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Open Day 
v Nestville Parku

V piatok a sobotu privítala obec 
Hniezdne takmer 15 tisíc návštev-
níkov. Deň otvorených dverí v Ne-
stville Parku teda patril všetkým 
tým, ktorí hľadali dobrú zábavu.

 Str. 6

Kežmarčania 
priviezli zlato

Slovenskí hokejbaloví rep- 
rezentanti obhájili na MS vo švaj-
čiarskom Zugu zlaté medaily. V ne-
deľňajšom finále triumfovali nad 
výberom USA 4:3 a  obhájili titul 
svetových šampiónov spred dvoch 
rokov z Kanady.  Str. 16

politickým analytikom Grigorijom Mesežnikovom
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Udelili Ceny mesta a Ceny primátora
V piatok minulého týždňa počas 

Dni mesta Svit už tradične odovzdáva-
li v Dome kultúry Ceny mesta a Ceny 
primátora. Dôstojný rámec slávnost-
ného večera pripravili oceneným, ich 
rodinným príslušníkom i ostatným 
občanom mesta Juvenalis kvartet 
so sólistami Jaroslavom Dvorským 

a  Luciou Kontekovou. Ceny mesta 
a  Ceny primátora odovzdával Mi-
roslav Škvarek, primátor mesta Svit.

Tohto roku bola Cena mesta ude-
lená Jánovi Hubačekovi za dlho-
ročnú aktívnu spoločenskú činnosť 
a prácu vo Zväze protifašistických 
bojovníkov. 

Narodil sa 4. októbra 1926. V roku 
1944 bol po zajatí prevezený do lág-
ru v Hanoveri a od roku 1948 až do 
roku 1986 pracoval v Chemosvite. 
Celý život sa angažoval v odborovej 
organizácii, telovýchovnej jednote 
i Zväzarme. 

Pokračovanie na 2. strane

Vojnový konflikt na Ukrajine, 
vlna prisťahovalcov z  afrických 
krajín a  Blízkeho východu, rastú-
ci počet teroristických útokov... Aj 
o týchto otázkach v rámci diskusné-
ho fóra s názvom Ohrozenie mieru 
v Európe prišiel do Popradu nielen 
so študentmi diskutovať na Sloven-
sku najcitovanejší politický analytik 
a  zakladateľ Inštitútu pre verejné 
otázky Grigorij Mesežnikov.  

Téma ohrozenia mieru v  Euró-
pe je dôležitá a ľudí na celom Slo-
vensku zaujíma, čo sa momentálne 
na východ od našich hraníc deje. 
Väčšina z nás si aj vďaka médiám 
uvedomuje, že žijeme vo veľkom 
napätí a konflikt na Ukrajine, kto-
rý napokon vyústil až do ozbroje-
ných zrážok, významným spôso-
bom ovplyvnil nielen vzťahy medzi 
Ruskom a Ukrajinou, ale aj vzťahy 
medzi Ruskom a Európskou úniou. 

„Ide o dlhodobý prob-
lém a EÚ teraz hľadá 
spôsob, ako sa s ním vy-
rovnať v bezpečnostnej, 
politickej i ekonomickej 
oblasti. Súčasné interp- 
retačné vojny vedú k 
tomu, že ľudia hľadajú 
jednoduché vysvetlenia 
zložitých otázok. Situá- 
cia si niekedy žiada 
aj rozhodnutia, ktoré 
ovplyvňujú život mno-
hých ľudí, vrátane Slovenska. Je však 
potrebné, aby sa tieto rozhodnutia 
robili s prihliadnutím na všetky okol-
nosti a najmä, aby obyvateľstvo chá-
palo, čo za nimi stojí. Preto je veľmi 
dôležité o nich debatovať,“ myslí si 
politológ, ktorý pochádza z ruské-
ho mesta Oriol a na Slovensku žije 
a pracuje už od roku 1981. 

Ani jeho názor na príliv migran-

tov do Európy nepatrí 
na Slovensku k väčši-
novým. „V európskych 
krajinách žijú milióny 
prisťahovalcov. Po II. 
svetovej vojne aj oni boli 
súčasťou ekonomického 
zázraku.Vtedy Euró-
pa doslova potrebovala 
„doviesť“ migrantov. 
Francúzsko, Nemecko 
i Veľká Británia v tom 
čase stavali svoj ekono-

mický vývoj na zapojení týchto ľudí 
do svojich ekonomík. Dnes je situá-
cia iná. Dnes hovoríme o pomerne 
malom počte ľudí, ktorí sa do Európy 
snažia dostať z iných dôvodov. Sú to 
zúfalé pokusy zachrániť si holý život.“ 
Podľa jeho názoru ide skôr o mo-
rálny a nie ekonomický či sociál- 
ny problém. „Z našej strany ide aj o 
prejav solidarity voči našim partne-

rom v EÚ. Okrem iného aj voči Ta-
liansku, ktoré je tzv. krajinou prvé-
ho dotyku a preto sa ho to dotýka v 
ekonomickom zmysle viac ako nás. 
Otázka kvót vyvolala, paradoxne, 
nevôľu najmä v krajinách, ktoré nie 
sú priamo až tak veľmi dotknuté tou-
to migračnou vlnou. Sme členmi klu-
bu EÚ, pretože to je výberový klub a 
chceme čerpať výhody nášho členstva 
v ňom. Preto by sme mali solidárne 
aj prispievať a pomáhať našim part-
nerom.“ Morálny rozmer celej tejto 
kauzy spočíva podľa jeho slov tiež v 
tom, že aj obyvatelia Slovenska majú 
určité podlžnosti voči partnerským 
členským krajinám, pomáhajúcim 
ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov a 
za rôznych okolností emigrovali z 
Československa i zo Slovenska. A 
boli prijatí, tak povediac, s otvore-
nou náručou. 

Pokračovanie na 6. strane

Mesto Poprad pripravilo na záver 
školského roka príjemné prekvape-
nie pre deti zo základných škôl. V 
spolupráci s kynologickými klubmi 
zorganizovalo sériu šiestich výchov-
no–vzdelávacích vystúpení, počas 
ktorých skúsení tréneri predviedli 
nielen schopnosti svojich štvorno-
hých zverencov, ale vysvetlili deťom 
tiež základy výchovy psíkov i sa-
motných psovodov. 

„Sme veľmi radi, že členovia jed-
notlivých klubov v Poprade s nami 
aktívne spolupracujú nielen pri tvor-
be koncepcie toho, ako by spolunaží-
vanie psíčkarov a ostatnej verejnosti 
v meste malo vyzerať, ale tiež nevá-
hali a prišli medzi deti. Uvedomuje-
me si totiž, že práve u detí musíme 
s takouto výchovou začať,“ uviedol 
primátor Popradu Jozef Švagerko. 
„Mesto Poprad je domovom nás všet-
kých a preto by sme sa mali naučiť 
spolunažívať čo najlepšie. To pred-
pokladá nielen vzájomnú toleranciu, 
ale aj dodržiavanie istých základ-
ných pravidiel zo strany majiteľov 
psov a ostatnej verejnosti,“ doplnil 
popradský primátor. Iniciatívu sa-
mosprávy, ísť s takýmto programom 
medzi deti, členovia kynologických 

O deťoch 
a psíkoch

klubov privítali. „Tieto podujatia sa 
organizujú za účelom propagácie ky-
nologického programu v meste. Bude 
sa týkať propagácie chovu psíkov,  
ako sa správať so psíkmi, ako sa tole-
rovať navzájom, ako mať čisté mesto. 
Program zahŕňa viacero krokov, kto-
ré by viedli k lepšiemu spolunažíva-
niu. Myslím si, že vždy by sa malo 
začínať od detí, pretože čo sa naučia, 
budú to posúvať ďalej,“ vysvetlila 
Jana Kolarovová, predsedníčka OZ 
Miestny klub agility Tatry Poprad. 

Jednotlivé vystúpenia pripravili 
kynológovia tak, aby boli čo najviac 
interaktívne a deti z nich mali čo naj-
väčší zážitok. „Bolo to veľmi milé, za-
pájali sme ich do jednotlivých aktivít, 
aby sa na vlastnej koži presvedčili, že 
keď sa so psíkom dobre pracuje, môže 
bez problémov fungovať naozaj kde-
koľvek,  vrátane mesta,“ doplnil Jozef 
Olearčin zo Športového a kynologic-
kého klubu Canislog Poprad.  

Pokračovanie na strane.

Family Day
Schülle

Slovakia
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Zľava: J. Hubáček, M. Gánovská,  J. Zbell,  J. Zedník, N. Gloriková, T. Štinčík a R. Kolárik.

Minulý týždeň sa v Kežmarku ko-
nal 20. ročník Sviatku kultúry a vzá-
jomnosti, ktorého organizátorom je 
Karpatskonemecký spolku na Slo-
vensku. Festival začal vo štvrtok sláv-
nostným prijatím členov Karpatsko-
nemeckého spolku a významných 
hostí v obradnej sieni mestského 
úradu.  Str. 3

Sviatok kultúry 
a vzájomnosti

Svetový unikát sa 
vrátil do Gánoviec
V piatok minulého týždňa sa  

v Gánovciach konala milá slávnosť 
za účasti viacerých významných 
osobností nielen z historického  
a geologického odvetvia, ale i obča-
nov obce. V priestoroch obecného 
úradu bola inštalovaná výstava Gá-
novce – nálezisko neandrtálskeho 
človeka.  Str.  4
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Zbavme sa

čiernych skládok
Štátna polícia

Vyrábali falošné doklady. 
Policajti Národnej jednotky 
boja proti nelegálnej migrácii 
Úradu hraničnej a cudzinec-
kej polície úzko spolupraco-
vali s útvarom pre odhaľova-
nie organizovaného zločinu 
expozitúry Brno na odhalení 
organizovanej medzinárodnej 
skupiny, pôsobiacej od roku 
2013 na území ČR, Sloven-
ska a  Litvy. Koncom mája v 
Česku zadržali štyri osoby 
vo veku od 22 do 55 rokov 
(dvoch občanov ČR a dvoch 
Ruska). Hlavný organizátor 
bol na základe Európskeho 
zatýkacieho rozkazu zadrža-
ný na Slovensku. Má to byť 
58-ročný Ivo T., ktorý trvale 
žije v okrese Poprad. Odtiaľ 
mal aj činnosť skupiny riadiť 
a dávať pokyny k zaisteniu ob-
jednávky na falšovanie dok- 
ladov. Od záujemcov z ČR 
i zo zahraničia vyberal zá-
lohy na ich výrobu vo výš-
ke 1 000 eur za kompletnú 
sadu, teda cestovný pas 
a ID kartu. Organizovaná 
skupina sa zaoberala obs- 
tarávaním a vyhotovovaním 
falšovaných dokladov na úze-
mí Litvy a tie ďalej distribuovala 
odberateľom, ktorí ich neskôr 
zneužívali na prepisy obchod-
ných spoločností a inú trestnú 
činnosť. Po preukázaní viny 
im hrozia v ČR desaťročné 
tresty.

C y k l i s t a  o d m i e t o l 
„fúkať“. V stredu vykonali 
policajti v Prešovskom kra-
ji kontrolu, zameranú na 
dodržiavanie zákazu poží-
vania alkoholu a iných lá-
tok pred alebo počas jazdy, 
ako aj dodržiavania vše-
obecne záväzných práv-
nych predpisov na želez-
ničných priecestiach. 125 
policajtov zistilo 240 pries- 
tupkov, z ktorých 200 vyriešili 
v blokovom konaní, 32 napo-
menutím a 8 oznámili na dop- 
ravné inšpektoráty. Požitie 
alkoholu bolo zistené u 4 ne-
motorových účastníkov cest-
nej premávky a 4 vodičov. 
Cyklista sa odmietol podrobiť 
dychovej skúške. Policajti za-
držali deväť vodičských preu- 
kazov.  (pkr)

Krutá realita, v ktorej musia žiť naše
Prednedávnom mi ktosi 

poslal „vtip“, ktorého text 
určite zaujme nejedného či-
tateľa, najmä ak sa mladšia 
generácia neustále sťažuje 
na generáciu tu pred nimi. 
Ba niekedy na ňu nevybera-
ným spôsobom útočí nielen 
slovne, ale aj fyzicky. 

Mladík, idúc po pláži, 
začne sám od seba dôležito 
vysvetľovať staršiemu pá-
novi, odpočívajúcemu na 
schodíkoch, prečo nedokáže 
staršia generácia pochopiť 
mladú generáciu. „Vy ste vy-
rástli v  inom svete, všeobec-
ne povedané, v primitívnom 
svete,“ povedal študent dosť 
nahlas, aby ho všetci poču-
li. „Mladí ľudia dnes vyrástli 
s  televíziou, tryskáčmi, ces-
tovaním vo vesmíre, člove-
kom chodiacim po Mesiaci. 
My máme atómovú energiu, 
lode, mobily, počítače s rých-
losťou svetla... a mnohé iné.“ 
Po chvíli ticha starý pán 

odpovedal: „Máš pravdu 
synu. Nemali sme tieto veci, 
keď sme boli mladí... tak sme 
ich vymysleli. No a  teraz 
ty, arogantný malý hajzlík, 
čo ty robíš pre nasledujúcu 
generáciu?“

Je to síce pravda, ale ako 
vždy, relatívna. Mladým 
vadí, že dôchodcovia ne-
pracujú a poberajú dôchod-
ky, vadí im, že pracujú 
a zaberajú im miesto, že sú 
chorí, že by im mali uvoľniť 
miesto v mestskej doprave, 
že ich kritizujú... Starším 
zase vadí, že mladí nema-
jú žiadnu morálku, nemajú 
úctu k šedinám, že sa chova-
jú hulvátsky, že okrem seba 
nevidia nikoho iného... 

Slová hodné zamysle-
nia a myslím si, že tak, ako 
naši súčasní mladí, aj star-
šia generácia, keď bola vo 
veku študentov, brala všetky 
vymoženosti vedy a  tech-
niky ako samozrejmosť. 

Neustále poučovanie a  na-
pomínanie im tiež išlo na 
nervy. Druhý fakt zase je, 
že staršia generácia vyrasta-
la podstatne skromnejšie a 
už v škole ju učili slušnosti, 
úcte k životu, úcte jedného 
voči druhému a  k  staršej 
generácii obzvlášť. Do úva-
hy musíme zobrať aj fakt, že 
generácie pred nami zažili 
hrôzy svetových vojen, ktoré 
naši mladí berú ako počíta-
čovú hru a mier ako samo-
zrejmosť. V  podstate si ani 
nevedia predstaviť, čo za utr-
penie prežívali tí pred nimi 
a  koľko sa museli nadrieť, 
aby ich deti a vnúčatá mohli 
mať všetko to, čo majú a aby 
mohli vyrastať v mieri. Pa-
mätáte, čo nám vždy prízvu-
kovali naši rodičia? Drieme 
preto, aby ste sa vy mali 
lepšie ako my! Keď generá-
cia súčasných dôchodcov 
začínala pracovať, musel im 
stačiť nástupný plat 900 ko-

rún, dnešných 30 eur (hrôza, 
čo?). Dnešní mladí ľudia 
nepôjdu pracovať za mini-
málnu mzdu, radšej odí- 
du do zahraničia a kašlú na 
svojich rodičov, starých ro-
dičov a  ukradnutá im je aj 
ich vlasť, hoci po čase plačú 
za domovom. 

Faktom je, že tí pred nimi 
nemali síce televízory, ale 
veľa čítali, veľa sa učili a to, 
čo tieto generácie vytvori-
li, je hodné obdivu. Určite 
aj naši mladí sú šikovní a aj 
vďaka ním bude ďalšie tisíc-
ročie plné noviniek, ktoré 
prispejú k  obohateniu ich 
životov a životov ich detí. 

Časy sa ale menia,  gene-
račné problémy ale zostáva-
jú a budú tu dovtedy, kým 
bude ľudstvo ľudstvom. Fak-
tom ale zostáva, že mladej 
generácii táto doba ukradla 
budúcnosť vo vlastnej kraji-
ne a hlavne, odučila ju spo-
lupracovať, pomáhať si na-

vzájom a vážiť si prácu toho 
druhého. Už od malička im 
prízvukujeme, že sa musia 
spoliehať len samy na seba, 
nehľadať pomoc u druhých, 
byť tými najlepšími... a naše 
deti či vnúčatá to občas ako-
si nezvládajú a človek v ne-
mom úžase počúva, ako ešte 
deti páchajú samovraždy, 
opíjajú sa do bezvedomia, 
drogujú, sú agresívni. Do 
popredia strkáme jednot-
livcov. Aj z obyčajných núl, 
ktoré sa dokážu postaviť 
pred televíznu obrazovku, 
čítať z „čítačky“, či za neho-
rázne peniaze behať po tráv-
niku a naháňať loptu, robí-
me celebrity. Tie dokážeme 
finančne ohodnotiť, ale väč-
šinou si nevšímame mladých 
ľudí, ktorí sa síce nepretŕ- 
čajú, ale usilovne pracujú 
a dosahujú úspechy, ktoré sa 
vyrovnajú tým z prestížnych 
svetových univerzít. Na ich 
ohodnotenie zvyčajne pe-

Udelili Ceny mesta a Ceny primátora

Dokončenie z 1. strany
Od roku 1946 ako aktívny 

člen pôsobí vo Zväze proti-
fašistických bojovníkov a  je 
členom jeho oblastného vý-
boru. Je jedným z posledných 
žijúcich priamych účastníkov 
bojov v 2. svetovej vojne a na 
besedách v  školách neustá-
le pripomína žiakom svoje 
zážitky a  hrôzy vojnových 
rokov. 

Cena primátora bola ude-
lená Mgr. Jánovi Zbellovi 
za obetavú a záslužnú prácu 
v školstve a za podiel na jeho 
rozvoji v meste. V Základnej 
škole na Ul. Komenského za-
čal učiť v roku 1963 a za ka-
tedrou strávil 39 rokov. Pod 
jeho vedením žiaci získali na 
matematických a fyzikálnych 
súťažiach, pytagoriádach 
a  olympiádach množstvo 
ocenení. Mnohí jeho bývalí 
žiaci si na neho spomínajú 
ako na vynikajúceho učite-
ľa, ktorý ich naučil nielen 
vzorce a postupy, ale  svojim 
prístupom a osobným príkla-
dom ich naučil veľa o živote. 
Okrem pedagogickej práce 
aktívne pracoval vo zväze ry-
bárov a v odboroch.

Cenu primátora, v zastú-
pení dcéry M. Gánovskej, si 
prevzal aj Ing. Ladislav Né-
meth za významný podiel 
pri rozvoji firmy Chemosvit 
a mesta Svit. V Chemosvite 
začal pacovať po skončení 
Baťovej školy práce. Celý ži-
vot venoval Chemosvitu, kde 
pracoval v rôznych vedúcich 
pozíciách. V rokoch 1987 až 

1990 bol poverený funkciou 
riaditeľa Slovenských lúčob-
ných závodov v Hnúšti a ná-
sledne sa vrátil späť do Che-
mosvitu. L. Németh stál  pri 
tvorbe holdingového uspo-
riadania skupiny firiem Che-
mosvit a Finchem. V mlados-
ti bol úspešným zápasníkom 
a držiteľom striebra z majst- 
rovstiev Československa 
v  doraste. Zastával funkcie 
v tenisom oddieli a podieľal 
sa na výstavbe mnohých ob-
jektov v meste.

Za vynikajúce výsledky 
v oblasti športu, reprezentá-
ciu mesta a  dlhoročnú zás- 
lužnú pedagogickú činnosť 
bola Cena primátora udele-
ná aj Mgr. Rudolfovi Kolári-
kovi, rodákovi zo Svitu. Celý 
život pracoval v školstve, ale 
zdobia ho aj pozoruhodné 
úspechy v  športe. 6 rokov 
bol futbalovým dorastencom 
a neskôr sa mu otvorila boha-

tá kariéra v zápasení. V roku 
1970 na majstrovstvách Slo-
venska v  grécko-rímskom 
zápasení zvíťazil v  kat. do 
60 kg. O rok nato na majst- 
rovstvách ČSSR bol prvým 
v kat. do 65 kg a v roku 1972 
sa stal majstrom Slovenska 
do 68 kg. Po VŠ reprezento-
val extraligovú Dunajplavbu 
a  popri zápasení za druho-
ligovú Iskru Svit sa venoval 
mládeži ako tréner. V  roku 
1991 sa stal medzinárodným 
rozhodcom FILA. Rozhodo-
val majstrovstvá sveta, Euró-
py i   medzinárodné turnaje 
takmer po celom svete až do 
roku 2003.

Cenu primátora za mimo-
riadne úspechy v oblasti prí-
rodovedných súťaží a úspeš-
nú reprezentáciu mesta získa-
la 16-ročná Nela Gloriková, 
bývalá žiačka ZŠ na Mierovej 
ulici. Je držiteľkou 1. miesta 
z celoštátneho kola biologic-

kej olympiády, Ceny dekana 
Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislave. Je víťazkou rôz-
nych súťaží a  biologických 
olympiád. Získala viaceré 
granty a víťazstvá v celoslo-
venských korešpondenčných 
prírodovedných súťažiach. 
V  roku 2012 zvíťazila v  ce-
loštátnej filatelistickej olym-
piáde a  vlani bola prvá na  
medzinárodnej výtvarnej sú-
ťaži Zelený svet.

Cena primátora bola ude-
lená aj 11-ročnému Tomášo-
vi Štinčíkovi za vynikajúce 
výsledky v  hasičskom špor-
te a  vzornú reprezentáciu 
mesta. Prvenstvo získal na 
majstrovstvách Slovenska 
v behu na 60 m s prekážkami 
a celkovo na tri kolá skončil 
druhý. Na Memoriáli Marty 
Habadovej, ktorý je zároveň 
českým halovým pohárom  
v  rovnakej disciplíne, získal 
1. miesto zo 140-tich účastní-
kov. V tomto roku v Jablonci 
nad Nisou v Českej republike 
spomedzi 96-tich súťažiacich 
opäť zvíťazil!

Mestské zastupiteľstvo roz-
hodlo aj o udelení Čestného 
občianstva mesta Svit sta-
rostovi mesta Česká Třebová 
Jaroslavovi Zedníkovi za 
šírenie dobrého mena mesta 
Svit vo svete, prostredníct- 
vom spolupráce našich part-
nerských miest. Toto ocene-
nie súvisí s dlhoročnou vzá-
jomnou spoluprácou s  na-
šim partnerským mestom, 
ktorá sa datuje od roku 1951. 

(red)

Prejsť sa lesmi a lúkami v 
okolí mesta Svit, Poprad či 
podhorských obcí Batizovce 
a Mengusovce je často veľmi 
smutnou skúsenosťou. Zá-
kutia, prirodzene skryté oku 
bežného smrteľníka, mnoho 
ľudí využíva na to, aby sa 
zbavilo nepotrebného odpa-
du. Nie je ničím nezvyčajným 
nájsť chladničku, práčku, sta-
vebný odpad či napríklad aj 
nárazníky, nepotrebné dvere 
a sklá z osobného automobi-
lu uprostred lúky či v húštine. 
Plastové fľaše, neposlušne 
hopkajúce na vlnách podtat-
ranských riek a mikroténové 
sáčky, „zdobiace“ konáre krí-
kov a stromov, pôsobia potom 
len ako neškodná bežná vy-
rážka na tvári ešte nezaras-
tajúceho pubertiaka. Rozum 
mi zastáva najmä nad tým, že 
bordel v prírode po sebe ne-
chajú aj ľudia, ktorí sa láskou 
k nej pýšia. Napríklad záhrad-
kári majú svoje časopisy, roz-
hlasové či televízne programy 
i množstvo stránok na interne-
te, no hoci každoročne disku-
tujú o rôznych vychytávkach, 
nikdy som nevidela, že by si 
navzájom vymieňali kritické 
skúsenosti o tom, ako udržia-
vať aj okolie niekoľko metrov 
od plota záhradkárskej osady 
čisté a bez odpadu ako je skle-
ná vata, polystyrén, igelitové 
plachty, pletivo či rôzne zvyšky 
drôtov, káblov, izolačných pá-
sok a tesnení. Alebo sa stačí 
prejsť popri štrkoviskách a na 
ohniskách po rybároch, vy-
hľadávajúcich pokoj a prírodu, 
nájdete bohatý prehľad o tom, 
čo tu, tráviac čas v lone príro-
dy, zjedli a vypili. Plechovky, 
alobal či plastové obaly od 
mäsa vietor hravo roznesie 
po okolí. A netreba mať veru 
ani trošku šťastia, aby ste pod 
každým konárom naďabili na 
ľudský exkrement, pedantne 
prikrytý servítkou, ktorú po nás 
zdedia ešte aj naši vnuci, keď 
sem náhodou o desiatky rokov 
zablúdia pri hľadaní hríbov. Ak 
patríte ako ja, k bláznom, kto-
rým smeti v prírode prekáža-
jú, obráťte sa na svoje mesto 
či obec. Ešte mesiac majú 
mestské a obecné úrady na 
to, aby sa uchádzali o penia-
ze na likvidáciu tzv. čiernych 
skládok z Environmen tálneho 
fondu ministerstva životné-
ho prostredia, ktoré na tento 
účel vyčlenilo 10 miliónov eur. 
Maximálna výška podpory je 
100 000 eur na jedno miesto s 
nezákonne umiestneným od-
padom, ak žiadateľ poskytne 
minimálne 5-percentné spo-
lufinancovanie. Hoci obec či 
združenie obcí môže podať len 
jednu žiadosť, v rámci nej sa 
môže riešiť sanácia viacerých 
čiernych skládok. 

