Bystrým
hlavičkám
1. Všetkými smermi
Do
obchodu
s
televízormi prídu dva
potkany a chcú si kúpiť
televízor. Predavač sa
usmeje a pýta sa:
- Aký televízor by ste
chceli, čiernobiely alebo
farebný?
Potkany zavrtia hlavou
a odvetia:
- To je jedno, ..... !
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Anakonda, Anka, Antónia, auto, brús, cesta, Cyril, earl (gróf,
po anglicky), Etna, hodina, Hodkovce, hrana, husle, India,
klobúk, kostol, Košice, lovec, lopta, mama, Miro, mýšá, nálet,
odtok, osud, otrok, pero, poklop, rotácia, Stella, stop, svetre,
sýtič, šéfka, Tara, Tatry, Tóno, trúba, tŕne, vozidlo.
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Príhovor za Halasku

MENO A PRIEZVISKO
ADRESA
1. ÚLOHA
2. ÚLOHA

3. ÚLOHA

...čabraka?

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

Na otázku, koľko má rokov, odpovedal milovník
hlavolamov takto: „Od trojnásobku môjho veku o tri
roky odčítajte trojnásobok môjho veku pred troma
rokmi a vyjde vám práve môj vek.“
Koľko má dnes rokov?
(Z knihy 777 matematických zábaviek a hračiek)

Milí čitatelia!
Klub mládeže ďakuje firme GALIA, s.
r. o., za poskytnutie dreva na úpravu
interiéru miestneho Klubu mládeže.
Zároveň máme pre vás pozvánku na
ples, ktorý sa uskutoční po ukončení
maliarskych prác v Kultúrnom dome v
Hodkovciach. O predaji vstupeniek sa
včas dozviete na plagátoch. Veríme, že sa
na parkete stretnú všetky generácie!
-
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K LU B
HODK OV CE

A
opäť
sú tu prázdniny!
Zdravie podľa abecedy

HODKOVSKÉ NOVINY
Vydáva Klub mládeže
v Hodkovciach.
Za vydanie zodpovedá
Juraj Kozel, tel. 0907/454 869.
Korektorka Ivana Šrámeková.

Telenovela?

Nežná reč kvetov

Rozhovor s p. Alžbetou Horňákovou

Šport

Poznáte históriu našej obce? (VI.)

Pozdravujem všetkých priaznivcov športu.

V
tomto
č í s l e
po kr ač u je me
Rok 1936
rokom 1936.
Začiatkom
nového
roku
nemala ešte obec
Šemša kňaza a
pán farár tam
dochádzal
len
každú
tretiu
Po búrke (jar 2000)
nedeľu,
chodili
sme aj my na
nedeľňajšie služby božie do Nováčan. Každú štvrtú nedeľu odbavuje u nás pán farár
služby božie o 11. hodine. Mimo jesennej sýpky platíme zaň 35 Kč. Po každý raz. V
týždni len vtedy máme sv. omšu, keď si ju niekto žiada a zaplatí. Najčastejšie si ju
žiadajú udovia (členovia, pozn. red.) Oltárneho a ružancového spolku.
Vo februári mala byť zrušená opatrovňa v Šemši, keďže tamojšia detská
opatrovateľka má nepatrnú štátnu podporu. Na zasadnutí školskej stolice privolili
sme 5 Kč—mesačný poplatok od každého opatrovňu navštevujúceho dieťaťa.
6. marca o 21.00 pripravil a zapálil hasičský zbor vatru na 86. výročie nášho
prvého pána prezidenta T. G. Masaryka. Čoskoro nato sa vzdal vlády pre svoju
telesnú slabosť a zvolený bol za nástupcu Dr. Eduard Beneš, bývalý minister
zahraničia. On je naším druhým prezidentom.
21. mája oslavovali naše dietky Deň matiek. Vďačnosť dietok dobre padne
rodičom. Naše mamičky vždy sa tešia na ten deň.
23. mája začali sa v Nováčanoch sv. misie osemdňové. Redemptoristi zo
Stropkova ich oslavovali. Radi sme sa ich zúčastnili aj my, keď aj práca hatila v tom.
7. júla začala sa žatva. Čas bol prajný, no úroda nebola najlepšia. Len 55%
sypalo. Zima bola slabá, preto sa úroda nevydarila. Tiež blesku a hrmenia bolo málo.
1. septembra započal sa školský rok. Podľa súpisu školského povinných máme
34 školopovinných dietok a 16 detí chodí do opatrovne. Len v zimných mesiacoch
ich neposielame.
28. októbra na Deň slobody po službách božích bola zriadená školská slávnosť.
Milo nás pobavili národné tance našich detí, divadielka, vlastenecké básničky a
Stránka 2
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Počas horúcich letných dní sa žiada okúpať sa, a preto navrhujem spojiť
avízovanú túru na horských bicykloch s cieľom na Bukovci. Zopár záujemcov sa už
prihlásilo, takže si myslím, že účasť nebude slabá.
Termín akcie:
Predpokladaný termín by mal byť 29. júla (v nedeľu). Podrobnosti o odchode sa
ešte spresnia v miestnom mládežníckom klube v sobotu večer.
Záujemci ma môžu kontaktovať na tel. č. 055/6970 306, prípadne osobne na
adrese: HODKOVCE 103.
Vážení priaznivci loptových hier, prosím o vrátenie volejbalovej sieťky na miesto,
odkiaľ bola nenápadne premiestnená a odložená.
S pozdravom M.S.
Pripravil Maťo

