Bystrým
hlavičkám
1. Všetkými smermi
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A K A M Ä S O K
Päť hodín pred potopením Titanicu
prebieha na palube zábavný program a T Ž C B E A S O
uvádzač hlási zlatý klinec, ktorým je I E
A D V E N T
svetoznáma veštkyňa Theodora. Pomaly
dokrivká na pódium a hovorí:
S B R A V A I U
„Žijem vo vás už tisíce rokov a úplne
zadarmo vám poviem, čo vás čaká. L O T E L E T K
Mám pre vás dve dôležité správy o vašej
I A O R S
budúcnosti, jednu zlú a druhú dobrú! Tá A L R
zlá je, že o 5 hodín sa táto nepotopiteľná V O M V S Í A E
loď potopí a skoro nikto to neprežije.“
Všetci sa smejú, až sa idú popukať. A K T A Š Á M O
Theodora sa len uškŕňa a hovorí:
„Tá dobrá správa je, že za to dostaneme. . . (to sa dozviete v osemsmerovke)!
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Michal Dočolomanský

brak, Bratislava, dvere, Hodkovce, hrdlo, jablko, kolobežka, Martin, mäso, Milan, obec, piatok, pivko,
posed, sever, skutok, sobota, stavba, šatka, šírka, Tomáš, vlas, Vltava.
-pk-

...ambóna?

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

Otec má 33 rokov, syn 6 rokov. Kedy bol, alebo
kedy bude otec 10-krát starší ako syn?

Odpovede z čísla 8/2001
1. Sprostý! (Zároveň sa vám ospravedlňujeme za
chyby v osemsmerovke).
2. Prenasledovanie.
3. Vtedy, ak napíšeme číslo 12 rímskymi číslicami
(XII) a zakryjeme dolnú polovicu. Dostaneme VII, teda
7.
-iš

K LU B
HODK OV CE

Adventné zamyslenie

-

Zasmejme sa
Stretnú sa dve priateľky:
- Kam nesieš tú tortu?
- Manželovej sekretárke.
- Má narodeniny?

HODKOVSKÉ NOVINY

má

veľmi

Nie,
štíhlu

Rozprávanie o fyzike (o prírode)

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

Zdravie podľa abecedy
Rozhovor s p. Zuzanou Vargovou

Návšteva Michala Dočolomanského

Poznáte históriu našej obce ? (IX.)
Milí čitatelia, určite ste si všimli, že v kronike sme „preskočili“
niekoľko rokov. Vy skôr narodení viete, aká bola v tých časoch ťažká
situácia. Vojna, okupácia... My sme našli v kronike iba vytrhnuté
strany...
Rok 1945