Vďaka uvedenému fondu už 
teda najčastejšia výhovorka 
kompetentných orgánov, že 
na likvidáciu čiernych skládok 
nemajú v napätom mestskom 
či obecnom rozpočte peniaze, 
neobstojí. Pretože, ak ich aj 
my, občania, budeme v tejto 
veci otravovať viac ako v rámci 
10 miliónov eur čakali a záujem 
o dotácie bude vyšší, ZMOS 
predpokladá ďalšie rokovania 
s rezortom životného prostre-
dia, aby pomoc po kryla potre-
by všetkých obcí. Dajte si teda 
záležať, aby ani vaša obec 
nebola výnimkou a nelegálne 
smetiská netolerujte. (pvč)
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Záchranári 

v akciiChodník k bielemu plesu uzavretý

Knižnica zatvorená

Prázdninové večerníčky v tráve

Cestovanie s vyššou hotovosťou

V Kežmarku opäť ožijú európske remeslá

V Kežmarku sa v júli usku- 
toční už 25. ročník festiva-
lu Európske ľudové remeslo 
(EĽRO). Počas druhého júlo-
vého víkendu budú môcť návš- 
tevníci vidieť prácu takmer 
dvoch stoviek remeselníkov 
a  vystúpenie približne 800 
účinkujúcich z rôznych krajín 
Európy.

„Jubilejný 25. ročník festi-
valu Európske ľudové remes-
lo bude venovaný remeslám, 
spracujúcich textil, predovšet-
kým súkenníkom. Textil má 
v našom meste veľkú tradíciu. 
V  minulosti u  nás pôsobila 
spoločnosť Tatraľan, ktorá 
bola nasledovníkom prvej 
priemyselnej ľanárskej továr-
ne nielen na území Slovenska, 
ale aj bývalého Uhorska a 
patrila medzi najstaršie tex-
tilné továrne na Slovensku,“ 
priblížil zameranie festivalu 
Ján Ferenčák, riaditeľ festi-

Súčasťou festivalu bude aj parný vlak či divadelné 
predstavenia na kežmarskom hrade.

valu EĽRO a primátor mesta 
Kežmarok.

Novinkou jubilejného roč- 
níka bude zmena systému 
vstupeniek. Návštevník dos- 
tane pred vstupom do areálu 
v  pokladniach identifikač-
ný náramok, ktorý ho bude 
oprávňovať nielen na jeden 
vstup. „V tomto roku budú vstu-
penky na jeden deň, resp. na tri 
dni. Ceny vstupeniek ostávajú 
nezmenené, v predpredaji stojí 
jednodňová vstupenka 3 eurá,“ 
doplnil Ferenčák. 

Vstupenky na festival sa da- 
jú kúpiť nielen v kežmarskom 
kníhkupectve Alterego či v in-
formačných strediskách v Kež-
marku, Poprade a Spišskej No-
vej Vsi, ale prvýkrát aj v sieti 
Ticketportal.

Počas troch dní vystúpi na 
štyroch pódiách viac než 20 
folklórnych súborov zo Slo-
venska, okolitých štátov, ale 

Cestujúci, ktorí vstupujú na územie EÚ, alebo ho 
opúšťajú s hotovosťou 10 000 eur alebo viac, musia túto 
skutočnosť ohlásiť. Opatrenie je súčasťou úsilia Bruselu v 
boji proti praniu špinavých peňazí, terorizmu a trestnej čin-
nosti a snahe o posilnenie bezpečnosti. Povinnosť sa týka 
každého, kto prichádza, či opúšťa hranice EÚ a to nielen 
cez hraničný priechod, ale napríklad aj na medzinárodnom 
letisku. Oznámiť treba aj ak cestovateľ má pri sebe túto 
sumu v inej mene alebo ľahko zameniteľných aktívach (na-
príklad dlhopisoch, akciách, cestovných šekoch). Vyhláse-
nie o hotovosti sa vypĺňa a predkladá na colnom úrade 
(alebo inom príslušnom orgáne v členských štátoch EÚ) 
na hraničnom priechode, ktorým vstupujete na územie EÚ, 
alebo ho opúšťate. V prípade, že občan vyhlásenie o ho-
tovosti nevyplní alebo predloží falošné údaje, hotovosť mu 
môže byť zadržaná, alebo zabavená. Taktiež sa môže vy-
staviť hrozbe trestného stíhania.  (red, pma)

Zlomený drevený mostík 
je dôvodom, prečo minulý 
utorok až do odvolania uzav-
reli Štátne lesy TANAPu 
modro značený turistický 
chodník, vedúci z Tatran-
ských Matliarov po Loischov 
prameň. Turisti môžu prejsť 
po prístupovej ceste, vedú-
cej k hotelu Hutník, odtiaľ 
pokračovať približne sto 
metrov po žltej značke a 

pri Loischovom prameni sa 
opäť napojiť na modro zna-
čený chodník, vedúci z Tat-
ranských Matliarov k Biele-
mu plesu.

Dočasná uzávera je v te-
réne vyznačená. O sprí-
stupnení tohto úseku turis-
tického chodníka, po opra-
ve dreveného premostenia, 
budú ŠL TANAPu turistickú 
verejnosť informovať. 

deti a vnúčatá

Pád turistu z Baranieho 
sedla.  Krátko pred poludním 
bol vo štvrtok na operačné 
stredisko tiesňového volania 
nahlásený pád turistu z Ba-
ranieho sedla do Malej Stu-
denej doliny. Slovák počas 
približne 200 m pádu utrpel 
vážne poranenie hlavy, bol v 
bezvedomí a silno krvácal. O 
súčinnosť záchranári okamži-
te požiadali VZZS  z Popradu. 
Vrtuľník bol v tom čase na 
zásahu, HZS preto požiadala 
o pomoc  poľský TOPR. Do 
Malej Studenej doliny odišla 
aj pozemná skupina záchra-
nárov a dvaja boli pripravení 
na heliporte v St. Smokovci. 
Z Téryho chaty vyrazil pod 
Baranie sedlo chatár, ktorý 
je dobrovoľným záchranárom 
HZS. Pre nestabilné pove-
ternostné podmienky sa ne-
podarilo posádke poľského 
vrtuľníka vysadiť záchranárov 
priamo pri postihnutom, ale 
pri Téryho chate a odletel na 
heliport, aby pribral na palu-
bu ďalších záchranárov HZS. 
Počas krátkeho vylepšenia 
poveternostnej situácie ich 
dopravil najbližšie k miestu 
nehody, ako to podmienky 
dovoľovali. Záchranári HZS 
a TOPR poskytli postihnu-
tému neodkladnú zdravotnú 
starostlivosť, nabalili ho do 
nosidiel, v ktorých bol vytiah-
nutý na palubu vrtuľníka a 
transportovaný do nemocnice 
v Zakopanom.

Pátranie po nezvestnej 
osobe. Záchranárov HZS po-
žiadali vo štvrtok príslušníci 
PZ SR o súčinnosť pri pátraní 
po nezvestnej osobe, ktorá 
sa mala nachádzať v okolí 
Tatranskej Lomnice. Pátrania 
sa zúčastnili štyria psovodi z 
oblastného strediska Vysoké 
Tatry. V nočných hodinách sa 
podarilo záchranárom vďa-
ka perfektnej práci záchra-
nárskych psov 42-ročného 
muža lokalizovať v bývalom 
areáli skokanských mostíkov 
v T. Lomnici. Bol vo vážnom 
zdravotnom stave, preto bola 
privolaná posádka RLP, ktorá 
pacienta ošetrila a previezla 
do popradskej nemocnice.

niaze nemáme a potom sme 
prekvapení, keď odídu do 
zahraničia. Realita dneška 
je totiž taká, ako som tiež 
vyčítala z  iného e-mailu, 
že máme veľké domy, ale 
malé rodiny, máme viac 
titulov, ale menej zdravé-
ho rozumu, máme pok- 
ročilú medicínu, ale biedne 
zdravie, Mesiaca sme sa dotk- 
li, ale susedov nepozná-
me. Máme vyššie príjmy, 
ale menej pokoja v  duši, 
máme vysoké IQ, ale málo 
múdrosti, máme veľa ro-
mánikov, ale žiadnu sku-
točnú lásku, máme veľa 
priateľov na facebooku, ale 
žiadneho reálneho priate-
ľa, máme viac alkoholu, ale 
menej vody, máme množ-
stvo ľudí, ale málo ľuds- 
kosti a máme drahé hodin-
ky, ale žiadny čas. Žiaľ, je to 
krutá realita, v  ktorej naše 
deti a vnúčatá musia žiť. Ale 
to nie oni si vymysleli túto 

dobu či tento svet. Ten sme 
im pripravili my a  my sme 
zodpovední nielen za obrov-
ské pokroky vedy a techniky, 
ale aj za marazmus, ktorý tu 
nachádzajú. Na čo vlastne 
bolo snaženie predchádzajú-
cich generácií, keď za ostat-
né storočie hlad, chudoba, 
neúcta jedného voči druhé-
mu a permanentné zabíjanie 
vo svete narastá a čoraz viac 
ľudí žije v  biede a  prepadá 
sa pod hranicu chudoby? 
To preto sa predchádzajú-
ce generácie nechali zabíjať 
v  nemorálnych vojnách a 
takto dreli? Pomaly a nená-
padne sme nad medziľudské 
vzťahy, zodpovednosť, úctu 
a  morálku povýšili – pe-
niaze a  tým sme podriadili 
všetku našu existenciu. Do-
konca svojou chamtivosťou 
ohrozujeme život na celej 
planéte a ešte sa pritom tvá-
rime, ako jej záchrancovia. 

Ľ. Rešovská

aj zo Srbska, Bulhar-
ska, Čiernej Hory či 
Talianska. Ťahákom 
bude aj vystúpenie 
tanečnej skupiny 
Merlin s  tradičnými 
írskymi tancami. Ve-
černý program bude 
v piatok patriť Ada-
movi Ďuricovi a sku-
pine Modus, v sobotu sa náv-
števníkom predstaví Samuel 
Tomeček & Milujem Sloven-
sko Band a posledným hudob-
ným hosťom bude Desmod.

Súčasťou sobotňajšieho 
programu bude aj súťaž 5 pro-
ti 5 s Andrejom Bičanom, pri-
čom víťazná rodina bude mať 
zaručené miesto v  televíznej 
verzii súťaže. 

V  priestoroch kežmar- 
ského hradu budú ukážky his-
torického šermu či historickej 
hudby, veštica, bylinkárka, 
sokoliari či každoročná roz-
právka pre deti a večerné Kr-
vavé dejiny. Novinkou bude 
módna prehliadka dobových 

odevov a  šiat. Poľka Maria 
Molenda predstaví na hrade 
prierez obliekania od gotiky 
až po súčasnosť. Súčasťou pre-
hliadky budú aj tvorivé dielne.

Návštevníci festivalu sa 
budú môcť naň v sobotu dos- 
tať aj historickým parným 
vlakom, ktorý bude tento rok 
premávať medzi Svitom, Pop- 
radom a Kežmarkom. 

V Kežmarku sa najväčší fes-
tival svojho druhu v Európe 
koná už od roku 1991. Počas 
troch dní ho navštívi takmer 
50 tisíc ľudí nielen zo Sloven-
ska, ktorí uvidia remeselníkov 
spracujúcich textil, drevo, kov, 
sklo či hlinu.   (elro) 

Minulý týždeň sa v Kež-
marku konal 20. ročník Sviat-
ku kultúry a  vzájomnosti, 
ktorého organizátorom je 
Karpatskonemecký spolku na 
Slovensku. Festival začal vo 
štvrtok slávnostným prijatím 
členov Karpatskonemeckého 
spolku a významných hostí 
v obradnej sieni mestského 
úradu primátorom Jánom 
Ferenčákom. Podujatie prišli 
podporiť Dr. Lorenzo Barth, 
zástupca veľvyslanca Spol-
kovej republiky Nemecko v 
Bratislave, Mgr. Helfried Carl, 
veľvyslanec Rakúskej repub-
liky na Slovensku, Brunhilda 
Reimeier Zwick, predsed-
níčka Karpatskonemeckého 
krajinského spolu v Nemec-
ku a čestná občianka mesta 
Kežmarok, Dr. Ondrej Pöss, 
predseda Karpatskonemecké-
ho spolku na Slovensku (na 
snímke vpravo), prof. Ferdi-
nand Klein a členovia spolku 
z Nemecka. „Návšteva mesta 
našich hostí ma teší o to viac, 
že mesto aktívne spolupracu-
je so zahraničnými mestami. 
K nemeckej menšine máme 

Sviatok kultúry a vzájomnosti
blízko, keďže Kežmarok vzni-
kol zlúčením viacero osád ne-
meckých kolonistov. Verím, že 
počas dvoch dní sa naši hostia 
budú v Kežmarku dobre cítiť a 
uvidia naše skvosty,“ uviedol 
Ján Ferenčák. 

Oficiálne má Karpatsko-
nemecký spolok na Sloven-
sku 4 000 členov v rôznych 
regiónoch Slovenska. „Pre 
Karpatských Nemcov má mi-
moriadny význam stretnutie v 
Kežmarku počas Sviatku kul-
túry a vzájomnosti. Vieme, že 
veľká pozornosť sa venuje aj 
histórii nielen mesta, ale celé-
ho Slovenska. Táto história je 
úzko spätá aj s nemeckým oby-
vateľstvom. Preto sme sa v roku 
1995 rozhodli pre organizova-
nie našich podujatí, stretáva-
nia sa Karpatských Nemcov 
pre Kežmarok, pretože nám 
poskytlo vynikajúce zázemie, 
ktoré sme inde na Slovensku 
nenašli,“ povedal Ondrej Pöss, 
predseda Karpatskonemecké-
ho spolku na Slovensku. 

Počas slávnostného prijatia 
v historickej radnici pri príle-
žitosti okrúhleho výročia Kar-

patskonemecký spolok na Slo-
vensku udelil plaketu primá-
torovi Kežmarku Jánovi Fe-
renčákovi, Lorenzovi Bartho-
vi a Helfriedovi Carlovi. Po 
slávnostnom prijatí nasle-
dovalo otvorenie výstavy 25. 
rokov Karpatskonemeckého 
spolku na Slovensku vo výs- 
tavnej sieni MUDr. Alexand- 
ra, ktoré pripravilo Múzeum 
v Kežmarku. Odpoludnie už 
patrilo kultúrnemu programu 
na pódiu pred radnicou. V 
sobotu program pokračoval 
ekumenickou bohoslužbou 
v drevenom artikulárnom 
kostole, sprievodom mestom 
a na hradnom nádvorí sa v 
hlavnom programe predsta-
vili domáce a zahraničné sku-
piny a hostia. „Sviatok kultúry 
a vzájomnosti je pre Kežmarok 
vlastný, veď v Kežmarku žilo 
niekoľko národností po stáro-
čia. Tieto stretnutia nás vedú 
k tomu, aby vzájomnosť a tole-
rancia pretrvávala a aj preto sú 
tieto stretávania a sviatky kul-
túry príležitosťou vzájomného 
spoznávania sa,“ ukončil Ján 
Ferenčák.                              (pks)

V dnešnej dobe zaujíma-
vé podujatie prichystala na 
prázdniny Obecná knižnica 
v Hranovnici. Deti, rodičov, 
aj starých rodičov pozýva 
na Prázdninové večerníčky 
v tráve. 

Na troch stanovištiach 
v obci budú vybraté osoby 
čítať rozprávkové príbe-
hy a príbehy pre mládež. 
Podujatie je,  podľa orga-
nizátorov, pripravené pre 
každého, kto sa neponáhľa 
k televízoru a počítaču a je 
otvorený novým zážitkom. 
Tí, ktorých táto aktivita hra-
novnickej knižnice oslovila, 
si môžu so sebou priniesť 
deky, vankúšiky, menšie 

občerstvenie, svoju naj-
krajšiu rozprávku alebo prí-
beh a v neposlednom rade 
i chuť rozprávať a trpezli-
vosť počúvať. 

Prvý prázdninový večer- 
níček v tráve bude v pon-
delok 6. júla o 19. h (ďalšie  
7., 13., 14., 20., 21., 27. 
a 28. júla) v tráve na lúke 
pod Babkou a prítomní 
si vypočujú Andersenove 
rozprávky. Na ďalších ve-
čeroch rozprávky o škriat-
koch, čertoch i vílach, Zlatú 
bránu, Guliverove cesty 
a mnoho iných. Program 
Prázdninových večerníč-
kov nájdete na webovej 
stránke obce Hranovnica.

Podtatranská knižnica Poprad oznamuje čitateľom, že 
v mesiacoch júl a august budú všetky oddelenia a po-
bočky zatvorené. Dôvodom sú revízie knižničného fondu. 
Opätovne bude knižnica prístupná od septembra.
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Pozvánky

Štrbské folklórne slávnosti
15. ročník Štrbských fol-

klórnych slávnosti sa usku-
toční v sobotu 4. júla na síd-
lisku v Tatranskej Štrbe od 11. 
h. V programe sa predstavia 
zahraničné súbory Hacette-
pe z Turecka, Abriendo Sur-
cos z Argentíny, KUD Stanko 
Puanović zo Srbska, FS Var-
govčan, cimbálová muzika 
Čavargoš, hudobná skupina 
Sliačske Mokváne, domáce 
FS Štrbän, Štrbian a Štrbian-
ček a ľudový rozprávač Jožko 
Jožka. Návštevníkov čaká aj 
tombola, remeselníci, nafuka-
vacie atrakcie a i.

Keramické tvorivé dielne 
Annogga l le ry  pozýva 

Popradčanov každého veku 
zahrať sa s hlinou, vytočiť si 
na hrnčiarskom kruhu svo-
je umelecké dielko a vypáliť 
si ho v skutočnej keramickej 
peci. Keramické tvorivé diel-
ne sa uskutočnia v sobotu 4. 
júla od 10. do 16.  na Nám. sv. 
Egídia v Poprade.

Strážske hry
Na futbalovom ihrisku 

v Poprade-Strážach pod Ta-
trami sa uskutočnia v sobotu 
4. júla o 14. h Strážske hry. 
Členovia popradských mest-
ských klubov si na nich zme-
rajú sily a spoločne sa zaba-
via počas kultúrnych vstupov.
Večery s horským vodcom

Na posedenie so skúseným 
horským vodcom a rozp- 
rávanie o dobrodružných 
výpravách v horách, zachy-
tených aj vo filme, pozýva 
Sliezsky dom Tatranská Po-
lianka v sobotu 4. júla o 20.30 h. 
Vstup voľný.

Nezahrávaj sa s ohňom
Film USA Nezahrávaj sa 

s ohňom premietnu na Nám. 
sv. Egídia v Poprade v sobo-
tu 4. júla o 21. h. Akčný film 
udržuje divákov v napätí od 
začiatku až do konca nielen 
dejom, ale aj skvelým výko-
nom známeho herca Brucea 
Willisa.
Cesta rozprávkovým lesom

Program pre deti Cesta 
rozprávkovým lesom, s origi- 
nálnym plnením úloh v jed-
notlivých etapách a v cieli 
s darčekmi pre všetky deti, 
bude v Madaras parku v Sp. 
Novej Vsi v sobotu  4. júla od 
10. do 16. hod. Sprievodnými 
akciami sú maľovanie na tvár, 
fotenie s rozprávkovými by-
tosťami a skákací hrad.

Venček na námestí
Detský folklórny súbor 

Venček, ktorý pracuje od roku 
1989 pri ZŠ Jarná v Popra-
de vystúpi v nedeľu 5. júla 
o 15. h na Nám. sv. Egídia 
v Poprade.

Montana Band
Na kolonáde pod Bielym 

domom vo Vyšných Ruž- 
bachoch (v prípade nepriaz- 
nivého počasia v kaviarni Bie-
ly dom) bude v nedeľu 5. júla 
o 15. h koncertovať hudobná 
skupina Montana Band.

Kométa na trati TEŽ
Tatranská historická elek-

trička Kométa počas leta vy-
razí na trať TEŽ. Najbližšie sa 
na nej môžete povoziť v ne-
deľu 5. júla z Popradu do Sta-
rého Smokovca a Tatranskej 
Lomnice. Cena lístka (predá-
vajú sa v električke) na jeden 
úsek trate sú 3 €, deti od 6 do 
15 rokov a seniori 1,50 €, deti 
do 6 rokov zdarma. Cestov-
ný poriadok je uverejnený na 
www.tatranskakometa.sk.

Posledné týždne spoloč- 
nosťou najviac lomcuje 
otázka prisťahovalectva. Na 
šťastie našich skorumpova-
ných, ktorých kauzy a kauzič-
ky boli tichúčko zatlačené do 
pozadia. S prisťahovalectvom 
sa ruka v ruke konfrontuje 
naša kultúra ako aj kultúra 
tých, čo ,,utekajú“ za lepším 
životom do Európy. Súčaťou 
tej-ktorej kultúry je aj nábo-
ženstvo, naše kresťanstvo, ich 
islam.

V našim zemepisných po-
lohách poznáme poväčšine 
islam len ten radikálny a pre-
to aj k prisťahovalcom pris- 
tupujeme ako k teroristom. 

Náboženstvo zlyhalo
Ľudí nepoznáme, ale hneď 
odsudzujeme. Typicky slo-
venské. Oni sú takí, tí ona-
kí…  Celé storočia až dodnes 
nás terorizuje naša cirkevná 
moc. Kňazi hlásajú spoza 
kazateľníc svojim ovečkám 
pokoru a skromnosť, ktorú si 
vynucujú pod hrozbami več-
ného zatratenia.  Popritom si 
oni  častokrát užívajú luxus a 
o striedmosti nemôže byť ani 
reči. Venujú sa upevňovaniu 
moci a hromadeniu svetské-
ho bohatstva v akejkoľvek po-
dobe. Častokrát v minulosti 

získavali majetok aj zdiera-
ním tých najbiednejších ove-
čiek, využívajúc ich negra-
motnosť. Nehovoriac o Bar- 
tolomejskej noci, inkvizíci-
ách, križiackych výpravách, 
ktoré boli obyčajnými lúpež-
nými akciami pod ,,ochra-
nou” kríža.Dnes musia byť  
v honbe za svojimi cieľmi 
sofistikovanejší. Cez zvonče-
ky, finančné zbierky, daňo-
vé úľavy, dotácie a politický 
vplyv zveľaďujú to, čo za 
celú históriu získali. Zatiaľ 
čo pravý zmysel ich existen-

cie sa vytratil. Kde ja láska k 
blížnemu, pokora, porozu-
menie? Len na jazyku…Čo 
je to za zoskupenie, čo kryje 
pedofilov, úchylákov a  iných 
deviantov vo svojich radoch? 
Nemôže sa zdať tej druhej 
strane, že práve tá naša vie-
ra je chorá? Ktorá je v sku-
točnosti tá pravá?  Prečo tie 
vojny, násilie, netolerancia 
napriek toľkým veriacim? 

 Dejiny ma utvrdzujú v 
tom, že náboženstvo vzniklo 
len  za účelom manipulácie 
širokých más a nastolenie 
poslušnosti voči vrchnos-
ti. Vrchnosti  svetskej, či tej 
cirkvenej. Amen.  (dby)

Bude CT pracovisko v kežmarskej nemocnici?

Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča, ktorá 
je členom skupiny AGEL, po-
núka kežmarskej nemocnici 
prevádzkovanie pracoviska 
počítačovej tomografie (CT). 
Vedenie začiatkom júna 2015 
zaslalo ponuku predsedo-

vi správnej rady Nemocni-
ce Dr. Vojtecha Alexandra 
v  Kežmarku, n. o., ako aj 
primátorovi mesta a poslan-
com Mestského zastupiteľst- 
va v  Kežmarku.V prípade 
kladnej odpovede nemocni-
ca umiestni na CT pracovis-

V piatok minulého týždňa 
sa v Gánovciach konala milá 
slávnosť za účasti viacerých 
významných osobností nie-
len z historického a geologic-
kého odvetvia, ale i občanov 
obce. V priestoroch obecné-
ho úradu bola inštalovaná 
výstava Gánovce – nálezisko 
neandrtálskeho človeka, kto-
rú obci zapožičalo Podtatran-
ské múzeum v Poprade. 

Nielen minerálne pramene, 
ale hlavne nálezisko pozostat-
kov neandrtálskeho človeka 
preslávilo obec Gánovce na 
Slovensku, ale na i na mape 
sveta a takmer všetci archeo-
lógovia, ktorí sa venujú pre-
historickému vývoju človeka 
vedia, kde sa Gánovce nachá-
dzajú. No i napriek tomu im 
sláva život v obci neuľahčila. 

„Našou snahou bolo, aby 
práve tu, v mieste náleziska, 
bola zriadená expozícia. Po-
darilo sa nám to až teraz. V 
súčasnosti sa v Podtatranskom 
múzeu robí rekonštrukcia a na 
základe dobrej spolupráce s ve-
dením múzea nám bola expo-
zícia zapožičaná. Privítali sme 

to. Uvažujeme aj do budúcna, 
aby v našej obci takáto, ale stá-
la expozícia, vznikla. Našou 
snahou je výstavba informač-
ného strediska, ktoré by za-
hŕňalo aj expozíciu,“ uviedla 
Alžbeta Čekovská, starostka 
obce Gánovce.  

Na výstave sú prezentované 
archeologické a paleontolo-
gické nálezy.  K najznámejším 
bezpochyby patrí výliatok 
mozgovne včasného nean-
drtálca, ktorý objavil v roku 
1926 kamenársky majster K. 
Koky a následne zachránil 
J. Patrbok. Dnes už histori-
ci vedia, že išlo o ženu. Prvá 
písomná zmienka o obci je 
z roku 1317, ale život v ka-
tastri obce siaha ďaleko do 
minulosti. Medzi najdôležitej-
šie archeologické lokality patrí 
bezpochyby poloha Hrádok. 
Pri ťažbe travertínu od r. 1870 
sa tu nachádzalo  množstvo 
archeologických i paleonto-
logických nálezov, z ktorých 
časť je v zahraničných múze-
ách, menšia časť v Národnom 
múzeu v Prahe a v Podtat-
ranskom múzeu v Poprade. 

Pri revíznom 
výskume v r. 
1955 - 1956 sa 
na tomto ná-
lezisku objavi-
li ďalšie kosti 
neandertálcov. 
Patrili nedospe-
lému jedincovi. 
Ide o najstaršie 
antropologické 
nálezy na území 
býv. Českoslo-

venska (staré 120 000 rokov), 
ktoré zaraďujeme do stredné-
ho paleolitu. Okrem antro-
pologických nálezov do tohto 
obdobia zaraďujeme početné 
kosti ulovených pleistocén-
nych zvierat a štiepanú ka-
mennú industriu, zhotovenú z 
kremeňa a rádiolaritov. Menej 
výrazné stopy osídlenia ar-
cheológovia zaznamenávajú z 
mladého paleolitu, ktoré pat-
ria kultúre gravettien (25 000 
rokov pred n. l.).  Na nálezisku 
sa našlo množstvo artefaktov 
od doby kamennej až po dobu 
bronzovú. 

„Už profesor Vlček skonš- 
tatoval, že ide o mozgovňu 
ženy, čo je celosvetový unikát. 
Skamenelý mozog neandrtál-
skej ženy preslávil Slovensko. 
Pri dnešných výskumoch DNA 
sa ukazuje, že máme v našej 
DNA nizulinké percento DNA 
aj neandrtálca, čo je prevratný 
objav, pretože potvrdzuje, že 
neandrtálci žili aj v Európe, nie-
len v Afrike, ako sa do nedáv-
na uvádzalo. Človek neandr- 
tálsky vymrel pred 40 000 tis. 
rokmi a naša mozgovňa ženy 
má zhruba 105 000 tis. rokov. 
V strednej Európe je takýchto 
nálezísk iba niekoľko, v Nemec-
ku – údolie Neanderthal, Kra-
pina v Chorvátsku,“ objasnila 
Magdaléna Bekessová, riadi-
teľka Podtatranského múzea v 
Poprade. 

Vybrané zbierkové pred-
mety zo stálej expozície 
Podtatranského múzea sú 
prezentované pútavou for-
mou, ktoré ozvláštnia každú 

Svetový unikát sa vrátil do Gánoviec

hodinu biológie, geológie, de-
jepisu či iného vyučovacieho 
predmetu, pretože prezentu-
jú živočíšnu i rastlinnú ríšu 
a zachytávajú vývoj človeka. 
„Sú tu skameneliny a odtlačky 
kosti mamuta, slony lesné, no-
sorožce, rôzne zuby koňa, tura 
a veľa odtlačkov lístia a plodov. 
Väčšina z nich vznikla zv pos- 
lednom medziľadovom obdo-
bí,“ povedala spoluautorka 
koncepcie výstavy Daniela 
Mlynárčiková. 

V obci pôsobí Občianske 
združenie (OZ) Neandrtal, 
ktorého cieľom je chrániť a 
zveľadiť svetoznáme nálezis-
ko pravekého človeka (Homo 
Neanderthalensis) v lokali-
te Hrádok. Členovia OZ  sa 
značnou mierou na príprave 
výstavy a propagácií nálezis-
ka. „Z môjho pohľadu sa stal 
malý zázrak, že sa nám poda-
rilo dostať do Gánoviec fosílie 
a paleontologické nálezy, kto-
ré odtiaľ pochádzajú. Ľudia 
vedia, že tu bol lom, ale čo sa 

tu našlo a že je to aj vzácne, 
o tom vôbec nevedia. Dúfam,  
že sa nám to podarí spropa-
govať a ľuďom sa zvýši po-
vedomie,“ povedal Gánov-
čan Karol Piovarcsy, geológ  
a predseda správnej rady OZ 
Neandrtal. Do činnosti OZ 
spadá realizovanie a organi-
zovanie výskumu a priesku-
mu náleziska a jeho využíva-
nie na náučné, prezentačné a 
návštevnícke účely. Podporuje 
rozvoj cestovného ruchu v 
obci a priľahlého regiónu a 
taktiež prispieva k ochrane a 
tvorbe životného prostredia. 
Vďaka OZ sa areál náleziska 
podaril zatraktívniť. V ostat-
ných rokoch OZ organizuje 
umelecké sympózia, na ktoré 
prichádzajú umelci z rôznych 
krajín. Aj vďaka podpore a 
obetavosti pár nadšencov sa 
nálezisko v Gánovciach dostá-
va do povedomia ľudí z rôz-
nych končín nielen doma, ale 
i v zahraničí.  (pks)

ku v  kežmarskej nemocnici 
prístroj Siemens Emotion 
16 slice v  hodnote do 300 
tisíc eur. Pracovisko by bolo 
zabezpečené erudovaným 
personálom, ktorý vedie Slo-
venka roka 2015 v kategórii 
zdravotníctvo, primárka rá-
diodiagnostického oddelenia 
MUDr. Elena Loumová. 

Hlavným poslaním CT 
pracoviska je diagnostika 
ochorení všetkých orgáno-
vých systémov, angiografické 
vyšetrenia a  stagingové vy-
šetrenia onkologických pa-
cientov. „Zakúpenie nového 
CT prístroja a prevádzkova-
nia pracoviska v kežmarskej 
nemocnici by bolo obrovským 
prínosom nielen pre pacien-
tov, ale tiež lekárov oddele-
ní a  odborných ambulancií. 
Základom každej nemocni-
ce je okrem operačnej sály 
i  diagnostika. Tomograf je 
dnes už takmer štandard, je 

to srdce nemocnice. Preto by 
som bol veľmi rád, keby sme 
mohli prevádzkovať praco-
visko v Kežmarku a pomáhať 
pacientom v  ďalšom okrese. 
Našou najvýraznejšou konku-
renčnou výhodou je, že máme 
dostatok erudovaného perso-
nálu ako na vyhotovenie CT 
snímky, tak i na popis, lebo to 
je najdôležitejšou časťou CT 
vyšetrenia,“ povedal riaditeľ 
nemocnice Mgr. Miroslav 
Jaška.

Modernejšie, rýchlejšie 
a  bezpečnejšie vyšetrenie. 
To je len malý počet výhod, 
ktoré čakajú na tisíce pacien-
tov, ktorí by mohli využívať  
počítačový tomograf v  kež-
marskej nemocnici. Plne 
digitálny 16-vrstvový CT 
prístroj disponuje vysokou 
rozlišovacou schopnosťou, 
vďaka čomu dodá lekárom 
viac informácií v  podstatne 
kratšom čase. Toto moderné 

zariadenie je schopné na zák- 
lade jediného skenovania, 
vyhotoviť množstvo snímok, 
ktoré je môže spracovať aj 
trojrozmerne. Prístroj má 
množstvo ďalších výhod 
a  technických vymožeností, 
dokáže napríklad optimalizo-
vať dávku žiarenia a diagnos-
tik má možnosť  upraviť si 3D 
obraz podľa potreby. „Vyšetre-
nie na počítačovom tomografe 
predstavuje pre telo radiačnú 
záťaž, ktorú je možné týmto 
prístrojom znížiť, aj pri zacho-
vaní dostatočného rozlíšenia 
pre hodnotenie. Považujem to 
za veľmi dôležité. Súčasťou do-
dávky je špičková popisovacia 
stanica, ktorá slúži lekárom 
na spracovanie získaných ob-
razov a ich rekonštrukcie,“ vy-
svetlila primárka rádiodiag- 
nostického oddelenia levoč-
skej nemocnice MUDr. Elena 
Loumová (na snímke). 

  (mcs)

Nočné predstavenie v Kež-
marskom hrade na motívy 
románu Nory Baráthovej Kr-
vavé dejiny XIII. – Aj zradcom 
sa odpúšťa nebude chýbať ani 
počas festivalu EĽRO. Jeden 
z menej známych, zato veľmi 
pôsobivých príbehov kež-
marskej histórie, si priamo v 
expozícii hradu môžete vy-
chutnať 9. – 11. júla. Do hradu 
sa vstupuje každých 15 minút 
približne v 50-členných skupi-
nách. Predstavenie trvá 80 mi-
nút a počas neho prejdete ce-
lým hradom. Vstupné v pred-
predaji 5 €, na mieste 6 €.

Aj zradcom sa odpúšťa

A. Čekovská, M. Bekessová, D. Mlynarčíková a K. Piovarcsy.
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Len nedávno sa pozornosť 
slovenskej verejnosti, najmä 
tej športovej, upriamila na 
„celosvetovú” udalosť - pre-
teky, Okolo Slovenska. Pre 
menej znalých, išlo o cyklis-
tické preteky, ktoré obsaho-
vali päť etáp. Viedli zo Šiah 
cez Telgárt do Popradu a nás- 
ledne cez Nové mesto nad 
Váhom do Bratislavy. O tom, 
že v poli porazených sa ocit-
nem aj ja, som netušil. Čo sa 
vlastne stalo?

Druhá etapa viedla z Tel-
gártu do Popradu, kde okolo 
13.30 h cyklistický peletón 
prechádzal Kežmarkom. Zho- 
dou okolností som sa ako 
vodič dodávky  nachádzal 
na hlavnej ceste tesne pred 
Kežmarkom, keď v tom sa v 
protismere vysokou rýchlos-
ťou vyrútila policajná Škoda 
Superb a len-len že sme sa 
nezrazili. Prednú ľavú časť 
dodávky minula o milimetre. 
Celá posádka sme s osta-
li bez slov a asi všetci sme 
premýšľali, čo sa mohlo stať. 
Z nemého úžasu nás nevy-
trhli ani mihajúce sa farby na 
cyklistických dresoch prvého 
peletónu. To sme ešte netu-
šili čo nás čaká. Po vjazde 
do Kežmarku sme pokračo-
vali po hlavnej ceste, kde pri  
budove Tatraľanu sa situácia 
zopakovala, tentokrát policajt 
sedel na motorke. To, čo sa 
stalo potom, mi opäť vyrazilo 
dych. Keď sa policajt dostal 
na úroveň dodávky, päsťou  
odbil spätné zrkadlo dodáv-
ky. A zase sme ani nevnímali 
okoloidúcich cyklistov. Vo-
zidlo som zastavil, zapol som 
výstražné svetlá a zavolal na 
linku 158. Oznámil som, že 
sa stala dopravná nehoda, 
pretože, ak je škoda aj jedno 
euro, ale účastníkom je poli-
cajt, ide o dopravnú nehodu.  
Policajt na operačnom stre-
disku mi oznámil, že mám 
počkať na kolegu z  ,,neho-
dovky”, pretože pri Lidli v 
Kežmarku sa stala dopravná 
nehoda a bolo tam zraze-
né dieťa. Zhodou okolností 
niekoľko desiatok metrov 
od nás. Vzhľadom k tomu, 
že ,,nehodovka” ani do pol 
hodiny neprišla a mal som 
stretnutie s obchodným part-
nerom, odišiel som a opravu 
vzal na svoje plecia.

Čo dodať na záver? Stal 
som sa svedkom toho, že 
ten, čo má pomáhať a chrá-
niť, robí úplný opak. Úmy-
selne zničil cudzí majetok. 
Dôvod jeho konania sa už 
nikdy nedozviem.  Arogan-
cia? Pocit nadradenosti? 
Ego?  Neviem! Každopádne, 
dotyčný za to potrestaný ni-
kdy nebude. Koľko je v tejto  
spoločnosti takých, ktorí do-
stali moc s tým, aby obča-
nom slúžili. Nemám na mysli 
len policajtov, ale aj politikov, 
úradníkov a iných verejných 
funkcionárov. Koľkí sú pocti-
ví a koľkí v tomto štáte môžu 
konať čokoľvek s úmyslom 
vlastného obohatenia, aro-
gancie a dešpektu bez aké-
hokoľvek trestu. 

 Daniel Bardy, Poprad

Pomáhať 
a chrániť

Na okraj Pozvánky
Sima Martausová 

Na hrade Ľubovňa bude 
dnes večer o 19. h koncerto-
vať Sima Martausová s kape-
lou. Vstupné je 12 € (predaj 
v pokladni hradu a skanzenu, 
v DJK a Informačnom centre 
mesta v Starej Ľubovni).

Dielničky včeličky
V parku pred hotelom Slo-

van v T. Lomnici bude dnes, 
1. júla od 18.30 do 20.30 
h detský kútik. Kreatívne 
a voňavé Tvorivé dielničky 
včeličky budú spojené s rozp- 
rávaním o živote vo včelom 
úli. Vstup voľný.

Cluster ensemble 
Multimediálne predstave-

nie s hudbou Philipa Glassa, 
videoprojekciou a tancom, 
Cluster ensemble - Music 
With Changing Parts (Philip 
Glass) organizuje Tatranská 
galéria v Poprade v stredu  
1. júla o 18. h. 

Festival Eurochestries
V rámci festivalu mlá- 

dežn íckych  o rches t rov 
a zborov Šengenský polud-
ník  Eurochestries sa konajú 
koncerty aj vo Vysokých 
Tatrách. Miešaný zbor Sliez-
skej univerzity z Cieszyne 
v Poľsku Harmonia vystúpi 
v Kostole sv. Petra a Pavla 
v Novom Smokovci v stre-
du 1. júla o 18. h.  V altánku 
v parku v Tatranskej Lomnici 
bude v piatok 3. júla o 17. h 
koncert  zboru Manilskej 
univerzity z Filipín Manila 
Chorale. Program dycho-
vého kvarteto z Maďarska, 
s hosťujúcim flautovým duom 
z Ruska Slidebones Quartet, 
si vychutnajú diváci v areá-
li Kúpeľov Nový Smokovec 
v sobotu 4. júla o 17.30 h. 
Príbehy, filmy, rozprávanie

Rozprávanie a prezentácia 
Ivany Figovej o putovaní za 
príbehmi Príbeh tisíc a jed-
nej náušnice VIII. si vypočujú 
návštevníci kaviarne a čajov-
ne U vlka v Starom Smokov-
ci vo štvrtok 2. júla o 19. h. 
Vstupné 2 €. V piatok 3. júla 
tu premietnu film režiséra 
Pavla Barabáša Žiť pre vá-
šeň a v utorok 7. júla o 19. 
h francúzsky film Himaláje, 
chodník do neba. Vstupné 
1 €. Rozprávanie o tatran-
ských štítoch i dolinách, cha-
tách, turistických chodníkoch 
a plánovaní túr v podaní 
predsedu DZ HZS V. Tatry 
Jaroslava Švorca Poznáva-
me Vysoké Tatry pripravujú 
v čajovni na pondelok 6. júla 
o 19. h. Vstup voľný. Rezer-
vácie na: uvlka@kaviare-
nacajovnauvlka.sk a 0908 
704 412.

S Michalom Sabovčíkom
V Art clube Tatranskej 

galérie sa vo štvrtok 2. júla 
o 19. h uskutoční prednáška 
a beseda s Michalom Sabov-
číkom, ktorý bude rozprávať 
o motivácii a vášni pre leze-
nie, priateľstve na horách, 
cestovaní a dobrodružstve.

Poetika v hudbe
To najlepšie z celoštátnej 

súťaže Jazykový kvet 2015 
v podaní študentova  učiteľov 
Strednej zdravotníckej školy 
a Gymnázia Kukučínova Pop- 
rad v sprievode hudobného 
kvinteta La Speranza zaznie 
v programe Birtish Night Out/
Poetika v hudbe na Nám. sv. 
Egídia v Poprade vo štvrtok 
2. júla o 20. h.

Hlasné povely piráta Jacka 
Sparrowa a jeho pomocníka, 
detský smiech, rôznorodé 
súťaže, naháňačky, skákanie, 
ryžovanie zlata, ale aj tvori-
vé dielne, maľovanie na tvár, 
usmiate tváre tých najmlad-
ších i tých najstarších a k tomu 
lákavá vôňa variaceho sa gu-
lášu... taký bol Family Day 
spoločnosti Schüle Slovakia 
predminulú sobotu v  areá- 
li základnej školy vo Veľkej. 

„Je to firemné podujatie, 
ktoré robíme pre zamestnan-
cov spoločnosti a  ich rodin-
ných príslušníkov. Je zame-
rané predovšetkým na deti, 
keďže v  júni je aj Deň detí. 
Každý rok sa snažíme prip- 
raviť zaujímavý a  vždy iný 
program, ktorý by urobil ra-
dosť nielen deťom, ale aj dos- 
pelým. Ale jedno, čo majú 
tieto naše stretnutia spoloč-
né, je varenie výborného gu-
lášu našimi už osvedčenými 
„gulašovníkmi“. Okrem toho, 
že to vedia urobiť dobre, je 
to aj ich koníček ,“ poveda-
la Ing. Adriana Navrátilová, 
ktorá mala na starosti práve 
organizáciu tohto športovo-
-kultúrneho dňa. Dodala, že 
je to aj forma ocenenia práce 
zamestnancov spoločnosti 
a  robia to najmä preto, aby 
sa  ľudia spoznali navzájom. 
„Nie iba zamestnanci, ale aby 
aj ich rodiny mali možnosť 
stretnúť sa, spoznať sa na-
vzájom a utužiť dobré vzťahy 
nielen na pracovisku, ale aj 
súkromne. A deti tu zase cho-
dia radi, pretože vždy dostanú 

pekný darček. Snažíme sa, aby 
to bolo vždy niečo iné, niečo 
nové, čo by deti zaujímalo 
a bavilo,“ doplnila. 

Tieto dni rodín majú v spo- 
ločnosti už dlhú tradíciu 
a  podľa počtu účastníkov 
možno povedať, že zamest-
nancom, hlavne tým, ktorí 
majú malé deti, sa tieto ne-
formálne stretnutia pozdá-
vajú. Veď aj tohto roku sa ich 
stretlo okolo 160 a všetci sa 
snažili, aby hlavne deti si svoj 
deň užili. Ako nám povedala  
pani Jana, jedna zo zamest-
nankýň, ktorá v spoločnosti 
pracuje šesť rokov, prišli hlav-
ne kvôli deťom, aby sa spolu 
zabavili. „Musím priznať, že 
čím sú deti staršie,tým menej 
chcú chodiť na podujatia pre 
deti. Ale program je pekný, 
páči sa im, vyskáču sa, dos- 
tanú pekné darčeky. Ale aj pre 
nás sú to dobré stretnutia. Veď 
obyčajne sa v práci stretávam 
len s  ľuďmi na zmene. Ľudí 
z  iných zmien ani nepozná-
me. Myslím, že odkedy sme 
začali robiť na zmeny, na tieto 
stretnutia chodí aj menej ľudí, 
pretože časť musí pracovať. 
Ale možno je to len tým, že aj 
im už deti vyrástli a hrať sa 
s menšími už nechcú.“

„Náš Family Day výrobu 
nenarúša, ale ak sú zamest-
nanci, ktorí majú o stretnu-
tie záujem, nie je problém si 
zmenu vymeniť. 

Posedenie pre dospelých 
bolo ale tiež príjemné, hlav-
ne keď sa deti zabávali s ani-
mátormi spoločnosti Ella 

Guláš musí byť navarený tak, ako sa patrí
Event a rodičia ich len letmo 
kontrolovali. Martin, ktorý 
je „len rodinným prísluš-
níkom“ prišiel hlavne kvôli 
zábave a  ľuďom, s  ktorými 
sa tak stretne aspoň raz za 
rok. Syn, ale aj spolupracov-
níci boli dôvodom, prečo 
na Family day prišiel aj pán 
Marián, ktorý v spoločnosti 
pracuje už 13 rokov. Už na 
prvý pohľad postarší pán, 
ktorý ale vo firme pracoval 
osem rokov a dnes je už na 
dôchodku nám povedal, že 
hlavne kvôli vnučke, pretože 
je tu dobrý program a dobrá 
zábava.

„Ešte zo pätnásť minút a už 
môžete prísť na guláš,“ po-
čuť gulášmajsterku Majku 
Madáčiovú, na ktorú Ing. 
Zdenka Maličká, zastupujú-
ca vedenie firmy prezradila, 
že je to človek, ktorý tomuto 
dňu a gulášu obetuje aj dušu. 
„Veľmi jej na tom záleží a nie 
je jej jedno, aký guláš bude. 
Musí byť navarený tak, ako 
sa patrí. Majka je jednoducho 
náš talizman,“ ukončila.

Musíme ale povedať, že 
tých gulášmajstrov, šikovne 
sa zvŕtajúcich okolo troch 
kotlov, vždy niečo krájajú-
cich, či miešajúcich bolo 
podstatne viac. Veď ho varili 
z 50 kg mäsa, zvlášť pre dos- 
pelých a zvlášť pre deti! Na 
našu otázku, či to predsa len 
nie je veľa?, nám Majka pove-
dala, že vôbec. „Varili sme už 
aj pre viac ľudí, takže čo tam 
250 porcií?“ „A keď sa všetko 
nepoje?“, pýtame sa? „Odne-
sieme ho do firmy, našim ko-
legom, ktorí pracujú a varili 
sme už s tým, aby ostalo aj pre 
obidve zmeny.“

„Sme super kolektív a naši 
kuchári obzvlášť. Každý rok 
si určíme farbu, v ktorej budú 
variť našu pochúťku a pozrite, 
Majke ešte aj rám okuliarov 
pasuje k tejto farbe... Ale te-
raz vážnejšie. Za tie roky, čo 
Family Day pripravujeme, 
patrí naša veľká vďaka práve 
kuchárom. Ostatní sa zabá-
vajú, či oddychujú a oni pra-
videlne obetujú svoj voľný čas 
a energiu, prídu zavčas rána 

a pripravia fantastický guláš. 
Klobúk dole pred nimi, preto-
že do gulášu dokážu „vložiť“ 
svoje srdce a preto je ich guláš 
ten najlepší na svete,“ vyhod-
notila Z. Maličká. 

