Bystrým hlavičkám

Bažant, blato, erb, chobot, kvet,
lasica, leták, ovad, Peter, pole,
pozdrav, pravda, prázdniny, rande,
robot, ropovod, Rudo, slivka, stan,
stolík, tovar, vedúca, vozík, vrt.
Pripravil Peťo

2. Čo znamená...
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1. Všetkými smermi
Stretnú sa dve priateľky.
Jedna sa chce druhej pochváliť.
Hovorí: „Práve idem od
kozmetičky.“
Druhá sa na ňu pozrie, pokrúti
hlavou a povie: „...“
Odpoveď si už vylúštite sami.

K

P

...autodafé?

3. Takmer bez počítania
Predstavte si zo zápaliek vytvorený zápis
VI — IV = IX.
Na prvý pohľad vidieť, že príklad nie je správny, lebo
6—4 nie je 9. Premiestnite jedinú zápalku tak, aby
všetko bolo v poriadku.
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Milí čitatelia!
Ďakujeme vám všetkým za vaše finančné príspevky,
ktorými ste podporili a stále podporujete naše i vaše
Hodkovské noviny. Za mesiac máj ste nás podporili
čiastkou 510 Sk. Peniaze boli použité na zakúpenie farieb.
Pripomíname, že škatule s označením HN v obchode p. Sičakovej a
p. Puškára čakajú aj na vaše články, podnety, návrhy a nápady.

Z nášho jazyka
Určite ste už počuli alebo v krížovke objavili výrazy meru,
meruôsmy. Ak nie, ponúkame vám vysvetlenie.
Meru je zastaraná číslovka. Označovala počet štyridsať.
Meruôsmy je radová číslovka s významom „štyridsiaty ôsmy.“ Hoci
je sloveso mieriť sa zriedkavejšie, zaslúži si pozornosť.

Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme sa váženým čitateľom, že toto číslo HN
dostali do rúk neskôr. Dôvodom bola veľká pracovná
zaneprázdnenosť redaktorov. Dúfame, že ďalšie čísla sa nám
podarí vydať načas.
Za pochopenie vám ďakujeme.

5/01
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Zdravie podľa abecedy

HODKOVSKÉ NOVINY
Vydáva Klub mládeže
v Hodkovciach.
Za vydanie zodpovedá
Juraj Kozel, tel. 0907/467 318.
Korektorka Ivana Šrámeková.

Miluj život, nie drogy! (IV.)

Rozhovor s p. Gabrielom Sobotom

Poznáte históriu našej obce? (VI.)

Šport

V minulom čísle sme ukončili históriu Hodkoviec od ich
vzniku až po rok 1935. Týmto rokom sa začína kronika, ktorá
sa zachovala na OcÚ Hodkovce. V dnešnom čísle vám
priblížime práve rok 1935.

2. júna sa v Kultúrnom dome uskutočnil turnaj v stolnom tenise.
Účasť bola slabšia ako pri zimnom turnaji. Z dospelých hráčov
neprišiel nikto, takže sa hralo iba v jednej kategórii (chlapci a dievčatá
do 18 rokov).
Umiestnenie bolo nasledovné:
1. miesto: Roman Varga
2. miesto: Lukáš Kižlin
3. miesto: Roman Kožej
Pochváliť však treba aj naše dievčatá Lenku Lackovú a Tonku
Krištofovú, ktoré tiež hrali výborne.