Počas ťažkých rokov druhej svetovej vojny a okupácie sa v písaní kroniky
nepokračovalo, začína sa poriadne viesť až od r. 1945, keď nastal prevrat, prestal sa
ozývať hrmot a hvizd guliek, prestal sa ľud triasť o svoj život a majetok a začal dýchať
voľne v oslobodenej vlasti.
Začiatok januára 1945 bol plný utrpenia. Ľudia bojovali so životom a smrťou.
Tichú a útlu dedinôčku napadli lietadlá a bombardovali ju. Následkom
bombardovania zničený bol kostolík a porušené boli aj strechy blízkych domčekov.
Bombardovanie vyžiadalo si za obeť aj niekoľko ľudských životov, zomreli 3 maďarskí
vojaci, niekoľkí boli silne ranení. Doma nachádzajúcich sa mužov odniesli do blízkej
dediny, do Poľova alebo do Košíc na prácu. Front sa blížil. Každý si prichystal úkryt,
a to obyčajne v pivniciach.
Asi týždeň pred frontom videli sme kráčať cez dedinu opustených a hlboko
ranených ľudí, boli to emigranti. Prvý dostrel bol 17. januára do susednej obce,
Šemše. Vojsko začalo opúšťať dedinu, ostala pustá, prázdna, len domáce
obyvateľstvo sa ukrývalo v pivniciach a prežívalo hrozné chvíle. Všade bolo počuť
plač a kvílenie. Paľba trvala dva dni, ale gule lietali len okolo hradskej, do dediny
nedošli. Konečne 19. januára ráno okolo 6. hodiny prechádzali cez dedinu vozy. Bola
to víťazná Červená armáda, ktorá oslobodila obyvateľstvo od utrpenia. Bol to deň,
ktorý ostane zlatými písmenami zapísaný v histórii našej obce, lebo v ten deň
Červená armáda s pomocou československej légie a hrdinských skupín partizánov
oslobodila nás spod nadvlády maďarského panstva a nemeckých okupantov a obec
Hodkovce vrátila sa k svojej rodnej vlasti, od ktorej bola odtrhnutá 10. novembra
1938. Počas maďarskej okupácie prežil tunajší Slovák hrozné časy. Nesmel hovoriť
svojou drahou materinskou rečou a nemohol spievať tie krásne perly ujarmenej duše
slovenského ľudu. Ale roduverným Slovákom osud doprial toho, že po šesťročnom
utrpení prišiel deň vykúpenia a oni pripojili sa späť k Československej demokratickej
republike.
Chotár bol aj naďalej plný strelného materiálu, preto idúcim hrozilo nešťastie,
zvláštne tým, ktorí sa vracali z bojiska domov. Nehoda stihla Jána Kižlina, ktorý keď
sa vracal domov, narazil na mínu, ktorá vybuchla a odtrhla mu pravú nohu niže
kolena. Raneného zachránili spoluidúci, ktorí ho doniesli domov.
Stránka 2
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Pamätáte sa ešte, milí čitatelia, na
nášho prvého hosťa v rubrike Zaujímaví
občania našej obce? Pán Miroslav
VARGA nám i vám predstavil svoju
nevšednú záľubu - drevorezbárstvo.
Menším dievčatkám sa iste rozžiaria
očká pri pohľade na utešené farebné
poschodové domčeky pre bábiky Barbie,
starších zaujmú verné kópie
najslávnejších svetových pamiatok. Chýr
o jeho šikovných rukách zaletel aj do
Bratislavy, odkiaľ ho prišiel 8. októbra
navštíviť štáb relácie Urob si sám s
moderátorom
Michalom
DOČOLOMANSKÝM
Ak chcete vidieť, ako vzniká takýto
domček, sledujte decembrové vydanie
spomínanej relácie.
Pripravili –iš-, -gk-
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Zdravie podľa abecedy
V našej abecede
zdravia nasleduje

Cholín
Iné pomenovanie
Aj keď je to menej
správne, spomína sa pod
názvom lecitín alebo
fosfatidylcholín. Cholín je
v skutočnosti len časťou
lecitínovej
molekuly.
Dávka cholínu sa meria
v miligramoch (mg).
Ako vám môže pomôcť?
 Znižuje
hladinu
cholesterolu.
 Pomáha pri prevode
nervových
vzruchov
v mozgu.
 Zlepšuje
zníženú
pamäťovú
schopnosť
v starobe.
 Podporuje detoxikačnú
činnosť pečene s cieľom
odstrániť z krvi toxíny
a lieky.
 Má
relaxačný,
uvoľňujúci účinok.
 Usmerňuje
funkciu
pečene.
 Je nevyhnutný pre
normálnu
látkovú
premenu tukov.
 Zmenšuje nadbytočné
ukladanie tukov v pečeni.

V ktorých potravinách ho
nájdeme?
Veľa cholínu obsahuje
Stránka 10

vaječný žĺtok, mozoček,
srdce,
zelenolistová
zelenina, droždie, pečeň a
obilné klíčky.
Čo

spôsobuje

jeho

* Bráni vzniku ekzémov.
* V
organizme
sa
zúčastňuje na redistribúcii
tukov.
*
Má
relaxačný,
uvoľňujúci efekt.
* U diabetikov zmierňuje
postihnutie
periférnych
nervov.
V ktorých potravinách ho
nájdeme?

nedostatok?
Môže vyvolať atrofiu
pečene (cirhózu) a tukovú
degeneráciu pečene.
Aká je potrebná denná
dávka?
Bežná denná dávka je
500-1000 mikrogramov.