Z titulnej strany
na vás hľadia
mladí ľudia z
H o d k o vi e c
a
Šemše. Sú to tí,
ktorí sa v týchto
dňoch podieľajú
na
m a ľ o van í
priestorov
Obecného úradu
a sály kultúrneho
d o m u .
Oceňujeme,
že
ob et u jú
s v oj
voľný čas počas prázdnin, ktoré by mohli
tráviť sladkým ničnerobením hoci
na
kúpaliskách. Z tejto akcie bude mať osoh
nielen Obecný úrad, ale aj oni sami - vo
vreckách im pribudne pár korún, ktoré sa
študentom vždy zídu.
HODKOVSKÉ NOVINY
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Znamenia
ZNAMENIE RAKA
22. 6. - 22. 7.
VLÁDNUCA PLANÉTA: Mesiac.
ZNAMENIE: ženské.
ŽIVEL: voda.
POVAHA: melancholická.
TYP: dobrácky, humorista, rojko a romantik, milovník prírody, turista, sentimentálny
človek, tuctový typ.
POSTAVA: tučná, stredne veľká, ťažkopádna, s málo výraznými svalmi a slabými
kĺbmi.
TVÁR: okrúhla, jemné črty, bledá farba pleti, oduševnený, rojčivý, ale zväčša neistý
pohľad, sivé, často zelené oči, široký nos, okrúhla brada.
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI: uvážlivý, diplomatický, zmierlivý.

slovenský národný spev. Bohatému programu nebolo konca.
8. novembra mali sme slávnosť, posviacku sôch. Pán farár nám zadovážil či dal
zhotoviť v Kutnej Hore v Čechách srdce Pána Ježiša a srdce Panny Márie. Sochy sú
drevené. Peniaze sme dostali z Ameriky, a to nasledovným spôsobom: Šimko Jánova
rodina, Anna Rajňák, zaumienili si v nejakom čase, že zo svojho majetku, ktorý
zdedila po otcovej smrti, obetuje na spomenuté sochy. Ale človek mieni a Pán Boh
mení. Keďže jej úmysel nemohol byť uskutočnený, obrátila sa hore spomenutá
zbožná duša o pomoc do Ameriky. Prosila brata, ktorý je tam už dlhé časy, o pomoc.
Dôstojný pán farár O. Eliaš napísal žiadosť, opatril farárskou pečiatkou a odoslal na
adresu Mateja Rajňáka. Ten človek, súc dobrým a presvedčeným katolíkom, chytil sa
práce a nakolektoval na ten cieľ 3000 Kč. Sochy stáli 2600 Kč. Podstavce spravil
stolár J. Krušay v Nováčanoch v cene 320 Kč. Bola zadovážená nová spovedelnica,
zhotovil ju J. Rusňák stolár v Šemši, za 100 Kč. Za pekný dar budeme našim
krajanom a dobrodincom navždy povďační. Prosíme Pána Boha, aby im to
stonásobne odplatil. Sochy nám posvätil náš pán farár.
Počas roka dal si zhotoviť Oltárny a Ružencový spolok Bielu zástavu v cene 1180
Kč. Oltárny spolok v Košiciach ju robil. Tiež čiernu zástavu si zadovážili naše ženy.
Ušili ju sestričky v Šemši za 300 Kč. Krížik do tabernákula kúpila rodina Halásova v
cene 60 Kč. Aj iné menšie veci za zadovážili pre chrám boží. Naše horliteľky o chrám
boží sú Salonna Jurajova a Mária Halásová Kozel. Kostolným kurátorom je Juraj
Salonna. Pre svoju svedomitosť zaslúži si pochvalu. Občania radi obetujú na kostolné
ciele. Svojou
obetavosťou
a

ZVYČAJNÉ NEDOSTATKY: prefíkanosť, nedôverčivý, rýchlo mení nálady.
ZNAMENIA HODIACE SA K BÝKOM:

Ryba
20.2.– 20.3.
Škorpión 24. 10. - 22. 11.
Rak
22. 06. - 22. 07.
Ľudia narodení v tomto znamení sa neradi podriaďujú názorom iných. Neradi
pracujú pod dohľadom. Časté zmeny nálady, umocňované neustále sa meniacimi
životnými podmienkami, ich unášajú v plynutí času ako trstinu vo vetre. Radi sa
vracajú v duchu do minulosti, z ktorej čerpajú energiu do súčasnosti. Majú radi luxus
a prepych i ľudí vôkol seba, ktorých posudzujú hlavne podľa zovňajšku. Vďaka
dostatku fantázie a predstavivosti sa vedia tešiť z ozajstného dobrodružstva.
Podliehajú svojim nestálym náladám, a tým zabraňujú iným, aby si o nich utvorili
správny úsudok. Oni sami sa však vedia prispôsobiť a pochopiť myšlienky iných ľudí.
Sú ochotní podľahnúť zvodom, od tých najnižších až po tie najvyššie. Nestálosť im
komplikuje život, pretože musia stále rátať zo vzostupmi aj rýchlymi pádmi nadol.
Vytrvalí vedia byť iba tam, kde to zodpovedá ich ideálom, vtedy si to, čo dosiahli,
vedia aj udržať. Z času na čas bývajú nedôverčiví a opatrní, potom sú zasa
bezstarostne veselí. Ale pozor, veľmi rýchlo v nich vzbĺkne zlosť.