Rok 1935
V
zimnom
ob dob í
b ol
zriadený kurz
spevu v Šemši
v
kláštornej
škole. Konal sa
večer po práci.
Jeho účastníci
Hodkovská
mali príležitosť
mládež
naučiť
sa
spievať z nôt.
Navštevovali ho
aj naši občania a mládenci. Zakončený bol divadelným predstavením
vo fašiangové dni koncom februára. Dôstojne sa oslávili 85.
narodeniny pána prezidenta Tomáša G. Masaryka.
8. mája nás prekvapila veľká búrka. Voda zaplavila všetko na poli a
brala všetko, čo jej stálo v ceste. Občania spoločne usilovne budovali
hať pod Čiernym brehom. Sotva bola práca skončená, prišla búrka a
po hati neostalo ani stopy.
19. mája sa konali voľby do národného zhromaždenia. Najviac
hlasov mala roľnícka strana.
29. mája boli voľby do okresného zastupiteľstva. Obec dostala
zastupiteľa v osobe Michala Salonu.
V obci sa narodilo 11 detí, zomreli 2 osoby.

Z ďalších športových aktivít:
Cez víkendy (približne o osemnástej hodine) hrávame nohejbal
v Šemši na ihrisku (pri cintoríne). Kto má
chuť, nech príde.
Pripravuje sa aj turnaj vo volejbale (niekedy
v júli).
Ak by bol záujem, mohli by sme urobiť
cyklotúru na horských bicykloch napr. na
Podkovu (569 m), prípadne i ďalej (Zlatá
Idka alebo Svätá
Anna, Bukovec).
Verím, že sa zapojíte do našich akcií a športovo
si vyplníte voľné chvíle počas prázdnin.
Prihlásiť sa môžete v Klube mládeže.

Športu zdar!
Pripravil Maťo
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Znamenia
ZNAMENIE BLÍŽENCOV
22. 5. - 21. 6.
VLÁDNUCA PLANÉTA: Merkúr.
ZNAMENIE: mužské.
ŽIVEL: vzduch.
POVAHA: sangvinická.
TYP: intelektuál, bádateľ, racionálny človek,
dualista, skeptik .
POSTAVA: strednej veľkosti, nedbanlivé
držanie tela, pružné údy, rýchla chôdza.
TVÁR: úzka, oválny tvar hlavy, vysoké, klenuté
čelo, inteligentný a bystrý pohľad.
CHARAKTERISTICKÉ
VLASTNOSTI:
poriadkumilovný, bystrý, chápavý.
ZVYČAJNÉ NEDOSTATKY: nervózny, nepokojný, bezočivý, rafinovaný.
ZNAMENIA HODIACE SA K BLÍŹENCOM: Váhy
22. 9. — 21. 10.
Vodnár 21. 1. — 19. 2.
Blíženci 22. 5. — 21. 6.

POČASIE: V januári a februári bola tuhá zima. Napadlo mnoho
snehu, najmä začiatkom februára.
1. mája sa
Pohľad na Hodkovce (apríl 2000)
ešte raz a
naposledy
objavila veľká
s n e h o v á
povíchrica.
Trvala pár dní,
potom
sa
zmenil čas a
začal sa topiť
sneh.
Toho
mesiaca bolo veľa zrážok. Pre veľkú vlhkosť nebolo možné pracovať na
poli a v záhradách. Po dažďoch narástla veľká tráva, bolo veľa sena.
Úroda bola dobrá. Obilie sa odvážalo do obilného spolku do Košíc
za monopolnú ustálenú cenu. Každému pestovateľovi obilia bola
pridelená obilná kniha, tzv. výkaz. Tam bol naznačený údaj o
odpredaji.
Cena 1q pšenice
1q raže
1q jačmeňa

150 Kč
116 - 119 Kč
96 - 100 Kč

Ste akoby ľudia dvoch tvárí. Charakteristická je vaša snaha vytvoriť
si dve polia pôsobnosti, meniť cieľ, za ktorým sa vydávate s
neutíchajúcou vervou. Neraz si niečo vymyslíte, ale realizáciu
prenecháte iným. Nebezpečné je, že sa vaše slová rozchádzajú s
činmi. Je vám vlastná vysoká inteligencia, ktorú neustále rozvíjate v
túžbe po poznaní. Z toho vyplýva, že ste veľmi všestranný človek, často
však na úkor dôkladného skúmania vecí. Neomylná intuícia a výborná
pamäť sú vám na dobrej pomoci a nedovolia vám podľahnúť
predsudkom. Veľmi trpíte kvôli svojej nervozite a často upadáte do
stavu sebatrýzne a skľúčenosti. Málokedy zabúdate na urážky a
neodpúšťate, keď sa niekto stavia proti vašim nápadom a plánom.
Máte radi zmenu a viete sa rýchlo prispôsobiť momentálnej situácii.
Vašou charakteristickou črtou je ochota pomôcť druhým. Napriek
vrodenej nestálosti máte pevnú vôľu so sklonom ovládať druhých, ale

