paprika, mrkva, rajčiaky, paprika, mrkva, rajčiaky, paprika, mrkva, rajčiaky, paprika, mrkva, rajčiaky, 
šalát, špenát), mlieku a šalát, špenát), mlieku a šalát, špenát), mlieku a šalát, špenát), mlieku a 
mliečnych výrobkoch, mliečnych výrobkoch, mliečnych výrobkoch, mliečnych výrobkoch, 
vajciach, rybom tuku, vajciach, rybom tuku, vajciach, rybom tuku, vajciach, rybom tuku, 
pečeni.pečeni.pečeni.pečeni.    

    

Čo spôsobuje jeho 
nedostatok? 

Nedostatok vitamínu A 
môže vyvolať šeroslepotu, 
náchylnosť na infekcie, 
vznik suchej, olupujúcej 
sa, šupinatej kože, 
nechutenstvo a celkovú 
slabosť, vznik zubného 
kazu, citlivých ďasien, 
zaostávanie rastu. 

 

Aké je potrebné denné 
množstvo? 

Denné množstvo je 10 
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Vitamín AVitamín AVitamín AVitamín A    

Zdravie podľa abecedy 
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existovalo takéto rozptýlené osídlenie, existovali menšie majetky aj s domami a takéto 
osídlenie muselo byť aj na území neskoršie sa rozvíjajúcej dediny Hodkovce už pred r. 
1318, lebo len tak si môžeme vysvetliť fakt, že malý potok tečúci cez Hodkovce sa už r. 
1318 nazýva Hodkov. 

                                                                                       

 
     V januári roku 1936 bola zima mierna, ba slabá. Pršalo celý mesiac, bolo veľké blato 
a teplota sa pohybovala okolo 10 °C. 

     V roku 1946 bolo dobré počasie, ale suchá zima a málo snehu, čo nebolo priaznivé 
pre jesenné osivo.                                     

                                     Pripravili Lenka, Pripravili Lenka, Pripravili Lenka, Pripravili Lenka, ----pkpkpkpk----, , , , ----gkgkgkgk---- 
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     Asi v 4. storočí n. l. žil v Ríme láskavý a obľúbený kňaz Valentín. Bolo 
mu ľúto mladíkov, ktorým cisár Claudius nedovolil ženiť sa, lebo ich 
potreboval do stále nových vojen. Valentín sa podujal na nebezpečný 
krok: po nociach mladé páriky tajne sobášil, no nakoniec sa mu to stalo 
osudným. Cisár sa to dozvedel a 14. februára ho dal zabiť. O 200 rokov 

neskôr určila cirkev tento deň za Deň svätého 
Valentína, patróna zamilovaných. V tento deň by sme 
mali darovať tým, ktorých máme radi, malú 
pozornosť, ale je dovolené poslať srdiečko či veršík i 
tomu, kto o našej láske ani netuší. Láska je predsa voda života a 
nikdy jej nebude medzi ľuďmi dosť...                                                                                                                                                                                                                                                              
----gkgkgkgk––––, , , , ––––išišišiš----    

Z  kronikyZ  kronikyZ  kronikyZ  kroniky    

Obetovanie Pána - Hromnice 
(Pokračovanie zo strany 1).   
Dni očisťovania Dni očisťovania Dni očisťovania Dni očisťovania podľa Mojžišovho zákona boli na štyridsiaty deň po narodení dieťaťa. 
Každá matka sa mala podrobiť obradu očisťovania v chráme. I Panna Mária sa 
podriadila tomuto zákonu (hoci nemusela), aby nikoho nepohoršila. Podriaďuje sa a 
prichádza s malým Ježiškom a sv. Jozefom do chrámu, kde obetuje svojho syna Pánu 
Bohu. 
     Tento prekrásny a vzácny obraz máme  v našom kostolíku, kde je i postava 
prorokyne Anny a staručkého Simeona, ktorý vzal Dieťa Ježiša do náručia a velebil 
Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho sluhu v pokoji...“ „Teraz prepustíš, Pane, svojho sluhu v pokoji...“ „Teraz prepustíš, Pane, svojho sluhu v pokoji...“ „Teraz prepustíš, Pane, svojho sluhu v pokoji...“ Panne Márii 
predpovedal, že jejjejjejjej dušu prenikne meč bolesti...  dušu prenikne meč bolesti...  dušu prenikne meč bolesti...  dušu prenikne meč bolesti...      
     Tak ako na obraze je Dieťa Ježiš v strede obrazu, tak má byť i Kristus ústrednou 
postavou nášho života, svetlom a cieľom celého sveta na ceste do večnosti. Naši 

14. február - Deň svätého Valentína 



     Rok sa stretol s rokom, 
a to je čas obzrieť sa späť 
a zhodnotiť, čo sa nám v 
uplynulých 12 mesiacoch 
podarilo urobiť a kde a v 
čom budeme v tom 
nastávajúcom roku 2001 
musieť pridať. 

     Minulý rok 2000 bol 
pre našu obec Hodkovce 
mimoriadne významný, a 
to z toho dôvodu, že sme 
chceli ukončiť plynofikáciu 
obce, čo sa nám aj 
podarilo. 