A ako vníma tieto rodin-
né stretnutia vedenie firmy? 
„Ide nám hlavne o  to, aby 
okrem pracovného nasadenia, 
ktoré celý rok od ľudí vyžadu-
jeme, resp. je to nevyhnutné, 
aby firma prosperovala, tak sa 
snažíme aj takýmto spôsobom 
vytvoriť pocit spolupatričnos-
ti, uvoľnenia, spoločnej zába-
vy aj na takomto podujatí. Sú 
tu nielen zamestnanci, ale aj 
manželia, manželky, deti, sta-
rí otcovia a ako vidíte, dokážu 
sa spoločne potešiť. Je to veľmi 
dobré a aj nás to teší, že je tu 
takáto nálada,“ ukončila Z. 
Maličká.

O  chvíľu si už každý po-
chutnával na dobrom guláši 
a  po dobom obede a  pri-
meranom „výdychu“ začali 
športové zápolenia dospe-
lých. Ťažko povedať, kto mal 
väčšiu radosť. Či tí menší, 
keď videli vystrájať svojich 
rodičov, alebo tí väčší, keď sa 
deti unavené, ale šťastné po-
maly zbierali domov. 

Family Day Schüle Slo-
vakia sa tak, ako každý rok, 
opäť vydaril a  už dnes sa 
hlavne deti tešia na Mikulá-
ša, keď sa opäť všetci stretnú 
na ďalšej obľúbenej firemnej 
akcii.   (pkr)
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The Chris Byars Quartet
Špičkové newyorské jazzo-

vé kvarteto The Chris Byars 
Quartet, ktoré hrá americký 
jazz i úpravy slovenských ľu-
dových piesní bude koncer-
tovať v rámci Kežmarského 
kultúrneho leta 2015 na Hlav-
nom námestí v piatok 3. júla 
o 16.30 h. Pre žiakov ZUŠ a ši-
rokú verejnosť bude od 13. h 
v MsKS v Kežmarku hudobný 
workshop.

Dni humoru na Spiši
V rámci Dní humoru na Spi-

ši vystúpi popradské divadlo 
Commedia v parku pred Re-
dutou v Spišskej Novej Vsi 
v piatok 3. júla o 15. h na otvo-
rení podujatia s komédiou D. 
Dušeka, F. Liptáka a M. Šulí-
ka Zabíjačka a sobotu 4. jú- 
la o 21. h s hrou W. Shakespe-
ara Skrotenie zlej ženy. Dni 
humoru na Spiši s bohatým 
zaujímavým programom sa 
konajú 3. – 5. júla v centre Sp. 
Novej Vsi.

Genius Loci Levoča
V Art clube Tatranskej ga-

lérie v Poprade sa v piatok 
3. júla o 18. h uskutoční I. 
multimediálne predstavenie 
Genius Loci Levoča 2015 (z 
cyklu:...obrazy času...).

Love 4 Money
Funky pop kapela Love 

4 Money, ktorá účinkuje v zlo- 
žení Matúš Kľúčik - gitara, 
Andy Groll - basgitara, Karol 
Havlovič - bicie nástroje, Peter 
“Rafik” Raitl – perkusie, Jozef 
Chorvát - trombón, vokály, 
klávesy, Marián Jaslovský - 
saxofón a flauta, ale aj kláve-
sové nástroje, Mišo Mikušiak 
– trúbka a Tomáš Palonder – 
spev vystúpi na Nám. sv. Egí-
dia v Poprade v piatok 3. júla 
o 19. h.

World jazz
Café Hoepfner v hoteli 

Smokovec v St. Smokovci po-
zýva na World jazz v sobotu 
4. júla o 19. h. Účinkujú Arpi 
Farkaš a Adrián Szajko z Rož-
ňavy. Vstup voľný.

Ženský zákon 
Spišské divadlo v Sp. Novej 

Vsi uvedie v piatok 3. júla hru 
s pesničkami J. Mokoša Jáno-
šík alebo pravda je len jedna 
- vstupné 6 € a v sobotu 4. júla 
slovenskú klasiku J. G. Tajov-
ského v spišskom nárečí Žen-
ský zákon (po špiski), vstupné 
5 €. Obe predstavenia začí-
najú o 19. h.

O najlepšie batizovské 
pirohy

Štvrtý ročník súťaže O naj-
lepšie batizovské pirohy orga-
nizuje komisia športu a mláde-
že pri OcZ v Batizovciach v so-
botu 4. júla v parku pri Guličke. 
Od 9. do 10. h bude príprava 
a o 10. h štart súťaže. Maxi-
málne štvorčlenné družst- 
vá budú pripravovať tradičné 
batizovské pirohy, plnené ze-
miakmi a inými pochutinami, 
posypané slaným tvarohom 
a vypečenou slaninkou. Sú-
ťažnú vzorku – tanier so 6 ks 
pirohov súťažiaci predložia 
porote, zloženej z profesionál-
neho kuchára a 2 domácich 
znalcov. Hodnotiť sa bude čas 
prípravy, ale aj vzhľad, spôsob 
prípravy a predovšetkým chuť 
tradičnej domácej pochutiny.

Slávnosti pod hradom
Cyrilometodské slávnosti 

pod hradom Ľubovňa budú 
v nedeľu 5. júla od 9. h. Sú-
časťou bude i koncert ľudovej 
hudby.

Pozvánky

V piatok a sobotu privítala 
obec Hniezdne takmer 15 ti-
síc návštevníkov. Deň otvore-
ných dverí v Nestville Parku 
teda patril všetkým tým, ktorí 
hľadali dobrú zábavu, ro-
dinný výlet s deťmi, starými 
rodičmi, stretnutia s priateľ-
mi, oddych a  relax pri dob-
rej hudbe, s dobrým jedlom, 
dobrým pitím a  to všetko 
obohatené o  rôzne zábavné 
či adrenalínové atrakcie pre 
deti a dospelých. Veľkým ťa-
hákom boli aj najsilnejší muži 
Európy, ktorí si svoje sily pri-
šli zmerať v rámci Európske-
ho pohára Nestville Strong 
Man. Ale samozrejme, aj naj-
známejšie kapely a interpréti 
rôznych žánrov, z  ktorých 
si každý vybral toho svojho, 
najobľúbenejšieho. K dobrej 
nálade prispievali i moderá-
tori Kamil Konkoľ a  Štefan 
Skrúcaný. Mnohí sa však te-
šili aj na Nestville párty, kto-
rá trvala z piatku na sobotu 
do tretej hodiny rannej a  tá 
sobotňajšia sa pretiahla do 
skorého nedeľného rána pri 
hudbe najvychytenejších sve-
tových DJ-ov. 

Všetci, ktorí prišli, neľu-
tovali, pretože vynikajúca 
organizácia,  starostlivosť 
o návštevníkov, od detí až po 
dospelých, je pre Deň otvore-
ných dverí v Nestville Parku 
v Hniezdnom typická a smelo 
môžeme povedať, aj povestná.

„Tým, že sme prešli do dvoj-
dňového festivalu, piatok bol 
pre nás premiérou a skúškou. 
Boli sme prekvapení z účasti, 
pretože prvý deň festivalu sa 
predalo okolo štyritisíc lístkov. 
Pripravené boli zaujímavé 
a početné súťaže. Už dvojdňo-

vý festival bol pre návštevníkov 
niečím novým,“ povedal nám 
Ing. František Strela, manažér 
Nestville Parku a doplnil, že 
v sobotňajšom programe vys- 
túpili veľmi silní interpréti, 
ktorí sú pre návštevníkov veľ-
kým lákadlom. Ale nie iba pre 
dospelých, veď celé piatkové 
dopoludnie patrilo deťom.

Po skúsenostiach z minu-
lých rokov už organizátori ve-
dia, že ľudia si v kalendári so-
botu, keď je Deň otvorených 
dverí, vyhradzujú miesto 
vopred a do Hniezdneho, do 
Nestville Parku, chodia každý 
rok hlavne preto, aby zažili 
jedinečné podujatie s  vyni-
kajúcou atmosférou a  zába-
vou. Pre tisícky divákov boli 
veľkým lákadlom silní chlapi 
– svetová a európska špička, 
ktorá na Nestville Strong Man 
chodí veľmi rada a v podstate 
tu založili peknú tradíciu. 

Vladimír Batik, prezident 
Slovenskej asociácie silných 
mužov konštatoval, že za tie 
roky, odkedy sa tomuto špor-
tu venuje, už na Slovensku 
vybudovali dobrú základňu 
a  súčasne organizujú a  zú-
častňujú sa rôznych súťa-
ží, či už o  Slovenský pohár, 
Čs.,  Streoeurópsky, Európsky 
či Svetový pohár, v  ktorých 
bodujú. „Tento šport ide a keď- 
že treba povedať pravdu, je aj 
o sponzoroch a v Hniezdnom 
sú sponzori vďační, naši ľudia 
tu radi chodia. Sme si vedomí, 
že nech sa objavíme kdekoľvek, 
aj na periférii mesta, od dvoch 
do päťtisíc ľudí vždy príde,“ 
pousmial sa V. Batik. 

A  súboje o  Európsky po-
hár sú zaujímavé azda pre 
všetkých silných mužov a do 

Na Open Day v Nestville Parku 
prišlo takmer 15 tisíc návštevníkov

Hniezdneho ich tohto roku 
prišlo 14 z  desiatich krajín 
Európy. „Nestville Strong Man 
sa už stáva tradíciou a rok čo 
rok posúvame latku vyššie. Sme 
radi, že u divákov si táto súťaž 
našla miesto a že sme takí jedi-
neční v tom, že silných mužov 
podporujeme. Veď aj v tom je 
sila tohto krásneho regiónu se-
verného Spiša a v Nestville Par-
ku sa táto sila skĺbila do jedné-
ho,“ poznamenal F. Strela. 

Divákom v Hniezdom sa v 
skvelej forme predstavilo dva-
násť najsilnejších mužov z 11 
krajín, ktorí v piatich kolách 
bojovali o Pohár Európy. Boli 
to Mateusz Baron z Poľska, 
víťaz Arnold Classic Strong-
man amatér 2011 a víťaz Nest- 
ville Strong Man 2015 (na 
snímke v strede dole), s  cel-
kovým počtom 56,5 boda, 
Konstantin Ilyin z Ukrajiny, 
dvojnásobný držiteľ Stre-
doeurópskeho pohára (2. 

miesto - 52 b), Salius Bruso-
kas z Litvy, účastník svetovej 
série Strongman Champions 
League (3. miesto -  46,5 b), 
Igor Petrík, najsilnejší Slovák 
pre rok 2014/2015 (4. - 41,5 
b) (vpravo dole), Bjorn André 
Solvang zo Švédska, účastník 
Strongman Champions Lea-
gue (5.), Ivan Hryhorovskyj 
z Ukrajiny, niekoľkonásobný 
víťaz Karpatského medveďa 
(6.), Volodymyr Cyfra, naj-
mladší pretekár Bieloruska 
(7.), Slovák Marek Tóth (8.), 
Čech Jiří Žaloudek, účast-
ník zimnej olympiády (9.), 
Slovinec Primož Avguštin, 
účastník Herkula Open 2012 
(10.), Tim Enersen z  Nór-
ska, účastník Champions 
League Strongman U110 
kg (11.) a  Sucman Rodion, 
najsilnejší muž z  Moldav-
ska, ktorý pre problémy na 
ukrajinských hraniciach síce 
zmeškal, ale s  o  to väčšou 

vervou sa do súťaže zapojil.  
A  v akých disciplínach sú-
ťažili? V  prvom rade netra-
dičných – dvíhali nad hlavu 
guľatinu (140 kg), prenášali 
betónové 150 kg vážiace kufre 
v každej ruke, superyoke – na 
pleciach prenášali 400 kg zá-
ťaž, mŕtvy ťah so záťažou 300 
kg a  v poslednej disciplíne 
prehadzovali 150 kg vážiacu 
guľu cez prekážku. 

Bola to poriadna zábava 
a človeku sa nechcelo veriť, čo 
je v ľudských silách a hlavne 
v  mužských svaloch. Aby aj 
diváci mali možnosť vyskúšať 
si o aké výkony ide, odvážni 
muži z publika sa zapojili do 
diváckej súťaže a  vyskúšali 
si „kačacou chôdzou“, teda 
obojručne, odniesť jeden 150 
kg betónový kufor.

Po slávnostnom vyhlásení 
víťazov vlastne kolotoč dobrej 
hudby a skvelej zábavy pokra-
čoval až do rána.  (red)

Dokončenie z 1. strany
„Preto je dnes podľa mňa 

našou morálnou povinnosťou 
pomôcť týmto ľuďom a vytvo-
riť podmienky, aby ich život 
neskončil ani v Afrike, ani na 
Blízkom Východe či v rozbú-
rených vodách Stredozemné-
ho mora...“

Často skloňovaný argu-
ment hrozby islamizácie 
Európy však berie tento cha-
rizmatický muž veľmi vážne. 
„Ak existujú hrozby islamizá-
cie Európy, určite neprichá-
dzajú od niekoľko tisíc zúfal-
cov, ktorí sa snažia zachrániť. 

Osoby, podozrivé z terorizmu, 
sa do Európy nebudú dostávať 
touto cestou. To predsa nedá-
va zmysel. Prečo by takto ris-
kovali vlastné životy? Reálna 
teroristická hrozba existuje, 
ale nepramení z tejto vlny 
migrácie. Tkvie v aktivitách 
teroristických organizácií, 
ktoré už pôsobia dlhodobo. 
Pramení z toho, že na Blíz-
kom východe sa presadzuje 
politická sila, ktorá je otvo-
rene nepriateľská voči nám 
a to je organizácia Islamský 
štát, ktorá chce v skutočnos-
ti zadusiť celý západný svet, 

západnú demokraciu a libe-
rálno-demokratický režim. 
A ten určite nebude prenikať 
do Európy prostredníctvom 
zúfalých migrantov. Tieto dve 
otázky treba podľa mňa raz 
a navždy oddeliť.“

Grigorija Mesežnikova 
médiá citujú často. Ich úlo-
hou všeobecne, je podľa jeho 
slov, najmä podávať korektné 
informácie. „V súčasnej geo-
-politickej situácii je táto úlo-
ha médií i mienkotvorných 
osobností, akými sú naprík- 
lad politici, ešte dôležitejšia. 
Ale musíme vychádzať z rea-

lity. Mnohí politici, samozrej-
me, mnohé otázky využívajú 
na svoju vlastnú profiláciu, 
na vytĺkanie politického ka-
pitálu, na získanie bodov v 
predvolebnej kampani. Preto 
si myslím, že táto otázka sa 
vo viacerých krajinách stane 
predmetom politických dis-
kusií, v rámci ktorých budú 
zaznievať nie vždy korektné 
argumenty.“ O to dôležitejšia 
bude teda podľa G. Mesežni-
kova  práca najmä serióznej-
ších médií, ktoré túto proble-
matiku nebudú podávať pok- 
riveným a manipulatívnym 

spôsobom. Médií, ktoré 
budú hľadať súvislosti a in-
formovať ľudí o  naozaj re-
álnom stave. „Pri prijímaní 
informácií treba vždy konkre-
tizovať a uvedomiť si,  o aké 
médium či príspevok ide. Mé-
diá sú v podstate arénou dis-
kusií. A ak poskytujú priestor 
rôznym názorom, vrátane 
tých, ktoré pochádzajú od 
odborníkov, ktorí informácie 
o danej problematike podáva-
jú menej spolitizovaným spô-
sobom, môžu byť spoľahlivým 
zdrojom informácií.“  

P. Vargová  

politickým analytikom Grigorijom Mesežnikovom



Ing. Patrik Františka

Marián Chromek

Som poslancom v  Obec-
nom zastupiteľstve už 3. vo-
lebné obdobie. 

Stále som podporoval 
a budem podporovať návrhy 
a požiadavky našich občanov, 
ktoré preukázateľne zlepšia 
kvalitu života v Batizovciach. 
Aktívne komunikujem so sta-
rostom,  prednostom a pos- 
lancami obce.

Ako poslanec obecného 
zastupiteľstva som priprave-
ný byť nápomocný pri rozvoji 
a  modernizácii Batizoviec. 
Želám si, aby sa život v na-
šej obci posunul dopredu 
a v prospech všetkých našich 
občanov. Verím, že sa nám to 
spoločnými silami podarí.
 Pokračovanie na 2. strane

Od narodenia  ž i j em 
v  našej obci. Úspešne som 
zmaturoval na strednej elekt- 
rotechnickej škole v  L. 
Hrádku. Pre zdokonalenia 
jazyka som po štúdiu vy-
cestoval do Írskej republiky, 
kde som pracoval ako tech-
nik vyše 1,5 roka. Momen-
tálne pracujem na letisku 
v  Poprade, ako letecký me-
teorológ pre SHMÚ. Okrem 
Írska som precestoval aj 
Kanadu, Slovinsko, Rakúsko, 
Ukrajinu, Rusko a  ďalšie 
krajiny. Aktívne sa venujem 
dobrovoľnému hasičstvu 
a horolezectvu. V našej obci, 
okrem iného, ako predseda 
komisie športu a  mládeže 
chcem podporovať a povzbu-
diť mladých, ale aj dospelých 
obyvateľov k športovým akti-
vitám, vytvárať a pokračovať 
v  akciách, ktoré podporujú 
fyzickú ale aj duševnú kondí-
ciu, čo je v dnešnej uponáhľa-
nej dobe čoraz ťažšie. 

Folklór v Batizovciach ožíva
Folklórna skupina obnovi-

la svoju činnosť v marci 2015. 
Zastrešuje ju komisia sociál- 
na, vzdelávania a kultúry. V 
súčasnosti má FS Batizov-
ce  40 detí a  15 dospelých. 
Stretáva sa pravidelne na ná-
cvikoch a skúškach. Za toto 
krátke účinkovanie folklórnej 
skupiny sme sa zúčastnili na 

šiestich vystúpeniach v obci 
a okolí.

Prvé vystúpenie sa usku-
točnilo v  Batizovciach 29. 
marca 2015 na podujatí 
Krehká krása z  Batizoviec, 
po druhýkrát sme sa preds- 
tavili na veľkonočnej akcii 
v hoteli Hubert v Gerlachove. 
10. mája sme vystupovali pri 

Na podujatí v hoteli Hubert v Gerlachove sme mali tú česť prezentovať náš folklór aj prezi-
dentovi SR Andrejovi Kiskovi.

Vážení spoluobčania,

dovoľte aby som sa vám pri-
hovoril. Uvedomujem si, že 
ľudia prácu starostu naozaj 
hodnotia nie podľa slov, ale 
podľa skutkov. Samozrej-
mosťou je, že tých bude treba 
vykonať ešte veľa. Plynutím 
času sme sa opäť posunuli 
vpred a preto vás touto ces-
tou chcem informovať o nie-
ktorých udalostiach, ktoré sa 
udiali v našej obci. 

Za jednu z najdôležitejších 
vecí, ktoré sa nám spoločne 
podarilo zrealizovať, pova-
žujem otvorenie predajne 
potravín v priestoroch hote-
la Guľa a  nateraz je možné 
konštatovať, že aj priestory 
tzv. pivárne. Týmto to však 
nekončí a rokujem s ďalším 
podnikateľským subjek-
tom, ktorý by mal záujem 
o priestory reštaurácie, kto-
ré nám všetkým chýbajú. 
Vzhľadom na stav, v  akom 
sa prevádzka hotela, hlavne 
jej stredná časť nachádza, nie 
je to však jednoduché.    7. 
júna 2015 sa konalo zhro-
maždenie obyvateľov obce, 
kde sa hovorilo o  veciach 
obecných. veci. Aj napriek 
informovanosti o  stretnutí 
s  občanmi, sa tohto zhro-
maždenia zúčastnilo, podľa 
môjho názoru málo občanov, 
v  prepočte cca jedno per-
cento. Účasť je možné hod-
notiť z  rôznych uhlov poh- 
ľadu a tak k tomu zaujať po-
zitívny alebo negatívny po-
stoj „nás všetkých“ k veciam 
verejným. 

Osobne hodnotím účasť 
na zhromaždení z pozitívnej 
strany, ako prejav vašej spo-
kojnosti. Aj napriek tomu 
som pripravený každý deň 
reagovať na vaše podnety či 
kritiku a v zmysle možností 
hľadať správnu formu pomo-
ci. Na zhromaždení občanov 
som zhrnul realizáciu niekto-
rých aktivít ako sú: spustenie 

SMS systému Florián, ktorý 
je pre občanov obce ZADAR-
MO, (požiadať o  zasielanie 
SMS je možné na OcÚ kedy-
koľvek), otvorenie predajne 
potravín v priestoroch hotela 
Guľa, vyhlásenie obchod-
nej verejnej súťaže na predaj 
pozemkov v cigánskej osade, 
odkúpenie dreveného príst- 
rešku a dreveného stánku so 
šmýkačkou tzv. Guličku, kto-
rá nebola vo vlastníctve obce. 
Občania boli informovaní 
o pripravovanej rekonštruk-
cii penziónu Šafran, kde sa 
počíta s  výstavbou multi-
funkčnej haly, s  rozšírením 
reštauračných priestorov. 
O  prebiehajúcich rokova-
niach, týkajúcich sa rekon-
štrukcie obecných budov, 
ktoré by v prípade úspešnos-
ti mali byť financované zo 
zdrojov Európskej únie. Tak-
tiež som informoval obča-
nov o začatí konania vo veci 
odstránenia tzv. nelegálnych 
stavieb v cigánskej osade. Ko-
nanie bolo začaté zákonným 
spôsobom a z titulu, že stav-
ba bola realizovaná v znač-
nom rozpore s  verejnými 
záujmami chránenými záko-
nom, okrem iného aj v roz-
pore s  územným plánom. 
Územný plán obce je doku-
ment, ktorý vzniká ako vý-
sledok spolo čenskej dohody 
o  využívaní územia. Preds- 
tavuje súhrn regúl –  pod-
mienok, za akých je možné 
územie využívať. Ďalej boli 
občania informovaní o per-
sonálnych zmenách, ku kto-
rým zatiaľ v obci došlo.

Zhodnotená bola bezpeč-
nostná situácia v obci, ktorá 
nie je na požadovanej úrovni 
preto, že dochádza k  drob-
ným krádežiam priamo 
z  dvorov občanov, výlučne 
osobami z  marginalizova-
nej rómskej komunity. Túto 
situáciu má pevne v rukách 
tunajšie obvodné oddelenie 
polície, ktoré v rámci svojich 
možností zabezpečuje spolu 
s  obcou verejný poriadok. 
Činnosť polície na tomto 
úseku hodnotím pozitívne, 
no v prípade narušenia po-
kojného stavu vás všetkých 
žiadam neváhať a kontakto-
vať č. t. 158. V  budúcnosti 
bude obec  vyvíjať aktivitu 
smerujúcu k  zriadeniu tzv. 
občianskych hliadok, kto-
ré budú zložené spravidla 
z  marginalizovaných róm-
skych komunít. 

Pokračovanie 
na nasledujúcej strane

BATIZOVSKÉ NOVINY
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Občasník obyvateľov obce Batizovce
Predstavujeme 
poslancov OcZ

príležitosti Dňa matiek v sále 
Kultúrneho domu v Batizov-
ciach a 16. mája sme reprezen-
tovali obec v susednom meste 
Svit na podujatí Svit.kom.

Deň detí sme oslávili vys- 
túpením pred hotelom Hu-
bert a zatiaľ posledné vystú-
penie pred prázdninami sme 
absolvovali v  Sp. Bystrom, 
pri akcii Červeného kríža. 
Najbližšie by sme sa mali 
predstaviť spolu s miestnym 
odborom Matice Slovenskej 
z  Batizoviec na folklórnom 
festivale Pod Kráľovou hoľou 
v Liptovskej Tepličke 1. au-
gusta 2015.

Za všetkých členov ko-
misie by som chcel popriať 
našim deťom veľa krásnych 
prázdninových spomienok 
a aby sme sa po prázdninách 
opäť stretli na skúškach.