húževnatosťou tento rok veľmi obohatili chrám boží. Pán Boh sa nedá vo
veľkodušnosti prevýšiť, odplatí to každému stonásobne.
Zadovážená bola i nádrž na vodu pre hasičov za 560 Kč zo štátnej podpory
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Ulica medzi domom č. 24 a 25
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APOCALYPTICA, Prešov 10. 7. 2001, Amfiteáter
Ak by mi niekto pred pár rokmi
povedal, že ide (dobrovoľne) na
koncert sláčikového kvarteta,
myslela by som si, že sa mi sníva.
V tom čase som ešte netušila, že
štyria absolventi
helsinskej
Sibeliovej akadémie sa dali
dokopy, aby prearanžovali
skladby ich obľúbenej Metalliky
(ale aj iných metalových skupín)
do jazyka svojich nástrojov – čel.
Po predskokanoch
CHIKI – LIKI – TU –
A a NEUROPA sa na
jednoduchej scéne,
ktorej dominujú len štyri
stoličky a v pozadí obraz
kríženca lebky a čela,
krátko po 21. hodine
objavili v čiernom odetí
štyria
Fíni,
aby
v prakticky plnom
prešovskom amfiteátri
rozpútali
pravú
metalovú apokalypsu.
Množstvo
dymu,
fantastická hra svetiel,
podmaľované oči a dlhé
vlasy (u dvoch členov
kapely), obdivuhodná
zručnosť a talent hráčov
na sláčikové nástroje
a vynikajúci výber
skladieb – tak by sa dal
v stručnosti charakterizovať celý
koncert. Samozrejme, väčšina skladieb
patrila Metallike (celý ich prvý album
Stránka 4

APOCALYPTICA PLAYS METALLICA BY
FOUR CELLOS je z ich skladieb, na
druhom albume INQUISITION SYMPHONY
sa objavili aj adaptácie iných skupín a na
poslednom
albume CULT vyrukovali
mladí muzikanti však už s vlastnými
skladbami). Nemohli teda chýbať
očakávané skladby, a to CREEPING
DEATH, NOTHING ELSE MATTERS,
vynikajúca ONE, UNFORGIVEN (odspieval
ju celý amfiteáter), MASTER OF PUPPETS,
prídavkový
ENTER
SANDMAN.
Apocalyptica však neostala nič dlžná ani
kapelám SEPULTURA (v adaptácii dvoch
skladieb) a SLAYER
(jedna skladba). To
všetko sa pretkávalo ich
vlastnými, nemenej
dobrými
výtvormi.
Menujem
aspoň
HARMAGEDDON
z albumu Inquisition
S ym ph on y ,
PR A Y !,
ROMANCE a prídavkový
P AT H,
vš et k y
t ri
z posledného albumu
Cult.
Štyria Fíni – Eicca
Toppinen
(m il áč i k
hlavne
nežného
pohlavia), Max Lilja,
Paavo Lotjonen a jediný
muž vo fraku – Antero
Manninen, odohrali
v Prešove kvalitný
koncert. Pre mňa to
okrem dobrej muziky
bolo aj ponaučenie, že čelo nie je
rozhodne len klasický hudobný nástroj.
Jarmila Durániková
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Telenovela?
Dnešný príspevok bude zaujímať najmä
priaznivcov nekonečných romantickosladkastých seriálov latinskoamerickej
produkcie, v televíznych programoch a
časopisoch uvádzané pod názvom
telenovela.
Z
obrazoviek
v i a c e r ý c h
televíznych staníc
súbežne
útočia
na city divákov
pohnuté životné
príbehy
krások
z v ä č š a
cudzokrajne
znejúcich mien s
podmanivými
názvami Labyrinty
vášne,
Farby
lásky, Cesta za šťastím, Divoký anjel a
pod. Nebudeme sa zaoberať ich
obsahovo-myšlienkovou úrovňou ani
kvalitou spracovania, ale bližšie si
všimneme slovo telenovela.
Slovo telenovela je zložené podstatné
meno, v ktorom po odčlenení časti tele(naznačujúcej súvislosť s televíziou)
dostaneme slovo novela. Novela je popri
románe a poviedke jeden z hlavných
epických prozaických útvarov. Je to
kratší prozaický útvar so zhusteným
dejom, ktorý stojí na rozhraní medzi
románom a poviedkou. Podľa známeho
slovenského jazykovedca Jozefa
MISTRÍKA sa „novela týka iba menšieho
výseku akcie, života postavy alebo
priestoru... Je v nej relatívne menej
dialógov (...), jej dej je menej vzrušujúci a
menej strhujúci“. Keď sa však pozrieme
na spomínané telenovely, vidíme, že
HODKOVSKÉ NOVINY