Iné pomenovanie
Myoinozitol

je

Inozitol

V ovocí, orechoch,
celozrnnej múke, mlieku,
mäse,
droždí.
Zvlášť
bohaté na inozitol sú žltý
melón a citrusové plody.
Čo
spôsobuje
nedostatok?

jeho

nutrične
(z
hľadiska
výživy) aktívna forma
inozitolu, ten je časťou
molekuly
fosfatidylinozitolu.

Prejavy sú podobné
ako
pri
nedostatku
cholínu.

Ako vám môže pomôcť?
*
Znižuje
hladinu
cholesterolu.
* Má
význam pre
zachovanie
zdravých
vlasov, pomáha predísť
predčasnému vypadávaniu
vlasov.

Bežná denná dávka je
250-500 mg.

Aká je
dávka?

potrebná

denná

Pripravila –iš-

Ročník 1,

Po fronte nastáva stráž, tzv. milícia, bolo to
vlastne občianske vojsko. Aby život plynul
riadnym tokom a čím skôr zabudlo sa na
utrpenia vojny, vo februári bol zvolený Miestny
národný výbor /MNV/ pozostávajúci z 12
členov.
Predsedom bol Jozef Dubovský, ktorý
nehľadiac na únavu prevzal vedenie obce za
najťažších pomerov.
Podpredseda: Ján Varga.
Tajomník: Jozef Horňák.
Ďalší členovia: Michal Dubovský, Ján
Kuruc, Michal Kižlin, Ján Kožej, Jozef Rajňák,
Michal Parobeček ml., Ondrej Potočňák, Jozef
Kiráľ.
Ako to obyčajne po vojne býva, aj po druhej
svetovej vojne sa rozšíria chytľavá choroba,
škvrnitý týfus. Chorobe podľahol Jozef Lacko,
ktorý zomrel v nemocnici ako zajatec. Nemocní
boli aj viacerí. V mesiaci marci sa vrátil domov
Viktor Potočňák a Michal Potočňák, ktorý
prišiel domov už nemocný, nakazený bol tuberou.
Prichádza jar, slnečné lúče zohrievajú zem, všetko sa prebúdza k životu, ale
nastáva hospodárska kríza. Ľudia nemajú čo zapriahnuť, lebo maďarské vojsko
všetko stádo odohnalo preč. V celej dedine ostalo len niekoľko koní a volov, preto si
gazdovia pomáhali spriahaním. Vzdor tomu veľká časť pôdy ostala nezasiata. Mnoho
mužov odchádza do Čiech, odkiaľ privedú niekoľko pár koní, aby v hospodárení akotak pokračovať mohli.
Deti po dlhej prestávke opäť začnú navštevovať školu. 15. marca sa začne
vyučovať v Štátnej ľudovej škole v Šemši, kam dochádzajú deti aj z Hodkoviec. Žiaci
s radosťou začali chodiť do školy, lebo sa v nej vyučovalo milým materinským
jazykom a s chuťou sa dali do práce, aby si zveľaďovali svoj ťažko vybojovaný
slovenský jazyk. Ale ťažká práca nastala pre slovenských učiteľov, ktorí sa všetkými
silami usilovali, aby sa rany spôsobené okupáciou čím skôr zacelili.
Po druhej svetovej vojne, ktorá zapálila celú Európu, ba celý svet, prišiel 9. máj,
„Deň víťazstva“. V ten deň rozletela sa zvesť po celom svete – vojna sa skončila,
koniec krviprelievaniu, koniec rachotu pušiek. Obyvateľstvo obce so slzami v očiach
a so zopätými rukami vzdávalo chválu Všemohúcemu na bohoslužbách a keďže je
škola spoločná so Šemšou, zúčastnilo sa slávnosti usporiadanej v miestnosti Štátnej
ľudovej školy.
Boh, ktorý riadi osud každého človeka, zhliadol aj na biedu ľudstva. Počasie bolo
dosť priaznivé a úroda bola priemerná, aby si každý človek zabezpečiť mohol svoj
HODKOVSKÉ NOVINY
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Stretnutie v Prešove
Dňa 13. 10. 2001 sa v Prešove uskutočnilo evanjelizačné stretnutie, ktoré
po štyroch dňoch vyvrcholilo oslavou v mestskej hale. Táto oslava sa začala o
ôsmej hodine svätou omšou, ktorú celebroval otec biskup Bober spolu s
pätnástimi kňazmi. Po omši nasledovali prednášky, modlitby, piesne. Toto
stretnutie bolo určené skôr dospelým a starším ľuďom, ale ani my birmovanci
sme sa tam nenudili. Nebolo to až také zábavné ako v Humennom, ale každý
si tam našiel to svoje. Celú slávnosť spríjemňoval spev misijného
spoločenstva Rieka nádeje z Podolínca, ktoré účinkuje v kláštore
redemptoristov.
Na ďalšie stretnutie tohto druhu vás srdečne pozývame.

