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Zrekonštruovaný 
štadión vo Veľkej

Senegalčanom Momodu, 
ktorého sicílsky zamestnávateľ volá Marco

V Starej Ľubovni sa 24. – 27. sep- 
tembra uskutoční XXIV. ročník 
Ľubovnianskeho jarmoku. Bohatý 
program začne vo štvrtok o 11.30 h 
Banánovým behom - štafetovým 
behom žiakov okolo parku na Nám. 
gen. Štefánika. Od 15. h bude po-
zývať na jarmok skupina Štefana 
Zimu. Veselé hry a súťaženie s DHZ 
začnú 24. septembra o 15.30 h a od 
19.30 h na tribúne pred OÚ predsta-
ví CVČ Ľubovnianske strašidlá.

Jarmok otvorí v piatok 25. septemb- 
ra o 9.15 h pred MsÚ dychová hudba 
Ľubovnianka. Od 9.30 h pôjde sprie- 
vod hostí a účinkujúcich od mest-
ského úradu. Na tribúne je o 10. h 
plánovaný program Buď vítaný, 
dobrý človek v  historickom meste  
s historickou scénkou Knieža pe-
kelných temnôt, po ktorom jarmok 
slávnostne otvorí primátor Ľuboš 
Tomko. Nasledovať bude vystúpenie 
Katky Koščovej a Dana Špinera. Po 
nich dostanú priestor v  programe 
Najmladší svojmu mestu žiaci MŠ a 
talenty zo ZUŠ. O 15. h vystúpi Lin-
kage, mladá rocková kapela z Poľska,  
o 16.30 h v Sóle pre dva hlasy  zaspievajú 
L. Nadányiová a M. Baluch, o 17.30 h 
sa predstavia FS Vrchovina a  Sta- 
roľubovňan, o 18.30 h FS Magu- 
ra z Kežmarku, o 20. h FS Ľubov- 
ňan, o 21.30 h Drišľak a o 23. h bu- 
de patriť vystúpeniu Medial 
Banana.

Pestrý program bude pokračo-
vať aj v  sobotu. O  12. h dostane 
priestor fitnes detí, o 13. h Ľubov-
nianka a o 14. h Prameň. Dorotka 
z Fidorkova a jej hostia potešia deti  
o  15. h, country skupina Sever- 
ka o 16.30 h, skupina Sidus  
z mesta Połaniec o 17.30 h.  Pod-
večer sa Ľubovňa bude zabávať od 
18.30 h programom Maľované na 
skle, o 20. h so Z. Smatanovou. Jar-
močnú tombolu vyžrebujú o 21.15 h 
a  potom bude pódium patriť The 
Paranoid.

V  nedeľu 27. septembra sa od 
10.30 h už tradične v  skanzene 
pod hradom Ľubovňa uskutoč-
nia Hubertovské slávnosti. Na 12. 
ročníku budú poľovnícke združe-
nia prezentovať svoju činnosť, us- 
kutoční sa pasovanie lovca, sv. 
omša, bude tu výstava poľovníckych 
trofejí, ukážka práce sokoliarov  
a výcviku psov, streľba zo vzducho-
vých zbraní, lukostreľba, vystúpi 
DH Ľubovnianka a nebude chýbať 
ani poľovnícky guláš.

Súčasťou XXIV. ročníka Ľubov- 
nianskeho jarmu bude 26. – 27. sep-
tembra o 10. h na hrade Ľubovňa 
XI. ročník medzinárodného šacho-
vého turnaja grófa Jána Zamoyské-
ho  Návrat k šľachtickým tradíciám 
a v galérii Provinčný dom výstava 
obrazov  Z tvorby študentov a pe-
dagógov FA STU BRATISLAVA Art 
show 21.

Ľubovniansky 
jarmok

Hasičská Tatra 148 už aj v Gerlachove
V sobotu dopoludnia mali v Ger-

lachove milú, ale dôležitú udalosť. 
Minister vnútra a  podpredseda 
vlády Róbert Kaliňák odovzdal 
Dobrovoľnému hasičskému zboru 
v  obci zrekonštruovanú hasičskú 

Tatru 148. Okrem vedenia obce, 
poslancov, dobrovoľných hasičov 
sa odovzdávania hasičského vozidla 
zúčastnili aj štátny tajomník MV SR 
Marián Saloň, prezident HaZZ Ale- 
xander Nejedlý, prezident DPO SR 

Ladislav Pethö, riaditeľ OR HaZZ v 
Poprade Ondrej Šproch, predseda 
KV DPO v Prešove Marián Rušin, 
starosta obce Batizovce Gabriel 
Bodnár a ďalší. 

 Pokračovanie na 3. strane

Róbert Kaliňák, minister vnútra a podpredseda vlády SR pri rozhovore so starostom Mgr. Jánom Hroboňom  
a hasičmi DHZ v Gerlachove.

Už po pár kilometroch jazdy po 
ostrove si všimnete jednoducho 
oblečených černochov na starých 
bicykloch. Križujú hornatú krajinu 
z  mesta do mesta. Pendlujú me-
dzi centrom, kde bývajú a miestom 
svojho zamestnania. Najviac ich je 
na cestách ráno a podvečer. Cez deň 
stretnete čiernych žobrákov len na 
križovatkách. S ukrižovaným Kris-
tom, zaveseným na retiazke, obchá-
dzajú na červenú stojace autá a žob-
rú na jedlo. „Som tu sedem mesiacov 
a nedarí sa mi nájsť prácu,“ odvetil 
jeden z nich na moju otázku. 

Na Sicílii je však práce pre utečen- 
cov viac než dosť. A mnohí aj pra-
cujú. Aj tu totiž platí, že kto chce, 
prácu si nájde. Momodu (vľavo  
a jeho spolubývajúci pracujú v olivo-
vých sadoch) má dvadsaťpäť rokov  
a tu je už štrnásť mesiacov. Rozprá-
va sa ním ťažko, je hanblivý a zdá 
sa, že nerád otvára staré rany. Keď 

mi povie, že sedem ro-
kov trénoval kung-fu, 
podvedome od neho 
v  tmavej uličke, kde 
sa rozprávame, trochu 
odstúpim. Po niekoľ-
kominútovom rozho-
vore je mi však jasné, 
že dvadsaťpäťročný 
študent nie je nebez-
pečný a prežil už toho 
viac než dosť.

Momodu vraví, že 
pochádza zo Senega-
lu. Presťahovali sa tam 
s  mamou a  súroden-
cami, keď otca zabili 
v Sierra Leone. Po nie-
koľkých rokoch však zomrel aj muž, 
ktorý sa tam o ich rodinu staral, pre-
to sa mama rozhodla vrátiť do Sierra 
Leone. Momodu s ňou ísť nechcel. 
Nikoho tam už nepoznal a nevedel 
si predstaviť, čo by robil v krajine, 

kde mu zabili otca. Rozhodol sa ísť 
za bratom do Gambie, neskôr spolu 
odišli do Líbye. Brat bol jediným člo-
vekom, ktorého tam poznal. Bol to 
jeho nápad, aby šli na Sicíliu. „Praco-
vali sme pre jedného bohatého muža 

v kameňolome, až kým sme si neza-
robili na cestu do Európy. Stálo nás 
to každého asi sedemsto eur. V tomto 
sme mali šťastie. V Líbyi, keď vás má 
zamestnávateľ vyplatiť, nie je nič isté. 
Niekto vám zaplatí, niekto nie a nie-
kto na vás vytiahne zbraň a pošle vás 
preč bez peňazí.“ 

Loď, na ktorej sa plavil brat Mo-
moda, mala problémy a on sa spolu 
s väčšinou ostatných pasažierov uto-
pil. Aj loď Momodua mala problé-
my, no Taliani podľa jeho slov vôbec 
neriskovali, aby im pomohli. „Keď je 
všetko v poriadku, cesta trvá dva dni. 
Ak má však kompas man problémy, 
môžete sa plaviť aj desať dní. V mori 
zomiera stále príliš veľa ľudí.“

Momodu teraz býva v centre pre 
prisťahovalcov v meste Valderice. V 
izbe je ich spolu šesť, ale vyhovuje 
mu to, pretože v neďalekom Custo-
nachi sa v jednej izbe tlačí až osem 
ľudí.  Pokračovanie na 4. strane

Leto sa  dostalo do finále a s ním 
aj čas na oddych a zábavu. Tatranské 
kultúrne leto 2015 (TKL), ktoré na-
písalo svoju desiatu sezónu, sa počas 
uplynulých dva a pol mesiaca snažilo 
spríjemniť chvíle obyvateľom i náv-
števníkom Vysokých Tatier.  Str. 3

Štvorlístok 
pre talenty

Štvorlístok pre talenty je názov 
slávnostného benefičného galave-
čera občianskeho združenia LECA, 
ktorý sa konal v Divadle Nová scéna 
v Bratislave. TV Poprad, Štrba, Re-
gion a Zemplín premiérovo odvysie-
lajú záznam v nedeľu 27. septembra 
o 20. h.  Str. 4

Giuseppe Sortino je mladý sicíl-
sky podnikateľ. Hoci na Slovensku 
nikdy nebol, vie o nás veľa a má nás 
rád. Napriek kondómom, prilepe-
ným na zrkadle a večne zlámaným 
roletám. Giuseppe Sortino má rád 
ľudí. Bielych, čiernych, bohatých aj 
chudobných.  Str. 7

Slávnostným prestrihnutím pásky 
pred zápasom popradského B tímu 
odovzdali v  nedeľu 20. septembra 
primátor mesta spolu s viceprimá-
torom Igorom Wzošom a vedením 
FK Poprad futbalistom do užívania 
zrekonštruovaný areál štadióna vo 
Veľkej.  Str. 12
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utečencoch,
ale o nás

Odcudzil plech i lešenár-
ske rúry. 29-ročnému Roma-
novi príslušník obvodného 
oddelenia Policajného zboru 
v Starej Ľubovni vzniesol 
obvinenie z prečinu krádeže. 
Mladý muž zo Starej Ľubovne 
mal v sobotu 12. septembra 
okolo 10. hodiny neopráv-
nene vojsť do budovy jedálne 
Rozbil sklenenú výplň na 
vchodových dverách a zo skla- 
du si odniesol 18 ks vlni- 
tého trapézového pozinko- 
vaného plechu, 18 ks leše- 
nárskych rúr a rôzny kovový 
šrot o hmotnosti 170 kg.  ,,Na-
kúpený,, tovar naložil na vozík 
a odniesol domov.  Svojím 
konaním spôsobil majiteľovi 
škodu takmer 1 000 eur. 

Podvodom prišla o 3 500 
eur. V stredu popoludní na 
pevnú linku 84-ročnej pani 
Oľgy z Popradu volala žena, 
ktorá sa predstavila ako jej 
sesternica Jolana z Važca 
s tým, že potrebuje požičať 
na krátku dobu 2 000 eur. 
Účel síce neuviedla a sumu 
počas rozhovoru navýšila na 
3 500 eur. Pani Oľga mala 
hotovosť doma a pripravila 
ju do obálky. Počas čakania  
sesternica opakovane volala, 
že po peniaze príde iná žena, 
lebo ona z banky nemôže 
odísť. Po peniaze prišla ne-
známa mladá žena, prevzala 
od nej obálku s hotovosťou 
a odišla. Dohoda znela, že 
neskôr sa sesternica u pani 
Oľgy zastaví a dohodnú spô-
sob splácania. Keďže sa tak 
nestalo, pani Oľga svojej 
sesternici zavolala, ale tá jej 
povedala, že o ničom nevie. 
Dôverčivú Popradčanku pod-
viedli a prišla o 3 500 eur. 
Aj prípad pani Oľgy je dôka-
zom, že niektoré skutočnosti 
je potrebné poriadne si 
overiť a nedôverovať cudzím 
ľuďom. Zvlášť v situáciách, 
kde ide o tzv. rýchle rodinné 
pôžičky alebo prípady, keď 
je niekto v núdzi a potrebuje 
finančnú hotovosť. Ohroze- 
nou skupinou podvodníkov 
sú predovšetkým starší ľudia, 
ktorí sú dôverčiví a zároveň 
majú potrebu pomôcť.  (red)

Zbytočne nás naše mé-
dia kŕmia témou utečen-
cov už pekných pár týž-
dňov,  náš každodenný život 
je o niečom úplne inom. 
Napríklad o zdravotnej sta-
rostlivosti, ktorú si mnohí 
z nás nemôžu kúpiť, aj keď na 
ňu prispievajú celý život. Na 
Slovensku  je vraj zabezpeče-
ná sieť nielen lekárov prvého 
kontaktu či lekárov špecia-
listov, ale aj štátnych, samo-
správnych či súkromných 
a pacient si môže vyberať. 
Ale ak samotný lekár nech- 
ce, človeku nepomôže nič, 
len trpieť. Presne takúto skú-
senosť som mala len nedávno, 
keď sa  občasné bolesti ruky, 
ktoré mohli súvisieť s chrb-
ticou, zrazu z hodiny na ho-
dinu zmenili na neznesiteľné 
bolesti, ktoré voľno-predajné 
lieky na bolesť jednoducho 
nezvládali rovnako, ako ja 
sama. A to nie som nejaká 
precitlivelá ťuťka, ktorá s 
každým „bibinkom“  letí k le-
károvi. Mám za sebou zo de-
sať či viac rôznych operácií, 

ale na šťastie, takmer všetky 
za totality. A to ma chúďatá 
lekári skladali ako lego. Dnes 
by som zrejme už dávno bola 
na onom svete, keby mi takto 
mali „vyskladať“ kapitalistic-
kí odborníci. 