citovaná definícia nezodpovedá
charakteru tohto druhu seriálov, veď
všetky zachytávajú siahodlhé výseky zo
života hlavných predstaviteliek, ktoré sú
spleťou zápletiek a najrozmanitejších
intríg, ktorých úlohou je držať diváka v
dramatickom napätí inak rozvláčneho
deja. A k jeho stupňovaniu prispievajú
práve dialógy postáv. Ako vidieť, tzv.
telenovely svojou povahou skôr
zodpovedajú charakteristike literárneho
románu, a nie novely. Prečo sa však
tento druh seriálov pomenoval práve
takto? Vysvetlenie je jednoduché. V
španielskej (ale i v talianskej,
francúzskej či nemeckej) literatúre
novelu v tom chápaní a význame, v
akom sa používa u nás, nepoznajú a
slovom novella sa tu označuje román. A
tak je jasné, že spolu so seriálmi
latinskoamerickej proveniencie sme
prevzali aj ich názov. Slovo telenovela je
teda
príkladom
nevhodného
mechanického prevzatia výrazu z jazyka

originálu v prípade, keď sa malo pristúpiť
k
h ľadaniu
zodpovedajúceho
ekvivalentného výrazu v domácom
jazyku. Ak ponecháme bokom dávno
zaužívaný a rozšírený názov seriál,
takýmto výrazom mohol byť názov
teleromán. Zložka tele– v slove
teleromán funguje ako skrátená podoba
Stránka 13

Zdravie podľa abecedy
Vitamín B15
je dosť diskutabilným
členom
rodiny
vitamínov
Bkomplexu. Nazýva sa
aj
kyselina
pangamová a je
ve ľ m i
ob ľ ú b ený
hlavne v Rusku.
Ako vám môže pomôcť?
* Predlžuje prežívanie
buniek.
* Neutralizuje túžbu po
alkohole.
* Rýchlo
odstráni
únavu.
* Znižuje
hladinu
krvného cholesterolu.
* Pomáha pri syntéze
bielkovín.
* Má
a nt i o x id ač n ý
účinok.
V ktorých potravinách ho

nájdeme?
V pečeni,

jadrách

Biotín
marhuľových kôstok,
nelúpanej ryži, rôznych
semenách,
pivnom
droždí.
Čo spôsobuje jeho
nedostatok?
Nepoznáme jeho
prejavy.
Aká je potrebná
denná dávka?
Vitamín B15 sa
najčastejšie užíva v 50
- 150 miligramových
dávkach.
sa nazýva tiež
koenzým R alebo
vitamín H. Táto chemická
zlúčenina je jedným z
čers t vo
ob ja ve ných
členov vitamínového
komplexu B. Dávka sa
udáva v mikrogramoch.
Ako vám môže pomôcť?
* Bráni šediveniu
vlasov.
* Ochraňuje pred
plešatosťou.
* Zmierňuje svalové
bolesti.
* Má význam pre
udržanie zdravej kože.
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Príhovor za Halasku

Prirodzené zdroje
Potraviny pripravené z
celých obilných zŕn,
mlieko, droždie, zelenina,
orechy. V nepatrnom
množstve sa nachádza v
každej živej bunke,
syntetizujú ho aj črevné
baktérie.
Nedostatok

Vážení mladí milovníci prírody!
Tiež mám rád
pobyt v prírode, mám
rád aj všetko to, čo
príroda
vytvorila.
Viacerí z nás, mladší
aj starší, už určite
navštívili
pekné
miesto na severnom
hrebeni – Tri chotáre,
kde
poľovníci
postavili
drevenú
chatku.
Na toto
miesto
vedie
z Hodkoviec lesná
cesta aj cez Halasku,
kde je príjemné sa

trochu občerstviť sviežou pramenistou vodou zo
studničky. Tu sa chcem trochu pozastaviť. Pár metrov
nad studničkou sú drevené lavičky okolo ohniska, kde
sa dá posedieť, oddýchnuť si aj opiecť slaninu či navariť
guláš.
Veľmi si vážim ľudí, ktorí milujú prírodu a rešpektujú
všetko, čo ona vytvorila. Ale neuznávam správanie
takých, ktorí na Halaske pri lavičkách olúpali kôru asi
päťdesiatročného pekného buka do výšky postavy.
T e n t o
s t r o m
b u d e
t e r a z
postupne

biotínu môže viesť k
vypadávaniu vlasov,
nadmernému vyčerpaniu,
závratom, svalovým
bolestiam, nechutenstvu.
K príznakom sa môže
pridružiť aj určitý typ
málokrvnosti a chorobné
zmeny kože. Jeho
vstrebaniu v organizme
môže brániť aj surový
vaječný bielok.
Aké
množstvo
potrebujete užiť?
Biotín sa najčastejšie
užíva v dennej dávke
300 mikrogramov.
Ročník 1,

Halaska (27. máj 2001)

HODKOVSKÉ NOVINY
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A opäť sú tu prázdniny!