Ľubomír Šoltís, 
predseda komisie 

a Jarmila Pastrnáková, 
vedúca FS

Na ostatnom obecnom zastupiteľstve sa poslanci venovali 
programu, ktorý súvisí so 71. výročím Slovenského národ-
ného povstania, ale aj pripravovanou akciou o organizovaní 
Vatry zvrchovanosti, ktorá sa uskutoční práve 29. augusta 
2015.  Pri tejto príležitosti bude odhalená aj pamätná tabuľa 
nebohému dlhoročnému evanjelickému farárovi O. Šime-
kovi, ktorý spomienky na to, ako  prežíval SNP spolu so 
svojimi cirkevníkmi a ostatnými odbojármi opísal v knihe 
Takto to bolo. Na zastupiteľstve bol predložený návrh textu 
a rovnako aj návrh umiestnenia tabule. V súvislosti s piet-
nymi spomienkami a odhalením pamätnej tabule na budo-
ve obecného úradu poslanci navrhli organizačný tím, ktorý 
tieto akcie zosúladí. 

 Vatra zvrchovanosti

Nelegálne skládky
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Dokončenie z 1. strany
Som predsedom komisie 

na ochranu verejného záu-
jmu a  členom komisie so-
ciálnej, rozvoja vzdelávania 
a  kultúry. Organizujeme 
rôzne kultúrno-spoločen-
ské podujatia v obci a naším 
hlavným cieľom je, aby sme 
zachovali, rozvíjali a ďalej ší-
rili batizovský folklór a naše 
tradície. 

Mgr. Vladimír Andraš

Do tohto regiónu som pri-
šiel kvôli práci. V Strednom 
odborom učilišti v  Hornom 
Smokovci pôsobím ako učiteľ 
nemeckého jazyka. V  Bati-
zovciach som spoznal svoju 
manželku, vďaka ktorej som 
bol okamžite vtiahnutý do 
kultúrno-spoločenského dia-
nia obce. Mal som možnosť 
stretnúť sa s mnohými tunaj-
šími obyvateľmi a  spoznal 
som bohaté miestne zvyky 
a tradície.

Zaujíma ma história, kul-
túra a  hudba. Pôsobím ako 
evanjelický kantor v evanje-
lickom cirkevnom zbore Ger-
lachov a posledné dva roky 
ako umelecký vedúci DH 
Sviťanka.

Ďakujem všetkým spolu-
občanom, ktorí mi dali vo 
voľbách svoj hlas. Budem sa 
snažiť o ďalší rozvoj a napre-
dovanie našej obce vo všet-
kých oblastiach.

Futbalisti pozývajú na MUNDIÁL
12. júna odohralo A mužst- 

vo posledný zápas sezóny 
2014/2015 v 6. ČEZ lige na 
súperovom ihrisku proti 
mužstvu OFK Veľký Slavkov. 
Tento zápas sme síce prehrali 
2:5, ale celkovo sa naše mužst- 
vo dospelých umiestnilo na 
uspokojivom, 6. mieste v ta-
buľke, s celkovým počtom 38 
bodov. 

Starší žiaci odohrali svoj 
posledný zápas v sobotu 13. 
júna, keď na domácom ih-
risku zdolali mužstvo Šuňa-
vy 1:0. V  konečnom poradí 
obsadili 8. miesto. Družstvo 

prípravky (mladší žiaci) odo-
hralo štyri  turnaje - v Popra-
de, Kravanoch, Batizovciach 
a  Jánovciach. Je treba pove-
dať, že chlapci, a najnovšie aj 
dievčatá, majú veľkú chuť hrať 
futbal a preto sa im budeme 
naplno venovať aj v  nas- 
ledujúcej sezóne, do ktorej 
sme opäť prihlásili všetky tri 
družstvá. Tie budú trénovať 
aj počas leta a ambíciou ve-
denia klubu je posilniť predo-
všetkým A mužstvo novými 
mladými hráčmi.

 Počas letnej prestávky or-
ganizuje OFK v  spolupráci 

s obcou už 38. ročník futba-
lového turnaja MUNDIÁL, 
ktorý sa uskutoční v sobotu 
11. júla na futbalovom ihris-
ku v Batizovciach. 18. júla sa 
uskutoční Memoriál Micha-
la Fábera za účasti mužstiev 
mužov a starých pánov z Ba-
tizoviec a Vernára. 

Ďalšou pripravovanou ak-
ciou bude DETSKÝ MUN-
DIÁL, ktorý sa uskutoční 
v  sobotu 25. júla na multi-
funkčnom ihrisku. Na pripra-
vované športové podujatia 
všetkých srdečne pozývame. 
 OFK Batizovce

Komisia športu a mládeže pripravila zaujímavé podujatia
Koncom mája sme v našej obci orga-

nizovali oslavu Dňa detí, spojenú s cyk-
loparádou. Zraz detí, spolu s ich rodič-
mi, bol pred obecným úradom, odkiaľ 
sa vyrazilo na cyklistickú vychádzku po 
poľnej ceste na letisko do Popradu. Po 
návrate bol pre najmenších pripravený 
bohatý program v parku pri hoteli Guľa. 
Rodičia si mohli pochutnať na výbornom 
guláši, deti si zase prišli na svoje v rôz-
nych hrách a športových disciplínach. 
Tak ako minulý ročník, aj tento rok  sme 
mali bohatú účasť 50 detí.  Okrem čle-
nov našej komisie sa na organizovaní 
podieľali aj členovia kultúrnej komisie, 
učiteľky z MŠ a ZŠ, členovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru a OFK. Materiál-
ne akciu podporilo aj miestne poľnohos-
podárske družstvo a samozrejme Obecný 
úrad Batizovce.  Všetkým, ktorí sa po-
dieľali na príprave a priebehu akcie, by 
sme sa aj touto cestou chceli poďakovať.  

6. júna sme pre našich občanov orga-
nizovali výlet do Červeného Kláštora. 
Najskôr bola naplánovaná prehliadka 
kláštorného múzea a potom sa všetci pre-
sunuli na splav Dunajca plťami. Počasie 
bolo nádherné, deti mohli spoznať krás-
nu prírodu a strmé bralá Pienin. Niektorí 
účastníci si aj vyskúšali kormidlovať plť 
na divokej rieke a ostatní im pritom spie-
vali batizovské piesne.  Nakoniec sme sa 
občerstvili a zabavili v Tatranskej Kot-
line. Veríme, že sa výlet všetkým páčil 
a na budúci rok prekročíme tohoročnú 
hranicu 30-tich účastníkov.  

Najbližšie budeme organizovať súťaž 
tímov vo varení tradičných batizovských 
pirohov. Je to veľmi zaujímavá súťaž pre 
všetkých, ktorí majú radi tradičnú gas-
tronómiu Slovenska. Stretneme sa 4. júla 
v parku pri hoteli Guľa. Viac informácií 
o plánovaných akciách nájdete na strán-
ke obce, prípadne na fb obce Batizovce.   

Na výletoch organizovaných KŠaM spoznávame krásy Slovenska. 
Tentokrát sme sa vybrali splavovať Dunajec na Červený kláštor. Po vý-
letoch v Bojniciach a na Orave to bola už tretia takáto vydarená akcia.

Odovzdávanie titulu „Zaslú-
žilý člen DPO SR“, zľava ve-
liteľ DHZ Batizovce Ľubomír 
Šoltís, starosta obce Batizov-
ce JUDr. Gabriel Bodnár, Mi-
lan Bača, prezident DPO SR 
PhDr. Ladislav Pethö, Pavol 
Šoltís, riaditeľ OV DPO SR 
Michal Šerfel.

Hasiči v apríli a máji

Akt odovzdávania titulu 
Zaslúžilý člen Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR (DPO 
SR) sa uskutočnil 1. apríla 
2015 v  Žiline. Dobrovoľný 
hasičský zbor (DHZ) Bati-
zovce sa môže pochváliť, že 
tento titul si od prezidenta 
DPO SR prevzali dvaja naši 

členovia, páni Milan Bača a 
Pavol Šoltýs.

Previerka pripravenos-
ti DHZ obcí sa v  Spišskom  
Bystrom konala 25. apríla 
tohto roku a naše družstvo 
získalo 1. stupeň priprave-
nosti. Absolvovali sme škole-
nie rádiooperátorov na vyu-

Dokončenie 
z predchádzajúcej strany

Vzhľadom k tomu, že si-
tuácia na úseku vodohospo-
dárskej politiky v našej obci 
je kritická, bolo potrebné 
informovať o zákaze vypúš-
ťania tzv. balastných vôd do 
obecnej kanalizácie. Balast-
né vody sú vody, ktoré sa 
dostávajú do kanalizačného 
systému. Sú to podzemné 
vody alebo vody z  rôznych 
rigolov, potôčikov, ako aj zo 
zvodov striech rodinných 
domov, ktoré nemajú čo ro-
biť v kanalizácii. Znehodno-

cujú totiž kanalizačné splaš-
kové vody a spôsobujú kapa-
citné a biologické problémy 
pri čistení. V budúcnosti sa 
nevyhneme meraniam, ktoré 
nám určia, kde je predpok- 
lad, že tieto balastné vody 
vnikajú do kanalizačného 
systému. Cieľom týchto prác 
bude odbúranie tzv. balast-
ných vôd. Toho času je ka-
nalizácia obce z finančného 
hľadiska neúmerne stratová. 
Na eliminovanie tohto ne-
žiaduceho stavu, po rokova-
niach s obecným zastupiteľst- 
vom, preto  nie je vylúčená 

Vážení spoluobčania,

Predstavujeme 
poslancov OcZ

žívanie vysielačiek a školenie 
pre vyhľadávanie a pátranie 
po nezvestných osobách. 
Týchto školení sa zúčastnili 
členovia zásahovej jednotky 
DHZ obce. 

16. apríla naštívili našu 
obec a zbor členovia prezídia 
DPO SR, kde si prezreli ha-
sičskú zbrojnicu a techniku. 
V apríli sme urobili odzi-
movanie hasičskej techniky 
a  brigádu okolia zbrojnice. 
V nedeľu 26. apríla sme or-
ganizovali súťaž mladých ha-
sičoch v priestoroch ZŠ Bati-
zovce a naše detské družstvá 
obsadili 6. a 11. miesto pri 
účasti 41 družstiev.

DHZ v  spolupráci s Ná-
rodnou transfúznou stani-
cou Poprad organizoval 12. 
mája v priestoroch hasičskej 

zbrojnice Floriánsku kvapku 
krvi a tak chceme všetkým 
darcom poďakovať. V máji 
sme tiež zorganizovali brigá-
du pri zbere železného šrotu, 
v rámci ktorej sme odpraco-
vali okolo 110 brigádnických 
hodín. Pri príležitosti Dňa 
detí sme navštívili našu ZŠ 
a priblížili sme im prácu ha-
sičov. Deti z materskej škôl-
ky prišli do priestorov hasič-
skej zbrojnice na prehliadku 
techniky.

Naši hasiči zasahovali 
pri 5 technických zásahoch 
v obci, väčšinou pri prečiste-
ní kanálov. 

Členovia DHZ sa tiež zú-
častnili okresných súťaži 
mužov do 35 rokov v Štrbe, 
mužov nad 35 rokov a žien 
v Spišskom Štiavniku a mla-

dých hasičov v Spišskej Tep-
lici. Sme zaradení  v Podtat-
ranskej hasičskej lige a  zú-
častňujeme sa aj pohárových 
súťaží. Do súťaženia sa zapo-
jili aj ženy nad 35 rokov, za 
čo im patrí veľký obdiv. Ak-
tívne sa zapájame aj do  kul-
túrneho, športového a  spo-

ločenského života v obci. 
Našu činnosť si môžete 

pozrieť na www.dhzbatizov-
ce.sk

Ďakujem všetkým za voľ-
ný čas strávený pri činnos-
tiach DHZ Batizovce.

Ľubomír Šoltís
veliteľ DHZ

ani zmena výšky poplatku za 
stočné. 

Zhodnotenie aktivačnej 
činnosti, ktorá sa vykonáva 
formou menších obecných 
služieb, prezentovala Mgr. 
Simona Chovanová. Reakcia 
na seba nedala dlho čakať, 
keď po zavedení „poriadku“ 
v oblasti výkonu aktivačnej 
činnosti niektorí naši akti-
vační pracovníci stratili o 
tento druh práce záujem. 
Preto boli v zmysle §54 zá-
kona o službách zamestna-
nosti na úrad prijatí štyria 
pracovníci na dobu šiestich 
mesiacov, ktorých mzda je  
na 95 % hradená z eurofon-
dov, resp. ÚPSVR. 

Považujem za potrebné in-
formovať vás o vstupe obce 
do občianskeho združenia 
Pro Tatry. Najdôležitejšia 
myšlienka, prečo byť súčas-
ťou ProTatry, o. z. ako MAS-
-ky je, aby subjekty, ktoré 
pôsobia v našej obci mohli 
byť oprávnenými žiadateľmi 
na projekty (ľudové remeslá, 
spolky, družstvá, kultúrne 
podujatia a pod.). 

Na záver je potrebné infor-
movať vás o tom, že spoloč-
nosť Štrkopiesky Batizovce, 
s. r. o., požiadali obec o pred-
bežný súhlas na čiastkovú 
zmenu územného plánu. Ide 
o rozšírenie územia ťažob-
nej plochy štrkoviska a s tým 

súvisiacu úpravu lokality. Za 
týmto účelom bolo zvolané 
verejné prerokovanie, kde sa 
k meritu veci moli občania 
vyjadriť. Nateraz je možné 
konštatovať, že v zmysle roz-
hodnutia Okresného úradu 
Poprad, odboru starostlivosti 
o životné prostredie sa pred-
metná zmena územného plá-
nu č. 5 nebude posudzovať z 
pohľadu vplyvov danej čin-
nosti na životné prostredie, t. 
z. proces posudzovania EIA.  

Ďakujem za vykonanú 
prácu celému kolektívu 
obecného úradu, želám pek-
né leto a príjemné čítanie.

Gabriel Bodnár, 
starosta obce
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Galakoncert N. Pociskovej 
a F. Tůmu

Galakoncert Nely Pocisko-
vej a Filipa Tůmu s 35-člen-
ným Komorným orchestrom 
Banská Bystrica (dirigent 
Adrian Kokoš) sa uskutoční 
v rámci 25. ročníka festivalu 
EĽRO v piatok 10. júla. Vstup-
né 12  € v predpredaji a 15 € 
pred koncertom. Predpredaj 
vstupeniek: Mestské kultúrne 
stredisko Kežmarok, Kežmar-
ská informačná agentúra a 
www.mskskezmarok.sk.

Tatranská divočina
Príďte si vyskúšať Tatran-

skú divočinu v prvý prázd-
ninový deň a zapojte sa do 
súťaže o vstupenky do aqua- 
parkov, zábavného parku, 
výlety lanovkami a skipasy 
na zimu. Dobrodružstvo sa 
začína 1. júla v Tatranskej 
Lomnici pri Après ski bare a 
pokračuje na Skalnatom Ple-
se. Vylúštiť treba aspoň 2 zo 
4 etáp, preukážte sa brožúrou 
v Kamzíkove, zúčastnite sa 
žrebovania o výhry (o 14. h). 
Podmienkou účasti v súťaži je 
zakúpenie brožúry Tatranská 
divočina (cena 1 €). 

Leto na Spišskom hrade
Divadelné piatky na Spiš-

skom hrade začnú v piatok 3. 
júla predstavením Teatro Co-
lorato Ó sláva hviezd, ó slava 
(denné vstupné na hrad). Ďal-
ším letným podujatím sú Ta-
jomné noci. Na úvod vystúpia 
v sobotu 4. júla Magne Mora-
via – vojenský pluk generála 
Banera z ČR a Páni Spiša 
s ohnivou šou (vstupné ako 
na nočné prehliadky).

PozvánkyKraj udelil 40 plakiet 
pedagógom i žiakom

 Prešovský samosprávny 
kraj 15. júna pri príležitos-
ti slávnostného ukončenia 
školského roka po siedmy-
krát ocenil najúspešnejších 
pedagogických pracovníkov 
a žiakov stredných škôl v pô-
sobnosti PSK. 

Spolu 20 pedagógov z  ce-
lého kraja získalo plaketu 
Jána Ámosa Komenského 
– Sophista pro regione – uči-
teľ múdrosti pre región. Ná-
vrhy na ocenenie posielali 
riaditelia škôl a o ocenení roz-
hodovali členovia Územnej 
školskej rady. Medzi laureát- 
mi boli učitelia z okresov Hu-
menné, Levoča, Kežmarok, 
Prešov, Poprad, Sa-
binov, Stará Ľubovňa 
a Snina.

O  ocenení štu-
dentov rozhodovala 
komisia, zložená zo 
zástupcov odboru 
školstva PSK. Spolu 
20 študentov z devia-
tich okresov ocenili 
plaketou Lux Men-
tium – Svetlo pozna-
nia. Najviac laureátov 
je z okresov Humen-
né, Prešov a Sabinov 
(3), po dvoch majú 
okresy Bardejov, Po-
prad, Stará Ľubovňa, 
Svidník a Snina, jed-
na ocenená žiačka je 
z Medzilaboriec. 

Obe ocenenia majú 

úzku súvislosť s  regiónom: 
Ján Amos Komenský navští-
vil a krátko pôsobil aj v meste 
Prešov. Lux mentium je zase 
názov diela prešovského rodá-
ka Jána Bayera, takmer zakla-
dateľa evanjelického kolégia.

Z nášho regiónu boli oce-
není pedagógovia: RNDr. 
Alica Šoltýsová zo Strednej 
priemyselnej školy v  Popra-
de, PaedDr. Lucia Matišino-
vá z Gymnázia Terézie Van-
sovej v  Starej Ľubovni, Ing. 
Erika Sopková zo Strednej 
odbornej školy Majstra Pav-
la v Levoči, PaedDr. Melánia 
Pavúková z Obchodnej aka-
démie v Poprade, Mgr. And- 

rea Petrášková z  Gymnázia 
Pavla Országha Hviezdoslava 
a  PhDr. Marta Sabolová zo  
Strednej odbornej školy, obe 
z Kežmarku. Ďalej to boli Ing. 
Dana Gburová z  Obchodnej 
akadémie v  Starej Ľubovni, 
PaedDr. Miriam Sterczová zo 
Strednej odbornej školy vo 
Svite a Mgr. Alžbeta Štefan-
číková zo Strednej odbornej 
školy v Starej Ľubovni. 

Ocenení žiaci: Tomáš Oro-
lín, Stredná priemyselná ško-
la Poprad, Katarína Ščigulin-
ská, Gymnázium Terézie Van-
sovej Stará Ľubovňa a Marek 
Kuchta, Stredná zdravotnícka 
škola Poprad.    (vfá)

Počas uplynulého víkendu sa vo Svite oslavovalo. Tradičné 
podujatie Dni mesta Svit prilákalo do ulíc mesta množstvo 
Sviťanov. Zabávali sa malí aj tí skôr narodení. Mesto Svit na-
priek tomu, že patrí k najmladším mestám na Slovensku, sa 
môže popýšiť bohatou históriou a významnými osobnosťami, 
ktoré ho preslávili vo svete. Je špecifické, tým, že najprv vzni-
kali výrobné haly a až neskôr sa stavali domy, ulice a budovy. 
Minulý rok si mesto pripomenulo 80. výročie od jeho založe-
nia. V rámci osláv pripravilo pre svojich občanov bohatý kul-
túrny program, ktorý odštartoval v piatok slávnostným odovz- 
dávaním Cien mesta a Cien primátora, na ktorom vystúpil 
Junenalis kvartet so sólistami Jaroslavom Dvorským a Lu-
ciou Knotekovou. V sobotu program pokračoval na parkovis-
ku pred administratívnou budovou Chemosvitu. V detskom 
mestečku vystúpil ujo Ľubo a zabával nielen deti, ale i rodičov. 
Na pódiu sa postupne prezentovali domáce folklórne súbory 
SZUŠ Fantázia Svit, deti z MŠ, ZŠ a ZUŠ, SOŠ Svit, Jánošíček, 
Senior, Svitsenior, Sviťanka, Bystrianka, FS Jánošík senior, Sta-
nislav Salanci a HS Ružový panter, Božanka – melódie Jadranu 
a Chorvátska. Na benefičnom koncerte v sobotu večer vystú-
pila skupina Sexit, Beata Dubasová a Rakby.  (pkr)

Mesto Svit oslávilo „svoj“ deň D
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n  pozemok parcelné číslo 10110 o celkovej výmere 200 m2 

 – druh pozemku „ostatné plochy“
n	pozemok parcelné číslo 10119 o celkovej výmere 201 m2 

 – druh pozemku „ostatné plochy“
n	pozemok parcelné číslo 10120 o celkovej výmere 201 m2 
 – druh pozemku „ostatné plochy“
n pozemok parcelné číslo 10121 o celkovej výmere 201 m2 

 – druh pozemku „ostatné plochy“
n pozemok parcelné číslo 10122 o celkovej výmere 201 m2 
 – druh pozemku „ostatné plochy“
n pozemok parcelné číslo 10123 o celkovej výmere 202 m2 
 – druh pozemku „ostatné plochy“

Bližšie informácie ako aj súťažné podmienky si môžu uchá-
dzači stiahnuť na www.obecbatizovce.sk, alebo vyzdvihnúť 
na Obecnom úrade v Batizovciach počas úradných hodín.
Lehota na doručenie ponúk končí dňa 6. 7. 2015 o 12. hod.

Obec Batizovce
V  zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpi-
sov, zverejňuje zámer – prevod  nehnuteľ-

ného majetku  obchodnou verejnou súťažou v katastrál-
nom území obce Batizovce

minimálna výška nájmu bola 
OcZ Batizovce stanovená na 16,59 € / m2

Obec Žakovce

Súťažné podklady 
Všeobecné informácie a predmet obchodnej verejnej súťaže 
1. Predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce sa uskutočňuje v súlade s uznesením OZ v 
Žakovciach č. 56/2015 a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žakovce. 
2. Identifikácia vlastníka a vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže: 

Obec Žakovce 
Obecný úrad Žakovce, 059 73 Žakovce 55 
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Krullová, starostka obce 
Bankové spojenie: VÚB Poprad, č. účtu: 29421-562/0200 
IBAN: SK290200 0000 0000 2942 1562 
IČO: 00326771, DIČ: 2020697393 
Tel.: 052/4592722, mob.: 0918 678 288, fax: 052/4592108 
e-mail: obec.zakovce@stonline.sk 

3. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je: osobné motorové vozidlo Citroen C3 1.4i Lider. 
Ponúkaná cena za predmet obchodnej verejnej súťaže: minimálne vo výške určenej aktuál-

nym znaleckým posudkom č. 49/2015, vypracovaným znalcom Ing. Jánom Sabóm, Rombau-
rová 3, Prešov, t. j. minimálne: 2 885,00 EUR 
4. Právo vyhlasovateľa 

Vyhlasovateľ v súlade s ustanovením § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú vyhlasovateľom komi-
sionálne vyhodnotené ako nevýhodné, kedykoľvek súťaž zrušiť a to aj po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov, spojených s účasťou 
na súťaži. 
5. Obhliadka hnuteľného majetku 

Dátum a čas vykonania fyzickej obhliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže a to vrá-
tane oboznámenia sa so znaleckým posudkom: v pracovných dňoch po dohode so starostkou 
obce Mgr. Katarínou Krullovou, tel.: 052/4592722, mobil: 0918678288, e-mail: obec.zakovce@
stonline.sk. 
6. Spôsob a termín vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.obeczakovce.sk a na 
úradnej tabuli obce Žakovce, t. j. dňom 25. 6. 2015 . 