Po prvej hodine, keď som 
zhltla zopár tabliet najpredá-
vanejších liekov, ktoré vám 
majú pomôcť bolesť utíšiť, 
som sa vybrala za lekárom 
prvého kontaktu, aby mi dal 
„lístok“ na návštevu špecia-
listu – neurológa či ortopéda. 
Keďže ten sídli v inom meste 
ako pracujem, strata času bola 
nevyhnutná a v čase dovo-
leniek som zbytočne obišla 
zopár ambulancií špecialis-
tov. Zrejme som mala smolu, 
keď sa bolesti ozvali až pred 
obedom a nie v noci, resp. 
ráno, pretože nájsť v Poprade 
a blízkom okolí „živého“, teda 
ordinujúceho neurológa aj od-
poludnia je priam nemožné. 
Dvaja už nepracovali, tretia 
neurologička podľa slov jej 
sestričky mala posledného pa-
cienta a už žiadneho nevezme, 

lebo končí. Darmo som prosi-
la, že bolesti sú neznesiteľné, 
mala som prísť ráno, alebo 
ísť na pohotovosť. Ale to ma 
ešte čakala hodina a pol v ne-
znesiteľných bolestiach. Nuž, 
neostávalo nič iné, len takmer 
nahlas „zavíjajúc“ čakať. Na 
šťastie, lekárka na pohoto-
vosti zrejme vedela, o akých 
bolestiach hovorím a poslala 
ma ihneď na vyšetrenie na 
centrálny príjem popradskej 
nemocnice. Tam sa už o mňa 
postarala neurologička, ktorá 
stanovila diagnózu - syndróm 
karpálneho tunela a privola-
la ortopéda, ktorý mi po cca 
piatich hodinách dal injekciu 
a tá konečne zmiernila, aj keď 
neodstránila bolesť. Hlavne 
preto som sa hneď ráno začala 
zaujímať o špeciálne vyšet-
renie ruky, ktoré odporučil 
ortopéd. Treba sa objednať 
a čakať. Vraj sa mám opýtať 
v Ružomberku a tam po mo-
jej otázke, kedy by ma mohli 
vyšetriť, som sa dozvedela, 
že najskôr v decembri, lebo 
nemajú lekárov! Keď som si 

predstavila, čo ma do decemb- 
ra čaká, od zúfalstva som sa 
takmer rozplakala. Plač ale 
nepomôže a tak som zavola-
la do Levočskej nemocnice 
– a čuduj sa svete, vyšetriť ma 
mohli okamžite! Samozrej-
me, hneď som zmobilizovala 
rodinu, aby ma do Levoče 
odviezli, pretože ruka odmie-
tala akýkoľvek úkon, tobôž 
sedieť za volantom a preha-
dzovať rýchlosti. Po požado-
vanom vyšetrení ma lekárka, 
špecialistka na chirurgiu ruky 
objednala na operáciu do jed-
ného  týždňa! A už po týždni 
bolo po operácií i po boles-
ti. Bolesť po operácii bolo 
iba nežné pohladenie celého 
uboleného človeka. Nikdy by 
ma napadlo, čo dokáže jedna  
ruka!

Tento článok ale nepíšem 
preto, aby som sa vyžalova-
la. Píšem ho preto, aby ste sa 
v prípade nekonečného objed-
návania a čakania na vyšetre-
nia či operáci,e poohliadli aj 
po blízkom okolí. Po nemoc-
niciach, resp. lekároch, ktorí 

vás a vaše zdravie neberú len 
ako zdroj príjmov a kalkul, či 
vás ešte môžu vyšetriť a či im 
to poisťovňa preplatí. Hľadaj-
te  lekárov, ktorí vám chcú  na-
ozaj pomôcť. Nikdy nepocho-
pím, ako môže lekár, u ktoré-
ho človek v bolestiach hľadá 
pomoc, odmietnuť pacienta. 
To preto, že denne pracuje 
až šesť hodín a viac mu pois-
ťovňa nepreplatí!? Tak prečo 
ma komusi venovať 10 minút 
svojho času? Ešte šťastie, že 
si kvôli bolesti nepamätám 
ani meno neurologičky a ta-
kýto lekár mi ani nestojí zato, 
aby som sa k jeho ambulancii 
vôbec unúvala a zistila meno. 
Ale keď najbližšie budem po-
čuť, ako našim lekárom treba 
zvýšiť platy, len ťažko ma 
niekto presvedčí, že si všetci 
svoj plat zaslúžia. Niektorí 
áno, ale niektorým by mali 
zobrať ešte aj diplom a za-
kázať prax! V tomto prípade 
určite nešlo o nedostatok pe-
ňazí v zdravotníctve, ale len 
a v prvom rade o ľudskosť.  
 PhDr. Ľudmila Rešovská

Zdravotníctvo ani tak netrpí nedostatkom peňazí ako ľudskosťou

V Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku si dali 
minulú sobotu zraz seniori 
z okresov Poprad a Kežma-
rok. Okresná organizácia 
Jednota dôchodcov na Slo-
vensku (JDS), v spoluprá-
ci so ZO JDS v Kežmarku, 
usporiadala po prvýkrát 
Festival hudby, spevu a tan-
ca seniorov. Účastníkov, ale 
aj návštevníkov festivalu 
privítali predsedníčka JDS 
v Kežmarku Ema Nemečko-
vá, zástupca primátora Kež-
marku Ing. Miroslav Perignát 
a viceprimátor Popradu Ing. 
Pavol Gašper. 

„Som veľmi rád, že sme 

Festival hudby, spevu a folklóru seniorov

Sociálny experiment z inter-
netu. Mladík si zaobstaral žreb 
z lotérie, na ktorom svietila vý-
hra 500 dolárov a vybral sa 
do ulíc s bielou palicou v ruke 
a očami skrytými za tmavými 
okuliarmi. Predstieral, že je 
slepý a nevie si rady, pretože 
nevidí, či jeho tiket vyhral ale-
bo nie. V uliciach veľkomesta 
najskôr vyhľadával lepšie ob-
lečených ľudí v bohatších štvr-
tiach a po nich o pomoc po-
prosil bezdomovcov. Nóbl ľu-
dia v nóbl štvrti mu pri pohľade 
na tiket klamali, že je žreb ne-
výherný a na videu dokonca 
vidieť ako mu ho viacerí chceli 
vziať. Úplne opačná však bola 
reakcia bezdomovcov. Bez 
váhania mu prezradili, že vy-
hral 500 dolárov a vôbec sa 
mu nesnažili žreb ukradnúť.

Rovnakým sociálnym expe-
rimentom môže byť v súčas-
nosti na Slovensku diskusia 
s ľuďmi, ktorým poviete, že 
v Afrike zarábajú tri doláre me-
sačne. Väčšinu z nás to vôbec 
nezaujíma, no viacerí odvetia 
aj niečo v zmysle: „No a čo, 
veď im to tam na život stačí...“

Keď príde Nemec, Luxem-
burčan či Islanďan na Slo-
vensko a vidí naše ceny, tiež 
si povie, že nám naše, podľa 
nás nízke platy, musia stačiť. 
Prečo by sme mali chcieť lep-
ší život na západe Európy?

Alebo mi iná pani povie. „Tri 
doláre? A čo by ten Afričan 
vlastne chcel tu v Európe? 
Veď nevie jazyk.“ Hoci ona ho-
vorí len po slovensky a pozná 
asi dvadsať slov z nemčiny, 
spomínaní Afričania ovládajú 
často okrem svojho jazyka aj 
angličtinu a francúzštinu. Pani 
vadí, že prisťahovalci majú 
dostať dávky, ale že jej dcéra 
v Nemecku žije s belgickým 
milionárom a napriek tomu 
tam požiadala štát  o sociálny 
byt, jej už neprekáža. „Veď on 
jej platí len výživné na dieťa,“ 
argumentuje.

Kým prvý experiment potvr-
dil staré známe, že tí, čo majú 
najmenej, často najviac dáva-
jú, o Slovákoch to už neplatí. 
Veľa toho nemajú a svoju zlosť 
a frustráciu so zlou sociálnou, 
finančnou i životnou situáciou 
si vybíjajú na utečencoch či 
Rómoch. Obviňujú Západ 
z dlhoročného vykorisťovania, 
ale predsa tam posielajú svoje 
deti za lepším životom. Závi-
dia pomoc a podporu utečen-
com v núdzi či Rómom a vo 
volebných prieskumoch pred-
sa najviac podporujú politikov, 
ktorí za ich zlý život vlastne 
môžu. Už zabudli, alebo nas- 
chvál nevidia, že sú to tí istí 
politici, ktorí im pred štyrmi 
rokmi sľubovali sociálne istoty, 
ktoré vôbec necítia?

Áno, patríme k najchudob-
nejším v únii, môžeme si však 
za to z veľkej miery sami. 
Vždy hľadáme chybu v nie-
kom inom a často riešime, čo 
nás nepáli. Ak by na budúci 
rok k urnám prišli všetci Slo-
váci, žijúci v zahraničí, určite 
by dopadli inak ako dnes naz- 
načujú prieskumy. Utečenec-
ká kríza však nie je tým, podľa 
čoho by sme sa mali rozhodo-
vať, koho voliť. Rovnako ako 
z nás vyššie bankové konto 
neurobí automaticky aj lepšie-
ho človeka.  P. Vargová   

sa dnes mohli takto spolu 
stretnúť. Chcem, aby ste pre-
žili veľmi pekné a príjemné 
popoludnie na tomto úvod-
nom ročníku festivalu Jedno-
ty dôchodcov Slovenska a ve-
rím, že sa z toho môže stať 
pekná a zaujímavá tradícia,“ 
povedal v úvode Ing. Miros- 
lav Perignáth. Ing. Pavol 
Gašper poďakoval za pozva-
nie a uviedol, že je nesmierne 
šťastný, že medzi seniorov 
mohol opäť prísť. „Veľmi sa 
teším z každého dňa, ktorý 
môžem prežiť medzi vami, 
lebo je pre mňa úžasné, keď 
vidím, ako ľudia zo strieb-
rom vo vlasoch a zlatom 
v srdci vedia zorganizovať 
rôzne podujatia,“ povedal P. 
Gašper.

A potom sa už pod taktov-
kou moderátoriek B. Oravco-
vej a A. Gordiakovej rozbehol 
viac ako dve hodiny trvajúci 
festival zábavy a úsmevov. 
„Tento festival má byť pre 
nás hlavne motiváciou, aby 
sme nerátali roky, mesiace 
a dni svojej staroby, ale aby 
sme každý deň prežili hodnot-
ne a pekne,“ konštatovala A. 
Gordiaková. „Je šťastím spo-
znať v mladosti prednosti sta-
roby a takým istým šťastím je 
v starobe si udržať prednosti 
mladosti,“ týmito slovami sa 
k účastníkom festivalu priho-

voril novozvolený predseda 
Okresnej organizácie JDS 
v Poprade  Ing. Ján Surmík, 
ktorý v krátkom príhovore 
predstavil občianske združe-
nie JDS, ku ktorému sa hlási 
viac ako 82 tisíc seniorov na 
Slovensku. V okresnej orga-
nizácií pracuje sedem zák-
ladných organizácií vo Svi-
te, dve v Poprade, v Novej 
i Starej Lesnej, v Kežmarku 
a v Toporci. 

Vzápätí sa už publiku 
predstavil Vagonár – stará 
škola s pásmom Vešele zo 
Spiša, nasledovala spevácka 
skupina Belan zo Spišskej 
Belej pásmom piesni, ktoré 
zakončila goralská pieseň 
Tatry, nase Tatry. Nasledova-
li seniorky z Denného centra 
Limba z Popradu s vydarenou 
paródiou tanca, ľudová sku-
pina Olekšanka zo Spišskej 
Belej s nádhernými ľudovými 
piesňami z blízkeho i širšieho 
regiónu. Festival pokračoval 
vystúpením seniorov zo Svi-
tu. Publiku sa predstavila spe-
vácka skupina Svitasenior, 
sólo s ozembuchom a harmo-
nikou predviedli M. Vošče-
ková a A. Tokár, babičky zo 
Svitu zase učili vnučku char-
leston, pri ktorom sa zmenili 
na extra pohyblivé čertice 
a festival ukončili Kaťušou 
dnes už v regióne známi Ale-
xandrovci pod vedením Ale-
xandra Tokára. 

„To, čo som tu dnes videl, 
prekonalo všetky moje oča-

kávania. Už z minulosti som 
vedel, že dôchodcovia dokážu 
urobiť fantastický program, 
ale to, čo bolo tu, bolo do-
jímavé, zábavné i úsmevné. 
Niektoré vystúpenia až na 
takej profesionálnej úrov-
ni, že takýchto podujatí by 
mohlo byť viac a zaslúžili by 
si väčšiu propagáciu. Určite 
by boli prínosom nielen pre 
seniorskú kategóriu, ale pre 
všetkých,“ zhodnotil popo-
ludnie Pavol Gašper. 

„Všetky akcie, ktoré robia 
seniori, dopadnú vždy dobre 
a tak skončil aj dnešný fes-
tival, hoci bol premiérový. 
Podobná bola premiérová 
Babička Spiša či seniorský 
guláš v Gánovciach,“ pove-
dal bývalý okresný predseda 
JDS RNDr. Michal Brejčák.

Na naše otázky, ako hod-
notí festival Ján Surmík a či 
tu nebola založená nová tra-
dícia? nám povedal: „Zhod-
notiť festival by mali tí, ktorí 
sa naň prišli pozrieť. Čo sa 
týka mňa, som veľmi spokoj-
ný, hoci začiatky boli ťažké 
a pri organizácií bolo treba 
pomáhať zo všetkých strán. 
Som vďačný pani Oravcovej 
a pani Nemečkovej, ktorá sa 
úlohy hlavného organizátora 
zhostila veľmi dobre. Radi by 
sme z festivalu urobili tradí-
ciu a škoda len, že tu nebolo 
viacej divákov z regiónu, aby 
videli, že táto veková skupina 
ľudí sa potrebuje aj spoločne 
zabaviť.“     (pkr)

Zľava F. Gordiak, predseda JDS Poprad, Ing. P. Gašper, Ing. 
M. Perignáth a Ing. J. Surmík.

Vagonár - stará škola. Alexandrovci zo Svitu.
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Záchranári 

v akciiEkologický deň na farme

Turistický vláčik už končí

Biela pastelka 25. a 26. septembra

V Liptovskej Tepličke sa v nedeľu 27. septembra 
uskutoční Ekologický deň na farme. Program je situovaný 
do pivničkovej uličky a amfiteátra, kde bude o 10. h sv. omša 
za poďakovanie úrody. Popoludní od 14. do 17. h PPD L. 
Teplička s ďalšími spoluorganizátormi pripravilo ukážky 
starej a novej poľnohospodárskej techniky, prezentáciu 
a ochutnávku bio výrobkov z vlastnej produkcie, prezentáciu 
ekologického poľnohospodárstva, ochutnávku regionálnych 
špecialít a predaj bio produktov. Návštevníkov zabaví aj 
kultúrny program, ukážky spracovania vlny a ľanu, výstava 
a súťaž netradičných plodov teplických záhrad, súťaž v hode 
vidlami, súťaže jednotlivcov i družstiev vo vyberaní zemi-
akov z unikátnej pivnice a nosení vriec a uvidia tiež výstavu 
netradičných zvierat. Vstup na Ekologický deň na farme 
v Liptovskej Tepličke je voľný, cena lístka s ochutnávkou 1 €.