Každý druhý mesiac postupovala cena o 2 Kč. Stromy
odpočívali, orechy, čerešne, broskyne zmrzli v apríli a máji. Najviac
bolo bystrických slivák.
V letných mesiacoch bolo veľmi sucho. Tu a tam strhla sa búrka
a ovlažila zem. Napriek veľkej suchote sa urodilo dosť zemiakov. V
roku 1934 ich bolo len „na koštovku.“ Ovocia sa však urodilo málo.
Jeseň bola pekná, dlhá, bolo dosť času na jesennú prácu. Prvý
sneh napadol začiatkom novembra. Čoskoro zmizol a napadol až
na Štedrý deň. Napadlo ho veľa. Vianoce boli pekné biele. Na
polnočnej omši sme boli v Šemši. V našom kostolíku mávame
každú štvrtú nedeľu služby božie. Spievame po slovensky.
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Spomienka na Deň matiek
Milí občania, keďže sme v predsa tým, že sme slávili DEŇ
našej maličkej dedinke oslavovali MATIEK. Detičky, ktoré navštevujú
najkrajší
našu materskú školu, mali
d e ň
pripravený nádherný program, s
mamičiek
ktorým im pomohli panie učiteľky.
a starých
Ich úsilie nebolo zbytočné, lebo
m á m ,
program bol odmenený
vrátime
nádherným potleskom mamičiek,
sa
k
starých mám, ale aj jubilantov,
nemu a k
ktorí tam boli s nami. Bolo to
slávnosti
zaujímavé aj preto, lebo deti,
aj my v
najmä tie odvážnejšie, mali
našom
možnosť zasúťažiť si spolu so
článku.
svojimi rodičmi či starými rodičmi.
Bol
to
Starší zarecitovali niekoľko
deň ako
básničiek určených aj jubilantom.
každý iný,
Nechýbal ani náš Ander so svojou
a l e
manželkou Eržou. Po predstavení
predsa
čakalo
niečím
n
a
mamičky
menšie

občerstvenie v podobe zákuskov,
kávy alebo čaju. Všetci, ktorí tam
v to popoludnie boli s nami, určite
výnimočný. Pýtate sa čím? No neľutovali, že sa zúčastnili tejto
Stránka 4
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Miluj život, nie drogy!
Zdravie človeka, toxikománia
STRUČNE O DROGÁCH
STIMULANTY: KOKAÍN, AMFETAMÍNY

Spôsobujú tiež krvné zrazeniny po vpichoch
až zjazvenie ciev, pľúcne embólie (ak sa
zrazeniny rozrušia a riečišťom sa dostanú do
p ľ ú c , pac ien t um iera ), bakt eriá lnu

Tieto drogy stimulujú /dráždia/ centrálnu
nervovú sústavu, zrýchľujú reč, znejasňujú
výslovnosť, zastavujú dych, spôsobujú
triašku, potenie, zrýchlený pulz, zvýšený krvný
tlak, nespavosť a smrť. Spôsobujú tiež
psychózy
(stavy podobné schizofrénii rozdvojenie osobnosti), depresie (po
vyprchaní sa dostavujú rôzne
hlboké