Súťaž končí dňom uvedeným v súťažných podkladoch a to 24. 7. 2015 o 12.00 hod. 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
na predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Žakovce 

vyhlasuje podľa ustanovení § 9a ods. 9 v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) záko-
na č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až  
§ 288 Obchodného zákonníka 

   Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie, určenej obecným zas- 
tupiteľstvom. Z priebehu vyhodnotenia ponúk bude vyhotovený zápis, v ktorom bude sta-
novené poradie uchádzačov a víťaz súťaže. Zápis bude podpísaný členmi komisie a následne 
predkladateľom ponúk sa do 7 dní písomne oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže. 
7. Predkladanie ponúk: 
	Forma podávania návrhov je písomná. 
	Účastník súťaže vloží ponuku do samostatnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená 
 a musí obsahovať adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 a adresu účastníka. 
	Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obecný úrad Žakovce najneskôr 
 do 24. 7. 2015 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením: 
 „Obchodná verejná súťaž – neotvárať “. 
8. Obsah ponuky: 
	U fyzických osôb (ďalej len FO) - meno, priezvisko a adresa. 
	U právnických osôb (ďalej len PO) - názov a sídlo uchádzača, IČO. 
	Aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu v prípade, 
 že účastník je podnikateľský subjekt. 
	Návrh kúpnej ceny účastníka súťaže. 
	Písomné preukázanie vysporiadania záväzkov voči obci Žakovce (čestné vyhlásenie). 
	Čestné vyhlásenie – ak je uchádzač FO - príloha č. 1 obchodnej verejnej súťaže 
	Čestné vyhlásenie – ak je uchádzač PO, podnikateľ - príloha č. 2 obchodnej verejnej súťaže 
	Čestné vyhlásenie účastníka o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
 uvedených v návrhu, podpísané účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným 
 zástupcom účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade s dokladom 
 o oprávnení podnikať. 
	Čestné vyhlásenie účastníka, že s predmetom kúpy je oboznámený v plnom rozsahu 
 a v budúcnosti si nebude od obce nárokovať žiadne opravné prostriedky. 
    V prípade, že ponuka nebude obsahovať niektorý z vyššie uvedených dokladov, bude ponu-
ka zo súťaže vylúčená. 
9. Kritéria hodnotenia ponúk 
	ponúknutá kúpna cena musí byť najmenej vo výške minimálnej kúpnej ceny určenej 
 v znaleckom posudku, 
	najvyššia ponúknutá kúpna cena, 
	pri rovnosti ponúknutej ceny, je rozhodujúci dátum a čas doručenia ponuky. 
10. Uzatvorenie zmluvy 

Úspešný uchádzač je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu do 7 dní od doručenia oznámenia 
výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

Ak nedôjde k dohode s úspešným účastníkom súťaže, vyhlasovateľ bude rokovať o uzatvo-
rení kúpno-predajnej zmluvy s ďalšími účastníkmi súťaže v poradí, v akom sa umiestnili v 
obchodnej verejnej súťaži. 

Predávajúci vydá kupujúcemu dva originály kúpnej zmluvy. 
Mgr. Katarína Krullová, starostka obce Žakovce 

Povinné prílohy pre uchádzača sú zverejnené na web. sídle: www.obeczakovce.sk.

O deťoch a psíkoch
Dokončenie z 1. strany

V závere školského roku za 
vysvedčenie mnoho rodičov 
siahne aj po živom darčeku. 
Predovšetkým je dobré mať 
na pamäti, že psík, mačička, 
alebo iné zvieratko je živý 
tvor. Je to radosť, ale i starost-
livosť a zodpovednosť, ktorú 
rodičia a deti na seba prebe-
rajú.  „Chceme im vysvetliť, 
že je to starosť. Majú možnosť 
ísť si do útulku psíka požičať a 
skúsiť si, čo to obnáša. Je dô-
ležitá osveta,“ doplnila Jana 
Kolarovová. 

Rovesníci deťom odpre-
zentovali prácu so psíkmi, 
ktorá ak je cieľavedomo a 

správne vedená, prináša kaž-
dodennú radosť nielen ma-
jiteľom psov, ale i psíkom. 
Vycvičenie psíka trvá dlho, 
ale výsledok je pozitívny.  
Deti so svojimi štvornohými 
kamarátmi predviedli vša-
kovaké kúsky, ktoré na povel 
psíci s radosťou urobili a deti 
im vernosť a poslušnosť oplá-
cajú starostlivosťou a hrou. 
Séria šiestich programov pre 
popradské deti je prvým zo 
systémových opatrení, ktoré 
popradská samospráva pri-
pravila pre zlepšenie vzťahov 
medzi komunitou psičkárov a 
ostatnou verejnosťou. 

(mga, pks)

V piatok dopoludnia na 
Mestskom úrade v  Pop- 
rade predstavila spoločnosť 
Carlex Poprad v  rámci bez-
platnej ochutnávky nové na-
tur ovocné šťavy bez cukru 
a konzervantov, ktoré vyrába 
slovenská spoločnosť výlučne 
zo slovenského ovocia a zele-
niny. Okoloidúci mali mož-
nosť ochutnať 100 % jablkovú, 
jablkovo-višňovú šťavu, štavu 
z jabĺk a čiernych ríbezlí a na-
koniec jablkovo-mrkvovú šťa-
vu. Miešané štavy sú v pomere 
80 percent jabĺk a 20 percent 
iného ovocia či zeleniny. „Všet-
ky šťavy sú lisované za studena 

a balené do originálneho sys-
tému big-vakov. Po otvorení je 
možné šťavu konzumovať  me-
siac bez toho, aby došlo k neže-
lanej reakcii,“ povedala nám 
M. Pahutová z  firmy Carlex. 
Väčšie balenia sú vhodné aj 
pre reštauračné zariadenia 
a hotely. Okrem toho, že nič 
lahodnejšieho sme za ostatnú 
dobu nepili, hlavne nie z nášho 
trhu, dozvedeli sme sa tiež, že 
tieto prírodné šťavy, originálne 
slovenské výrobky, si môžete 
v tomto období zakúpiť v Ob-
chodíku zdravia vo Veľkej ale-
bo priamo v spoločnosti Car-
lex.   (red)

Nové ovocné šťavy

Basketbalová akadémia mládeže Poprad usporiada v stredu 
1. júla o 16.30 h v športovej hale Aréna tlačovú konferenciu k 
aktuálnej situácii v klube. Po nej sa o 17.30 h uskutoční exhi-
bičný zápas prípraviek BAM a o 17.35 h vystúpi tanečná škola 
Fearless Crew Poprad. Program v Aréne spestrí o 18. h basket-
balová exhibícia BAMP versus MÉDIÁ. V prestávkach zápasu 
sa uskutočnia súťaže o zaujímavé ceny a opäť sa predstaví Fear-
less Crew. Na záver popoludnia, po exhibícii, bude slávnostný 
nástup hráčok BAM Poprad.

V Liptovskej Tepličke sa 
v sobotu 4. júla uskutoční 
zaujímavé podujatie, Street 
workout. – Tatranský po-
hár 2015. Registrácia na 1. 
ročník podujatia bude o 11. 
h, štartovné sú 3 €. Súťažiť 
sa bude v  troch kategóri-

ách – do 75 kg, nad 75 kg 
a  ženy. Podujatie organi-
zuje Občianske združenie 
Obec v pohybe street wor-
kout Liptovská Teplička.
Viac informácii na face-
booku - Tatranský pohár 
v streetworkoute.

Pozvánka do v L. Tepličky Basketbalová exhibícia v Aréne
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10:10  Kutyil s.r.o.
11:00  Vtierka Castle
12:00  Noviny o 12:00
12:25  Kuriér
13:25  Taxi brooklyn
14:20  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:20  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:35  Extrémne prípady
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Černí baroni
22:45  Sexi 40
00:50  Živí mŕtvi
02:25  Prvé oddelenie
03:30  Súdna sieň

06:05  Správy RTVS
06:55  Góly - body - sekundy
07:10  Počasie
07:20  Levík Raa Raa
07:30  Blanche
07:35  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
07:50  Veselá farma
08:00  Veselá farma
08:10  Hrdinovia 
 mýtov a legiend
08:30  Fidlibum
09:00  Trpaslíci
09:35  Sršne v úli
10:05  Muž s poslaním
10:55  Dve deti, manželka 
 a dcéra
12:30  NAJ dedinka Slovenska
13:40  Fetiše socializmu II
14:05  Na krok od neba
15:05  Na krok od neba
16:10  Náčelník Veľký had
17:45  Postav dom, 
 zasaď strom
18:25  Nebíčko v papuľke
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Ako noc a deň
21:50  Včera v noci
23:20  Elisa z Rivombrosy
01:00  Dve deti, manželka 
 a dcéra
02:30  Včera v noci

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:25  Televíkend
08:55  Pralesy Európy
09:40  Misia bratov 
 Konštantína a Metoda
10:35  Imago
11:15  Pred rokmi...
11:45  Farmárska revue
12:15  Vodný slalom: SP 
 v Liptovskom Mikuláši
14:15  Cyklistika - Tour de 
 France
18:05  Návraty k hereckým 
 legendám
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Večer ľudí dobrej vôle
21:35  History
21:40  Tri dcéry
23:10  Volejbal - Svetová liga - 
 muži

06:00  Teleráno
08:30  Telenákup
08:45  Zmena chutí 
 s Anetou a Janicou
09:15  Ordinácia 
 v ružovej záhrade
10:00  Kobra 11
11:00  Dva a pol chlapa VII
11:20  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Diana
23:00  Sherlock a Watsonová
00:00  Sherlock a Watsonová
01:00  Kobra 11
02:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:45  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

04:15  Aféry
04:55  Noviny TV JOJ
05:40  Krimi
06:10  Noviny TV JOJ
07:05  Súdna sieň
08:15  Súdna sieň
09:20  Hoď svišťom
10:05  Kutyil s.r.o.
11:00  Vtierka Castle
12:00  Noviny o 12:00
12:25  M.A.S.H.
12:55  Kuriér
13:55  Taxi brooklyn
14:55  Geissenovci 
 - Ťažký život milionárov
15:50  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
18:15  Aféry
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Vinári
21:50  Vinári
23:10  C.S.I.: Kriminálka New 
York
00:10  Kravaťáci
01:05  Homeland - Zradca
02:15  M.A.S.H.
02:40  Noviny TV JOJ
03:20  Prvé oddelenie

04:35  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
08:55  Nash Bridges
09:55  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:35  Slovensko v obrazoch

04:05  Križovatky medicíny
04:50  Správy RTVS
05:40  Góly - body - sekundy
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
10:00  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:35  Svet v obrazoch
13:55  Postav dom, 
 zasaď strom
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Letec
23:00  Policajné oddelenie
23:45  Prefíkaná banda
00:40  Letec
03:20  Grand hotel

06:30  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:35  Správy - Hírek
06:45  Správy a komentáre
07:15  Fokus zdravie
08:00  Živá panoráma
08:30  Myši na scénu
08:35  Trpaslíci
08:40  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:50  Flipper a Lopaka
09:15  Zázračný ateliér
09:20  Malí ľudia
09:25  No,počkaj!
09:35  Mozart a jeho skupina
10:00  Svet po Fukušime
10:55  Koniari sveta
11:25  Rusínsky magazín
12:05  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:50  Pred rokmi...
13:15  Siesta
13:45  Bakalári
14:45  Dnes už viem
15:20  Smejeme sa storočiami
16:00  Extrémni experti
16:55  Energetika
17:10  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:30  Stopy dávnej minulosti
17:55  Odkrývanie minulosti
18:25  History
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá Bolka 
 a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Jánošík
21:00  Biela garda
21:50  Slnko v sieti
23:20  Polícia
23:35  Profesionál

04:05  Kobra 11
05:10  Televízne noviny

TELEVÍZNY PROGRAM 1. 7. 2015 - 7. 7. 2015Streda
1. 7. 2015

Štvrtok
2. 7. 2015

13:55  Slovensko chutí
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Komisár Zen
21:50  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:15  Policajné oddelenie
00:10  Prefíkaná banda
01:05  Komisár Zen
02:35  Grand hotel
03:50  Križovatky medicíny

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Myši na scénu
08:35  Trpaslíci
08:40  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:50  Flipper a Lopaka
09:15  Zázračný ateliér
09:20  Malí ľudia
09:25  No,počkaj!
09:35  Mozart a jeho skupina
10:00  Jánošík
10:55  Odkrývanie minulosti
11:25  Ambulancia
12:05  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:45  Biela garda
13:35  Siesta
14:15  Bakalári
14:50  Generácia 
 - zlaté roky života
15:15  Pohoda 2007
16:05  Extrémni experti
17:00  Polícia
17:15  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:35  Stopy dávnej minulosti
18:00  Svet zvierat III
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Veľký, väčší, najväčší
20:55  Organ
22:30  Nesmrteľní
23:45  Džezová letná noc 
 na Dvojke
00:45  Správy RTVS
01:30  ArtSpektrum

04:15  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
09:40  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa VII
11:10  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké

17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Mušketieri
23:00  Sherlock a Watsonová
23:55  Sherlock a Watsonová
00:55  Kobra 11
02:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

04:20  Aféry
05:00  Noviny TV JOJ
05:40  Krimi
06:10  Noviny TV JOJ
07:05  Súdna sieň
08:15  Súdna sieň
09:20  Hoď svišťom
10:05  Kutyil s.r.o.
11:00  Vtierka Castle
12:00  Noviny o 12:00
12:20  M.A.S.H.
13:25  Vinári
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
18:15  Aféry
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kuriér
21:40  Taxi brooklyn
22:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:45  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:45  Kravaťáci
01:40  Homeland - Zradca
02:50  M.A.S.H.
03:15  Krimi
03:35  Prvé oddelenie

04:35  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
09:45  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Grand hotel
13:45  Postav dom, 
 zasaď strom
14:35  Nečakané stretnutia
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  NAJ dedinka Slovenska
21:25  Fetiše socializmu II
21:55  Aféra Dominici
23:35  Nikto nie je dokonalý
00:35  Inšpektor Lynley
01:20  Aféra Dominici
03:00  Grand hotel

06:30  Polícia

Piatok
3. 7. 2015

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Myši na scénu
08:35  Trpaslíci
08:40  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:50  Flipper a Lopaka
09:15  Zázračný ateliér
09:20  Malí ľudia
09:25  No,počkaj!
09:35  Mozart a jeho skupina
10:00  Veľký, väčší, najväčší
10:50  Svet zvierat III
11:20  Vat
12:00  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:45  Siesta
13:25  Bakalári
14:15  Bože, nedaj láske 
 zahynúť
15:00  Televízny klub 
 nepočujúcich
15:30  Pohoda 2012
16:15  Extrémni experti
17:10  ArtSpektrum
17:20  Stopy dávnej minulosti
17:45  Profesionál
18:05  Televíkend
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku
20:05  Pralesy Európy
20:50  Panna zázračnica
22:25  Vrbovský veter
23:05  BJD 2014
00:10  Správy RTVS

04:15  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
09:40  Kobra 11
10:40  Dva a pol chlapa VII
11:05  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
12:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Johnny English 
 sa vracia
22:40  Zlomené mesto
01:00  Šiesty zmysel
01:55  Bostonské vraždy
02:35  Pán a pani Smithovci
03:15  Žalobca a obhajca
03:55  Teória veľkého tresku

04:40  Aféry
05:15  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom

Sobota
4. 7. 2015
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01:10  Československý filmový 
 týždenník
01:25  Správy RTVS
02:10  ArtSpektrum

04:15  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:05  Scooby Doo, kde si?!
07:25  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
08:20  Krok za krokom
08:50  Krok za krokom
09:20  Mušketieri
10:30  Mušketieri
11:45  Evolúcia
13:50  Tak si predstav
16:05  Zita na krku
16:55  Sekerovci
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Amazing Spider-Man
23:15  Nezvratný osud 2
01:00  Screamers: 
 Hon na človeka
02:50  Nezvratný osud 2

04:15  Extrémne prípady
05:10  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:15  Cililing a stratený 
 poklad
08:45  Čivava z Beverly Hills 2
10:35  Najlepšie slovenské 
 torty
12:15  Inkognito
13:50  Rodinné záležitosti
15:15  Slečna zamilovaná
17:20  15 min. Kuchár
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  12 kôl
23:00  Sezóna zabíjania
01:00  Statočné srdce

04:00  Elisa z Rivombrosy
05:40  Drišľakoviny
06:30  Správy RTVS
07:15  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Blanche
07:40  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:55  Veselá farma
08:05  Veselá farma
08:15  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
09:00  Zázračný ateliér
09:25  60 zabijakov divočiny II
10:00  Národná púť na sviatok 
 svätých Cyrila a Metoda
11:55  History
12:00  Posledný krajec
12:25  Ako noc a deň
13:55  Agatha Christie: Poirot
15:40  Ján Hus
17:35  Cyril a Metod Apoštoli 
 Slovanov
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Moja matka
22:00  Moja matka
23:40  Na krok od neba
00:40  Na krok od neba
01:35  Agatha Christie: Poirot

Nedeľa
5. 7. 2015

03:20  60 zabijakov divočiny II
03:50  Križovatky medicíny

07:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:15  Farmárska revue
09:35  Misia bratov 
 Konštantína a Metoda
10:30  Zlaté klasy
11:30  Encyklopédia 
 slovenských obcí
11:50  Vodný slalom: SP 
 v Liptovskom Mikuláši
13:15  Cyklistika - 
 Tour de France
18:00  Folklórny festival 
 Východná - 
 BOHATSTVO KRÁSY
19:30  Večerníček
19:35  Trsteniarik a hviezdy
19:40  Trpaslíci
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Sviatočné slovo
20:00  Proglas - koncert 
 Rím 2015
20:30  Volejbal - Svetová 
 liga - muži
22:30  Noc v archíve
23:30  Správy RTVS
00:15  Sviatočné slovo

04:20  NCIS 
05:10  Televízne noviny
06:00  Tom a Jerry
06:05  Scooby-Doo 
 a strašidelní bratia
07:45  Amazing Spider-Man
10:30  Krok za krokom
11:00  Mušketieri
13:25  Johnny English 
 sa vracia
15:30  Pestúnka v akcii
17:30  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Elitný zabijak
22:30  Tajomstvo dračej 
 hrobky
00:35  Elitný zabijak
02:30  Tajomstvo dračej 
 hrobky
03:55  NCIS

04:40  Nová záhrada
05:20  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  Timon a Pumbaa I
08:25  Nová záhrada
09:20  Rodinné záležitosti
10:45  Lososy v Jemene
13:15  Černí baroni
15:25  12 kôl
17:50  Dovolenka S JOJ
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Mythica: 
 Boj o Darkspore
22:40  Scary Movie 4
00:20  Dobrý, zlý a čudný
02:50  Šialenec

04:40  Správy RTVS

05:25  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:05  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Grand hotel
13:30  History
13:45  Postav dom, 
 zasaď strom
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Talkshow Petra Marcina
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Rozum a cit
22:30  Policajti z centra
23:25  Banditi
00:10  Rozum a cit
02:20  Fetiše socializmu II
02:45  Grand hotel

07:30  Profesionál
07:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
08:00  Živá panoráma
08:30  Večerníček
08:35  Trpaslíci
08:40  No,počkaj!
08:50  Mozart a jeho skupina
09:20  Hrady a povesti
09:50  Misia bratov 
 Konštantína a Metoda
10:45  Proglas - koncert 
 Rím 2015
11:10  Návrat k Levočskej 
 púti 2013
11:25  VAT - Veda a technika
12:05  Živá panoráma
12:40  Siesta
13:20  Futbal: Zostrih 
 z finále MS žien
13:45  Chuťovky z „Tourovky
14:00  Cyklistika - 
 Tour de France
17:35  Stopy dávnej minulosti
18:00  Vašimi očami
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovo
20:10  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
21:00  Vat
21:30  Kes
23:15  Celnice
23:45  A predsa sa točí
00:35  Bratislavské jazzové 
 dni 2012
01:25  Správy RTVS

06:00  Teleráno
08:45  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
09:40  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa VII
11:10  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:10  2 baby na mizine

14:35  Mike a Molly
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
21:15  Kameňák 4
23:15  Sekerovci
00:05  Zita na krku
00:50  Kobra 11
01:55  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:35  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:20  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

04:15  Krimi
04:35  Nové bývanie
05:20  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  Hoď svišťom
10:15  Kutyil s.r.o.
11:00  Vtierka Castle
12:00  Noviny o 12:00
12:25  M.A.S.H
13:00  M.A.S.H
13:35  Mythica: 
 Boj o Darkspore
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
18:15  Aféry
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Vinári
22:00  Kosti
23:00  Sladký život
23:40  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:40  Kravaťáci
01:35  M.A.S.H
02:05  M.A.S.H
02:35  Prvé oddelenie
03:35  Súdna sieň

04:00  Križovatky medicíny
04:45  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges

07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:40  Nečakané stretnutia
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:20  Slovensko chutí
21:55  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:20  Prefíkaná banda
02:00  Inšpektor Lynley
02:45  Grand hotel

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Večerníček
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:20  Mackovia
09:25  Trpaslíci
09:30  No,počkaj!
09:40  Mozart a jeho skupina
10:05  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
10:55  Vašimi očami
11:20  Vat
12:00  Živá panoráma
12:35  Siesta - Cesty 
 za folklórom
12:55  Smejeme sa storočiami
13:30  Aká som, taká som
14:15  Chuťovky z „Tourovky
14:30  Cyklistika - 
 Tour de France
17:30  Stopy dávnej minulosti
18:00  Koniari sveta
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá Bolka 
 a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Jedovaté topánky
20:50  Zvedá se vítr
22:55  Reportér Hemingway
00:15  Bratislavské 
 jazzové dni 2012
01:00  Správy RTVS

04:05  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Ordinácia 
 v ružovej záhrade
09:45  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa VII
11:10  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:10  2 baby na mizine
14:35  Mike a Molly
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Mušketieri
21:40  Lovci pokladov
22:45  Sherlock a Watsonová
23:45  Sherlock a Watsonová
00:45  Kobra 11
01:50  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:30  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:55  Kobra 11

04:25  Aféry
05:05  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:15  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:20  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom
10:10  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:45  M.A.S.H
13:20  M.A.S.H
13:50  Kosti
14:50  Sladký život
15:50  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
18:15  Aféry
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kuriér
21:40  Taxi brooklyn
22:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:40  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:40  Kravaťáci
01:40  M.A.S.H
01:55  Prvé oddelenie
03:40  Súdna sieň

Utorok
7. 7. 2015

Pondelok
6. 7. 2015

Kompletnú aktuálnu ponuku kina nájdete na www.cine-max.sk

CINEMAX POPRAD
Informácie: 0905 743 518

Dlhé Hony 4587/1
kinopp@cine-max.sk
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Jánošíček na Krojovaných bábikách
Detský a mládežnícky sú-

bor Jánošíček, pracujúci pri 
OZ DFS Svit, sa v  návale 
rôznych činnosti len nedáv-
no odprezentoval na me-
dzinárodnom festivale det-
ských folklórnych súborov 
Krojované bábiky, s ktorým 
má spoločný rok založenia 
i  mnoho zážitkov  zo 17. 
ročníkov, ktorých sa zúčast-
nil. Hosťoval mnohé súbory 
z  ČR, Poľska, Litvy, Lotyš-
ska, Bulharska, Arménska, 
Turecka, Ukrajiny a  Ruska. 
Toho roku sa venoval DFS 
Grbarčieta Bratislava a DFS 
Sudaruška Kaliningrad.

 Spoločne sa členovia sú-
borov predstavili v Poprade, 
Kežmarku a vo Svite. Priateľst- 
vá, získané touto činnosťou, 
obohacujú náš súbor o zau- 
jímavé aktivity, ktoré kolek-
tív posúvajú dopredu i  za 

podpory mesta Svit, Nadácie 
Chemosvit, MK SR a stálych 
priaznivcov. 