Pomoc turistom v tme. 
HZS  prijala 14. septembra ve-
čer žiadosť o pomoc pre man-
želský pár. Slovenskí turisti 
sa nestihli vrátiť z túry do zot-
menia. S príchodom tmy sa 
nachádzali na najvyššom vr-
chu v Západných Tatrách, na 
Bystrej a obávali sa ďalšieho 
postupu bez svetelného 
zdroja. Záchranári im odišli 
na pomoc Bystrou dolinou.  
29–ročného muža a 26–ročnú 
ženu našli na turistickom chod-
níku bez zranení. V sprievode 
záchranárov zišli k Rázcestiu 
pod Bystrou, odkiaľ boli terén-
nym vozidlom transportovaní 
na Podbanské do ich uby-
tovacieho zariadenia. V ten 
istý deň sa nestihli včas vrátiť 
ani turisti z Bratislavy, ktorí 
schádzali zo Slavkovského 
štítu. Pre značnú únavu ich 
v mieste Slavkovskej vyhliad-
ky zastihla tma a keďže nemali 
svetelný zdroj, požiadali o po-
moc. V sprievode záchranárov 
pomaly zostúpili na Hrebie- 
nok, odkiaľ boli terénnym 
vozidlom transportovaní do 
Starého Smokovca, kde boli 
ubytovaní. Záchranná akcia 
skončila o 3. h. S príchodom 
jesene sa dni pomaly skracujú 
a tma prichádza skôr. Horská 
záchranná služba upozorňuje 
turistov, aby na túry odchádzali 
s pribaleným svetelným zdro- 
jom v základnej výbave a naj- 
lepšie v skorých ranných 
hodinách. 

Slovenke pomáhali zá-
chranári i RLP. Minulý pon-
delok 82–ročná turistka 
slovenskej národnosti na 
chodníku zo Štrbského Plesa 
smerom na Jamské pleso 
začala pociťovať slabosť, spo-
jenú  so sťaženým dýchaním. 
Do oblasti odišli záchranári 
HZS a zároveň bola vyslaná 
aj RLP, ktorej posádku dop- 
ravili k postihnutej horskí zá-
chranári terénnym vozidlom. 
Turistke bola po vyšetrení 
poskytnutá neodkladná zdra-
votná starostlivosť. Záchranári 
ju transportovali na Štrbské 
Pleso, odkiaľ pokračovala do 
nemocnice s posádkou RLP. 

Pomoc dvojčatám. Zách- 
ranári HZS zo Západných 
Tatier boli požiadaní o pomoc 
pre polročné dvojičky, ktoré po 
príchode na Tatliakovú chatu 
v Roháčoch začali zvracať. 
Zároveň so záchranármi bola 
na miesto vyslaná posádka 
RZP. Záchranári po prícho- 
de deti vyšetrili a naložili do 
ambulancie RZP, ktorá ich 
transportovala do najbližšieho 
zdravotného strediska.  

 Pád cyklistky v Pieni- 
nách. V stredu napoludnie 
záchranári  v Pieninách 
pomáhali 79–ročnej poľskej 
cyklistke, ktorá v blízkos-
ti prístaviska pltí v Les- 
nici spadla z bicykla a po-
ranila si hlavu. Na mieste ju 
ošetrili a transportovali na 
štátnu hranicu, kde si ju prev- 
zali záchranári poľského 
TOPRu.

Deň Horskej záchrannej 
služby. Deň HZS sa uskutoční 
3. októbra v Malej  Fatre. 
V rámci programu so slávnost-
ným otvorením o 10. hodine na 
parkovisku Tiesňavy,  uvidíte 
ukážky zlaňovania, lezenia, 
ukážky zo záchranných prác 
HZS (záchrana vrtuľníkom, 
zo steny), ukážky kynológov 
HZS a záchranu pomocou 
vrtuľníka.   (red)

 Leto sa  dostalo do finále 
a s ním aj čas na oddych a zá-
bavu. Tatranské kultúrne leto 
2015 (TKL), ktoré napísalo 
svoju desiatu sezónu, sa počas 
uplynulých dva a pol mesia-
ca snažilo spríjemniť chvíle 
obyvateľom i  návštevníkom 
Vysokých Tatier. Definitívnou 
bodkou za ním dala Tatran-
ská letná dražba. Od polovi-
ce júna do konca augusta sa 
predstavilo počas štyridsiatich 
dvoch  programov 324 účin-
kujúcich z ôsmich krajín sveta 
- Maďarska, Ukrajiny, Českej 
republiky, Poľska, Tadžikis-
tanu, Nemecka, Filipín a Slo-
venska. „Aj tento rok sme sa 
snažili pripraviť programovú 
štruktúru tak, aby sme potešili 
divákov žánrovou pestrosťou. 
Stabilné teplé počasie potešilo 
aj nás a na rozdiel od predchá-
dzajúcich ročníkov nás dážď 
potrápil len dvakrát. Perličkou 
bola búrka z  tepla, ktorá sa 
prihnala s  veternou smršťou 
a  vystúpenie skupiny Veslári 
sa nemohlo uskutočniť, pretože 
všetko vôkol lietalo a diváci sa 

rozpŕchli. Aj napriek tomu šta-
tistika svedčí o tom, že sa da-
rilo podujatiam v exteriéroch, 
kde sa odohralo až osemdesia-
tosem percent,“ netajil spokoj-
nosť Ján Bendík, vedúci odde-
lenia kultúry a športu mesta 
Vysoké Tatry. 

Programy vzhliadlo skoro 
12 tisíc divákov s priemernou 
návštevnosťou podujatia 279 
ľudí. Najväčšej pozornosti sa 
tešilo otvorenie letnej sezóny 
s  hlavnou hviezdou legen-
dárnym Ivanom Mládkom. 
Tradične konštantnú divácku 
obec majú aj letné festivaly či 
už divadelné Stretnutia alebo  
Medzinárodný festival mlá-
dežníckych orchestrov a zbo-
rov Eurorchestries Slovakia. 
„Lákadlom je vždy aj otvárací 
ceremoniál Národného výs- 
tupu na Kriváň, ktorý mesto 
Vysoké Tatry zabezpečuje 
každý druhý rok a  samozrej-
me aj Tatranská letná dražba. 
Pastvou pre oči boli Tatrans- 
ká promenáda historických 
vozidiel i  zraz historických 
motocyklov. V  tomto roku 

sme zabezpečovali aj program 
pre Sviatok horských vodcov 
a taktiež pri organizovaní cha-
ritatívneho podujatia Káčer 
na bicykli,“ konkretizoval J. 
Bendík. 

Podmienkou dobrej návš- 
tevnosti sú vždy dobrí 
a  charizmatickí účinkujúci. 
Ich angažovanie je vždy pod- 
mienené aj finančnými mož-
nosťami, ale toto leto ne- 
chýbali počas TKL známe 
mená, ktoré podčiarkujú kva- 
litu. Či už to bol Banjo Band 
Ivana Mládka, skupiny The 
Backwards, Aya, Lojzo a Hr-
dza alebo sólisti Samo To-
meček, Monika Kandráčová, 
Geišbergovci  a Michal Šťahel. 

Absolútnou novinkou TKL 
bolo Tatranské letné kino, po-
čas ktorého bolo uvedených 
osem celovečerných filmov, 
štyri v  Kúpeľoch v  Novom 
Smokovci a  rovnaký počet 
v areáli relax parku Jazierko 
v  Tatranskej Lomnici. „Do 
budúcna by sme chceli premie-
tanie zachovať, ale zrejme ho 
budeme situovať len do areálu 

Jubilejná sezóna Tatranského kultúrneho leta

lomnického jazierka, kde sme 
zaznamenali väčšiu návštev-
nosť,“ konštatoval Ján Bendík 
na záver.

Dramaturgia TKL ponúkla 
široké spektrum až 14 rôz-
nych žánrov umenia. Na tat-

ranských pódiách  počas leta 
znela vážna hudba, folklór, 
prezentovali sa divadlo, world 
music, retro music, zborový 
spev, dychová hudba, jazz, ta-
nečná hudba, country, rocko-
vá hudba a pop.  (ija)

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) or-
ganizuje verejnú zbierku Biela pastelka 2015 s cieľom pod-
poriť ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím v ich úsilí o sa-
mostatný život. Hlavnými zbierkovými dňami  tohto roku 
sú 25. a 26. september. Verejnosť sa najmä v piatok 25. 
septembra môže v uliciach takmer 300 slovenských miest 
a obcí stretnúť s dobrovoľníkmi, zbierajúcimi príspevky do 
zapečatených pokladničiek. Prispievateľov odmenia spin-
kou s vyobrazením bielej pastelky. Pomôcť je možné aj zas- 
laním SMS s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 
820 v sieti všetkých mobilných operátorov alebo vkladom 
na účet zbierky 4030016204/3100 až do konca roka. 

Výnos zbierky bude použitý na výučbu Braillovho písma, 
nácvik chôdze s bielou palicou, kurzy práce s kompenzač-
nými pomôckami, poskytovanie sociálneho poradenstva 
a ďalšie služby. Ambasádorom tohtoročnej verejnej zbierky 
je slovenský hokejový reprezentant Michal Handzuš.  (red)

Turistický vyhliadkový 
vláčik s audiosprievodcom 
v slovenskom a anglickom 
jazyku bude premávať do 
konca septembra už iba cez 
víkendy - v časoch od 10. h 
do 16.h. Okrem toho ho bu- 
de možné stretnúť už iba 
počas mimoriadnych jázd. 

Turistický vyhliadkový vlá-
čik mal v Poprade premiéru 
na Medzinárodný deň detí, 
s pravidelnými jazdami me-
dzi centrom mesta, Aqua- 

city Poprad a Spišskou 
Sobotou začal 13. júna. 
Počas júla a augusta prep- 
ravil vláčik viac ako 6 000 
cestujúcich. 

Návštevníci mesta majú 
naďalej možnosť spoznávať 
Poprad pomocou vyhliadko-
vých jázd poschodovým ret- 
ro autobusom. Ten je nasa-
dený na linke MHD č. 8 OB-
JAV/DISCOVER POPRAD, 
premávajúcej v pondelok, 
v stredu a v piatok me-
dzi autobusovou stanicou, 
Veľkou, Spišskou Sobotu 
a centrom mesta. S po-
mocou audiosprievodcu 
v slovenskom a anglickom 
jazyku ponúka cestujúcim 
rovnako možnosť spoznať 
zaujímavosti z minulosti 
i súčasnosti Popradu.

Dokončenie z 1. strany
„Pre nás toto auto znamená 

radosť. Prvýkrát sme pocítili 
radosť, keď sme sa dozvedeli, 
že dostaneme hasičské auto, 
druhýkrát teraz, keď ho vidíme 
na vlastné oči a tretíkrát, keď 
nám bude nápomocné pri rôz-
nych životných situáciách, pri 
ktorých budeme chrániť životy 
a majetok občanov. Ďakujeme 
ministrovi vnútra a podpred-
sedovi vlády SR za tento dar, 
z ktorého sa veľmi tešíme a kto-
rý nám bude dlho pomáhať pri 
hasení požiarov,“ povedal sta-
rosta obce Ján Hroboň. 

 „Určite si ešte pamätáte, keď 
sme sa tu stretli pred piatimi-
-šiestimi rokmi a odovzdávali 
sme  obci prvé prvovýjazdové 
zásahové vozidlo Iveco Daily. 
Vtedy sme hovorili o tom, čo je 
dôležité pre naše Tatry a skonš- 
tatovali sme, že je nevyhnutné 
zabezpečiť ďalšie auto, ktoré 
by malo viacej vody a predo- 
všetkým by malo terénny pod-
vozok, ktorý by v hornatých 
krajoch Slovenska mohol byť 
pri lesných požiaroch účinný. 
Ešte by som chcel poopraviť 

pána starostu. V žiadnom prí-
pade tu nejde o dar, ale o po-
ďakovanie a splatenie dlhu za 
tie desiatky rokov tvrdej driny 
našich dobrovoľných hasičov 
z Gerlachova a okolitých obcí, 
ktorú vykonali a pokračova-
li v  dobrovoľnom hasičstve,“ 
povedal R. Kaliňák a  dopl-
nil, že ich prácu si treba vá-
žiť, pretože neraz nasadzujú 
vlastný život pri záchrane 
života a  majetku ostatných. 
Ako povedal, ďakuje im aj za 
to, že túto tradíciu  udržali v 
Gerlachove aj v rokoch, keď 
to nebolo jednoduché a neraz 
z vlastných zdrojov pomáha-
li, aby dobrovoľné hasičstvo 
prežilo. „Veľmi sa teším, že váš 
dobrovoľný zbor prekvitá, že 
dobre spolupracujete aj s oko-
litými obcami a že sa vám po-
darilo odovzdať túto tradíciu 
aj mladším a najmladším. Keď 
si predstavím, že v  dnešnom 
svete internetu majú tisícky 
možnosti ako tráviť voľný čas, 
oni sa rozhodli, že budú po-
máhať druhým. Čo lepšie si 
môžeme od mladej generácie 
želať,“ konštatoval minister 

Hasičská Tatra 148 už aj v Gerlachove

Moderovania prehliadky historických vozidiel sa zhostil Ján 
Mečiar

a s úsmevom poznamenal, že 
chlapci sa aj adekvátne mra-
čia a sú ideálni náhradníci na 
ministra vnútra. Minister tiež 
spomenul nový zákon o dob-
rovoľných hasičoch, ktorý bol 
prijatý po 150-tich rokoch 
a  projekt, ktorý začali pred 
piatimi rokmi, postavili na se-
rióznej báze. „V praxi to zna-
mená, že v druhom kole dosta-
ne päťsto obcí ďalšie hasičské 
vozidlá a ďalším tristo obciam 
zrekonštruujeme veľkokapa-
citné cisterny na podvozkoch 
Tatra, pretože do našich hôr 
ešte nikto nič lepšie nevymys-
lel. Ďalších 600 obcí dostane aj 
protipovodňové prívesy prvej 
pomoci,“ uviedol na záver R. 
Kaliňák a odovzdal kľúče od 
novej Tatry Ondrejovi Žu-
žovi, veliteľovi DHZ v Ger- 
lachove.

Ako nám povedal riadi-
teľ Okresného riaditeľstva 
Hasičského a  záchranné-
ho zboru v  Poprade Ondrej 
Šproch, hasiči v okrese Pop- 
rad dostali tohto roku na jar 
už po jednom vozidle v Šuňa- 
ve a  v Švábovciach, teraz sú 
to tri vozidlá v  Gerlachove,  
v Štrbe a v Liptovskej Tepličke. 
„Som veľmi rád, že technika 
ide do obcí, pretože tam bude 
mať zmysel a obce ju dokážu 
spravovať,“ uviedol O. Šproch.

Zrekonštruované hasičské 
vozidlo uviedli do života už 
tradičným krstom a minis-
ter  predviedol hasičom no-
vinky, ktoré má Tatra 148 po 
rekonštrukcii vo výbave.

V  rovnaký deň odovzdal 
minister vozidla Tatra 148 aj 
v Štrbe a Iveco Daily v Liptov-
skej Tepličke.  (pkr)
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Už 13. ročník Púte kráľovs- 
kou cestou sa konal v sobo-
tu 22. augusta. Púť vznikla 
ako spomienka na počesť 
tragicky zahynutým mladým 
občanov Hranovnice a bola 
upravená aj na počesť všet-
kým mladým tragicky zosnu-
lým v chotári obce. Pešia púť 
spojila tri lovecké zámočky 
(kaštiele) v okolí Hranovni-
ce, ktoré sa spájajú s rodinou 
bulharského cára Ferdinanda 
Coburgského. 