V chráme ll.

A je tu znova! Čas prázdnin, dovoleniek, leto. Čas, na ktorý sa celú zimu tešia malí
i veľkí. Veď opaľovanie na pláži v Taliansku alebo Chorvátsku je oveľa príjemnejšie
ako sedenie v škole alebo v úrade. Lenže pravda je aj to, že zo zahraničného pobytu
sa často vrátime unavenejší ako z práce. Nekonečné hodiny cestovania, tlačenice na
kolotočoch a kúpaliskách tiež idú na nervy. Každý sníva o nejakom mieste, kam by
sa chcel ísť niekedy pozrieť. Väčšina ľudí sníva o piesočnej pláži, koraloch, azúrovom
mori, egyptských pyramídach, slnečnej Ibize, temperamentnom Španielsku či o
krajine neobmedzených možností. Lenže pri výbere dovolenky nás často obmedzujú
peniaze. Cestovné kancelárie ponúkajú množstvo prekrásnych zájazdov,
samozrejme, za množstvo peňazí. A to si nemôže dovoliť každý. A tak radšej vymení
francúzsku Riviéru za slovenskú Domašu. Ale aj dovolenka na Slovensku má svoje
čaro. Úchvatné vrcholy Vysokých Tatier, plesá, krásne lesy priťahujú čoraz viac
turistov. Krásy našej prírody chodí obdivovať viac cudzincov než našincov. A preto
nesmieme dovoliť, aby zahraniční turisti poznali krásy Slovenska viac ako my.

Anketa - dovolenka
Nastal čas dovoleniek. Niekoľkých občanov sme sa
opýtali:
1. Kam sa chystáte tohto roku?
sl. Beáta K.: „Tohto roku sa, bohužiaľ, nikam nechystám. Je
to škoda, lebo oddýchnuť by si aspoň trocha bolo treba.“
p. Žaneta V.: „Ešte neviem, lebo práca, ktorú vykonávam, mi
momentálne nedovoľuje vybrať si dovolenku. Dovolenku si,
samozrejme, vyberiem hlavne kvôli deťom, ktorým sa chcem
viac venovať. Nezáleží na tom, či je dovolenka v zahraničí
alebo niekde tu za rohom. Ide hlavne o to, aby sme ako
rodina boli spolu, aby sme si oddýchli a venovali sa jeden
druhému.“
p. Lenka R.: „Ak nám to vyjde, tak do Chorvátska.“
2. Máte nejaké vysnívané miesto na svete, ktoré by ste radi
navštívili?
sl. Beáta K.: „Chcela by som vidieť Indiu, konkrétne Tadž Mahal. A ešte by som
chcela navštíviť severské krajiny, no nebolo by zlé, ak by sa mi podarilo dostať do
Thajska, ale to je fakt iba sen.“
p. Žaneta V.: „Ani nie. Nie, nemám. Neláka ma ani zahraničie, ani more.“
p. Lenka R.: „Do Egypta — pyramídy aj Čínsky múr a divy sveta.“
Všetkým dovolenkujúcim želáme príjemnú dovolenku, krásne leto a splnenie
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,,Bezočivý, ale šikovný,“
povie ktosi. „Včera piekla naša
mama na dvore chlieb a na
okamih musela zájsť do domu.
Keď sa vrátila, chýbal jej jeden
posúch. Počuli sme brechať psa.
O chvíľu sme videli Dávida bežať
spolu so Strapošom cez pole.
Strašne som sa nazlostil. Chcel
som utekať za ním, ale mama mi
to nedovolila. Dávid je vraj
istotne hladný, ale nemá odvahu
popýtať si chlieb sám.“
„Myslíte, že sa mu to podarí,
keď je taký bezočivý a šikovný?“
pýta sa jedno z dievčat. Ostatní
pokrčia plecami.
„Počkáme ho tu,“ rozhodol
Jób. Nie je to, pravdaže, prvýkrát,
čo Dávid porušuje zákaz. Vie
vystriehnuť pravú chvíľu, rýchlo
niečo uchmatnúť a zasa zmiznúť.
Tentoraz však ide o vážnu vec.
Dávid sa skrýva za stĺpom.
„Služobníctvo a kňazi sa určite
zaoberajú obetnými darmi,
pretože je sviatok a dolu je plno
ľudí,“ uvažuje Dávid. „Ak by sa mi
to nepodarilo, vymyslím si nejakú
bájku o zlate a drahokamoch.
Inak by ma chlapci vysmiali. Aj
tak ma nemôžu vystáť. Budú si
ma viac vážiť, keď sa o to
pokúsim?“
Deti čakajú. Znudene a
ospalo pozorujú čulý ruch, ktorý
napriek horúčave vládne na
nádvorí chrámu. Zrazu ožívajú.
Čo sa deje? Nastala zvada,
bitka?
Ako keby medzi ľudí udrel
hrom z jasného neba. Príčinou je
neznámy muž. Zjavil sa ako
prudký vietor, čo sprevádza
búrku. V ruke drží bič a máva ním
okolo seba.
Stoly zmenárnikov popadali
a zlaté mince sa rozkotúľali do
prachu. Nikto si ich nevšíma,
nikto ich nedvíha. Ako je možné,
že sa všetci boja jedného muža?
Že sa mu nik nepostaví na
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odpor? Že sa mu nikto neusiluje
zabrániť v jeho konaní? Kto je to?
„Ako vtedy v púšti, keď Boh
prehovoril k Mojžišovi. Všetci
padli zdesene na kolená,“
uvedomujú si deti. Aj zvieratá
ochromuje strach: bľačanie oviec
stíchlo, z prevrátenej klietky vyletí
trepotajúc krídlami holub.
N
a
schodisku do
vnútorného
nádvoria sa
zjavuje kňaz.
Aj on sa
hnevá.
Za
ruku
drží
chlapca. Veď
je to Dávid!
Chlapec sa
vzpiera, bráni
a
prelieva
slzy.
„Ja
ti
ukážem, čo
znamená
znesvätiť
c h r á m !
Naničhodník!
Bezočivec! Ty...“ kňaz nedokončí
vetu. Stojí zoči-voči mužovi s
bičom v ruke. Dávid sa strhne,
keď spoznáva Ježiša. Áno, ten
muž s bičom je Ježiš.
Dávid skríkne a voľnou
rukou si zakryje tvár. „Teraz ma v
zlosti udrie!“ chveje sa chlapec.
Ježišova ruka s bičom poklesla.
Oči mu v tvári žiaria, šľahajú v
nich pohľady ako blesky. Hlas
buráca ako hrom. Jeho hnev sa
však neobracia proti Dávidovi,
ale proti kňazovi. „Príbytok môjho
Otca je príbytkom modlitby. Vy
ste ho premenili na lúpežnícky
brloh!“
Dávid už posledné Ježišove
slová nepočuje. Len čo sa
kňazovi vyšmykol z rúk, pustil sa
do behu. Preplazil sa popod stoly,
len aby sa dostal čo najďalej z
ľudského davu. Preč z tohto