depresívne stavy). Obyčajne vedú k
pokračovaniu užívania drogy. Silné depresie
nezriedka vedú k samovražde. Nespavosť je
vedľajší účinok stimulantov. Prebdenie
niekoľkých nocí bez odpočinku vedie k
psychózam.
NARKOTIKÁ: HEROÍN, MORFÍN, KODEÍN
Oslabujú mozog, vyvolávajú pocit radosti,
pocit nadradenosti, sily, oslabenie pulzu a
dýchania, strieda sa letargia s ospalosťou.
HODKOVSKÉ NOVINY

endokarditídu - zápal vnútornej blany srdca
zo znečistenej ihly, vážne infekčné ochorenie
- smrť hrozí zo zlyhania srdca, AIDS - prenos
nesterilnými ihlami, mozgový nádor - bacily
uchytené v mozgu vyvolávajú zápal, vysoké
horúčky, bezvedomie, smrť, sériovú žltačku
(drobné krvné zrazeniny alebo väčšie
baktérie zo srdcových chlopní sa odtrhnú a
uchytia
v
obličkách
či
slezine, čo vedie
k smrti),cirhózu
p e č e n e
(zjazvenie
tkaniva pečene
následkom
b a k t é r i í
prenesených
ihlou pri vpichu
drogy.
Povrch
pečene stvrdne a zvraští sa. Cirhózy
sprevádza chudnutie, nevoľnosť, zvracanie,
slabosť, strata záujmu o sexuálny styk,
nafúknutie brucha a vnútorné krvácanie.
Nastáva veľmi dramatická smrť).
HALUCINOGÉNY: LSD
Stránka 13

Zdravie podľa abecedy
Dnes pokračujeme
ďalším
zástupcom
skupiny B.

Vitamín B12
Chemický názov je
kobalamín (cobalamin),
cyanokobalamin,
hydroxykobalamín, kvôli
charakteristickej jasne
červenej farbe ho volajú
„červený“
vitamín.
Vzhľadom na účinnosť aj v
malých dávkach sa udáva v
miligramoch.
Ako
vám
m ô ž e
pomôcť?
* J
e
nevyhnutný
pre tvorbu
červených
krviniek,
ktoré
sú
nosičmi
kyslíka do
orgánov,

zabezpečujúc tak viac
energie. Bráni vzniku
málokrvnosti (anémie).
* U detí podporuje rast a
zvyšuje chuť do jedla.
* Udržiava zdravý nervový
systém.
* Z m i e r ň u j e
podráždenosť.
Stránka 12

* Zlepšuje krvný obeh,
schopnosť pamätať si;
kladne vplýva na udržanie
rovnováhy.
* U starších ľudí môže
zvýšiť imunitu.
* U plodu môže zabrániť
vzniku defektu miechového
kanála (spina bifida, rázštep
chrbtice).
V ktorých potravinách ho
nájdeme?
Pečeň, bravčové a
hovädzie mäso, vajíčka,
mlieko, syry.
Čo

spôsobuje
jeho
nedostatok?
Nedostatok
môže viesť k
nutričnej
a
z h u b n e j
chudokrvnosti
(anaemia
perniciosa),
vyvolať únavu,
nechutenstvo a
u detí poruchu
rastu.

A k á
j e
potr ebn á
denná dávka?
U
dospelých dostatočne kryje
dennú potrebu vitamínu B12
parenterálne (ústami, pozn.
red.)podaných 0,5 - 1,0 ųg
kobalamínu.
Ak
predpokladáme, že sa z
množstva asi 3 ųg, ktoré sa
nachádza v dennej strave,
vstrebe aspoň polovica, za