Za akcie, vďaka ktorým 
získavame nové skúsenosti 
a obohacujeme svoju činnosť, 
možno považovať rôzne sús- 
tredenia a workshopy, ktoré 
absolvujú členovia Jánošíčeka 
minimálne dvakrát do roka. 
Nacvičujú nové programy, 
ktoré sa snažia triediť na zim-
né a letné obdobie, zúčastňu-
jú sa festivalov a súťaží doma 
(TTC Poprad –  víťaz veľkej 
ceny za tanec, TTF Trenčín 
– bronzové miesto, Deti de-
ťom Svit – strieborné pásmo). 
Čaká ich ešte prezentácia 
na EĽRO v Kežmarku so svo-
jimi sólistami-tanečníkmi 
v programe Malí tanečníci, ale 
aj pripravované zájazdy a fes-
tivaly v  zahraničí. Chvíľka 
prázdninového voľna pre na-

čerpanie nových síl na pest- 
rú činnosť, ktorá je napláno-
vaná od septembra v zname-
ní 20-ročnej činnosti kolektí-
vu, chce osloviť i nových záu- 

jemcov. Tých, čo majú radi 
hudbu, spev a tanec  a nie je 
im ľahostajný odkaz našich 
predkov.  Text a snímka 

V. Horňáková

Mestská informačná kan-
celária (MIK) mesta Poprad 
má za sebou rok prevádz-
ky v  nových priestoroch na 
Nám. sv. Egídia. V období od 
13. júna 2014 do 13. júna 2015 
vybavila 25 447 návštevníkov. 
Z nich 20 869 prišlo do MIK 

Turisti aj z Tasmánie a Konga
osobne, 3 076 klientov žiadalo 
informácie telefonicky a ďal-
ším 1 502 klientom pomohli 
pracovníci prostredníctvom 
e-mailovej komunikácie. Me-
dzi klientmi MIK dominovali 
Slováci (12 855), nasledovali 
Česi (3 002), Poliaci ( 1559), 

Nemci (871) a  Angličania 
(865). Menej početné, ale o to 
zaujímavejšie boli návštevy 
turistov z Tasmánie, Nového 
Zélandu či Konga.  Návštevní-
ci mali najväčší záujem o in-
formácie, týkajúce sa mesta 
Poprad. Ďalším častým dôvo-
dom návštevy MIK bola kúpa 
vstupeniek na kultúrno-spo-
ločenské a športové podujatia, 
vyhľadávanie všeobecných in-
formácii i o Vysokých Tatrách

Okrem hlavného poslania, 
poskytovania informácií, je 
doplnkovou službou MIK  
predaj širokého sortimentu 
suvenírov, poštových známok 
a poštová služba. Poštová 
schránka sa nachádza priamo 
v kancelárii. Návštevníci si 
môžu zakúpiť tiež všetky 
dostupné publikácie o meste 
Poprad. V priebehu júla sor-

timent suvenírov spestria dar-
čekové predmety motívy žia-
kov popradských základných 
umeleckých škôl. MIK vy-
tvorila zároveň edíciu darče-
kov s názvom Made in Pop- 
rad. Okrem potravinových 
produktov sú v nej aj výrobky 
z brúseného krištáľu a čosko-
ro k nim pribudnú CD nosi-
če niektorých populárnych 
popradských hudobných 
skupín. 

Pomocnú ruku domácim 
i návštevníkom mesta ponú-
ka informačná kancelária aj 
prostredníctvom webového 
portálu www.visitpoprad.
sk, ktorý sústreďuje aktuál-
ny zoznam podujatí, tipy na 
výlety, informácie o možnos-
tiach ubytovania, gastrono-
mických službách a doprave.

(mga)

Kniha Prvá svetová vojna 
a Liptov získala prestížne 
ocenenie Slovenskej his-
torickej spoločnosti pri 
Slovenskej akadémii vied. 
Publikácia vyšla koncom 
minulého roku pri príleži-
tosti 100. výročia vypuk-
nutia prvej svetovej vojny 
v Liptovskom múzeu v Ru-
žomberku. Autor knihy 
PhDr. Peter Vítek má na 
svojom konte viac ako 60 
publikácií z rôznych oblas-
tí dejín Liptova. Podklady 
k napísaniu knihy o prvej 
svetovej vojne získaval nie-

Prestížne ocenenie pre publikáciu

Aj tento rok od 1. júla 
do 31. augusta bude bdieť 
nad bezpečnosťou dovo-
lenkárov v  Chor vátsku 
osem slovenských poli-
cajtov, ktorých úlohou je 
zabezpečiť vyšší pocit bez-
pečnosti slovenských tu-
ristov, dovolenkujúcich na 
Jadranskom pobreží a pos- 
kytnúť im pomoc a asisten-
ciu počas tranzitu cez úze-
mie Chorvátska. Každý ich 
ľahko spozná, pretože budú 
oblečení v  slovenských 
policajných uniformách. 
Pôsobiť budú v  najnavšte-
vovanejších rekreačných 

Slovenskí policajti v Chorvátsku

Kamzičej populácii sa v Tatrách darí
Aj tohtoročné jarné spo-

čítanie kamzíkov potvrdilo, 
že sa vzácnemu druhu zveri 
v Tatrách darí. Na celom úze-
mí Tatier bolo počas jarného 
sčítania zistených 1  107 je-
dincov kamzíka tatranské-
ho vrchovského, z  toho 140 
tohtoročných mláďat. Na 
slovenskej strane Tatier bolo 
napočítaných 823 kamzíkov, 
z  toho 95 novonarodených 
kamzíčat, na poľskej stra-
ne 284 kamzíkov, z  nich 45 
mláďat. 

Koncom júna minulého 
roku bolo na celom území 
Tatier zistených 1 232 kam- 
zíkov, z  toho 185 mláďat. 
Prečo bol v tomto roku zaz- 
namenaný pokles počtu je-
dincov kamzičej populácie, 
vysvetľuje Jozef Hybler, zoo-
lóg Štátnych lesov TANAPu: 
„Nepriazeň počasia v podobe 
silného studeného vetra poz- 
načilo dosiahnuté výsledky 
spočítania kamzíkov, žijúcich 
v Tatrách. Napriek tomu sme 
pozorovali 140 asi mesiac sta-
rých kamzíčat, zaručujúcich 
potrebný prírastok po stra-
tách, spôsobených predátormi 
alebo prirodzeným úhynom. 
Je vysoký predpoklad, že via-
ceré mláďatá unikli pozornosti 

oblastiach Podgora, Tučepi, 
Brela, Baška voda (Splitsko-
-dalmatínske policajné ria-
diteľstvo, policajná stanica 
Makarska). V prípade núdze 
budú k  dispozícii na   tele-
fónnom čísle +385 99 7201 
001. Ďalej v oblasti Crikve-
nica, Novi Vinodolski, Opa-
tija, Cres, Krk, Mali Lošinj, 
Rab, Baška, Malinska, Mo-
šćenička Draga (Primorsko-
-goranské policajné riaditeľ-
stvo, policajná stanica Crik- 
venica) a tu môžu slovenskí 
občania kontaktovať sloven-
ských policajtov na telefón-
nom čísle +385 99 7201 002.

účastníkov spočítania. V čle-
nitom teréne a  v  náročných 
podmienkach vysokohorského 
terénu je takmer nemožné zaz- 
namenať každého jedinca. 
Napriek tomu sme spozorova-
li kamzíky aj na miestach, kde 
ich už desiatky rokov nevideli. 
Pohľad na pasúce sa kamzíky 
potešil napríklad v závere do-
liny Voliarisko. Viaceré čriedy 
s  dvojcifernou početnosťou 
zaručujú stabilitu populácie 
a  napovedajú, že kamzíkom 
sa aj naďalej darí. Perličkou 
bolo pozorovanie jedenástich 
medveďov a nájdenie ostatkov 
dvoch kamzíkov ešte zo zim-
ného obdobia. Môžeme konš- 
tatovať, že celoročná starostli-
vosť o kamzičiu zver na území 
TANAPu  formou prikrmova-
nia sušenou jarabinou, vyná-
šaním kamennej soli, vyko-
návaním ochranných služieb 
a ostatných ochranných opat-
rení, vrátane informovanosti 
a  výchovy návštevníkov, má 
svoje opodstatnenie.“

Spočítavanie kamzičej 
zveri organizujú Štátne lesy 
TANAPu už 58 rokov, v pos- 
ledných rokoch v  spoluprá-
ci s  poľským Tatranským 
národným parkom, Sprá-
vou TANAPu, pracovníkmi 

Mestských lesov Kežmarok 
a  Spišská Belá, Národného 
parku Slovenský raj a členmi 
Slovenského zväzu ochran-
cov prírody a krajiny Vysoké 
Tatry. Jarné spočítavanie je 
zamerané hlavne na zisťova-
nie počtu mláďat, v jesenných 
mesiacoch sa spočítavajú 
kamzíky pre poznanie kme-
ňových stavov pred zimou. 
Každoročne tak majú Štátne 

lesy TANAPu prehľad, ako 
sa populácia kamzíka vyvíja. 
Najnižší počet kamzíkov zaz- 
namenali ŠL TANAPu kon-
com 90-tych rokov minulého 
storočia, keď klesol až na hra-
nicu 200 jedincov. Najpočet-
nejšie stáda sa v  národnom 
parku pásavali v rokoch 1964 
až 1965, kedy na tatranských 
svahoch napočítali až do tisíc 
kamzíkov.  (lbd)

Dopravná situácia v šir-
šom centre mesta Kežmar-
ku by mala byť už onedlho 
prehľadnejšia. Od 1. júla tu 
zaviedli nový parkovací sys-
tém, ktorý sa dotkne širšie-
ho centra mesta. „Prioritou 
systému je naučiť ľudí par-
kovať podľa pravidiel a bez 
chaosu. Chceme, aby systém 
parkovania nebol záťažou 
pre občanov a  turistov. Po-
trebovali sme taktiež nájsť 
riešenie pre ľudí, ktorí v mes-
te bývajú či podnikajú,“ vy-
svetlil primátor Kežmarku 
Ján Ferenčák.

Na Uliciach trhovište, 
Toporcerova, Dr. Alexan-
dra, Jakuba Kraya a na ná-
dvorí polikliniky na Ulici 
Hviezdoslavova pribudne 
automatický závorový sys-
tém, na Hradnom námestí, 
Ulici Dr. Alexandra, Hlav-
nom námestí, Ulici starý 
trh, na Kostolnom námestí 
a na Uliciach nová, baštová 
a garbiarska budú k dispo-
zícii parkovacie automaty. 
Prvá polhodina bude počas 
pracovných dní od 8. do 16. 

na parkoviskách so závoro-
vým systémom zdarma, na 
parkoviskách s parkovacími 
automatmi či s parkovacou 
službou bude za prvých 45 
minút účtovaných 10 cen-
tov. Následne za každých 
začatých 15 minút bude 
poplatok 10 centov na všet-
kých druhoch parkovísk. 

Mesto podľa Ferenčáka 
nechce na novom parkova-
com systéme zarábať. Vy-
zbierané peniaze investuje 
späť do rekonštrukcie komu-
nikácií, parkovísk či výstavby 
nových parkovacích miest. 

 „Musíme sa starať aj 
o  parkovacie miesta. Ak by 
turisti vystúpili na neudržia-
vanom priestranstve, asi už 
by k nám asi neprišli. Poplat-
ky sú symbolické, ale napriek 
tomu by nám mali zaplatiť 
služby, ktoré chceme naďalej 
skvalitňovať. Na systém si 
budeme musieť zvyknúť, ale 
verím, že po čase už nebude 
pútať veľkú pozornosť a sta-
ne sa každodennou súčasťou 
mesta,“ dodal J. Ferenčák.

(pkr)

V Kežmarku 
nový systém parkovania

koľko rokov. Celý text je 
bohato doplnený odkazmi 
na pramene a odbornú lite-
ratúru a najmä doposiaľ ne-
publikovanými fotografiami 
zo zbierok Liptovského mú-
zea v Ružomberku.

Kniha získala cenu Sloven- 
skej historickej spoloč- 
nosti pri SAV v kategó-
rii  populárno-náučných 
prác.  Odovzdali ju 18. 
júna v Univerzitnej kniž-
nici v Bratislave v rámci 
podujatia Historia Magistra 
zástupcovia Slovenskej his-
torickej spoločnosti.

Združenie miest a obcí 
Slovenska považuje koniec 
školského roka za význam-
nú udalosť, pre žiakov, ro-
dičov aj samotných zriaďo-
vateľov. V pôsobnosti miest 
a obcí sú tisíce MŠ, ZŠ a 
ďalšie subjekty, ktorými 
samosprávy vytvárajú zod-
povedajúce podmienky na 
osobnostný rozvoj žiakov, 
na zmysluplné trávenie voľ-
ného času a aj športové vy-
žitie. Mestá a obce sú zria-
ďovateľmi takmer 2 700 ma-

terských škôl, ktoré navš- 
tevuje približne 148 000 detí. 
Miestne samosprávy záro-
veň zriaďujú takmer 1 970 
základných škôl, ktoré za-
bezpečujú vzdelávanie pre 
takmer 397 000 žiakov. 
Okrem materských a zák- 
ladných škôl sú mestá a 
obce tiež zriaďovateľmi zák- 
ladných umeleckých škôl, 
jazykových škôl, centier 
voľného času a tiež aj škol-
ských jedální i školských 
klubov detí.   (mka)

Mestá a obce najväčšími 
zriaďovateľmi škôl
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 ◆ Výrobný pracovník v 
Trnave (s ubytovaním), 
DRAFTCOM s.r.o. Tel.: 0905 
872 334.

 ◆ Vodič MKD, Ing. GALA 
s.r.o. Tel.: 0903 612 896.

 ◆ Dokladanie tovaru v Kež-
marku. INDEX NOSLUS 
s.r.o., Nam. Sv. Egídia 50, 
Poprad.

 ◆ Kuchár, SILVER SPOON 
s.r.o.,  Tatranská Lomnica 46. 
Tel.:  0948 204 051.

 ◆ Vedúci zmeny v taviarni, 
Schüle Slovakia, s.r.o., Po-
prad. Tel.: 052/78 64 224.

 ◆ Čašník - s možnosťou po-
skytnutia ubytovania, Grand 
Hotel Kempinski High Tat-
ras. Tel.: 052/32 62 300.

 ◆ Technológ,  TATRAVA-
GÓNKA a.s. Poprad. Tel.: 
0918 735 724.

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

tatranský obklad 3€/m2, 
zrubový profil, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. 
Tel: 0908 234 866. 

 ◉ Predám masážny stôl 
–  nový málo používaný 
– skladací s obalom, va-
lec, stoličku a sadu skle-
ných bánk. Všetko za 
180,- eur. Kontakt: 0911 
817 360. 

 ◉ Predám bicykel Scott 

ZAMESTNANIE
NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ Predám veľký zrekon-

štruovaný 2-podlažný 
rodinný dom s úžitkovou 
plochou 297 m2 vo veľmi 
dobrom stave v  podtat-
ranskej obci, aj rómskej 
rodine za 95 tis. eur. T.č.: 
0907 025 116. 

 ◉ Predám rodinný dom 
v  Mengusovciach v  OV 
s  pekným výhľadom na 
Vysoké Tatry vo vynika-
júcom stave, bez ďalších 
investícií. Je vhodný na 
trvalé bývanie, ale aj na 
agroturistiku a rekreačné 
využitie. Možnosť odkú-

P re d á m  k omp l e t n e 
zrekonštruovaný rod. 
dom v  Poprade-Veľkej, 
pozemok 940 m2. Viac 
na www.skvelydom.eu 
alebo tel. 0911/363 313. 
Cena 175 000 eur. 

SLUŽBY
 ◉ Doučujem opatrovateľky 

a  hotelový personál NJ 
a AJ. Hľadáme opatrova-
teľky a  zdravotné sestry. 
Kontakt 0903 398 003. 

 ◉ NAVRHUJEM, RENO-
V U J E M ,  S TAV I A M 
KRBY, KACHĽOVÉ 
PECE, ZÁHRADNÉ 
KRBY, MICHAL, 0915 
826 525. 

 ◉ Príjmeme žeriavnika, 
STROJCHEM Svit, plat-
ný žer iavnický preu- 
kaz, t. č. 052/7152647,  
rybarova.z @chemosvit.sk

 ◉ Príjmeme vodiča kamió-
novej súpravy, CHEMO-
SVIT CHEDOS, Svit, VP, 
karta vodiča, turnuso-
vá práca, 0905 905 212, 
ivor.m@chedos.sk.

 ◉ Hľadáme ženy do textil-
nej výroby - tvarovacie 
stroje, 4 zmenná prevádz-
ka, aj bez praxe  žiadosť a 
životopis zasielajte: ryba-
rova.z@chemosvit.sk

 ◉ Prijmeme vodičov ka-
miónovej dopravy, bližie 
info na t.č. 0905 905 212

penia vedľajšieho pozem-
ku o  výmere 1104 m2. 
Dom je postavený z teh-
loblokov, zateplený, po 
komplexnej rekonštruk-
cii v rokoch 2012 a 2013, 
centrálne vykurovanie 
plynom, ale aj alterna-
tívne drevom. V  jedálni 
a obývačke drevené par-
kety, kúpeľňa a kuchyňa 
keramická dlažba, spál-
ňa a detská izba drevené 
parkety, druhá kúpeľňa 
keramická dlažba. Ná-
klady na bývanie 140 
€ nesačne + spotreba cca 
20m3 dreva. Cena doho-
dou. T.č.: 0908 327 288. 
Predám záhradu s muro-
vanou chatkou v lukratív-
nej obci Gánovce, treba 
vidieť. Cena dhodou. Tel. 
kontakt: 0911 444 645. 

My sa postaráme o vaše vozidlo.
Vy o svoj voľný čas. 

Letná prehliadka za 

8 €  
 + darček

Táto prehliadka nenahrádza predpísanú servisnú prehliadku. Cena je vrátane DPH.

Renault SERVIS. Nezastavujte. Žite naplno.
renault.sk

1. 6. – 31. 7. 2015

MENO DEALERA
adresa dealera
adresa dealera

Renault odporúča

Eurocamp, s. r. o.,                                           Tel.:  052/788 28 31
Dlhé hony 4597/4, Poprad          www.renault-eurocamp.sk

Dobrovoľní hasiči z Lučivnej zorganizovali 
v spolupráci s OV SPO Poprad v nedeľu 21. 
Júna na futbalovom ihrisku 23. ročník súťaže 
mladých hasičov o Podtatranskú prúdničku za 
účasti 20 desaťčlenných družstiev a 5 päťčlen-
ných tímov. Mladí adepti požiarnej ochrany od 
6 do 16 rokov mali možnosť predviesť pripra-
venosť v dvoch disciplínach – požiarnom úto-
ku a štafetovom behu na 400 m s prekážkami. 
Medzi dievčatami už šiesty rok po sebe nena-
šla premožiteľa Šuňava I, ktorá zvíťazila pred 
Spišským Bystrým a Šuňavou V. Najúspešnej-
šia z chlapcov bola ZŠ Hutnícka Sp. Nová Ves, 
druhá skončila Šuňava I a tretie miesto patri-
lo Danišovciam (okres Sp. Nová Ves). Medzi 

5-člennými družstvami boli prvé dievčatá zo 
Šuňavy, druhí chlapci z Tatranskej Lomnice 
a tretie miesto patrilo dievčatám z Lučivnej. 

Ceny najlepším a Podtatranskú prúdničku 
dievčatám zo Šuňavy a chlapcom zo Sp. Novej 
Vsi odovzdal starosta obce Lučivná Stanislav 
Gavalier. Ocenené boli i najsympatickejšie, 
vekovo najmladšie družstvo zo Štrby. Pri ví-
ťazom celoštátneho kola hry Plameň 2014 , 
dievčatá zo Šuňavy a chlapcov zo Sp. Novej 
Vsi bola súťaž dobrou previerkou priprave-
nosti pred medzinárodnou súťažou mladých 
hasičov, ktorá bude 19. – 26. Júla v poľskom 
Opole, na ktorej budú opäť reprezentovať Slo-
vensko.  O. Klimo

Mladí hasiči o Podtatranskú prúdničkuContessa,  veľkosť S (na 
výšku 145 -  165 cm) vo 
veľmi dobrom stave. Cena 
199 €. Tel. 0948 007 776

Inzeráty v Burze vám uverejníme zadarmo a súčasne budú uverejnené 
aj na internetovej stránke www.podtatransky-kurier.sk

Neplaťte za niečo, za čo platiť nemusíte

 ◆ Kuchár, pomocný kuchár 
- Vrbov, Menhard, s.r.o. Tel.: 
0908 623 724.

 ◆ Operátorka vo výrobe 
- ponuka práce aj pre štu-
dentky - Kežmarok. INDEX 
NOSLUS s. r. o., pracovno - 
personalna agentura, Nam. 
Sv. Egídia 50, 058 01 Poprad.

 ◆ Zootechnik - hydinár - 
Slavkovská cesta 57, 06001 
Kežmarok.

 ◆ Zmenový vedúci výroby 
- Deltrian Slovakia, s. r. o. , 
Weinova 1, 060 01 Kežmarok. 

 ◆ Kuchár - Hotel Crocus 
Štrbské Pleso, a. s. Tel.: 0917 
799 367. 

 ◆ Online špecialista - GAS 
Familia, s. r. o. Prešovská 8,  
06401 Stará Ľubovňa.

 ◆ Predavač/predavačka - 
SINTRA spol. s r. o., miesto 

práce: Kežmarok, Poprad. 
Tel.: 052/7866155.

 ◆ Vý r o b ný  p r a c o v n í k . 
DRAFTCOM s. r. o. Tel.: 
0905 872 334.

 ◆ Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň), 
učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - de-
jepis, anglický jazyk, sloven-
ský jazyk a literatúra, učiteľ/
ka ZŠ (2. stupeň) - matema-
tika, informatika, výtvarná 
výchova. Základná škola Sta-
rá Ľubovňa. Tel.: 052/ 238 83 
72, 0907 925 240.

 ◆ Čašník/čašníčka - hotel 
Solisko, s. r. o. Tel.: 0908 984 
843.

 ◆ Obchodný zástupca v te-
réne. Miesto práce: Kežma-
rok, Poprad, Stará Ľubovňa, 
Spišská Nová Ves. MEDIA-
TEL spol. s  r.o., Miletičova 
21, 821 08 Bratislava. Tel.: 
0903 476 071. 

zdroj: www.profesia.sk
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Občianske združenie Al-
kan klub horských športov 
Tatranské Matliare v  spolu-
práci s mestom Vysoké Tatry 
a Chatou pri Zelenom plese 
usporiadali uplynulú sobotu 
10. ročník Behu na Chatu pri 
Zelenom plese na pamiat-
ke Karla Jakeša, 1. predsedu 
Alkan klubu. Preteky boli zá-
roveň nomináciou na majst- 
rovstvá Európy v  behu do 
vrchu a 6. kolom Slovenského 
pohára v behu do vrchu.

Na 7,7 km dlhú trať s pre-
výšením 636 m  sa vydalo 
úctyhodných 355 bežcov zo 
Slovenska, Poľska a Českej re-
publiky. Absolútnym víťazom 
10. ročníka sa stal slovenský 
reprezentant v bežeckom ly-
žovaní Peter Mlynár z  ŠKP 
Štrbské Pleso, ktorý nároč-
nú trať zvládol za 37:15,8 
min. Za ním, s  odstupom 
47 sekúnd, skončil junior-
ský reprezentant v bežeckom 

lyžovaní Ján Koristek z  LK 
Huta-Látky a tretí do cieľa, so 
stratou vyše dvoch minút na 
víťaza, dobehol Ján Pockľan 
z  ŠK Hrachovo. Najrýchlej-
šou ženou s  časom 45:08,9 
min. bola Jana Martinská 
z Lučenca. 

Víťazi jednotlivých ka-
tegórií: dorastenci -  Do-
minik Číž, ŠKP B. Bystri-
ca, juniori -  Ján Koristek, 
muži kat. A - Peter Mlynár, 
muži B - Ján Pockľan, muži 
C  - Milan Celerin, Martin, 
muži D - Ján Pobuda, Veľké 
Vozokany, dorastenky - Júlia 
Machyniaková, KB Valaská-
-Osrblie, juniorky -  Aneta 
Smerčiaková, KBL Jasná LM, 
ženy A  - Jana Martinská, 
ženy B - Katarína Paulínyo- 
vá, Martin, ženy C  - Iveta 
Vyšínová, Karlové Vary, ženy 
D  - Anna Staroňová, LK 
Opalisko Závažná Poruba. 

(sps)

Beh k Zelenému plesu 
vyhral Peter Mlynár

Po roku sa uplynulý víkend 
najlepší jazdci a  kone opäť 
stretli na kolbisku v Tatran-
skej Lomnici na majstrovst- 
vách východoslovenského re-
giónu seniorov v parkúrovom 
skákaní. Organizátor, Zdru-
ženie pre zachovanie jazdec-
kého športu v Tatrách Horse 
Area, pripravil kvalitné prete-
ky. Na Memoriáli bratov Bor-
nemiszovcov sa počas dvoch 
dní predstavilo vyše 120 sú-
ťažných dvojíc. 

V Tatranskej Lomnici pre-
tekali špičkoví jazdci a kone. 
„Pretekári z východného Slo-
venska tvoria približne 70 per-
cent reprezentácie Slovenska. 