nebezpečného miesta!
Dávid je konečne sám. V
tieni vysokej skaly sa učupí do
kúta a zhlboka oddychuje. Netrvá
dlho a prichádzajú deti. Už im
neujde. Chcú vedieť, či sa mu
podarilo vniknúť do tajomnej
svätyne.
„Prichytil ma kňaz, ešte pri

vodojeme, ani som sa do
blízkosti svätyne nedostal,“
priznáva Dávid. „Aspoň si sa
pokúsil,“ poznamenáva uznanlivo
jeden z chlapcov.
Prečo odrazu Dávidovi
nezáleží na mienke iných?
Hlboko v srdci cíti, že je tu ktosi,
kto ho ľúbi, komu nie je
ľ ahostajný. Ježiš. Nielenže
nepotrestal dávida bičom, ale ho
dokonca ochránil pred kňazom.
„Videl si ho zblízka,“ nalieha
Jób. „Aké to bolo, keď si stál
hneď pri ňom a ostatní sa ho
báli?“
Deti už zabudli ma zlato a
drahokamy v tajomnej svätyni.
Dávid rozpráva: „Tvár som si
musel zakryť rukou, lebo jeho
pohľad pálil ako oheň. Veľmi som
sa bál, pretože obviňoval
všetkých, dokonca aj kňaza. Ten
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Nežná reč kvetov