dennú perorálnu dávku
môžeme považovať asi 2,0

ųg. Tehotné ženy potrebujú
denne 2,2 ųg, dojčiace
matky 2,6 ųg. Potrebu
dojčených detí zabezpečuje
obsah
vitamínu
v
materskom
mlieku.
Najnovšie sa
predáva
vitamín B12 aj v podobe do
nosa aplikovateľného gélu,
pretože sa v tejto podobe
vstrebe lepšie než z tabliet
alebo dražé podávaných
ústami. Pri liečbe sa
väčšinou vstrekuje vo forme
injekcií.
Je dobré vedieť:
Vitamín B12 sa v potrebnom
množstve nachádza len v
potravinách živočíšneho
pôvodu.
Preto
sa
vegetariáni
musia
nevyhnutne postarať o
náhradu tohto vitamínu.
Podobne ako väčšina
ostatných vitamínov skupiny
B, aj cyanokobalamín sa zle
Ročník 1,

nádhernej oslavy. Slávnosti sa zúčastňujú väčšinou iba ženy. Preto
máme jednu prosbu, s ktorou sa obraciame hlavne na oteckov a
starých oteckov. Milí ockovia, oteckovia, tatíkovia, príďte sa pozrieť na
vystúpenia svojich ratolestí. Určite by veľmi potešilo, keby v hľadisku

Prečo sa nepokračuje v úprave cesty a rigolov?
OcÚ Hodkovce začal v máji tohto roka
upravovať rigoly a cesty, ktoré boli počas
plynofikácie poškodené.
Medzitým sa však vyskytla ponuka, resp.
možnosť výstavby vodovodu a kanalizácie i u
nás v Hodkovciach.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí zhodnotilo túto možnosť a dalo prednosť výstavbe vodovodu
a kanalizácie v našej obci pred prácami na úprave rigolov a ciest.
Dohodli sa tak, že budú upravovať iba naliehavé prípady.
Obecné zastupiteľstvo už uzatvorilo i zmluvu na vypracovanie
projektovej a rozpočtovej dokumentácie na vodovod i kanalizácie.
Obecný úrad pokladá za potrebné informovať občanov o tejto
záležitosti, ktorá sa chystá v krátkom čase v našej obci.
Touto cestou ďakuje za porozumenie a pochopenie. Je zbytočné a
finančne veľmi náročné upravovať cesty a rigoly, keď sa bude pracovať
na výstavbe vodovodu a kanalizácie.

Starosta OcÚ

HODKOVSKÉ NOVINY
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V chráme

MDD
Prvý jún. Magický deň plný zábavy, splnených snov, hier, na ktorý sa tešia všetky
deti na svete, pričom nezáleží na farbe pleti, pohlaví či spoločenskom postavení.
Prečo? Pretože MDD je určený všetkým. Ani hodkovské detičky neboli výnimkou. Klub
mládeže v spolupráci s Obecným úradom pripravil pre ne bohatý program spojený s
detskou diskotékou.
Všetka paráda sa začala o 15.30 kreslením na asfalt. V sále kultúrneho domu sa

zatiaľ súťažilo. Do hier sa zapájali nielen
škôlkari, ale aj stredoškoláci. O tom, že
všetci boli spokojní, svedčili najmä úsmevy
detí aj rodičov po vyžrebovaní tomboly.
Od 19.00 program pokračoval
neoficiálnou mládežníckou diskotékou. Na
počudovanie na ňu prišlo dvakrát toľko
ľudí, než sa predpokladalo, a to aj napriek
tomu, že o diskotéke sa len hovorilo a
neupozornil na ňu žiadny plagát. Podľa
dobrej nálady, ktorá sa javila na tvárach
mladých, sa dalo usúdiť, že sa každý dobre
zabáva.
Všetko išlo hladko až do rána, kedy sa
odohral incident, ktorý sa skončil
nepríjemnou zlomeninou nohy.
Veríme, že ďalšie diskotéky sa nebudú
niesť v znamení pretekov v pití alkoholu,