Adventné zamyslenie
Po krásnych letných dňoch ako každý
rok prichádza premenlivé jesenné
počasie, ktoré striedajú ešte sem-tam
teplé slnečné dni plné lietajúcich
pavučiniek - babie leto.
Už i toto obdobie je za nami. Denne
pozorujeme, ako sa príroda pripravuje na
zimný odpočinok. Pekne sfarbené lístie
zo stromov opadáva a vietor ho opreteky
prefukuje po cestách a chodníčkoch.
Sviatok Všetkých svätých a
spomienkový deň „Dušičiek“ sa skončil,
osireli cintoríny a pomaly dohorievajú
sviečky.
Blíži sa i koniec cirkevného roka a jeho posledná nedeľa je zasvätená
oslave Krista kráľa.
A už je tu opäť obdobie adventu , času zamyslenia sa nad sebou a nad
svojím životom. Je to čas prípravy sa na očakávanie príchodu Ježiša Krista,
sviatky Narodenia Pána.
Ako sa máme pripraviť na tieto sviatky? To môžeme dosiahnuť jedine
dobrou modlitbou, úprimným pokáním a zlepšením medziľudských vzťahov
nielen v našich dedinách, ale aj na celom Slovensku.

vlastnosť: chce byť stále čo najväčšia. To znamená, že pokiaľ tomu nebudeme
brániť, snaží sa byť neporiadok čo najväčší. To je taktiež dôvod, prečo sa vám v dome
urobí neporiadok sám, zatiaľ čo poriadok vás stojí strašne veľa námahy. Rozbitá váza
sa rozsype na drobné kúsky, ktoré nebudú na kope, ale rozsypú sa na všetky strany.
Kopa piesku na dvore sa Vám po čase "rozlezie" na všetky strany, zatiaľ čo ešte
určite nikto nevidel, aby sa rozsypaný piesok po čase sám nahrabal na kopu. A ak
videl, tak iba vo filme, keď ho pustia pospiatky. To isté sa deje aj so senom a zrnom a
azda so všetkým, čo sa s námahou snažíme držať v poriadku.
Existuje dokonca fyzikálny zákon (volá sa II. termodynamický zákon), že svet (celý
vesmír) smeruje do stavu s najväčšou ENTROPIOU (neporiadkom). Inými slovami, čas
ide dopredu, ak ENTROPIA narastá. Skutočne asi jediný predstaviteľný prípad, keď by
sa piesok sám nahrabal na kopu, je, že by sa čas obrátil. Tento zákon je jediný vo
fyzike, ktorý sa zaoberá smerom času. Všetkým ostatným zákonom obrátený čas
neprekáža, aj keď sa nám to zdá čudné. Navyše tento zákon nebol nikdy dokázaný,
len v neho veríme, lebo skutočnosť sa nám predstavuje s časom idúcim dopredu.
Mohlo by sa ale stať, že niekto by našiel podmienky, za ktorých by tento zákon
neplatil. Vtedy by sa čas obrátil a my by sme začali mladnúť, rozbitá váza by sa sama
poskladala z črepov, poriadok by sa robil sám a piesok na dvore by sa sám snažil
nahrabať na čo najmenšiu kopu. Zatiaľ nám to nehrozí, ale nechajme sa prekvapiť,
možno medzi nami rastie niekto, komu sa to podarí ...
Verím, že Vás toto čítanie zaujalo a aj vy poznáte okolo seba veľmi veľa prejavov
ENTROPIE a vás tiež stojí veľa síl tento nekonečný boj s neporiadkom. Nabudúce sa
pozrieme do zrkadla.
Pripravil –rv-