V úvode  púte boli účast-
níci oboznámení s  tým, ako 
sa dostal nemecký šľachtický 
rod Coburgovcov na Sloven-
sko a  ako sa spája s  obcou 
Hranovnica. Bulharský cár 
Ferdinand veľmi často poľo-
val v  lesoch nad Hranovni-
cou a preto navštevoval aj zá-
moček na Pustom Poli, ktorý 
patril jeho bratovi Filipovi. 
Tu často usporadúval poľo-
vačky. Neskôr sa spriatelil so 
spišským biskupom Szme-
reczányim a po jeho smrti si 
tento zámoček prenajal a po 
čase postavil podobný v roku 
1909 na Smrečinách. Všetky 
tieto zámočky (hovorili im 
aj kaštiele) samozrejme spá-
jala cesta. Miestni občania ju 
nazvali kráľovská a to dalo aj 
meno terajšej turistickej trase 
– Púť kráľovskou cestou. Spá-
ja Hranovnické Pleso, Smre-
činy a  Pusté Pole. V  areá- 
li zámočku na Smrečinách sa 
vždy koná zádušná svätá 
omša za všetkých tragicky za-
hynutých občanov Hranov-
nice, ale aj za tragicky zosnu-
lých v chotári obce. Súčasťou 
tejto púte sa stala aj spomien-
ka na mladých vojakov (nie 
občanov Hranovnice), ktorí 
padli v jeseni roku 1944 v le-
soch nad  obcami Hranovni-
ca, Kubachy,  Vernár a majú 
spoločný pomník na Koľvači.  

Už pri prvom ročníku 
zazneli otázky, prečo je na 

pomníku napísané, že tu 
padlo 12 partizánov?  Pre-
čo sa nevie kto tu padol? Už 
o  rok sa podarilo identifi-
kovať niekoľkých padlých 
a  pokúšali sme sa stretnúť 
aj s príbuznými. Významný 
bol práve desiaty ročník Púte 
kráľovskou cestou, kedy sa 
podarilo skontaktovať s  ro-
dinou Jána Smreka, ktorý 
tu padol a prvýkrát sa cesty 
zúčastnili  príbuzní vojaka. 
Mimochodom, odvtedy ne-
vynechali ani jeden ročník 
pietnej spomienky. Pri to-
horočnej púti sme si pripo-
menuli ďalšieho padlého na 
Koľvači a jeho smutný život-
ný príbeh. Iba štyri dni pred 
jej konaním sa nám podarilo 
skontaktovať s  dcérou (a aj 
vnučkou) jedeného z nich – 
Mateja Uriáša. 

V  spomienkach jedného 
z  priamych účastníkov bo-
jov na Koľvači sa uvádza, že 
v boji padli šiesti vojaci, Ján 
Moncman, Pavol Šiko, Pavol 
Kuric, Ján Smrek, Pavol Seke-
ráš a jeden neznámy, ktorého 
meno si nepamätal. Podarilo 
sa nám zistiť, že všetci boli po-
chovaní na cintoríne v Spiš-
skom Bystrom. Pri návš- 
teve cintorína v obci sme zis-
tili, že je tam pochovaný aj 
Matej Uriáč (tak bolo uvede-
né na pamätníku). Tento údaj 
potvrdil aj zápis v matrike 
obce Kubachy. Teda všetko 
sa zdalo jasné – už ich máme 
všetkých. Ten neznámy je 
Matej Uriáč.  Takto to uvá-
dza v svojej knihe aj Marcel 
Maniak, predseda historicko-
-dokumentačnej komisie pri 
Oblastnom výbore Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Poprade. 

Na naše prekvapenie sme 
pri návšteve archívu Múzea 
Slovenského národného po-
vstania v Banskej Bystrici zis-
tili, že Matej Uriáš (nie Uriáč) 

Neznámych ubúda padol na Koľvači a je pocho-
vaný v Pohorelej. 

Navštívili sme obec Poho-
relú, kde nám pani starostka 
veľmi vyšla v ústrety a potvr-
dila, že Matej Uriáš je naozaj 
pochovaný u nich na cintorí-
ne. Kvôli úplnosti údajov sme 
tento hrob aj navštívili, aby 
nevznikli žiadne pochybnos-
ti. Kto je teda pochovaný na 
cintoríne v Sp. Bystrom? Bol 
to Ján Smrek, Pavol Sekeráš 
či neznámy bojovník zo Spiš-
skej Novej Vsi? Vďaka sta-
rostke obce Pohorelá sme sa 
mohli skontaktovať aj s dcé-
rou Mateja Uriáša. V  dobe 
Slovenského národného po-
vstania mala iba štyri roky 
a na otca si skoro nepamätá. 
Keďže sme sa skontaktovali 
iba štyri dni pred konaním 
púte,  nestihli sme ich už priz- 
vať na tohoročné oslavy. Ve-
ríme, že o rok sa to už podarí 
a prídu sa pozrieť na miesta, 
kde ich otec a starý otec bojo-
val a padol. 

Po tohtoročnej púti už mô-
žeme povedať, že z pôvodne 
dvanástich neznámych bo-
jovníkov padlých na Koľvači  
poznáme šiestich, ďalších šty-
roch už poznáme skoro urči-
te a  neznámi zostávajú iba 
dvaja. Ich mená ešte nezve-
rejňujeme, aby sme sa vyhli 

Matej Uriáš

Hrob Mateja Uriáša v Pohorelej.

omylom. Párkrát sme si mys-
leli, že už sme našli ďalšieho 
padlého, ale dokumenty nás 
presvedčili o opaku.

Niekto by sa mohol spý-
tať, prečo je to dobre poznať 
mená dávno padlých voja-
kov? Nie je to už vlastne jed-
no? K tomu by sme chceli pri-
pomenúť vetu z diela dnes už 
„nepopulárneho“ publicistu 
Júliusa Fučíka, ktorú napísal 
v Reportáži spod šibenice: 
„Neexistovali neznámi hr-
dinovia – každý z  nich mal 
meno“. Dodávame, že mal aj 
matku, otca a rodinu. Preto je 
potrebné opraviť pomník na 
Koľvači.   Dr. Peter Roth

Kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požia-

davky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy 
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadav-
ky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov: 
l  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania 
 pre uvedený druh školy
l vykonanie 1. atestácie 
 (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
l najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti

OBEC GERLACHOV
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe v školstve a školskej samospráve 
a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov a  § 5 zákona  

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zne-
ní neskorších predpisov 

vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie  funkcie

riaditeľa Základnej školy s materskou školou, 
Mlynská 21, Gerlachov

Štvorlístok pre talenty, 
tak znie názov slávnostného 
benefičného galavečera ob-
čianskeho združenia LECA, 
ktorý sa konal v Divadle Nová 
scéna v Bratislave. Vyvrcho-
lenie ročnej činnosti projek-
tu, zameraného na podporu 
talentovaných detí a mládeže 
zo sociálne znevýhodnených 
skupín, sa nieslo v slávnostnej 
atmosfére galavečera, v kto-
rom tancovali, spievali a hra-
li štipendisti o. z. LECA po 
boku významných osobností 
a  profesionálnych umelcov. 
Program bol zinscenovaný 
v duchu slovanskej mytológie, 
z čoho vznikol zaujímavý až 
rozprávkový príbeh, v  kto-
rom postavy slovanských bo-
hov stvárnili Ida Rapaičová, 
Ľubo Gregor, Karol Čálik, Lu-
cia Lapišáková, Jana Valocká 
a Karin Olasová. Bez nároku 
na honorár v  galaprograme 
účinkujú: Sisa Sklovská, Oto-
kar Klein, KING Ivan Vereš 
a Brigita Szelidová, Peter Ba-
žík, Veronika Paulovičová, 
tanečná skupina CreDance, 
Mája Velšicová a  ďalší. Sú-

časťou galaprogramu sú tiež 
ukážky z  najúspešnejších 
muzikálov repertoáru divadla 
Nová scéna – Rómeo a Júlia, 
Hairspray, Mata Hari, Princ 
a Večernica, v ktorých diváci 
uvidia Romanu Dang Van, 
Patrika Vyskočila, Simonu 
Groschmidtovú či Miroslavu 
Marčekovú. Trinásť úspeš-
ných žien, reprezentujúcich 
spoločenský, vedecký, poli-
tický a  podnikateľský život 
počas exkluzívnej prehliadky 
predvedie večerné šaty z diel-
ní slovenských módnych 
návrhárov.

Štipendisti občianskeho 
združenia LECA –  študenti 
umeleckých škôl a  držitelia 
mnohých ocenení a  titulov 
sa na javisku stretnú s osob-
nosťami, ktoré venovali svoj 
čas a umelecký vklad na ich 
podporu. 

Ob čianske  zdr uženie 
LECA podporuje umelecky 
nadané deti a mládež vo všet-
kých umeleckých odvetviach 
– hudba, spev, tanec, divadlo 
a  výtvarné umenie. Cieľom 
je podporovať deti dlhodo-

Štvorlístok pre talenty odštartuje 
Deň regionálnych televízií Slovenska 

bo, aby dokázali svoj talent 
a jeho rozvíjanie obhájiť. Šti-
pendisti o. z. LECA sú žiaci 
základných umeleckých škôl, 
študenti konzervatórií, víťazi 
domácich a  svetových súťa-
ží, študenti umeleckých od-
borov na vysokých školách. 
Zmyslom projektu je podpo-
rovať jedinečnosť a osobitosť 
každého snaživého dieťaťa, 
bez rozdielu sociálneho záze-
mia, vierovyznania a rasy. 

TV Poprad, Štrba, Region 
a Zemplín premiérovo odvy-
sielajú záznam v  nedeľu 27. 
septembra o  20. h. V  tomto 
čase bude benefičný gala-

program odvysielaný vo všet-
kých regiónoch Slovenska 
prostredníctvom takmer 50 
regionálnych televízii. His-
toricky po prvýkrát budú 
takmer všetky regionálne te-
levízie vysielať v  rovnakom 
vysielacom čase záznam z be-
nefičného podujatia. 

Talentované deti zo sociál-
ne znevýhodnených skupín 
môžete podporiť aj vy zasla-
ním darcovskej SMS v  zne-
ní:  DMS (medzera) TALENT 
a  odošlete ju na číslo 877 
v  sieti všetkých mobilných 
operátorov. Hodnota darcov-
skej SMS správy sú 2 eurá. 

Iné kritéria a požiadavky v súvislosti 
s obsadzovanou funkciou:

t riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
t občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne 
 predpoklady
t zdravotná spôsobilosť
t ovládanie štátneho jazyka
t znalosť príslušných legislatívnych predpisov

Požadované doklady:
n písomná prihláška do výberového konania 
n úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom 
 stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych 
 skúškach
n doklad o vykonaní 1. atestácie
n doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
n výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
n  profesijný životopis
n  písomný návrh koncepcie rozvoja školy 
n  lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
n  súhlas uchádzača na použitie osobných údajov 
 pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona 
 č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
 neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dok- 
ladmi zasielajte na adresu:
Obecný úrad  Gerlachov, Hlavná 110, 059 42 Gerlachov
Uzávierka prijímania prihlášok: 16. 10. 2015 do 12.00 h.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ 
s MŠ - NEOTVÁRAŤ“ 

Mgr. Ján Hroboň,  starosta obce Gerlachov

Sledujte TV Poprad, TV Štrba, TV Region 
a TV Zemplín 27. 9. 2015 o 20.  h

Dokončenie z 1. strany
„Keď som sem prišiel, kúpil 

som si bicykel a  obchádzal 
na ňom okolie. Hľadal som 
si prácu, aby som mohol 
mame a sestrám poslať aspoň 
nejaké peniaze. Zamest-
nal ma pán Giuseppe. Ob-
rábam jeho olivové sady. 
Pracujem od siedmej do pia- 
tej poobede. Na Sicílii je 
mier a mám tu dobrý život,“ 
vysvetľuje tento ešte chlapec, 
ktorý okrem svojho rodného 
jazyka ovláda angličtinu 
i  francúzštinu. Zatiaľ nevie, 
či chce na Sicílii ostať navž- 
dy. „Chcem žiť tam, kde 
mám prácu a pokoj. Dva dni 
v  týždni chodím do školy 
a učím sa po taliansky.“

Mrzí ho správanie Talianov, 
ktorí k prisťahovalcom nie sú 
veľmi priateľskí. „Nie všetci, 
niekedy najmä ženy, keď nás 
stretnú na ulici, prejdú na 
druhú stranu, odpľúvajú si 
a  chytaním sa za nos naz- 
načujú, že smrdíme. Nero-
zumiem prečo.“ 

Mo m o d u  n e r o z u m i e 
ani tomu, prečo by sme sa 
moslimov mali báť. Aj on 
je moslim a jedným dy-
chom dodáva, že tak ako 
medzi kresťanmi, aj medzi 
moslimami sú zlí aj dobrí 
ľudia. „Neviem, prečo by sa 
nás mali báť. Aj v Senegale, 
všade, aj v Afrike sú dobrí aj 
zlí ľudia. A pred tými zlými 
predsa utekáme sem.“

Momodu je v kontakte s ma- 
mou a sestrami prostredníc-
tvom facebooku. Že by ich 
už nikdy nevidel, osobne si 
predstaviť nevie, ani nechce. 
Rovnako nepredstaviteľná 
je však v súčasnosti aj cesta 
späť domov. A  čo si tento 
moslim a prisťahovalec myslí 
o  súčasnej mohutnej vlne 
migrantov, valiacej sa najmä 
z Blízkeho východu? „Nie je 
to dobré. Tisíce ľudí stále umi-
erajú. Kto žije v krajine, kde 
je mier, mal by tam ostať. Je 
to lepšie. Ale keď nie, treba 
utekať.“ 

 Petra Vargová

Senegalčanom Momodu



5Podtatranský Kuriér | www.podtatransky-kurier.skREGIÓN
PozvánkyPozvánky

Drogy sú cesta do tmy
V divadelnej sále Domu 

kultúry v Poprade sa dnes 
o 17. h uskutoční predsta- 
venie Drogy sú cesta do 
tmy. Vstupné 3 €. O 19.30 h 
v klube Zóna bude následné 
moderované stretnutie, pre-
pojenie zážitkov z divadel-
ného predstavenia after party 
Chillout. Účinkujú The Breeze 
– Chillout Music, hostia Mar-
tin Žák a DJ Saffron. Vstup 
voľný.

Osamelé večery Dory N.
V Ľubovnianskej knižnici 

v Starej Ľubovni dnes o 17. h  
uvedú monodrámu Osamelé 
večery Dory N. o spomien-
kach Dory Němcovej, dcéry 
slávnej českej spisovateľky. 
V scénickej montáži z koreš- 
pondencie, poznámok a uká- 
žok z diela Boženy Němcovej, 
ako aj psychologickej štúdie 
starnúcej dcéry spisovateľky, 
ktorá celý svoj život prežila 
v tieni slávnej matky, účinkuje 
Marta Falvey Sovová. Podu-
jatie pripravili Ľubovnianska 
knižnica, Český spolok v Sta- 
rej Ľubovni a Český spo- 
lek na Slovensku.