Rozlúsknutie našich orieškov

Aj kvety vedia hovoriť. Neveríte? Ich pestrá symbolika je známa oddávna. Ak teda
dostanete kvet, pozrite sa, čo vám tým chcel darca povedať. Existuje však mnoho
výkladov od mnohých autorov, preto to považujte skôr za milú zábavu so štipkou
pravdy.
Agáva: Napriek tvojim šibalstvám budem k
tebe dobrý. Akácia (biela): Naše priateľstvo
spečaťuje tvoje dobré srdce. Amarylka
(červená): Vážim si ťa z celej duše. Áron: Aj
keď sa život na teba tvrdo a neúprosne
oborí, nezúfaj. Asfodel: Očakávam časté a
srdečné listy. Astra (biela): Tvoje úprimné
priateľstvo zmierňuje moje nešťastie.
Bavlník: Kvet nášho zväzku je ešte mladý,
a preto sa oň starám s láskou. Bodliak:
Nevšímaš si poéziu života. Cibuľa: Získaš
moju lásku, ak mi prejavíš nežnú úctu,
ktorú musí cítiť šľachetný muž k ženskej
bytosti. Cesnak: Cítim k tebe len
ľahostajnosť. Citlivka: V tvojej hrdosti sa
skrýva veľká a nádherná duša. Cyklámen:
Tvoje čisté city si cením nadovšetko.
Čerešňa (kvet): Ak sa v tvojej prítomnosti červenám,
prezrádza to moju tichú náklonnosť k tebe. Dália:
Moje srdce ti patrí naveky. Ďatelina: Zvestuj mi, kedy
sa opäť uvidíme. Ďatelina (štvorlístok): Šťastie sa na
mňa usmieva len vtedy, keď sa oň môžem deliť s
tebou. Divozel (žltý): Odvahu. Ešte ťa postretne
šťastie. Dub (listy): Koruna zdržanlivosti a cnosti.
Hluchavka: Tvoje vyznania lásky a sľuby ma nechávajú
hluchým. Hyacint (biely): Srdce ma ťahá k tebe, ty
moja láska rojčivá. Iris (modrý): Tvoje predstierané city
miznú a neostáva po nich ani stopa. Jabloň (kvet):
Pokryje konečne rumenec lásky tvoje nežné líca?
Jesienka: Moje srdce horí láskou k tebe a rád
načúvam jeho hlasu. Kalina: Aj keď sa tváriš
ľahostajne, raz ťa zasiahne Amorov šíp. Kapucínka:
Utrápim sa, ak ťa čoskoro neuvidím. Klinček (biely): Si
symbolom najvrúcnejšieho priateľstva, pretože až do
ostatného konca nezmeníš farbu. Klinček (červený):
Poddáš sa, pocítiš silu mojej lásky a úcty. Kosatec:
Napĺňaš mi srdce nádejou, vzápätí ma však opäť
vrháš do pochybností. Kúkoľ: Žijem len pre teba. Ľalia
(biela): Si nevinná ako tento symbol nevinnosti. Ľalia
(zlatohlavá): Prinesú mi tvoje šibalské pohľady ešte
veľa pohrôm? Levanduľa: Spomienky na teba sú
mojou jedinou tichou radosťou. Lieska (kvet): Neboj
sa, zbožná láska je pod ochranou Najvyššieho. Lipa
(kvet): Láska zmyslov mizne po nočnej rose, láska
duší trvá v zlatom iskrení dňa. Lopúch: Môžeš počítať
s mojou účasťou a pomocou. Mak: Pre svoju ťarbavosť
nenecháš prehovoriť svoje srdce. Mäta: Falošných
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sŕdc, ako je tvoje, nachádzam
hojne.Mliečnik: Si taká chladná,
akoby tvoje srdce bolo z kameňa.
Mučenka: Tvoja veľká bolesť bude
vykúpená večnou blaženosťou. Myrta
(vetvička): Je vždy zelená ako vence,
ktoré nikdy nezvädnú, lebo sú z
pravej lásky upletené. Myší chvost:
Naozaj nechápeš, alebo to len
predstieraš? Narcis (žltý): Si koketná
ako tento kvet, ktorý pyšne dvíha
svoju zdanlivo skromnú hlávku.
Nechtík: Trvácnosť mojej lásky je
nekonečná ako prstenec tohto kvetu.
Nezábudka: Nezabudni na mňa!
Obilie (klas): Na splnenie tvojich
prianí je potrebný čas. Oleander: U
teba prevláda závisť a pozlátka, pretože ti príroda
miesto horúceho srdca dala iba pekný zovňajšok.
Orgován: Každým tvojím gestom a slovom sa mi
prihovára krása tvojej duše. Papuľka: Tvoja
samopašná nátura sa ti vypomstí. Pažítka (kvet):
Počúvnem tvoju dobrú radu. Pivonka: Tvoja pýcha je
neznesiteľná. Povoja: Nijaké oko na svete nie je také
ostré a hlboké ako pohľad lásky. Prvosienka: Kľúč k
mojim nebesiam je v tvojom anjelskom srdci. Rezeda:
Tak ako tento nenápadný kvet tíško vonia, tak aj ty
dokážeš obšťastniť bez vonkajšej okázalosti. Ruža
(biela): Jej bledé lístky pripomínajú večné šťastie lásky,
lebo im chýba pozemská žiara. Ruža (lupienok biely):
NIE. Ruža (lupienok červený): ÁNO. Ruža (s tŕňmi):
Nádej i pochybnosti lásky. Snežienka: Teš sa z
prítomnosti a budúcnosti a nenechaj smutným
spomienkam miesto v srdci. Slnečnica: Obracia sa
stále k slnku: čo je pre ňu slnko, je pre môj život tvoja
láska. Štiav (kvet): Je mi nepríjemné, keď ma stále
prenasleduješ svojou láskou. Tulipán: Ty nemá krása!
Kde sú tvoje skryté hodnoty? Tymián: Súzvuk duší je
najvyššia hodnota. Trstina: Prilož si tento kôš k tomu,
čo si už dostal. Vavrín (list): Krášli ťa nielen veniec
víťazstva, ale i cnosti. Vika: Závideniahodný je ten, kto
pozná nebeskú perlu priateľskej lásky. Vinič (list):
Tvoja veselosť mi vracia radosť zo života. Vlčí bôb: V
tvojom srdci nachádzam nebeské pôvaby a nádherné
kvety ducha. Vŕba: Pravé priateľstvo pomáha niesť
ťažkosti života. Vŕba (babylonská, smútočná): Srdce sa
mi chveje, keď pomyslím na život bez teba. Zemežlč:
Ročník 1,