Z nášho jazyka
Podľa slovesa maturovať čiže skladať (zložiť) maturitnú
skúšku čiže skúšku zrelosti začalo sa používať i sloveso
„promovať“. „Kedy bude promovať?“, „Jeho syn promoval
pred piatimi rokmi“. Keď povieme maturoval v Ružomberku,
to je v poriadku, no ak dakto povie Jozef Laco včera
promoval, to už v poriadku nie je. To by mohlo byť v poriadku
iba tak, keby Jozef Laco bol promótorom (keby bol rektor
alebo ním poverený zástupca) príslušnej univerzity. Promótor
promuje, vykonáva slávnostný akt promócie (= udelenie
akademickej hodnosti) a poslucháč završujúci štúdiá je
promovaný. Maturoval som v Banskej Bystrici, ale
Promovaný som bol v Bratislave.
Podľa 1000 poučení zo spisovnej slovenčiny pripravila -iš-
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Rozprávanie o fyzike (o prírode)

Novovzniknutý problém

Chcel by som vás, vážení čitatelia, privítať na tejto strane, kde by sme sa mali
stretávať pri rozprávaní o prírode. Rád by som sa poďakoval redaktorom
Hodkovských novín za príležitosť podeliť sa s vami o poznatky o veciach a javoch,
ktoré sa dejú okolo nás a my možno ani nemáme čas si ich všimnúť. Pre niekoho to
možno budú veci samozrejmé, ale verím, že sa nájde zopár ľudí, ktorí sa nad
obsahom aspoň zamyslia. A o viac mi azda ani nejde. Budem sa snažiť predstaviť
vám fyziku z tej stránky, z akej ju asi nepoznáte, a to tak, aby som nepoužil žiadny
vzor, žiadnu poučku, ktorú by ste sa museli učiť, aby ste pochopili, o čom je reč.
Budem sa snažiť rozprávať o veciach, s ktorými sa stretávate každý deň, hoci ste
doteraz za nimi nevideli fyziku. A možno zistíte, že ste sa vlastne fyziku učili celý
život, aj keď ste o tom nevedeli.
Dnešné rozprávanie bude o neporiadku.