Spish talent festival
V Smižanoch sa uskutoč-

ní 23. - 30. októbra medzi- 
národný festival detskej 
a mládežníckej tvorivosti 
Spish talent festival. Súťaže 
v speve, hudbe, tanci, divadel-
ného a výtvarného umenia 
budú v dome kultúry 23. - 25. 
októbra od 10. h. Vyhláse-
nie výsledkov sa uskutoční 
počas galashow v nedeľu 25. 
októbra o 18. h, hosťom bude 
Zuzana Haasová. Súčasťou 
festivalu bude výstava výt-
varných prác účastníkov fes-
tivalu a workshopy.

Hory a mesto
Filmové premietanie festi-

valu Hory a mesto (repríza) 
pokračuje v kaviarni a čajovni 
U vlka v Starom Smokovci. 
Záujemcovia uvidia filmy Pav-
la Barabáša, dnes Príbehy 
tatranských štítov VI. – stopy 
na hrebeni a v stredu 30. 
septembra Polárnik. Začiatok 
o 19. h, vstupné 1 €.

Pozvánka do divadla
Spišské divadlo v Spišskej  

Novej Vsi (Štúdio SD) uvedie 
dnes o 19. h hru G. B. Sha-
wa Don Juan v pekle, v réžii  
Jána Sládečka (vstupné 2 €). 
Program na najbližšie dni: 
štvrtok 24. septembra o 10. 
h rozprávka J. Milčáka Jakub 
s veľkými ušami (2 €), pia-
tok 25. septembra o 19. h 
Jozef Mokoš Jánošík alebo 
pravda je len jedna – hra 
s pesničkami o tom, ako sa 
z obyčajného človeka stane 
zbojník, hrdina a národná le- 
genda (6 €), nedeľa 27. sep- 
tembra o 16. h a pondelok 28. 
septembra o 10. h K. Žiška a T. 
Kubička Spišské rozprávky 
– Za dve kvapky veľa vody 
(2 €) a streda 30. septemb- 
ra o 19. h (Štúdio SD) Victor 
Haim Valčík náhody (2 €). 
Jesenné trhy

Kežmarské jesenné predaj- 
né trhy, ktoré začali v centre 
Kežmarku včera, potrvajú do 
štvrtka 24. septembra.

Lenka Filipová
V divadelnej sále Domu 

kultúry v Poprade vystúpi vo 
štvrtok 24. septembra o 19. h 
Lenka Filipová. Vstupné 
14 a 16 €. Predpredaj: MIK 
Poprad, informácie na t. č. 
052/436 11 92.  (red)

Balkánska cesta
Populárne cestovateľské 

večery sa vracajú. Premieta-
nie s JADROm – Balkánska 
cesta bude vo štvrtok 24. sep- 
tembra o 19. h v koncertnej 
sále ZUŠ J. Cígera v Kežmar-
ku. Vstup voľný.

Levie srdce
Kinoklub Fi lm Europe 

v Tatranskej galérii Poprad 
premietne  24. septembra 
o 19. h film Levie srdce (Fín-
sko, Švédsko), do 15 rokov 
nevhodný.

Noc výskumníkov
Astronomický ústav SAV 

Stará Lesná pozýva na Noc 
výskumníkov v piatok 25. sep- 
tembra od 12. do 24. h. Výk- 
lad o histórii a súčasnosti 
astronómie na Slovensku, 
multimediálne ukážky prá-
ce tatranských astronómov, 
prednášky od 18. h každú 
hodinu, od 19. do 24. h po-
zorovanie nočnej oblohy pre-
nosnými ďalekohľadmi (v prí-
pade zlého počasia náhradný 
program).

Organový koncert
Na 45. medzinárodnom 

organovom festivale Ivana 
Sokola v piatok 25. septemb- 
ra v Kežmarku zaznejú diela 
skladateľov Bacha, Swelinc- 
ka, Weckmanna, Grešáka, 
Liszta, Langlaisa a Guilman-
ta. Účinkuje Ariena Leistra 
(Holandsko). Organový kon-
cert sa koná pri príležitosti 
330. výročie narodenia J. S. 
Bacha v rámci 34. ročníka 
Kežmarskej hudobnej jese-
ne. Prvá časť (od 19. h) sa 
uskutoční v Drevenom arti-
kulárnom kostole Kežmarok 
a druhá v novom evanjelic-
kom kostole.

Svetový deň 
cestovného ruchu

Námestie Majstra Pav-
la v Levoči bude 25. a 26. 
septembra miestom Sveto-
vého dňa cestovného ruchu. 
Otvoria ho slávnostné fanfáry 
v piatok o 10. h. Nasledovať 
budú o 11. h XII. ročník Potul-
ky mestom Levoča, vystúpe-
nie Fsk Strednej pedagogic-
kej školy Levoča, DFS Ven-
čen, divadla Babadlo z Pre-
šova – Ako išlo vajce do sve-
ta, country dua Weteránov 
a v Kostole monitorov o 17. h 
Chorus minor. Program v so-
botu 26. septembra: od 10.30 h 
divadlo Maska zo Zvolena, 
XII. ročník Potulky mestom 
Levoča, JAZZ IT UP, Ringo 
Band, o 14. h ocenenie ví-
ťazov letných súťaží v Pre-
šovskom kraji – KOCR Se-
verovýchod Slovenka, 15. h 
vystúpenie skupiny Risk a po 
nej Helenine oči. Súčas-
ťou osláv bude sprievodný 
program od 10. do 17. h – re-
meslá, prezentačné stánky, 
kvízy pre deti a dospelých, 
coolinári a zábavné hry pre 
deti.

Aj muži majú svoje dni
Brilantnú komédiu s prek- 

vapivými zvratmi a neoča-
kávanými humornými situá-
ciami Aj muži majú svoje dni 
môžete vidieť v divadelnej 
sále Domu kultúry v Popra-
de v pondelok 28. októbra 
o 19. h. Hra je pohľadom do 
súkromia ozajstných chlapov, 
v ktorej štyria sexi muži po-
núkajú svoj návod na život. 
Hrajú: Branislav Deák, Ján 
Jackuliak/Marián Mitaš, Gre-
gor Hološka a Milan Bahúl. 
Vstupné 13 €.  (red)

Po odhalení pamätnej tabule nebohému 
evanjelickému farárovi Ondrejovi Šime-
kovi 29. augusta  v Batizovciach za účasti 
vzácnych hostí, ale aj tunajších obyvateľov, 
mnohí vyslovili otázku, prečo bola tabuľa 
inštalovaná a odhalená na obecnom a nie 
farskom úrade? Táto otázka je na mieste 
a na jej zodpovedanie je potrebné uviesť 
fakty zo zákulisia, ktoré celej záležitosti 
odhalenia predchádzali. 

Celá myšlienka vznikla ešte za pôso-
benia bývalého starostu na sklonku roku 
2013. Na jej začiatku nás ani len nena-
padlo, ako sa bude celá záležitosť vyvíjať. 
Ľudská ješitnosť, neznalosť histórie, zly-
hanie komunikácie, neustále odďaľovanie 
a napokon neochota zo strany miestnej 
cirkvi, rozprúdili písomnú korešponden-
ciu medzi Základnou organizáciou Slo-
venského zväzu protifašistických bojovní-
kov Batizovce - Gerlachov s evanjelickým 
farárom a presbyterstvom evanjelického 
cirkevného zboru Batizovce - Gerlachov, 
ako aj biskupským úradom Východného 
dištriktu. 

Už po prvom stretnutí v  marci 2014 
s miestnym farárom Jánom Matisom bolo 
zjavné, že tejto myšlienke on osobne nie je 
naklonený. Po viac ako polročnom čakaní na konzultáciu nami 
navrhnutého textu, ktorú pán farár prisľúbil, no žiaľ svoje slovo 
nedodržal, sme začali konať. Oslovili sme viacerých historikov 
a profesorov. Ich odborné vyjadrenia, odporúčania, ako aj úpravu 
navrhnutého textu sme so žiadosťou adresovali na presbyterstvo 
miestnej cirkvi. Po dlhom čase prišla odpoveď. Žiaľ, zamietavá. 
Odôvodnenie: „....po preskúmaní a zistení skutočností, vypočutí 
si argumentov, týkajúcich sa zvyklostí osadzovania pamätných 
tabúľ...“ Mrzí nás, že naše argumenty si kompetentní zo strany 
cirkevného zboru nevypočuli, keďže nás na svoje zasadnutie 
nepozvali. 

Otázku osadenia tabule sme otvorili vo februári 2015. Pres-
byterstvu miestnej cirkvi bola opätovne doručená naša žiadosť 
s podpornými stanoviskami miestnych organizácií, vyjadrenia-
mi ďalších profesorov a novou úpravou textu. Po troch mesia-
coch sme dostali znovu zamietavú odpoveď. Medzitým však naša 
organizácia odoslala celú dokumentáciu s prosbou o pomoc pri 
riešení tejto situácie biskupovi a dozorcovi Východného dištrik-
tu ECAV.  Ich písomné vyjadrenie k celej záležitosti do dnešného 
dňa nemáme. Koncom apríla 2015 sa rozhodli zástupcovia našej 
organizácie navštíviť miestneho farára osobne, už ale s prosbou 
o vysvetlenie, prečo nemôže byť tabuľa osadená na fare aj po 
druhej úprave textu? Po viac ako hodinovom rozhovore nám boli 
predložené nasledovné dôvody, ktoré  uvádzame a hneď i naše 
protiargumenty: 

1. Vhodným časom na odhalenie tabule je uplynutie 50-tich 
rokov od smrti dotyčného. Chceli sme osadiť tabuľu človeku za 
hrdinské činy, od ktorých uplynulo už vyše 70 rokov.

2. Najlepšie by bolo, keby vymrela celá generácia ľudí, čo si na 
pána farára Šimeka pamätajú, ako aj pokolenie všetkých jeho 

Takto to bolo ...

príbuzných. K  tejto situácii 
našťastie nikdy nedôjde.

3. Text zaváňa politikou 
a s cirkevnými vecami nemá 
nič spoločné. Takmer všetci 
Štúrovci boli významné osob-
nosti politického, verejného 
a  nakoniec aj literárneho 
života našich dejín. V  tejto 
súvislosti do pozornosti od-
porúčame aj Lutherovo uče-
nie o dvoch ríšach. A nako-
niec nám nedá nespomenúť 
aj vyjadrenie nemenovaného 
presbytera, že pán Šimek sa 
mal venovať viac duchovnej 
činnosti.

Pán farár Šimek v  zbore 
Batizovce - Gerlachov pôsobil 

v najťažšom období prenasledovania cirkvi. Napriek tomu vyko-
nával krsty, konfirmácie, sobáše, pohreby. Okrem toho zabezpe-
čoval aj duchovný chod okolitých cirkevných zborov Vysoké Tat-
ry, Štôla, Mengusovce, Lučivná a Svit takmer 50 rokov. Pán farár 
nakoniec sám navrhol osadiť tabuľu na obecnej budove. Pred 
rokovaním OcZ Batizovce došlo k viacerým vzájomným stretnu-
tiam súčasného starostu a pána farára, aby ešte spoločne preroko-
vali osadenie tabule. Po všetkých zváženiach zo strany vedúcich 
predstaviteľov cirkevného zboru možno konštatovať, že miestny 
cirkevný zbor na čele so svojim vedením si je vedomý dôsledkov, 
ktoré vyplynú z osadenia tabule na obecnom úrade. 

Čo dodať na záver? Všetko je o komunikácii. Komunikácia 
znamená cestu, ktorá spája. Je nám veľmi ľúto, že v tomto prí-
pade vzájomná komunikácia zlyhala. Na druhej strane nás teší, 
že naša myšlienka dostala podporu zo strany starostu JUDr. 
Gabriela Bodnára, ako aj súčasných poslancov. Pamätná tabuľa 
takto dostala nový rozmer. Jej osadenie je nadkonfesionálne, ako 
aj nadmiestne. I napriek všetkému chceme poďakovať pánovi 
farárovi Jozefovi Vereščákovi, ktorý si prišiel spolu s nami uctiť 
pamiatku Ondreja Šimeka. Pamätná tabuľa je vyjadrením vďač-
nosti občanov našej obce, ktorí si na pána farára a jeho službu aj 
život pamätajú a nikdy na jeho pamiatku nezabudnú. A nako-
niec ostane živým pamätníkom pre budúce pokolenia na hrôzy 
druhej svetovej vojny, pretože antisemitizmus, rasizmus a nená-
visť sa medzi ľuďmi nevytratili ani po 70-tich rokoch.   

Považovali sme za svoju povinnosť ozrejmiť verejnosti tieto 
skutočnosti, aby nedochádzalo naďalej ku skreslenej interpretácii 
faktov, ktoré predchádzali odhaleniu tabule. 

Základná organizácia SZPB 
Batizovce - Gerlachov

Pamiatke Ondreja Šimeka sa poklonil aj MUDr. 
Valter Bauer, ktorému krstom v roku 1942 pán 
farár zachránil život.

Minulý týždeň sa v budove 
Vojenských lesov a majetkov 
konala výstava poľovníckych 
trofejí. Obvodná poľovnícka 
komora (OPK) v Kežmarku 
vystavila najhodnotnejšie 
poľovnícke trofeje k  5. vý- 
ročiu vzniku OPK a  Okres- 
nej organizácie Slovenské- 
ho poľovníckeho zväzu Kež- 
marok. Na výstave boli pre- 
zentované trofeje z  kež- 
marského regiónu, ktorý spa- 
dá pod správu OPK v  Kež- 
marku. „Na výstave sú vy-
stavené najsilnejšie trofe-
je  nielen za posledných päť 
rokov, ale i  z historického 
pohľadu.  Poľovníci to berú 
ako pochvalu. Jelenie, srnčie 
i  diviačie trofeje, šelmy ako 
vlk, líška, jazvec, psík med-
vedíkovitý, tie všetky mohli 
návštevníci u nás v Kežmar-
ku vidieť. Výstava mala veľ-
ký úspech hlavne u školákov, 
ale prišli aj poľovníci z iných 
revírov, dokonca priatelia 
z Čiech,“ povedal Ing. Vladi- 
mír Klein, predseda komisie 
poľovníctva a životného pro-
stredia v Kežmarku. 