Vysoko na pozadí
belasého neba sa týči
chrámová stavba. Múry
oslepujú belobou a strecha sa
zlatisto blýska v slnečných
lúčoch. Pri obrovskom stĺpe
sedia deti. Sústredene
načúvajú
Jóbovi,
najstaršiemu z chlapcov,
ktorý svoje slová sprevádza
gestikuláciou. ,,Chrám je
posvätné miesto,“ vysvetľuje
mladším deťom. ,,Nie
ako toto nádvorie.
Podobá sa obyčajnému
trhovisku.“ Skutočne:
b ľačanie
jahniat,
hrkútanie holubov, krik
kupcov, všetky tieto
zvuky svedčia o tom, že
trhovisko je plné. Deti
sa iba pred chvíľkou
museli
cez
ľ u dí
namáhavo predierať.
Tu sa zastavili pri
priviazaných ovciach,
tam zasa po hlave
pohladkali žalostne
bľačiace jahniatko, či
prestrčili prst cez mreže
klietky s holubom. Vedia, že
všetky zvieratká sú na predaj,
aby sa mohli tam hore
obetovať Bohu. Ešte aj odtiaľ
vidno, ako z oltára stúpa
k údol čierneho dymu.
Počúvali kupcov, ako sa
dohovárali so zákazníkmi o
cene. Celá tá haravara deti
unavila. Slnko nemilosrdne
svieti a biele múry oslepujúco
žiaria. Deti oddychujú v tieni
veľkého stĺpu a počúvajú
Jóba. Ten práve ukazuje
rukou niekde nahor. ,,Tamto
je najposvätnejšia časť
chrámu.“ Jób tajomne stíšil
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hlas. Deti sa ešte tesnejšie
zomknú. Medzi nimi je aj
Dávid. Nikto si ho zrejme
nevšíma, lebo ináč by sa od
neho boli všetci odtiahli.
Dávid to dobre vie a sadne si
radšej obďaleč. Teraz na
všetko zabudol, lebo Jóbove
reči sú čoraz zaujímavejšie.
,,Ľudská noha nesmie vstúpiť
na toto posvätné miesto.
Dovnútra môže vojsť iba

veľkňaz, aj to iba raz do roka.
Najprv však odhrnie oponu,
za ktorou je sieň bez
okien.“ ,,Je tam tma?“ ozve
s a je d e n z m la d ý c h
poslucháčov a trasie sa od
strachu. ,,Vnútri sa všade
blýska zlato. Podlaha, steny,
povala, to všetko je zo zlata.
Do tmy iskria vzácne
drahokamy. Dvaja obrovskí
anjeli zakrývajú krídlami
truhlu. Kdesi v nej
prechovávali tabuľky, na
ktoré Mojžiš napísal desatoro
Božích prikázaní.“ ,,Iba
tabuľky? A ja som myslela, že
tam býva samotný Boh,“ ozve

sa sklamane jedno z dievčat.
,, Boh je neviditeľný,“ poúča
Jób. ,,Prehovoril iba k
Mojžišovi. Jeho hlas vtedy
burácal ako hrom, keď sa
blíži búrka a blesky. Všetci, čo
tam vtedy boli, padli od
strachu na kolená.“ ,,Chcel by
som sa aspoň raz pozrieť za
oponu, aby som videl tie
drahokamy a zlato,“ povie
jedno dieťa. Dávid vyskočí na
nohy. ,,Vkradneme sa
dovnútra a všetko si
dobre poobzeráme!“
Oči sa mu blýskali
odhodlaním. ,,Zošalel
si?“ krotí ho Jób. ,,
Počul si, že je to
dovolené iba raz do
roka, aj to samému
veľkňazovi.“ ,,Mám to
skúsiť?“ pýta sa
Dávid. ,, Potom vám
poviem, aké to tam
bolo.“ Všetci sa naň
pozerajú ako na
čudáka, ktorý tvrdí,
že sa vyšplhá na
vysoký biely oblak na oblohe
vysoko nad múrom. ,,To sa ti
nemôže podariť! V Božom
chráme je vždy
plno
služobníctva a kňazov.“ Takto
ho vystríha Jób. ,,Žiada si to
len šikovnosť a najmä dávať
pozor, aby ťa pri tom
neprichytili. Asi to skúsim
sám.“ Dávid cíti, že je
stredobodom pozornosti.
Chce sa v ich očiach stať
hrdinom. Áno, všetkým on
ukáže, aký je on chlap.
,,Chvastúň,“
povie žiarlivo
Jób, keď vidí, že všetky
dievčatá obdivujú Dávida,
ktorý sa už zakráda od stĺpa k
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Talent