Všetkým je dobre známe, že Klub mládeže v Hodkovciach (ďalej len Klub)
v našej obci začal svoje pôsobenie dobrým štartom.
Novoročné vinše obsahovali dobré predsavzatia a smerovali k dobrému.
Práce boli naplánované a začalo sa pracovať podľa harmonogramu.
V júni mládež pracovala dobre, čo ocenil i Obecný úrad (ďalej len OcÚ).
Pracovalo sa na maľbe kotolne, sály KD, chodieb, natierali sa zárubne a
dvere i radiátory. Do tejto doby sme boli s prácou spokojní. Avšak pri
maľovaní kancelárie OcÚ nastal časový sklz a maľba nebola taká kvalitná,
aby bola spokojnosť na obidvoch stranách.
Hoci práce neboli dokončené, niektorí členovia Klubu chceli za každú
cenu túto akciu ukončiť a usporiadať diskotéku, hoci ju OcÚ zakázal. Začali
postupovať neprimeraným a nevhodným spôsobom, až to prerástlo do
vydierania. Samozrejme, s týmto spôsobom dohovoru OcÚ nemohol súhlasiť.
Kvôli niekoľkým členom Klubu - na ich veľkú škodu - situácia sa vyhrotila
až natoľko, že nastal skrat medzi OcÚ a Klubom, a tým sa narušili i
medziľudské vzťahy. Po týchto udalostiach a nepríjemnostiach sa vyskytol
nezáujem mládeže o ďalšiu spoluprácu, ako i práce na zveľaďovaní ich
Klubu, ktorý je vo veľmi zlom stave (elektroinštalácia a pod.). OcÚ na základe
uvedených skutočností Klub zatvoril z technických príčin.
Žiaľ, práce na skrášlení priestorov Klubu nie sú uskutočnené dodnes.
OcÚ je za to, aby sa mládeži pomohlo pri jej výchove. Zdá sa však, že
niektorí členovia Klubu všetko ignorujú a robia náročky zle, napríklad rušia
nočný pokoj, ktorý je platný všade od 22.00 do 6.00.
Musíme sa navzájom rešpektovať a jeden druhého si vážiť, brať do úvahy i
okolie, nevyrušovať a nerobiť hluk. Ľudia bývajúci v okolí Klubu sa už vopred
boja hukotu motoriek a kriku.
OcÚ sa snaží, aby vzťahy medzi mladšou a staršou generáciou boli
bezproblémové, bez nenávisti a nedorozumení. Chceme a želáme si, aby sa
tieto vzťahy zlepšili, aby nikto zo staršej generácie nežiadal o zrušenie Klubu.
OcÚ je vďačný všetkým tým členom Klubu za prácu, ktorú pre obec
vykonali, ale nemôžeme súhlasiť s tým, že niektorí členovia Klubu si budú
robiť, čo sami chcú, a tak kaziť dobré meno nielen Klubu, ale aj celej obce.
Týmto problémom sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo a uznieslo sa, že
mládeži treba podať pomocnú ruku, ale aj mladá generácia musí nájsť cestu
k riešeniu, tak, aby boli obidve strany spokojné.

Určite sa vám už stalo, že ste nastupovali do prázdneho autobusu. Vojdete a
sadnete si, kde sa vám zapáči. Príde ďalší, úplne cudzí človek, a sadne si na prázdne
miesto, ale určite to nebude miesto pri vás. Nesadne si ani hneď za vás alebo hneď
pred vás. Sadne si trochu ďalej tak, aby sedel sám. Tretí nastupujúci si sadne tak,
aby sedel sám a ďalej od vás aj od druhého cestujúceho. Nastupujú ďalší a ďalší a
každý si sadá sám, pokiaľ len existuje prázdne miesto. Toto všetko sa deje za
predpokladu, že sa títo ľudia nepoznajú. K vám si niekto prisadne, až keď budú
všetky miesta obsadené aspoň jedným človekom. Ďalší ľudia si budú prisadať opäť
tak, aby boli čo najviac rozhádzaní po autobuse. Určite ste už takú situáciu, ako je na
obrázku vľavo, zažili, alebo aspoň veľmi podobnú.