Obvodná poľovnícka ko-
mora Kežmarok združuje 
15 poľovníckych združení 

Unikátne poľovnícke trofeje v Kežmarku
v  katastri okresu Kežmarok 
a vojenských lesov. Poľovníci 
z  Kežmarku sa starajú o  80 
741 ha lesa a na výstave boli 
prezentované trofeje od roku 
1968. Vystavené jelenie paro-
žie má podľa poľovníkov vy-
sokú hodnotu. Kože a  lebky 
vlkov, ulovených za posled-
ných päť rokov, vzbudzovali 
obdiv. Psík medvedíkovitý 
ešte pred desiatimi rokmi bol 
na Slovensku raritou. „Dnes 
je u nás už rozšírený. Prišiel 
z východu, z Ukrajiny, kde ho 
bežne chovali na farmách pre 
kožušinu. Samozrejme, zviera 
nepozná hranice a dostal sa až 
k nám. Rozšíril sa a bežne sa 
loví,“  hovorí Vladimír Klein. 

Okrem iného mohli návš- 
tevníci vidieť najsilnejšiu 
trofej vlka dravého poľovní-
ka Adama Džadoňa z  roku 
1999, ktorá bola ocenená 
zlatou medailou. Každú ulo-
venú trofej bodovo ohodnotí 
komisia poľovníctva a  ži-
votného prostredia, ktorá sa 
nachádza v  každom okrese 
a  v  Kežmarskom má deväť 
členov. Členovia musia prejsť 
kurzom a skúškou. K poľov-
níctvu, žiaľ, patrí aj pytliact- 
vo. Je také staré, ako samotné 

poľovníctvo. „A zrejme nikdy 
potlačené nebude, aj keď je 
vďaka kontrolám na ústupe. 
Každé poľovnícke združenie 
si svojich členov kontroluje 
a vieme si ich ustrážiť. Ťažko 
sa ale kontrolujú cudzí po-
ľovníci v  revíre. Tí vždy boli 
a aj budú. V reštauráciách je 
dopyt po divine, čo poniekto-
rých pytliakov núti pytliačiť. 
Nie je to dnes kvôli hladu, ako 
to bolo kedysi, dnes sa pyt-
liači pre peniaze a o to je to 
smutnejšie,“ konštatoval Ing. 
Klein. Poľovníci však všet-
kým nepoctivým odkazujú, 
že vedia, kde a  na ktorých 
miestach sa pytliači. V poľov-

ných revíroch na Slovensku 
funguje spoplatnený odstrel, 
ktorý sa aj využíva. Peniaze 
získané z odstrelu sa po zda-
není vracajú späť do revíru. 
Poľovníci za ne nakupujú kr-
mivo, udržujú kŕmne zaria-
denia, stavajú posedy. Všetko 
sa musí evidovať a za všetko 
sa platí.

Na vernisáži poľovníckych 
trofejí uviedli do života knihu 
Vladimíra Kleina Poľovnícke 
zvyky a tradície a poľovnícka 
zábava pod Tatrami. Výstava 
bola ozvláštnená výtvarnými 
prácami detí z  družobné-
ho Lanškrounu v  Čechách.  
 (pks)
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Deň obce Hranovnica
Hranovnické kvarteto otvorí 

v sobotu 26. septembra o 13. h 
v areáli základnej školy Deň 
obce Hranovnica. V progra-
me vystúpia FS Kochmaník, 
Sp. Bystré, Kravianec, kú-
zelník Wolf, FS Maguranka, 
Drišľak a hudobná skupina 
Prodisk. Obyvatelia obce 
i návštevníci môžu zavítať 
na výstavy hranovnickej 
svadby i fotografií hranovnic- 
kých fotografov a vypočuť 
si výklad o výrobe tradičnej 
hranovnickej modrot lači 
etnologičky Mgr.  Eleny 
Bekešovej z Podtatran-
ského múzea. Pre deti bude 
pripravený program a hry, 
v reštaurácii Delta bude 
prezentácia a ochutnávka 
tradičných hranovnických 
jedál a nebude chýbať ani 
súťaž o najlepšiu domácu 
klobásu a iné.

Fest Oktober
Na Štrbskom Plese pri 

Stanbare sa 26. – 27. sep-
tembra od 12. do 15. h usku-
toční 5.ročník podujatia 
Fest Oktober 2015 s pivom, 
grilovačkou, gulášom, syrmi 
a so skvelými muzikantmi.

Handmade trhy
V letnej záhrade hotela 

Čingov sa 26. septembra 
uskutočnia Spišské hand-
made trhy. Na trhoch môžete 
ponúknuť svoje ručne vyrobe- 
né vecičky – šperky, kerami-
ku, ponožky, šály, atď. Ukážky 
prác je potrebné poslať na 
handmadetrhy@gmail.com.

Princ Bajaja
V divadelnej sále Domu 

kultúry v Poprade v nede-
ľu 27. septembra Divadlo 
z domčeka vystúpi s rozpráv-
kovým príbehom Princ Bajaja. 
Vstupné 1,50 €.

Peter Lipa
V koncertnej sieni Reduta 

v Sp. Novej Vsi vystúpi v stre-
du 30. septembra o 18. h 
Peter Lipa Band. Vstupné 
v predpredaji 13 €, v deň kon- 
certu 17 €. Predpredaj: MKC 
Reduta, t. č. 053/446 32 49, 
429 92 51, kino Mier, t. č. 
053/442 87 66 a TIC, t. č. 
053/442 82 92. 

Fragile vo Svite
Mesto Svit vás pozýva 7. ok- 

tóbra o 18. h na koncert Fra-
gile. Unikátne teleso, spie-
vajúce bez hudobných nást- 
rojov, na vystúpení ktorého 
zažijete neopakovateľný ve- 
čer plný jedinečnej zábavy. 
Fragile tvoria: Braňo Kostka, 
Soňa Norisová, Jana Golis, 
Helena Krajčiová, Svetlana 
Rymarenko, Slavo Košecký, 
Vilo Csontos a Kamil Mikulčík. 
Alternanti skupiny: Kamila 
Apetauer, Janka Boltižiar, 
Jozef Hečko, Martin Madej 
a Peter Lacho.

Fotografické dielne
Do 7. októbra sa môžu záu- 

j emcov ia  p r ih lás i ť  na  
8. fotografické dielne, ktoré 
organizuje Ľubovnianske 
osvetové stredisko, osob- 
ne v osvetovom stredisku 
alebo na www.osvetalu- 
b o v n a . s k . T é m o u  d i e l - 
ne č. 1 je Zub času (lektor 
Jozef Česla – SR) a dielne č. 
2 Staroba (Kamil Varga – ČR).

Večer pod lampou
V bývalom kine Tatran 

v Poprade sa dnes o 19. h 
uskutoční podujatie Večer 
pod lampou so Štefanom Hrí-
bom. Vstup voľný.  (red)

V piatok minulého týžd-
ňa sa konalo milé stretnutie 
zamestnancov, zakladateľov, 
priateľov a priaznivcov býva-
lého podniku Naftoprojekt k. 
ú. o. (koncernová účelová or-
ganizácia) Poprad, ktorý bol 
založený pred 40-timi rokmi. 
Naftoprojekt v čase najväčšej 
slávy patril k strategickým 
firmám v regióne podobne 
ako Vagónka, Chemosvit, 
Pozemné stavby či Tatramat 
a svoje nezastupiteľné miesto 
mal v celom Českosloven-
sku. Poznali sme ho pod 
názvom SPNP (Slovenské 
plynárenské a naftové podni-
ky) - závod projekcie Poprad 
a začínal v priestoroch „nad 
optikou a nad hračkami“ pri 
námestí Duklianskych hrdi-
nov. Na stretnutí sa zišlo 110 
spolupracovníkov a nechý-
bal ani viceprimátor mes-
ta Pavol Gašper, ktorý bol 
taktiež spolupracovníkom 
naftoprojekťákov. 

„Myšlienka zorganizovať 
stretnutie bývalých zamest-
nancov prišla zo dňa na deň. 
Za pár dní od nápadu usku-
točniť stretávku sa táto myš-
lienka rýchlo rozšírila s veľ- 
kým ohlasom, čo považujem 
za dôkaz spolupatričnosti a ka- 
marátstva,“ povedal Fran-

tišek Stejskal, hlavný orga-
nizátor stretnutia a v býva-
lom podniku zastával ako 
posledný funkciu vedúceho 
strediska katódovej ochrany 
geológie a geodézie. Podnik 
v čase svojho vzniku začínal 
s 20 zamestnancami. Neskôr 
sa firma začala rozrastať. 
V  čase, keď podnik končil, 
mal 501 pracovníkov a jeho 
súčasťou bol výskumný ústav 
v Bratislave. Projektanti z 
Naftoprojektu stáli pri zro-
de plynárenského boomu na 
Slovensku. Nedá sa nespome-
núť na PZZP (Podzemný zá-
sobník zemného plynu) Láb, 
PZ (Podzemný zásobník) 
Dolní Dunajovice (pri Mi-
kulove v ČR), ZPS (Zberné 
plynové stredisko) Ptrukša, 
ZNS (Zberné naftové stre-
disko) Gajary, rozšírenia KS 
(kompresorovej stanice), ma- 
gistrálne plynovody Mal-
ženice - Považská Bystrica, 
Rimavská Sobota – Brezno 
– Liptovský Hrádok, Žilina – 
Čadca, Příbor – Klímkovice – 
Ostrava, Tlmače – Žiar. n/H, 
tranzitný plynovod V. Kapu-
šany – Belža, ale aj stovky lo-
kálnych plynovodov (Kežma-
rok – Stará Ľubovňa, Bánov – 
Gbelce - Štúrovo a ďalších) a 
plynofikácií stoviek obcí, ale i 

práce v Sýrii, v Karačaganaku 
na ropovodoch, závlahách aj 
vodovodoch.. Podieľali sa na 
stovkách ďalších investičných 
stavieb, štúdií a úloh tech-
nického rozvoja, prevažne 
úspešne, a tie pretrvali aj v 
21. storočí. „A toto sme doká-
zali v začiatkoch iba s rysova-
cími doskami. Vedeli sme, čo 
je redispero a lievikové pero, 
pomáhali sme si primitívnymi 
kalkulačkami a rozmnožo-
vacími mašinkami na ormig 
a ozalit. I prvé skúsenosti s 
počítačom Hewlett&Packard, 
požičané ZX Spektrum sme 
hľadali cez hry, ako boli sla-
lom alebo Maník Miner. Po-
pri práci sme stihli absolvovať 
zemiakové brigády, víkendo-
vé brigády na stavbe budovy 
Naftoprojektu a podobne, ale 
aj posedenia v kanceláriách, 
pri športových dňoch, osla-
vách MDŽ. Spomínam si na 
zájazdy VTS (vedeckotechnic-
ká spoločnosť) a ROH (Revo-
lučné odborové hnutie). Proste 
prežili sme pri projektovaní 
i cestovaní kus ešte mladého 
života,“ spomínal František 
Stejskal. 

Spomienkové stretnutie 
pripomínalo nostalgické 
pomaturitné stretnutie spo-
lužiakov po 30 rokoch. Pria-

teľské stisky rúk, nesmelé 
úsmevy. Kolegovia zostarli, 
poniektorým vlasy obeleli, 
ale úsmev na perách sa im 
nevytratil a mnohí sa spoz- 
návali iba vďaka úsmevom 
a iskrivému pohľadu očí, na 
ktoré sa za tie roky nedalo 
zabudnúť. Mená sa vytratili, 
nehovoriac o priezviskách, 
ale ich chuť a životný elán sa 
nestratil. „Na novej dobe sa 
mi nepáči, že väčšina podni-
kateľských aktivít je založená 
iba na zisku a stráca sa tým 
i iný cieľ, vnútorné uspokoje-
nie z dobre vykonanej práce. 
Pre nás, projektantov, to boli 
dobré pocity, keď fungovali po 
dodávateľskej výstavbe a ko-
laudácii diela, na ktorých sme 
sa podieľali našimi projektmi,“ 
podotkol Ing. Stejskal. Všetci 
spoločne si však zaspomínali 
aj na tých, ktorí sa stretnutia 
nedožili, ale bývalí spolupra-
covníci na nich nezabudli 
a vzdali im hold aspoň v myš-
lienkach, či pripomenutím si 
chvíľ, ktoré spolu prežili.

Dnes už z bývalého Nafto-
projektu na Karpatskej ulici 
v Poprade zostala iba budova, 
ktorá sa moderne pomeno-
vala Business center. Všetci z 
celého regiónu ju aj tak volajú 
budova Naftoprojektu.  (pks)

Vlasy obeleli, ale úsmev na perách zostal
Stretnutie po štyridsiatich rokoch

Už 16. ročník voľby naj-
krajšieho Muža roka 2015 
sa opäť konal v  malebnom 
východočeskom meste Ná-
chod, v  miestnom mest-
skom divadle za účasti 12 
finalistov, VIP poroty a  ce-
lebrít. Večerom sprevádzali 
moderátor správ TV Pri-
ma Karel Voříšek a herečka 
Jitka Asterová. Do poroty 
zasadli populárne osobnos-
ti, ako slovenská herečka 
Daniela Šinkorová, bývala 
priateľka hokejistu Jaromíra 
Jágra, krásna modelka Inna 
Puhajková, úradujúci Muž 
roka 2014 Tomáš Dumb- 
rovský, Česká Miss 2015 Ni-
kol Švantnerová či Česká 1. 
vicemiss 2015 Andrea Kalo-
usková a ďalšie celebrity. 12 
finalistov sa predviedlo vo 
voľnej disciplíne, rozhovo-
re s porotcom, predvádzaní 
pánskych oblekov a  samo-
zrejme nechýbala populár-
na promenáda v  spodnej 
bielizni svetoznámej značky 
69 SLAM. Súťaž má aj cha-
ritatívny zmysel, vybrané 
peniaze putovali do detských 
domovov či nemocníc, alebo 
na liečenie víťaza Muža roku 
2009 Martina Zacha, ktorý 

Muža roka 2015 korunovala „vojvodkyňa Kate“
ochrnul deň po 
víťazstve a skon-
čil na vozíčku. 

Súťaž privíta-
la aj dve svetové 
hviezdy. V poro-
te bol aj najkraj-
ší muž planéty 
Mister Interna-
cional 2014 Neil 
Peréz z  Filipín 
a oficiálna dvoj-
níčka vojvodky-
ne Kate z anglic-
kej kráľovskej 
rodiny.  Heidi 
Agan totiž zas- 
tupuje po svete 
manželku princa 
Williama, budú-
ceho anglického 
kráľa. No a  na-
pokon práve ona 
v sprievode  pre-
zidenta súťaže 
Davida Novot-
ného vyhlásila z 12 finalistov 
štyroch superfinalistov. Na 
4. mieste skončil 22-ročný 
študent David Šváb, ktorý 
pocestuje na Mister Universe 
2015. Tretie miesto a  Cenu 
sympatie získal 25-ročný 
študent Ján Vurm, ktorý sa 
zúčastní súťaže Mister Uni-

ted Continents 2015. Korun-
ným princom, čiže 2. miesto 
obsadil Tomáš Martinka, 
25-ročný vodný záchranár, 
ktorého čaká cesta na Mister 
Global 2015. Muž roka 2015 
sa stal krásavec a sympatic-
ký fitnes tréner Jakub Kraus, 
ktorý má 26 rokov a okrem 

trénovania podniká v oblas-
ti zdravej výživy. Ako víťaz 
postupuje na najprestížnejšiu 
súťaž krásy pre mužov, na 
Mister International, ktorá 
sa bude tohto roku konať 31. 
októbra v metropole Filipín, 
v Manille.