MDD - Anketa

SLOBODNÝ AKO VTÁK

Klub mládeže v Hodkovciach nezabudol ani na najmladšiu generáciu. Pre deti
usporiadal na ich sviatok popoludnie plné súťaží, zábavy a prekvapení. My sme
chceli vedieť názor rodičov aj ich ratolestí na túto akciu.

Odchádzaš preč
A nevrátiš sa späť
Rukou mi mávaš
Zbohom mi dávaš
Sám sa nevzdávaš.
Keď Ti píšem list
Spoznávam ten cit
Veď on nás dal dohromady
Veď sme sa mali radi.
Teraz už len spomínam
A to čo bolo si pripomínam
Keď si tu bol len pre mňa
A ja som nemohla žiť bez Teba
Keď sme boli spolu
a pozerali na vysokú horu
No teraz si už dolu
Keď si ma vo dne
A sníval si len o mne
No nikdy si nebol na dne.
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No teraz môj žiaľ v kvapke vína
topíš
A myslíš, že len trpíš.
Užívaj si slobody
A nepozeraj na tie schody
Čo až do neba siahajú
Ja viem, že Teba lákajú.
Odvráť od nich zrak
A buď slobodný ako vták
Rozlúčme sa v dobrom
A dajme si zbohom.
Budeme slobodní
A zase spokojní
Veď žijeme len raz
A to každý z nás.

- p. Terézia S.:
- Ako sa vám páčila organizácia?
- Bola som veľmi milo prekvapená, že
tam boli rôzne detské súťaže a deti,
ktoré sa zúčastnili, boli odmenené
vecnými cenami.
- Čo sa vám páčilo a čo nie?
- Páčilo sa mi všetko, deti boli zamestnané
súťažami a bolo to veľmi dobre organizované.
- Mali by sa takéto diskotéky organizovať
častejšie?
- Moja dcéra prikyvuje, že áno, a ja si to myslím
tiež.

- p. Renáta B.:
- Ako sa vám páčila
organizácia?
- Bola to jedna vynikajúca
akcia.
- Ako často by sa tieto akcie
pre deti mali opakovať?
- Štyrikrát do roka by im malo
stačiť.

- Viktorka S.:
- Páčila sa ti
detská diskotéka?
- Áno.

- Veronika P.:
- Páčila sa ti
detská diskotéka?
- Páčila.

Lenka Čižmárová z Košíc.
Ročník 1,

- Dianka S.:
- Ako sa ti páčilo na detskej
diskotéke?
Bola naozaj skvelá.
- Súťažila si? Ak áno, koľkokrát? A
vyhrala si niečo?
- Áno, súťažila som štyrikrát a aj som
vyhrala — vodové farby, farbičky a sladkosti.
- Šla by si ešte raz na detskú diskotéku?
- Šla by som aj viackrát, ak by mi to dovolili
rodičia.
- Zostala si až do konca?
- Samozrejme.

- Barborka B.:
´Aj mne sa tu
veľmi páči, ale
ja mám teraz
iné
starosti.
Trénujem
kočíkovanie.´

- Annamária B.:
- Čo sa ti páčilo na
detskej diskotéke?
- Súťaže.
- Vyhrala si niečo?
- Áno.
- Čo a v akej súťaži?
- V kreslení som vyhrala prvé
miesto a bola to čokoláda. A
potom som vyhrala keksy.

- Paťka M.:
- Páčila sa ti
d e t s k á
diskotéka?