A pritom najmenej energie by ste vynaložili, keby ste si vy sadli hneď ku dverám,
druhý človek vedľa vás, tretí hneď za vás dvoch, štvrtý vedľa tretieho, piaty hneď za
štvrtého, šiesty vedľa neho a tak ďalej.... Stálo by vás to všetkých najmenej námahy
a rovnako málo námahy by ste vynakladali aj na vystupovanie. Takúto situáciu, aká
je na obrázku vpravo, ste asi zažili veľmi zriedka, ak vôbec.
To, prečo oveľa častejšie zažijete prvý prípad, má na svedomí fyzikálna veličina
zvaná ENTROPIA. Asi ste o nej veľa nepočuli, ale určite sa s ňou stretávate veľmi
často. Ona je tým väčšia, čím je väčšie neusporiadanie, neporiadok. Má jednu
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Zaujímaví občania našej obce
Tentoraz vám prinášame
rozhovor s RNDr. Zuzanou
VARGOVOU, chemičkou z Katedry
anorganickej
chémie
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v
Košiciach a zároveň manželkou
n á š h o
predchádzajúceho
hosťa.
- Čo vás priviedlo do
Hodkoviec ?
- Situácia dnešných
rodín nie je veľmi
priaznivá. Náš príchod
do Hodkoviec bol
m o t i v o v a n ý
ned os t at k om
f i n a n č n ý c h
prostriedkov na kúpu
bytu.
Prestavbu
starého domu sme
uskutočňovali
postupne,
takže
neb ola
pot r eb ná
jednorazová
veľká
suma na jej realizáciu.
Postupne sme dom
dali do poriadku a
upravili sme ho tak,
aby nám vyhovoval.
Okrem toho manžel
pochádza zo susednej
dediny, takže jeho
príchod sem bol aj
príchodom do jeho
detstva.
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- Čo sa vám v Hodkovciach páči a čo
nepáči ?
- Táto dedinka ma málo obyvateľov a je
tichá. Zaujímavá je snaha mladšej
generácie priblížiť jej ostatným
obyvateľom históriu aj súčasnosť dediny.
Avšak bývame tu zatiaľ krátko, sme
pracovne vyťažení a staráme sa o svoje
dve deti, preto je
ťažké
posúdiť
ostatné aktivity v
dedine, ale akcia
ako poľovnícky ples
je pre tento región
typická.

- Čo sa vo vašom
živote zmenilo po
príchode
do
Hodkoviec a ako to
môžete porovnať so
svojím doterajším
životom ?
- Vyrastala som v
Košiciach, kde som
aj vyštudovala, ale
počas
letných
prázdnin som často
navštevovala svoju
rodinu pod Tatrami,
a
preto
trošku
poznám aj život na
vidieku.
Život v
Tatrách bol vždy
drsnejší
na
podmienky,
preto
tam ľudia museli
ťažšie pracovať, aby
sa uživili. Častokrát v
Práca pri digestóriu neprístupnom teréne
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pracovali bez ťažkej techniky. Sú
zvyknutí na fyzickú prácu, takže niekedy
ani nerozmýšľajú, ako je možné si ju
uľahčiť. Tu sú ľudia pohodlnejší a skôr

času.
- Na čom v tejto dobe pracujete ?
- Pracujem na štúdiu a výskume

Zostava na výskum
modelových zlúčenín (titračná aparatúra)
rozmýšľajú,ako si prácu zjednodušiť. V
Košiciach som však prežila väčšinu
svojho doterajšieho života, vraciam sa
tam každý deň a vždy rada.
- Kde pracujete ?
- Som zamestnaná ako učiteľka na
vysokej škole v oblasti anorganickej
chémie, kde prispievam k výchove
mladej generácie a zároveň sa podieľam
na výskume katedry. Ak však má človek
informovať mladých ľudí o nových
poznatkoch v oblasti, ktorou sa zaoberá,
musí sa ďalej vzdelávať. Preto sa popri
pracovných povinnostiach venujem aj
doktorandskému štúdiu na Karlovej
Univerzite v Prahe.
Zaberá to veľa
HODKOVSKÉ NOVINY

modelových zlúčenín zinočnatých
komplexov, ktorého cieľom je pripraviť
látky
podobné
zinočnatým
metaloenzýmom a zisťovať ich možné
aplikácie v medicíne, teda pre ľudský
organizmus.
Pripravené
a
charakterizované zlúčeniny sa testujú na
Univerzite veterinárneho lekárstva v
Košiciach aj na Farmaceutickom ústave
v Bratislave. V spolupráci s Karlovou
Univerzitou sledujeme tiež ich správanie
sa vo vodnom roztoku, teda interakcie
rôznych častíc za prirodzených
podmienok.
Čo vám v Hodkovciach chýba ?
- Ako som už spomínala, je mi ťažké
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