Text a snímka: Jozef Mašlej

Zľava Tomáš Martinka – 2. miesto, David Šváb -   4. miesto, oficiálna 
zástupkyňa vojvodkyne Kate, Jakub Kraus – 1. miesto a Jan Vurm – 3. 
miesto. 

Ján Jančík patril do 
nášho spoločenstva spo-
lu s  manželkou Zuzkou. 
Stretávali sme sa niekoľko 
rokov počas matičných 
štvrtkov. Prekvapoval nás 
svojím rozhľadom i boha-
tým talentom. Písal, ma-
ľoval, vyrezával z  dreva, 
majstroval, mal dar reči, 
žil plným životom. Spo-
ľahlivé zázemie a  rodin-
ný príbytok mu vytvárala 
obdivuhodná a milovaná 
žena. A  nadovšetko, pre 
každého mal láskavým 
humorom prežiarené dob-
ré slovo. Mnohými vrúc-
nymi vinšami obdarúval  
jubilantov. Do našich sŕdc 
vošiel predovšetkým člo-
večinou, prostým a samo-
zrejmým záujmom o kaž-
dého jedného rovnakým 
dielom.

Bol obdarený talentom, 
múdrosťou aj životnou 
skúsenosťou, ale všetky 
tieto dary rozdával ne-
zištne a  obetavo najmä 
mládeži, ktorej sa priho-
váral cez trvalé hodnoty  
nezabudnuteľným rozprá-
vaním o chlebe, o vianoč-
ných zvykoch, ktoré si pri-
niesol z rodnej Štrby, o ro-
dine a jej nezastupiteľnosti 
v  živote každého z  nás. 
Jeho knihy sú vyznaniami 
lásky k  Bohu a  blížnym, 
k  rodnej kolíske a  vlas-
ti pre všetky pokolenia. 
Koľko všetkého ľudského 
nám tu zanechal, to zistí-
me podľa toho, ako nám 
tu bude chýbať. Iba podľa 
tejto miery poznáme hod-
notu jeho  bytia. Skutočne 
a presvedčivo vstúpil Jan-
ko aj do nášho času bytia 
ako svetský pútnik, ktorý 
tu zanechal svoje stopy 
v nás, presahujúcou mie-
rou lásky a tá jediná ostáva 
a má význam v božskom 
i ľudskom pláne. 

S  Jánom Jančíkom sme 
sa rozlúčili včera na cin-
toríne v  Poprade-Veľkej. 
Odpočívaj v pokoji, drahý 
náš priateľ Janko, navždy 
zostaneš v našich srdciach!

Tvoja matičná rodina

Nekrológ
Za Jánom Jančíkom

Darček
v levočskom divadle

Mestské kultúrne stredisko 
mesta Levoča pozýva spolu 
s Jožom Pročkom a Andre-
ou Profantovou na divadelné 
predstavenie pod taktovkou 
režiséra Jozefa Krasulu Dar-
ček. Uskutoční sa v divadel-
nej sále Mestského divadla v 
Levoči v utorok 29. októbra 
o 19. h. Vstupné 7 €. Vstu-
penky si môžete zakúpiť na 
adrese MsKS Levoča, Ná-
mestie Majstra Pavla 54, 
Levoča (budova divadla), t. 
č. 053/4512522 a na msks@
levoca.sk. 

Poručík z Inishmore
Divadlo Kontra v Spišskej 

Novej Vsi uvedie v sobotu 
a nedeľu, 26. a 27. septem-
bra v slovenskej premiére 
vražedne smiešnu komédiu 
M. McDonagha Poručík z In-
ishmore. Vstupné 8 €, iba pre 
divákov od 18 rokov. Miesto si 
je potrebné rezervovať na t. č. 
0907 908 986.
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Giuseppe Sortino  je mla-
dý sicílsky podnikateľ. Hoci 
na Slovensku nikdy nebol, 
vie o nás veľa a má nás rád. 
Napriek kondómom, prile-
peným na zrkadle a  večne 
zlámaným roletám. Giuseppe 
Sortino má rád ľudí. Bielych, 
čiernych, bohatých aj chu-
dobných. „Nie sme predsa psi, 
všetci sme ľudské bytosti...“ 
Možno preto, že vyrástol na 
Sicílii, ktorej história je veľ-
mi pestrá, plná invázií, intríg 
a  bratovražedných bojov, si 
ani zo súčasnej vlny mig-
rantov veľkú hlavu nerobí. 
„Migrácia je normálna vec. Vy 
alebo ja by sme na mieste mig-
rantov postupovali rovnako...“ 

Akí sú Slováci klienti?
Máme s nimi výborné vzťa- 

hy. Slovenská a  talianska 
kultúra je viac menej rovna-
ká. Aj vy ste priateľskí, máte 
radi jedlo a najmä svoju ro-
dinu. Víno ale ľúbite viac ako 
je našou tradíciou. Musím 
povedať, že Slováci pijú na-
ozaj veľa, veď asi aj preto na 
Slovensku máte nulovú tole-
ranciu alkoholu pre vodičov. 
Pri tolerancii 0,5 ‰  si my 
môžeme dať pohár vína ale-
bo piva. Všeobecne sú však 
naše skúsenosti so Slovákmi 
veľmi dobré. So slovenským 
tour operátorom sme zača-
li spolupracovať pred troma 
rokmi. Minulý rok sme sem 

Hoci stáročia zažívali vlny cudzích vpádov, 
stále vrelo vítajú návštevníkov. Slovákov i migrantov...

priviedli 171 skupín sloven-
ských klientov, tohto roku ich 
už bolo 450. V súčasnosti po-
núkame dvadsať apartmánov 
v mestečku Custonaci. Vďaka 
slovenským dovolenkárom 
sme len tohto roku zarobili 
viac ako 200 000 eur. V sú-
časnosti 80 % našej klientely 
tvoríte najmä vy, až potom sú 
to Česi a Maďari. A asi dvad-
sať skupín z minulého roka sa 
vrátilo i  túto sezónu. Zaria-
denie izieb, nábytok i vonkaj-
šie prostredie konzultujeme 
s marketingových riaditeľom 
tour operátora, aby všetko 
zodpovedalo požiadavkám 
klientov. Poprosil ma naprí-
klad o  ubytovanie s  vyšším 
štandardom, vonkajším ba-
zénom, raňajkami a denným 
upratovacím servisom. Tak 
sme tohto roku dobudovali 
bazén a vo svojom dome po-
núkam ubytovanie pre dva-
násť ľudí. Pretože aj slovenskí 
klienti sú rôzni. Niektorí pre-
ferujú ubytovanie s raňajka-

mi, iní bez. Teraz ponúkame 
obe alternatívy. 

Čo ste o Slovensku vedeli 
pred začiatkom spolupráce 
so slovenskou agentúrou?

Nič. Počul som len niečo 
o Československu a pred de-
siatimi rokmi som bol v Pra-
he. Dnes mám u vás veľa pria-
teľov z Tatier, Galanty, Žiliny, 
Sládkovičova, Bratislavy... 
Pozývajú ma na návštevu, ale 
ešte som tam nebol. Nemám 
čas, lebo pre vás pracujem 
v lete i v zime. Pestujeme nie-
čo vyše päťtisíc olivovníkov 
a aj na Slovensko dovážame 
olivový olej. Vyštudoval som 
síce architektúru na univer- 
zite v Palerme, no pred sied-
mimi rokmi som využil prí- 
ležitosť začať podnikať v ces-
tovnom ruchu a  dodnes 
neľutujem. 

Slováci si vravia, že sme 
holubičí národ. Považujeme 
sa za pohostinných a čistot- 
ných ľudí. Aj vy ste si to 
všimli?

S tou pohostinnosťou máte 
pravdu. Prekvapilo ma tiež, 
že si dovolenku naozaj užíva-
te. Hoci priemerne zarábate 
päťsto, šesťsto eur, je fasci-
nujúce, že väčšinu peňazí ste 
schopní minúť na cestovanie 
a spoznávanie sveta. Je to zau- 
jímavé nielen pre náš biznis, 
ale pre celú oblasť. Slováci sa 
ma pýtajú na všetko. Potápa-

nie, výlety na lodi, historické 
miesta... Z tohto pohľadu ste 
pre celú Sicíliu veľmi zaují-
mavou klientelou. Na druhej 
strane nepotrebujete každý 
deň špeciálne služby, nieke-
dy však viete šokovať. Nájsť 
kondóm pod posteľou je na 
dovolenke normálne, aby bol 
ale týždeň prilepený v strede 
zrkadla uprostred izby? Tiež 
nás zaráža, prečo si Slováci 
po sebe neupracú kuchyňu 
v  apartmánoch. Po Francú-
zoch, Nemcoch či Talianoch 
zo severu je po ich odchode 
kuchyňa čistejšia, ako keď 
prišli. Po Slovákoch často 
nie. Ako som ale povedal, ste 
super priateľskí, máme vy-
nikajúce vzťahy a  prípadné 
problémy zväčša s agentúrou 
vyriešime jediným telefo-
nátom. Napríklad včera mi 
volali ohľadom klienta, kto-
rému v rodine niekto zomrel. 
Nemôže prísť, tak ma agen-
túra požiadala, aby som mu 
vrátil cenu zájazdu. Nie je to 

pre nás jednoduché, pár dní 
pred jeho nástupom, ale uro-
bili sme to. 

Počuli sme príbehy o na-
šich krajanoch, ktorí polo-
vicu dovolenky trávili vy-
mýšľaním spôsobu, ako by 
dostali lepšie auto. Keď ne-
pomohli reklamácie, vybrali 
z kľúča čip a auto ako nepo-
jazdné reklamovali opäť. Ur-
čite riešite i priestupky spo-
jené s iným štýlom jazdy...

Áno, riešime aj množstvo 
problémov so šoférovaním. 
Máme tu svoje pravidlá, ktoré 
sú iné, ako tie vaše. Napríklad 
rýchlostné limity nedodržia-
vame a  policajných hliadok 
sa báť netreba, keďže vodičov 
na meranie rýchlosti musia 
upozorniť dopredu informač-
nou tabuľou. Naši strážcovia 
zákona nemajú ani laserové 
radary, ako tí vaši. Pre Sicíliu 
ste príliš dobrými vodičmi. 
Keď vidíte značku stop, za-
stanete. Vždy to nie je treba. 
Keď je hlavná cesta prázdna, 
netreba stáť na stopke, preto-
že zozadu do vás pravdepo-
dobne niekto ťukne. Riešime 
množstvo dopravných prob-
lémov, nie sú to však vážne 
nehody. Najčastejšie tzv. ťu-
kesy, pneumatiky či parko-
vanie. Je pravda, že na Sicílii 
nemáme najlepšie cesty a ani 
parkovanie nie je najideálnej-
šie. Často neviete, kde parko-

vať, pretože chýba označenie 
v angličtine. A to je chyba na-
šich mestských úradov. 

A čo sa týka kvality áut? 
Naozaj Slováci za cenu do-
volenky 500 eur mesačne, 
vrátane požičania auta, 
očakávajú dobre že nie no- 
vučičký mercedes?

Tohto roku v rámci balíka 
nedostávate nové autá, pre-
tože nám neposkytujete svo-
je kreditné karty. Vznikajú 
kvôli tomu nezhody, niektorí 
klienti požadujú kvalitnejšie 
autá, preto sme sa rozhodli 
vyjsť im v ústrety. Na budúci 
rok budú v ponuke aj lepšie 
vozidlá, avšak klienti ich dos- 
tanú len na kreditnú kartu. 

U  nás tradícia malých 
rodinných firiem takmer 
zanikla, u  vás sa jej darí. 
Spolupracujete, či si skôr 
konkurujete navzájom?

To je veľmi špecifické. Na-
príklad túto zimu ma agen-
túra požiadala pripraviť balík 
v mestách Catania a Palermo 

s ubytovaním na pláži. Ľudia 
neboli spokojní, pretože per-
sonál hotelov nebol taký pria-
teľský, ako sme my. Klienti 
neboli spokojní, pretože hotel 
bol veľký. Keď máte dvadsať 
až päťdesiat izieb, potrebuje-
te veľa miesta, preto sú izby 
menšie. Kontakt so zákazní-
kom sa zúži len na odovzdá-
vanie kľúčov a zdvorilý pozd- 
rav na recepcii. Turistické 
informácie dostanete zväčša 
až v  infocentre najbližšieho 
mesta. Súčasťou týchto balí-
kov bola aj exkurzia na Etnu. 
Jeden z  mojich priateľov 
vyzdvihol ľudí v hoteli a vy-
viezol ich na vrchol sopky. 
Trikrát to prebehlo bez prob-
lémov, štvrtýkrát sa klienti 
sťažovali, že tento spôsob bol 
čudný a komplikovaný. Pona-
učenie? Ľudia potrebujú svoju 
slobodu. Potrebujú priateľský 
vzťah so svojim ubytovate- 
ľom. Potrebujú dostatok pries- 
toru, aby si týždňový pobyt 
v apartmáne užili. Moji suse-
dia či veľké hotely ponúkajú 
klientom menšie izby. Keď 
s niekým spolupracujete, ru-
číte aj za jeho služby. Často 
nehovoria po anglicky. Moja 
angličtina je síce hrozná, do-
hovorím sa s každým, čo pot- 
rebujem. Agentúra mala aj 
krásny balík pre tisíc ľudí na 
Sardínii, nik v hoteli však ne-
hovoril po anglicky. V centre 
Ríma mali balík v  hoteli so 
sedemsto izbami, na maily 
agentúre odpovedali až po 
dvoch, troch týždňoch. Posie-
lali mi mailovú komunikáciu, 
aby som im ju preložil a pove-
dal o.k. Pri veľkých hoteloch 
čakajú v agentúre na to „o.k.” 
aj niekoľko týždňov. Tak dlho 
agentúra s potvrdením poby-
tu pre klienta jednoducho ča-
kať nemôže. Tiež si nemôžem 
byť istý kvalitou ubytovania 
v iných objektoch. Je tu veľa 
rodinných lokalít s  tromi, 
štyrmi izbami. Klienti navyše 
chcú presne to, čo videli na 
fotkách na stránke agentúry. 
Ak sa čokoľvek stane a niečo 
nesedí, ľudia vás obvinia, že 
ste im ukradli peniaze, preto-
že nedostali, čo si objednali.

Východoeurópania, zdá 
sa, sú vašim osudom. Aj 
vaša manželka je Slovanka...