     Žiaľ, mrzí nás, že nie z 
našej v iny sa po 
dokončení plynofikácie 
vyskytli také problémy, 
ktoré ani 
plynárenský 
priemysel do 
t e r a z 
n e p o z n a l 
( z d r a v i u 
š k o d l i v ý 
o b s y p o v ý 
materiál na 
p r í p o j k y ) . 
Vyskytol sa 
p r o b l é m , 
ktorý nás 
bude sprevádzať aj v 
tomto roku 2001 a bude 
mať aj súdne dozvuky.  

     V globále bol príjem 
obce  v roku 2000  väčší 
ako výdaje. Úspora z roku 
2000 podľa bankového 

výpisu k 31. 12. 2000 
b o l a  2 7 8  0 0 0 
S k . D ô v o d o m  b o l o 
neukončenie plynofikácie 
KD a neupravenie rigolov 
v obci. 

     Veľké náklady sa v 
roku 2000 vynaložili na 
odvoz tuhého odpadu, 
ktorý predstavoval 64 000 
Sk, poplatky občanov za 
odvoz boli iba 18 000 Sk, 
čiže 46 000 Sk išlo z 
prostriedkov OcÚ. 

Väčšie nákupy boli 
z a k ú p e n i e  k o p í r k y , 
vianočných ozdôb a 
lustrov na OcÚ. Čo sa týka 
prác na zveľadenie obce, 

bolo urobené oplotenie 
KD a spájacie schody z 
jednej ulice na druhú. 
Vysoké náklady sa dávali 
na ničenie buriny, kosenie 
cintorína a športoviska. 
Na tento problém sa 

musíme v tomto roku 
zamerať a vyriešiť ho. 
Podrobný rozpis bilancie je 
na OcÚ v Hodkovciach. 
Dvere sú pre každého 
občana otvorené každú 
sobotu od 800 do 1200   

hod. 

AKÝ PRE NÁS BUDE AKÝ PRE NÁS BUDE AKÝ PRE NÁS BUDE AKÝ PRE NÁS BUDE 
ROK 2001? ROK 2001? ROK 2001? ROK 2001?     
     Vstúpili sme do nového 
milénia, a to je dôvod na 
zamyslenie. Bude to 
záležať od príjmov obce. V 
prvom rade je to 
plynofikácia KD a, 
samozrejme, upravenie 
rigolov a ciest  v obci. 
Obecné zastupiteľstvo sa 
uznieslo dať spracovať 
územný p lán  obce 
Hodkovce perspektívne  
do roku 2030. V tomto 
roku pri realizácii všetkých 
plánov vytýčených prác 
budeme potrebovať ruky 
všetkých našich občanov 
(i kritikov a prizerajúcich 
sa), aby sa zapojili a 
pomohli zvládnuť úlohy, 
ktoré nás čakajú a v 
konečnom dôsledku  budú 
slúžiť všetkým občanom. 

     Staronový problém je 
verejný rozhlas. Rok 
výroby je 1962, asi každý 
vie, že stále ho treba 
opravovať. Je najvyšší čas,  
a b y  s a  o b e c n é 
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     Dnes vám predstavujeme 
Miroslava VARGU, Miroslava VARGU, Miroslava VARGU, Miroslava VARGU, ktorého 
v e ľ k o u  z á ľ u b o u  j e 
drevomodelárstvo. O tom, že 
má naozaj šikovné ruky, vás 
presvedčia naše fotografie. My 
sme mu položili pár otázok. 
 

Odkedy sa venujete tejto práci? 

Už dávno, asi od pätnástich rokov. Je to 
približne 28 rokov, takže sa na to veľmi 

nepamätám. A aj 
na vojne sme s 
c h l a p c a m i 
vyrezávali takéto 
d r e v e n é 
predmety. 

Ako ste objavili 
svoj talent? 

Z o b r a l  s o m 
drevo, nôž a 
ostatné prišlo 
samo. Vyrezával 
som aj z nudy. 
Treba vyskúšať, 
a je to. 

Čo vás podnietilo k tomu, aby ste začali 
vyrezávať? 

Múza. Inšpirovali ma domy, postavičky, 
vianočná nálada. Čerpal som námety aj z 
kníh a časopisov.  

Ako dlho ste robili betlehem, ktorý je v 
kostole? 

Len dva týždne, ale dalo mi to dosť 
námahy. Robil som to od rána do večera. 

Najviac práce som mal so slamou. 

Koľko diel ste doteraz urobili? 

Nepamätám sa. Nepočítal som ich, ale 
bolo ich asi päťdesiat. 

Plánujete sa tejto 
práci venovať aj 
naďalej? 

Samozrejme, že áno. 
Je to moje hobby a 
nav iac  s i  t ý m 
privyrábam na kávu a 
cigarety (smiech). 

Máte niekoho v 
rodine, kto sa tým 
zaoberá? 

Okrem mňa neviem, kto sa tým zaoberá. 

Čo bolo vaším prvým dielom? 

Neviem, už sa nepamätám. Nejaký 
panáčik alebo píšťalka. Naozaj sa 
nepamätám. Ako malý som najradšej 
vyrábal domčeky, a to 
mi ostalo až doteraz. 

Čo je vášmu srdcu 
najbližšie? 

Pyšný som na všetko. 
Takže všetko, čo som 
doteraz vyrezal, sa mi 
páči rovnako. 

Čo sa vám robilo 
najľahšie? 

Kostol, ktorý som robil 
minulý rok na Vianoce. 

A čo robíte s vyrezanými predmetmi? 

Niektoré porozdávam, niektoré predám. 
Momentálne predávam domčeky pre 
Barbie. Práve na jednom trojpodlažnom 
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