Aj počas týchto majstrovstiev 
ukázali, že v  svojich jazdec-
kých kluboch pracujú na vyso-
kej úrovni. Predstavili sa mla-
dí jazdci a mladé kone, ale aj 
ich tréneri, skúsení chovatelia 
koní a vynikajúci jazdci – re-
prezentanti,“ povedal riaditeľ 
pretekov Peter Mikulášik. 
Súťaž má z roka na rok stúpa-
júcu krivku kvality, čo sa týka 
organizácie podujatia. Svedčí 
o tom aj opätovné poverenie 
združenia na zorganizovanie 
majstrovstiev východoslo-
venského regiónu. Okrem 
samotnej súťaže absolvovalo 
niekoľko súťažných dvojíc di-
vácky atraktívny skok mohut-

nosti. Išlo o vyraďovaciu súťaž 
v  skoku, kde sa po každom 
kole zvyšovala výška prekáž-
ky o  niekoľko centimetrov. 
Vo finále napokon zostali 
dvaja. V  poslednom kole sa 
skákalo cez 180 cm prekážku 
a obe dvojice ju bez problé-
mov zvládli. Skok mohutnosti 
mal tak dvoch víťazov - Zde-
na Kuchára a Jána Cigána (na 
snímke vpravo). 

Kolbisko v  Tatranskej 
Lomnici má trávnatý po-
vrch, čo veľa jazdcom a ko-
ňom veľmi „nevonia“. Aký 
je súčasný trend v parkúro-
vom skákaní, ozrejmil jeden 
z  najskúsenejších, Zdeno 

Kuchár z  JK Slávia Sp. N. 
Ves: „Na takomto povrchu 
sa jazdilo pred 30 rokmi, 
preto je veľmi ťažké dos- 
tať kone na trávu. Tí, ktorí do 
Tatier prišli, ukázali výbornú 
pripravenosť. Jazdci a  kone 
nemajú trávnatý povrch radi 
a povedal by som, že ani ne-
vedia na ňom jazdiť. Dnes sa 
jazdí prevažne na povrchu zo 
špeciálneho piesku a textílie.“ 
S textíliou nemôžu organizá-
tori rátať ani v  budúcnosti. 
Podľa riaditeľa pretekov P. 
Mikulášika by bolo nemysli-
teľné, aby sme do Tatranské-
ho národného parku vysypa-
li umelú textíliu.  (sps)    

Memoriál bratov Bornemiszovcov

Traja borci športového 
klubu Extreme combat clubu 
Poprad sa začiatkom júna zú-
častnili 2. ročníka medziná-
rodného turnaja v grapplingu 
(zápasenie v ringu bez úde-
rov)  a v MMA (Mixed Mar-
tial Arts) v  Michalovciach, 
ktoré boli zároveň majstrov-
stvami Slovenska. Turnaja 
sa zúčastnili aj v  minulom 
roku, avšak bez výraznej-
ších umiestnení. 
Po roku tvrdej 
prípravy dostali 
od organizátorov 
pozvánku opäť 
a  vyplatilo sa. 
V  MMA repre-
zentoval poprad-
ský klub 25-ročný 
Tomáš Hudáč (v 
strede) a v grapp- 
lingu Marek Su-
lír a  Dominik 
Orolín. 

Marek Sulír skončil v svojej 
kategórii tretí. V rozhodujú-
com zápase bol síce Marek 
počas celého duelu aktívnejší, 
ale v  závere mu súper nasa-
dil submission (škrtenie), čo 
mu dopomohlo k výhre nad 
popradským zápasníkom. 
Dominik Orolín vybojoval 
cenné víťazstvo až v predĺže-
ní. Zápas sa v  riadnom čase 
skončil remízou a v predĺžení 
o víťazovi rozhodovalo, kto 
bude bodovať ako prvý. Na ra-
dosť trénera Rudolfa Vanca sa 
to podarilo práve Dominiko-
vi, ktorý si víťazstvom vybo-
joval prvé miesto na turnaji v 
svojej hmotnostnej kategórii.

Cenné víťazstvo na turnaji 
získal Tomáš Hudáč, pro-
fesionálny hasič v  Poprade, 

ktorý počas dňa absolvoval 
v  ringu tri náročné zápasy. 
„ V  prvom zápase som sa 
stretol zo súperom z Psycho 
teamu z  Košíc. Bol to veľmi 
šikovný chlapec, trochu niž-
ší ako ja, ale veľmi dobrý na 
zemi. Zabojovali sme si aj 
na zemi a zápas som vyhral 
v druhom kole K.O. škrtením 
na „gilotínu“. Aj ďalší zápas 
som mal proti sebe bojovní-

ka z  toho istého tímu. Duel 
bol veľmi náročný. Celý sme 
ho boxovali a porazil som ho 
na body až v extra kole. Na 
finálový zápas som nastúpil 
proti ďalšiemu Košičanovi. 
Videli sme s  trénerom, že je 
to dobrý kickboxer, tak sme 
zvolili taktiku boja na zemi, 
čo rozhodlo. Súpera som 
porazil systémom K.O. na 
škrtenie.“  So zápasením za-
čal Šuňavčan Tomáš Hudáč 
v  minulom roku. „Hneď po 
prvom tréningu som vedel, že 
zápasenie bude tým športom, 
ktorému sa budem venovať. 
Tréner sa nám aktívne venuje, 
máme výsledky, čo sa ukázalo 
aj v počte nových záujemcov 
o MMA v našom popradskom 
klube“ skonštatoval na záver 
T. Hudáč.  (sps)

Úspechy popradských bojovníkov

Minulý týždeň, od pondel-
ku do piatku, sa v Základnej 
škole na Ulici Komenského 
vo Svite zápolilo v olympij-
ských disciplínach. Do škol-
skej olympiády boli zapojení 
všetci žiaci od prvého až po 
deviaty ročník. „Zorganizova-
li sme atletické preteky v duchu 
olympijských hier preto, aby 
sme deti motivovali k pohybu 
a aj preto, lebo tento posledný 
týždeň je už v školách voľnejší 
a aby sme čas využili čo naj-
lepšie. U detí to malo pozitívny 
ohlas, takže určite sa z našej 
olympiády stane tradícia a bu-
deme ju organizovať už kaž-
doročne,“ vysvetlila Monika 
Dudinská, riaditeľka základ-
nej školy. 

Deti si olympiádu užili a 
k dobrým výsledkom ich mo-
tivovala odmena nie v podo-
be dobrej známky alebo po-
chvaly, ale medaily, ktorú deti 
dostali ako na naozajstných 
olympijských hrách. Na pon-
delkovom slávnostnom otvo-
rení nechýbali olympijské 
kruhy, ani zapálenie olympij-
ského ohňa. „Tento nápad bol 
spontánny a chceli sme zapojiť 
všetkých, aby celá škola ožila. 
Je pravdou, že pri takýchto ná-
hodných súťažiach neraz od-
halíme talent, ktorý, ak sa pod-
chytí, dokáže dosahovať veľké 
výsledky,“ dodala riaditeľka 
Dudinská. Vo vyučovacom 
procese je zaradené vzde-
lávanie olympizmu v rámci 

telesnej výchovy. Pri pondel-
kovom otvorení nechýbali 
bývalí olympionici, napríklad 
združenár Ján Klimko. 

„Naschvál sme všetko prip- 
ravili tak, aby deti aspoň na 
chvíľu pocítili slávnostnú 
športovú atmosféru. Mys-
lím si, že každého to chytilo 
a „ovoňali“, aké je to súťažiť 
o medaily. Je to rozdiel, pred-
sa len chceli dokázať viac,“ 
zhodnotil Miroslav Javorek, 
učiteľ telesnej výchovy. Olym-
pijský týždeň bol ozvláštnený 
aj súťažami, ktoré síce nie sú 
olympijské, ale deťom robia 
radosť. Žiaci prvého stupňa 
súťažili v disciplíne „stíhačka 
na bicykli“, starší žiaci si užili 
bublinový futbal. V šialených 

guliach sa deti pokúšali súpe-
riť a aj obyčajný futbal nabral 
iný rozmer. Ide o bubliny pl-
nené vzduchom, ktoré majú 
priemer 1,8 metra a vážia 
okolo 10 kilogramov. Vnútri 
majú namontované držadlá 
a nastaviteľné popruhy, aby 
sa nestalo, že pri zápale hry 
o svoju bublinu hráč príde. 
Takýto futbal v bubline sa 
nazýva loopyball. Je to nová 
športová a inovatívna atrak-
cia, ktorá môže aj pre nie-
koho nudnú hodinu telesnej 
výchovy premeniť na zábavu, 
spojenú so športom. Aj keď je 
tam určitá podobnosť so zor-
bingom, ktorého princípom 
je kotúľanie bubliny zo svahu 
smerom dole.  (pks)

Na atletickom štadióne AŠK Slávia v 
Trnave sa 22.  až 24. júna  uskutočnil 43. 
ročník majstrovstiev Slovenskej repub-
liky v hasičskom športe. Profesionálni 
hasiči súťažili v disciplínach výstup do 
4. podlažia cvičnej veže hákovým rebrí-
kom, beh na 100 m cez prekážky, štafeta 
4 x 100 m a požiarny útok. Majstrov-
stiev sa zúčastnilo 12 najlepších súťaž-
ných družstiev z okresných riaditeľstiev 
Hasičského a záchranného zboru, zá-
chranných brigád HaZZ a závodných 

hasičských útvarov, ktoré postúpili z 
krajských kôl. Nechýbali ani hasiči z 
OR HaZZ Kežmarok a OR HaZZ Pop- 
rad, viacnásobní majstri Slovenska. Ti-
tul získali popradskí profesionáli opäť 
aj v tomto roku. Štvrté miesto patrilo 
HaZZ Kežmarok. Popradské družstvo 
dosiahlo najlepšie výsledky v troch 
disciplínach – výstupu do 4. podlažia 
cvičnej veže, štafete a v behu na 100 m 
cez prekážky. V požiarnom útoku mu 
patrilo 8. miesto. Kežmarok skončil na 

siedmom, v štafete, veži a v behu na 100 
m tretí. Z jednotlivcov bol najlepší Vi-
liam Štinčík z OR HaZZ Poprad, ktorý 
vyhral dvojboj pred kolegom Jarosla-
vom Hudáčom, na veži skončil druhý. 
V behu na 100 m cez prekážky si odnie-
sol víťazstvo ďalší profesionál z Popra-
du, Pavol Vitko, druhý bol J. Hudáč a 
tretí V. Štinčík.

Celkové poradie: 1. OR HaZZ Poprad, 
2. OR HaZZ Martin, 3. OR HaZZ Tren-
čín, 4. OR HaZZ  Kežmarok.  (pkr)

Majstrovstvá SR v hasičskom športe
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Anton Volák s novým pilotom
Zanietený nadšenec moto-

ristického športu Kežmarčan 
Anton Volák absolvoval v mi-
nuloročnej sezóne po boku 
skúseného Františka Debná-
ra v sedadle spolujazdca dve 
rely súťaže na Slovensku a to 
Slovenský rally pohár (SRP)  
a Mini rally cup (MRC). Oba-
ja s ich Suzuki Swift odjazdili 
niekoľko vynikajúcich pre-
tekov. Zúčastnili sa všetkých 
podujatí v rámci seriálu SRP 
a po poslednom kole, ktoré 
bolo súčasťou 41. ročníka 
Rallye Tatry, sa mohli tešiť  
z 3. miesta v absolútnom 
hodnotení rámci triedy P1 
(do 1 400 cm3). Ešte o stu-
pienok vyššie skončili v cel-

kovom hodnotení triedy A1 
(do 1 400 cm3) v rámci série 
MRC. 

Aktuálnu sezónu však Vo-
lák začal s novým jazdcom 
a s novým vozidlom. O sebe 
dali vedieť ešte na predse-
zónnom Winter cupe v Pre-
šove. Volák v sedle navigá-
tora, s pilotom Martinom 
Stoklasom zo Sp. Belej vo 
vozidle WV Polo, vyhrali na 
prešovskom zimnom pod-
ujatí na snehu a blate svo-
ju triedu a úspešní boli aj  
v celkovom hodnotení. 
„František Debnár začal jaz-
diť s mladým talentovaným 
Macíkom, ktorý ešte nemá 16 
rokov a potrebuje mať po boku 

skúseného matadora a tak som 
sa dohodol s Martinom Stok-
lasom, že skúsime odjazdiť 
Winter cup. Naše prvé preteky 
dopadli na jednotku, čo nás 
utvrdilo, že vieme spolupra-
covať a preto sme sa prihlásili 
do tohtoročného seriálu MRC, 
kde sa nám darí nad očaká-
vanie,“ povedal Volák. Po 
troch odjazdených pretekoch 
v Dobšinej, Moldave a na Lip-
tove figurovali v absolútnom 
hodnotení spomedzi takmer 
80 posádok na krásnom 6. 
mieste a vo svojej triede A1 
boli s veľkým náskokom prví. 
Škoda, že júnové preteky 
seriálu MRC v Dolnej Stre-
hovej nedokončili. „Na aute 

nám odišla spojka, je to veľká 
škoda, lebo zo súťaže sme od-
stúpili z priebežného prvého 
miesta v našej triede. Martin 
je šikovný talentovaný jaz-
dec, čo je vidieť aj na našich 
výsledkoch. Vypichol by som 
naše umiestnenie na MRC 
Tatry, kde sme v absolútnom 
hodnotení skončili s našim 
WV Polo štvrtí a nechali za 
sebou veľa výkonnejších áut,“ 
pochválil schopnosti mlad-
šieho z dvojice A. Volák. 

Celá sezóna MRC stojí pri-
bližne dve tisícky, účinkovanie 
v SRP dvojnásobok a „veľký 
majstrák“ na celú sezónu asi 
troj až štvornásobok. O štyri 
týždne v Poprade odštartu-

je 42. ročník Rallye Tatry, na 
ktorom by posádka Stoklas-
-Volák nemala chýbať. „Veľ-
mi radi by sme štartovali na 
domácom podujatí, ukázať sa 
rodinám a priateľom. Avšak 
to, či odštartujeme, záleží od 
financií, ktoré sa nám podarí 

získať. Predsa len, seriál maj-
strovstiev Slovenska či Sloven-
ský rally pohár si vyžadujú inú 
prípravu vozidla, servisu a výš-
ku štartovného. Ak by sa nám 
podarilo v Poprade štartovať, 
bolo by to výborné,“ dodal na 
záver Anton Volák.  (sps)

Foto z archívu A. Voláka.

Slovenskí hokejbaloví rep- 
rezentanti obhájili na MS vo 
švajčiarskom Zugu zlaté me-
daily. V  nedeľňajšom finále 
triumfovali nad výberom 
USA 4:3 po predĺžení a obhá-
jili titul svetových šampiónov 
spred dvoch rokov z Kanady. 
V drese slovenského výberu 
sa predstavili aj dvaja Kež-
marčania, kmeňoví hráči 
MŠK Kežmarok, Libor Tep-
lický a Boris Oravec.

Vo finálovom zápase sa 
Slováci ujali vedenia, keď 
po 98 sekundách hry otvoril 
skóre Beniač, ale Američania 
následne kontrovali šnúrou 
troch presných zásahov za 
sebou. Zverenci trénera Jo-
zefa Ďurisa prebrali taktov-
ku stretnutia v druhej treti-
ne a výsledkom ich prevahy 
bol kontaktný presný zásah 
Oravca v 28. minúte. Sloven-
sko vyrovnalo v  38. minúte 
vďaka Minárikovi a  dráma 
pokračovala. V  nastavenom 
čase ju rozuzlil na radosť Slo-
vákov Oravec.

Celkovo je hokejbal naj-
úspešnejší kolektívny šport 
na Slovensku od vzniku sa-
mostatnej republiky. Z  kaž-
dých majstrovstiev sveta si 
muži priviezli cenný kov, bi-
lancia znie tri zlaté, dve strie-
borné a šesť bronzových me-
dailí. Bronz získali po triumfe 
6:1 nad Gréckom českí repre-
zentanti, ktorých Slováci vy-

radili v semifinále. Najlepším 
hráčom finále v slovenských 
farbách sa stal autor rozho-
dujúcej strely Boris Oravec.

Slováci na šampionáte pro- 
ti Američanom nastúpi-
li hneď v  úvodnom zápase, 
ktorý prehrali 3:4 v riadnom 
hracom čase. Neskôr remizo-
vali s Fínskom, aj outsiderom 
Pakistanom a  v poslednom 
zápase skupiny zdolali Por-
tugalsko. Vo štvrťfinále, po 
predĺžení, vyradili Kanadu, 
v  semifinále Česko a  v boji 
o zlato otočili takmer stratený 
duel s USA.

USA -  Slovensko 3:4 
pp (3:1, 0:1, 0:1 –  0:1). 
Góly: 2. Hackett (Haynes), 9. 
Daugherty (Hildreth, Hous-
ser), 12. Colcord (Haynes, 
Schlegel) - 2. Beniač (Slovák, 
Blahút), 28. Oravec (Dan-
ko, Rímsky), 38. Minárik 
(Maděra), 57. Oravec, pre-
silovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 
rozhodovali: Boháček (ČR), 
Wahbi (Kan.), 4 741 divákov.

V rovnakom čase a na rov-
nakom mieste odohrali svoj 
turnaj o titul majsteriek sveta 
aj ženy. Zlato síce nezískali, 
ale po výhre nad USA v po-
mere 5:1  si zo Švajčiarska 
odvážajú bronzové medaily. 
Hetrikom sa v  zápase blys-
la Petra Jurčová (hráčka HC 
Osy Sp. N. Ves). Vo finále po-
razila Kanada Češky 5:1. 

(red)

Kežmarčania priviezli
zlato z majstrovstiev sveta

Poslednýkrát v tejto sezóne 
sa stretli priaznivci bowlingu 
v  stredu 17. júna na posled-
nom, 18. kole a zároveň 6. kole 
jarnej časti Bowling Tour. Tur-
naja, ktorý sa odohral v dvoch 
rundách, sa zúčastnilo 26 hrá- 
čov. V kvalifikácii A skupiny 
dominoval Ján Petras, ktorý 
dosiahol výkon 1 366 bodov 
a čakal na finálového súpera. 
Do finále sa prebojovali Jaros- 
lav Pěč (6. miesto ), Vladimír 
Pavlikovský (5.), Werner Ger-
denits (4.), Igor Lendácky (3.) 
a František Kuziel (2.). V pr-
vom finálovom kroku sa stret- 
li Pěč 185, Pavlikovský 184 
a Gerdenits 195. Do druhého 
kroku postupoval Gerdenits 
a  stretli sa v  ňom Lendácky 
174, Gerdenits 188 a  Kuziel 
243. Do finále postúpil Kuziel. 
J. Petras potvrdil vo finálovom 
kroku dobrú formu z kvalifi-

kácie a zvíťazil výkonom 213 
a priemerom 225,57. Na dru-
hom mieste skončil F. Kuziel 
s výkonom 193 a priemerom 
200,13 a tretí bol W. Gerdenits 
s priemerom 189,25.

V B skupine sa víťazom kva-
lifikácie stal Marián Turek s 1 
153 bodmi a čakal na súpera. 
Do finále sa prebojovali Sta-
nislav Hertely (8. miesto), Ro-
man Gavalér (7.), Ondrej Boč-
kay (6.), Volker Kessler (5.), 
Mária Kovalčíková (4.), Ján 
Niedoba (3.) a Ľubomír Ko-
žik (2.). V prvom finálovom 
kroku sa stretli Hertely 146, 
Bočkay 147, Kessler 173 a Ga-
valér 180. Do druhého kroku 
postúpil Gavalér. Stretli sa tam 
Niedoba 138, Gavalér 158, 
Kožik184 a Kovalčíková 170 
( vrátane handicapu). Do finá-
le postúpil Ľ. Kožik, ktorý sa 
stal celkovým víťazom skupiny 

B s výkonom 201 a priemerom 
192,13. Druhý bol M. Turek, 
ktorý dosiahol výkon 179 a   
priemer 190,29 a tretia M. Ko-
valčíková s priemerom 174,29.

Najvyšší náhod dosiahol J. 
Petras v 6. kvalifikačnej hre, 
v ktorej hodil 278 bodov. Zís-
kal trofej za najvyšší náhod aj 
hodnotu jackpotu. Po skon-
čení 1. rundy sa losovala tom-
bola o 10 bowlingových gúľ. 
Z celkového počtu 59 hráčov 
iba 31 splnilo podmienku zú-
častniť sa na ťahu tomboly, čo 
bolo 10 a viac štartov v celom 
ročníku Bowling Tour. 

V jarnej časti Bowling Tour 
sa víťazom A skupiny stal J. 
Petras, ktorý nazbieral 44 bo-
dov, druhý skončil V. Pavli-
kovský a  tretí W. Gerdenits, 
obaja so 40 bodmi, ale Ger-
denits mal horšie umiestne-
nie. V B skupine zvíťazila M. 

Kovalčíková so ziskom 66 bo-
dov. Druhý bol Ľ. Kožik so 65 
bodmi a tretí R. Gavalér, ktorý 
nazbieral 61 bodov. 

Do celkového vyhodnote-
nia ročníka Tour sa spočítavali 
body z 15 kôl jednotlivých čas-
tí turnaja.

Celkovým víťazom Bowling 
Tour 2014/2015 skupiny A sa 
stal J. Petras s bodovým zis-
kom 133. Druhé miesto pat-
rilo I. Lendáckemu (119 bo-
dov) a tretie V. Pavlikovskému 
(105). V B skupine zvíťazil Ľ. 
Kožik so ziskom 241 bodov. 
Druhá bola M. Kovalčíková 
(200) a tretí R. Gavalér (185). 

Posledným podujatím 
v  tomto súťažnom ročníku 
bude turnaj o bowlera mesta 
Poprad, ktorý sa uskutoční 
8. júla. Prihlásiť sa môžete na 
www.bovlingtournament.eu. 

(ilý)

Bowling Tour pozná víťazov

Vo Vysokých Tatrách 
pribudla nová horolezecká 
cesta. Veža, na ktorú vedie, 
dostala názov Velický zub 
a  nachádza sa v  blízkosti 
Sliezskeho domu. Cesta je 
určená nielen pre registrova-
ných horolezcov, ale aj ľudí 
bez akýchkoľvek skúsenos-
tí, ktorí ju môžu absolvovať 
v  sprievode horolezeckého 
inštruktora alebo horské-
ho vodcu. Podmienkou je 
vek minimálne 10 rokov, 
rozsah potrebnej  príp- 
ravy závisí od predchádza-
júcich skúseností. „Pre ľudí, 
ktorí nemajú žiadne skúsenos-
ti s lezením, odporúčame ab-
solvovať jednodennú prípra-
vu na skalách. Pre tých, ktorí 
rekreačne lezú, aj keď naprík- 
lad len na umelej stene, nie 
je potrebná žiadna špeciálna 
príprava, ak idú s inštrukto-
rom. Prvá a druhá dĺžka cesty 
je odistená tak, aby ju bolo 
možné preliezť len s expreska-
mi, bez zakladania vlastných 
postupových istení. Najťažšie 
dĺžky cesty sú v štvrtom stup-
ni stupnice UIAA,“ uviedol 
Martin Murár z horolezeckej 
a skialpinistickej školy. Cesta 

bude slúžiť aj na horolezeckú 
prípravu mládeže. „Aj keď 
bol najväčší dôraz kladený na 
bezpečnosť, línii ostal veľhor-
ský charakter. Veríme, že ten-
to projekt priblíži horolezeckú 
prípravu detí a  mládeže na 
úroveň, aká je bežná alpských 
krajinách,“ dodal M. Murár.

Za projektom horolezeckej 
cesty stojí spolupráca viace-
rých subjektov -   Združenia 
cestovného ruchu Vysoké 
Tatry, Slovenského horo-
lezeckého spolku JAMES, 
horolezeckej školy Muraria 
a  horského hotela Sliezsky 
dom, odkiaľ sa k  stene dá 
dostať za približne 30 minút. 
„Sliezsky dom vždy slúžil ako 
východiskový bod pre množst- 
vo zaujímavých aktivít, od tu-
ristiky, cez horolezectvo až po 
skialpinizmus. Projekt lezec-
kej cesty na Velický zub tieto 
možnosti ešte viac zatraktívni 
a  to najmä pre skupinu detí 
a mládeže“, povedala Martina 
Hudáková, riaditeľka horské-
ho hotela Sliezsky dom, kde si 
záujemcovia o výstup môžu 
zapožičať kompletnú výstroj, 
aj objednať inštruktora. Ideál- 
ne podmienky na výstup sú 

V Tatrách otvorili novú horolezeckú cestu

v čase od júna do septembra, 
v prípade babieho leta až do 
novembra.   

Výška steny od nástupu do 
cesty po vrchol je 135 metrov. 

V  ceste a  zostupe je osade-
ných 71 postupových, štan-
dových a zlaňovacích istení. 
Tvoria ich dva nerezové bor-
háky, spojené reťazou.