- Adamko S.:
- Páčila sa ti
detská diskotéka?
- Hmm, ani veľmi
nie.
Pripravili Stanislava, -skm-, -iš-

HODKOVSKÉ NOVINY
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Zaujímaví občania našej obce
Predstavujeme vám pána
Ing. Gabriela Sobotu, ktorý je
v Hodkovciach známy ako
športovec a milovník prírody.
- Ako ste sa dostali do tejto malebnej
dedinky ?
- Kúpili sme pozemok od dolných
susedov a potom už sme začali
kopať. Pomaly sme sa dostali k
tomu, že máme pekný dom. Ale aj
ostatné sú pekné ( smiech).
- Čo sa vám tu páči a čo nepáči?
Zo
začiatku
sme
si
museli
zvykať,
lebo sme
žili
v
meste,
nemali
sme
tu
k i n o ,
všetko
bolo ďalej.
Život
v
takejto
dedinke si
treba naplánovať a inak
zorganizovať. Treba dávať pozor,
kedy ide autobus z Košíc a kedy do
Košíc.
- Čo vás viedlo k zmene „tváre“
Halasky?
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- To, že je tam príroda, studnička a aj
v suchom lete je tam stále voda a
prirodzený tieň. Chcel som tam
pridať miesto na posedenie,
opekanie a je tam perfektné miesto
na oddych.
- Dopočuli sme sa, že keby to bolo
možné, ešte by ste niečo pristavali.

Aká je pravda?
- Radi by sme obnovili striešku na
studničke a urobili to tak, aby to tam
psy zbytočne nemútili. Potom upratať
okolie a nejako to tam zútulniť.
- Aj keď je na Halaske krásne, s čím
nie ste spokojný ?
- No, je tam krásna príroda, ktorá má
slúžiť všetkým, ale sú mladí ľudia,
ktorí si to nevedia vážiť, ničia stromy,
olupujú ich, režú do kôry a
odhadzujú odpadky, ktoré príroda
sama nerozloží. Skauti takéto veci
nerobia.
- Pred pár rokmi ste boli horolezcom.
Čo vás k tomu priviedlo?
- Duchom som ešte stále horolezec,
Ročník 1,

ale extrémom sa už nevenujem. V
predchádzajúcich rokoch som sa
tomu venoval preto, lebo mi to
rozširovalo obzor poznania. Tak som
spoznal hranice svojich možností.
Zažil som na lane veľa krásnych
chvíľ so svojimi priateľmi a pochodil
som kus sveta.
- Kde všade ste boli ako horolezec?
- V Západnej Európe, napríklad
Francúzko, Taliansko, Alpy, Mont
Blanc aj Dent-du-géant, Rakúsko tam sú už trochu nižšie hory,
Švajčiarsko - Piz Bernina (4050 m.

n. m.). Bol som v Juhoslávii, v
Chorvátsku v Paklenici a v Julských
Alpách na Triglawe (Tri hlavy). Išli
HODKOVSKÉ NOVINY

sme do
Vysokých
Tatier TANAP,
do Čiech
n
a

pies kovce, cvičné s kaly na
Slovensku...
- Aký je váš najkrajší zážitok z
niektorého výstupu ?
-Fúú, tých je! Pri výstupe na Galériu
Gamku severnou stenou sa stal úraz
poľskému kamarátovi, keď mu skala
zlomila nohu. Poznal som rýchlo
výstupovú cestu a privolal som
pomoc - vrtuľník, ktorý ho odviezol
do nemocnice. Mal som radosť, že
som mu pomohol skrátiť utrpenie
tým, že som stihol vrtuľník, ktorý už
bol na odlete do Bratislavy na
základňu.
- Aký je váš názor na to, že aj váš syn
je horolezec?
- Nemám z toho veľkú radosť, lebo je
to nebezpečný šport, pri ktorom som
už prišiel o niekoľko kamarátov, ale
rešpektujem jeho rozhodnutie.
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