Milí čitatelia, v každom čísle Hodkovských novín vám prinášame zábavné úlohy
rôzneho typu. Vždy vám ponúkame trochu záhadné cudzie slovo, malý hlavolam pre
milovníkov matematiky i tradičnú osemsmerovku. Správnosť riešení všetkých úloh z
čísel 2—6 si môžete overiť na tejto strane.
Napriek nášmu úsiliu táto súťaž nemá takú odozvu, akú sme očakávali. Schránka na
súťažné kupóny je každý mesiac (takmer) prázdna. Nemáme komu venovať malé ceny,
ktoré čakajú na svojich výhercov. Zapojíte sa...?
Tu sú už sľúbené výsledky:
Rubriky: 1. Všetkými smermi
2. Čo znamená...?
3. Takmer bez počítania
HN č. 2: 1. (Ej, ale) dupoceme!
2. epoleta = náplecník na vojenskej rovnošate s odznakmi hodnosti
3. (9 + 9/9) na deviatu mínus odmocnina z 9
HN č. 3: 1. (Ja) zjem všetko!
2. komplicita = spoluvina
3. X na druhú = 4x, x = 4
HN č. 4: 1. (Nič si z toho nerob), aj môj!
2. kobukson = druh pancierovej lode
3. Keďže súčasne s vodou stúpa i loď, voda nikdy nevystúpi po tretiu priečku.
HN č. 5: 1. (No jasné), ženská za volantom!
2. efedrín = alkaloid nachádzajúci sa v rastlinách rodu Ephedra, používaný v
lekárstve. Dnes sa vyrába synteticky.
3. 540 000 000
HN č. 6: 1. A čo, mali zatvorené?
2. autodafé = vyhlásenie a vykonanie rozsudku smrti inkvizíciou nad kacírmi,
obyčajne upálením, v prenesenom zmysle ničenie, pálenie niečoho (napr.
kníh za nacizmu).
3. Prvý videl T dym (rýchlosť svetla je 300 mil. m/s). Druhý videl H stopu po
strele, pretože strely guľovníc letia rýchlejšie než zvuk (rýchlosť pri ústí je
750 až 900 m/s). Naposledy počul výstrel D (zvuk sa šíri rýchlosťou 330 m/
s).
Pripravila –iš-
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Zaujímaví občania našej obce
V rubrikách zaujímavostí v rôznych
novinách i časopisoch čoraz častejšie čítame o
ľuďoch, ktorí nám môžu ponúknuť recept na
dlhovekosť. Aj naša obec sa v tomto smere má
čím chváliť. Predstavujeme vám najstaršiu
občianku
Hodkoviec,
pani
Alžbetu
HORŇÁKOVÚ, ktorá v súčasnosti žije v
Domove dôchodcov v Poproči.

- Kedy ste sa narodili?
- Narodila som sa piateho decembra 1907 V
Hodkovciach. Tam som aj žila spolu so svojimi
ôsmimi súrodencami.
- Ako dlho žijete v tomto penzióne?
- V januári bol rok, čo som tu.
- Ako ste sa sem
dostali?
- Doma som už
nevládala so silami.
Keď som mala ešte 92,
ešte som si varila,
upratovala, potom som
už strácala silu, skoro
som odpadla, a kto by
ma potom ratoval?
- Mali ste deti?
- Nie, nemala. A už 28
rokov som vdova.
- Čo váš dom a
záhrada?
- Majetok som mala
veľký, ale Košičania
prišli a tak ma
previedli,
vzali
majetok zadarmo, a ja
tu teraz platím 600 Sk
za penzión, a môj dom
prázdny.
- Ako sa pamätáte na
vojnu?
- Na ktorú (smiech)?
Ja sa pamätám aj na
prvú, aj na druhú
svetovú vojnu. Cez
prvú svetovú vojnu
som mala 10 rokov. A
ešte som zachraňovala
Sviatosť oltárnu. Môj
muž bol kurátor a
nechal mi kľúče od
kostola. Išla som tam,
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poukladala sochy na ležato,
aby sa nepoškodili. V tom
čase spadli na kostol dve
bomby. Môj muž tiež pred
odchodom na front urobil
bedničku . Dala som do nej
Sviatosť oltárnu a zakopala.
Potom, keď odišli, som ju
vykopala. Cez vojnu pobrali
všetko, nebolo to ľahké.
- Povedzte nám nejaký svoj
príbeh, zážitok.
- Najkrajší zážitok? Napríklad
moja svadba s manželom.
Bola druhého mája. Alebo
keď sme niekedy chodili
plákať šaty, kde je teraz
nádrž. Tam bol jarček a ja
som sa potkla, lavór sa
skotúľal prvý a ja za ním —
päť metrov.
- Čo ste mali v živote
najradšej?
- Prechádzky v lese, či boli
huby, či nie. Aj do kostola
som rada chodila.
- Čo sa vám tu v penzióne
páči a čo nie?
- Dom je dom. Tu je to trochu
inak. Doma som si bola sama
paňou, rozkázala som si, čo
som chcela, tu musím počúvať,
čo mi rozkážu.
- Čo by ste odkázali občanom
Hodkoviec?
- Veľa zdravia, šťastia,
božského požehnania. A aby sa
im darilo.
Pripravili Patrícia, -gk-

Dom dôchodcov v Poproči (júl 2001)
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