Áno, pochádza z  Bielo-
ruska. Bola našou najlepšou 
klientkou pred dvoma rok-
mi. Prišla s  priateľmi na tri 
týždne a len sme sa sem tam 
pozdravili. Keď sa vrátila do-
mov, začali sme komuniko-
vať cez skype a prišla láska. 
V  septembri oslávime prvé 
výročie nášho manželstva. 
A čo sa mi na nej páči? V pr-
vom rade blond vlasy a zelené 
oči. Aj vaša slovanská menta-
lita je iná. Sicílske ženy sa sta-
rajú najmä o rodinu a vážim 
si, že manželka mi pomáha 
aj s biznisom. Kvôli láske sa 
dokázala vzdať dobre platenej 
práce a  života v  Bielorusku 
a žije tu so mnou. 

Poďme z východu na juh. 
Sicília má s  migrantmi dl-
horočné skúsenosti. Ako 
vnímate ten humbug, ktorý 
kvôli nim v Európe vznikol?

Je to hlúpe, migrácia je 
predsa normálny proces. Brat 
môjho starého otca odišiel do 

Ameriky pred 60 rokmi. Bez 
ničoho, ako imigrant. Začal 
v New Yorku a vedel len jedi-
né - krájať mäso, pretože naša 
rodina mala malý obchod. 
Dnes je z neho milionár a žije 
v Arizone. Aj dnes sú talianski 
emigranti všade. V Austrálii, 
na Novom Zélande, po celej 
Európe. Rovnako ako Slováci. 
Nedávno tu býval slovenský 
doktor, ktorý pracuje v Bosto-
ne v Dallase. Tiež je emigrant. 
Prečo by teda migranti mali 
byť problémom? Nie sú to psi 
ani mačky, sú to ľudia, ľudské 
bytosti. Potrebujú len miesto 
na bývanie a  prácu. A  naša 
ekonomika ich potrebuje, pre-
tože Taliani nebudú robiť po-
mocné práce, ktoré vyhovujú 
im. Keď v Taliansku pracujete 
v  banke alebo ste napríklad 
stavbárom, máte viac menej 
rovnaký plat. Imigranti pra-
cujú viac a za menej peňazí. 
Osem, desať hodín, bez ciga-
riet. Je to pre nás dobrý zdroj 
pracovnej sily. Naše mestá si 
ich vo veľkom prenajímajú 
napríklad na čistenie ciest, 
pracujú na poliach, v  olivo-
vých hájoch, v reštauráciách, 
na rybárskych lodiach... 

Mali by sme ich teda pri-
jať, alebo otočiť a  poslať 
späť, odkiaľ prišli?

Európa nemá inú mož-
nosť, len ich prijať. Európa sa 
o  nich musí postarať, alebo 
nebude existovať. Ak chceme 
prežiť, napríklad ako Ameri-
ka pred šesťdesiatimi rokmi, 
Európa musí byť bezpečným 
miestom pre migrantov i lo-
kálnych ľudí, pre všetkých. Ak 
imigrantov Európa neprijme, 
musí nájsť iné riešenia v ich 
krajine. Vystavať tam firmy 
a podniky, ktoré dajú ľuďom 
prácu, nastoliť demokraciu. 
Nájsť iné riešenia ako bom-
by a zbrane. Dobré riešenia, 
ktoré pomôžu ľuďom priamo 
u nich doma. Nie múry s ost-
natými drôtmi alebo záchyt-
né tábory v strede ničoho. 

Na Slovensku žije málo 
moslimov, s islamom nemá-
me takmer žiadne skúsenos-
ti. Máme sa ich báť?

Ale prosím vás. Bol som 
trikrát v  Tunisku, aj inde 
v  Afrike, so sestrou a  pria-
teľkou. Nadránom sme sa 
sami túlali Monastirom a pri 
biliardovom stole natrafili 
na tuniského barmana. Ob-
jednal nám drinky, ukázal 
okolie a dva týždne sa o nás 
staral. Len tak, z priateľstva. 
Pritom sme boli celkom nez- 
námi ľudia. Moslimov sa báť 

netreba. Členovia organizácie 
Islamský štát sú kriminálnici 
a  takých zločincov máme aj 
v Taliansku, aj vy na Sloven-
sku. Sú predsa všade. Keď si 
poradíme s týmito kriminál-
nikmi, problém je vyriešený. 

Moslimov z  arabských 
krajín tu zamestnávate roky, 
sú schopní sa asimilovať aj 
v cudzej krajine? 

Moslimovia síce nerozume-
jú princípom demokracie, ale 
i pre mňa je to prinajmenšom 
zvláštny systém. Vezmime si 
najväčšie ekonomiky Európy. 
Veľká Británia – demokracia, 
ale je to kráľovstvo. Švédsko 
– demokracia, ale je to krá-
ľovstvo. Španielsko – demok-
racia a kráľovstvo. Holandsko, 
Belgicko, Luxembursko... Pre 
krajiny Blízkeho východu či 
Afriky, ich kultúru, je demok-
racia nepochopiteľná. Potre-
bujú pravidlá a nasmerovanie 
na každý deň. Napríklad môj 
zamestnanec Momodu. Pra-
cuje bez problémov, ale pot- 
rebuje vedieť, kedy má začať, 
kedy má skončiť a priebežne 
vždy, čo má robiť. Keby to os-
talo na ňom, bol by stratený. 
A  s islamom je to rovnaké. 
Potrebujú pravidlá a jedného 
vodcu. Keď zabijete Kaddáfí-
ho, Líbya nemá vodcu. Keď 
zabijete premiéra Egypta, stra-
tia vodcu. Tak začína chaos. 
Rovnako v Iraku či Afganis-
tane. Rusi aj Američania pre-
hrali vojny a krajiny sú v chao- 
se. Momodu bol francúzsky 
študent v Senegale na dobrej 
škole. Iný môj zamestnanec 
predával parfumy v značko-
vej predajni v Gambii. Doma 
si môžu nájsť hocakú prácu, 
no v  ich krajinách zarobia 
tri doláre mesačne. Byt, auto, 
počítač, telefón si za tri do-
láre mesačne nekúpite. Pre-
to musíte nájsť iné riešenie, 
aby ste uživili seba i rodinu. 
Na ich mieste by sme vy i ja 
uvažovali rovnako. V Senega-
le nie je vojna, ľudia tam však 
zarábajú veľmi málo a  táto 
situácia je v dnešnom globa-
lizovanom svete neudržateľ-
ná. Ak tam nepostavíte cesty, 
továrne, neprinesiete nové 
investície, nemocnice, školy, 
príležitosti… Vzali sme im 
ropu, diamanty, plyn, zlato, 
drevo, striebro, meď. Všetko 
je z Afriky. Keď Európa niečo 
potrebuje, vezme si to z Afri-
ky, ale keď Afrika potrebuje 
pomoc, Európa sa otočí chrb-
tom. To je naozaj milé. Takto 
Európa dlho existovať nebu-
de.  Petra Vargová

Giuseppe Sortino utečencov zamestnáva a je s nimi veľmi spo-
kojný. Uvedomuje si, že v ich situácii môžeme byť zajtra aj my.  

Sicília je hornatá. Pracovať na poliach a v sadoch v horúcom počasí nie je jednoduché.
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PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

ZAMESTNANIE

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ 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-
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 alternatív-
ne drevom. Náklady na 
bývanie 140 €  mesačne 
+ spotreba cca 20 m3 dre-
va. Cena dohodou. T. č.: 
0908 327 288. Predám zá-
hradu s murovanou chat-
kou v lukratívnej obci Gá-
novce, treba vidieť. Cena 
dhodou. Tel. kontakt: 
0911 444 645. 

SLUŽBY
 ◉ Doučujem opatrovateľky 

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

 ◉ NAVRHUJEM, RENOVU-
JEM, STAVIAM KRBY, 
K A C H Ľ O V É  P E C E , 
ZÁHRADNÉ KRBY, MI-
CHAL, 0915 826 525. 

 ◉ Stolárstvo KLIN prijme 
do zamestnania šikovných 
stolárov – nábytkárov 
na prevádzku do Spišskej 
Teplice. Nástup ihneď. 
Inf.: č. t. 0905 904 646.

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

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

 ◉ Spoločnosť Strojchem, 
a. s. obsadzuje pozície 
programátor - zoraďovač 
na horizontálne centrá 
a frézar. Žiadosť a životo-
pis prosím zaslať na ryba-
rova.z@chemosvit.sk.

 ◉ Spoločnosť C.I.M.A. Slo-
vakia s. r. o. hľadá údržbá-
ra - opravára strojov. Tel.: 
052/4511 11 60. 

 ◉ FAST PLUS, spol. s r.o. 
príjme predavača/čku 
elektrospotrebičov v Pla-
neo Elektro v Poprade, 
www.fastplus.sk.

FARBY - LAKY
2 0  R O K O V  N A  T R H U  F A R I E B

NAJKRAJŠIE FARBY JESENE
MÔŽU BYŤ U VÁS NA STENE

Predajňa Limba - sídl. Západ Poprad
Veľkoobchod - Teplická ul. Poprad
Predajňa Svit - nákupné centrum A1

tónované farby Premal
lakové lazúry Slovlux
Renokov na plechovú strechu
Osmo, Adler, Tikkurila

od 6,50 € za 4 kg
od 7,00 € za 0,7 l
od 5,50 € za 0,7 l

ZOZNÁMENIE
 ◉ 45-ročný muž hľadá ženu 

od 30 - 40 rokov na občas- 
né stretnutie. T. č. 0940 
314 935. 

Navždy mladý
Vaše vozidlo bude stále ako nové

Názov dealerstva 
Adresa
Telefon, www

www.servis5plus.sk

20% úspora na údržbu vozidla 
+ darček kvalitné aditívum

1. 8. – 30. 9. 2015

Servis 5+
Riešenie pre staršie vozidlá Renault

EUROCAMP s.r.o., Dlhé Hony 4597/4, Poprad
Tel.: +421 52/77 24 086, Fax: +421 52/77 24 086
www.renault-eurocamp.sk

www.podtatransky-kurier.sk

Vo štvrtok minulého týždňa sa žurnalisti z  podtatranského 
regiónu zabávali. A nechýbala ani naša redakcia. Priateľské 
stretnutie pri dobrom guláši si užili novinári, ktorí denne pra-
cujú na tom, aby ste dostávali čerstvé správy. Sme všade, kde sa 
niečo deje. Naše spravodajstvo je nepretržite pod drobnohľadom 
čitateľov či divákov. Aby nám z toho všetkého „nepreplo“, občas 
potrebujeme vypnúť a ako sa povie, dobiť si baterky. Guláš v po-
daní Petra Handzuša z www.poprad24 a hlavného organizátora 
stretnutia chutil naozaj vynikajúco. Novinári v regióne sú veselí 
ľudia, pripravení prijať každú výzvu nielen na prácu, ale i na 
zábavu a spoločné stretnutia, na ktorých sa konečne hovorí aj 
o inom, ako o práci. Všetci sa už tešíme na stretnutie o rok. Mož-
no aj skôr, veď nám prítomná nemenovaná hovorkyňa sľúbila, 
že o guláš sa postará aj ona. Budeme čakať, že medzi aktuálny-
mi informáciami príde aj pozvánka.  (red)
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20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma - duel
23:45  Šiesty zmysel
00:40  Bostonské vraždy
01:40  NCIS
02:30  Dva a pol chlapa X.
02:50  Teória veľkého tresku
03:05  Odložený prípad
03:50  Komisár Rex

05:05  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
09:30  Divoké kone
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Farmár hľadá ženu 4
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Stratený svet: 
 Jurský park
23:30  Bez šance
01:30  Dôchodcovia 
 vs. Zombíci
03:15  Ochrancovia

05:15  Správy RTVS
06:05  Góly - body - sekundy
06:20  Počasie
06:25  Ceruzkine príhody
06:35  Ebb a Flo
06:40  Lisa a Paul
06:45  Dobrodružstvá myšiek
07:10  Červíčkovia
07:20  Požiarnik Sam IX.
07:30  Včielka Maja - 
 Nové dobrodružstvá
07:45  Veselá farma II
08:00  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:25  Fidlibum
08:55  Trpaslíci
09:25  Daj si čas
10:00  Lekári z ostrovov
10:45  Hudba - Made 
 in Slovakia
11:15  On air
11:50  Holič Britva 
 a duch Vydriduch
12:30  Toskánska vášeň
14:00  Návrat veľkého blondína
15:25  Milujem Slovensko
16:50  Víkend
17:25  Cestou necestou
17:55  Postav dom, 
 zasaď strom
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nečakané stretnutia
21:10  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:45  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:35  Hudba - Made 
 in Slovakia
23:05  Návrat veľkého blondína
00:20  Elisa z Rivombrosy

06:00  Národnostné správy
06:10  Správy - Hírek
06:20  Správy RTVS z regiónov
06:35  Piloti
07:00  Autosalón
07:25  Profesionál
07:45  Energetika

 posunkovom jazyku
00:25  Správy RTVS
01:10  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:45  Búrlivé víno
10:00  Kukučka
11:00  Komisár Rex
12:00  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa X.
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Horná Dolná
21:50  Farma
23:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
00:00  Dva a pol chlapa X.
00:25  Teória veľkého tresku
00:55  Sherlock a Watsonová
01:55  Hrozba z temnoty
02:30  Upírske denníky
03:10  Odložený prípad
03:55  Komisár Rex

04:25  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
05:10  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí
 lepšie ako tvoja
14:00  Farmár hľadá ženu
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Česko Slovensko 
 má talent
22:00  Neuveriteľné svetové 
 talenty
22:45  Farmár hľadá ženu
23:40  Motív
00:35  Hawaii 5.0
01:35  Modrí templári
02:30  Motív
03:20  Ochrancovia

04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges

04:15  Svet v obrazoch
04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:50  Asijina voľba
06:35  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Postav dom , zasaď 
 strom
15:05  Hurá do záhrady
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nomád
22:00  Pred svitaním
23:40  Nash Bridges
00:25  Autosalón
00:50  Nomád
02:30  Dámsky klub
03:55  Hudba - Made 
 in Slovakia

05:25  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus zdravie
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Čím cestovať
07:35  Večerníček
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Na moste
09:00  Obyčajný príbeh
10:00  Osudy umeleckých diel
10:30  Ukrajinský magazín
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:25  Generácia - zlaté 
 roky života
12:00  Živá panoráma
12:35  Churchillova 
 „tajná mŕtvola
13:25  Mestá a tváre
14:05  Portrét:
 Valerián Stražovec
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:30  Maďarský magazín
16:00  Osudy umeleckých diel
16:25  GBS+
16:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  History
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus spotrebiteľ
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
19:00  Cyklistika - MS 2015
22:00  Správy a komentáre
22:25  Gbs+
22:45  Polícia
22:55  Profesionál
23:15  Noc v archíve
00:15  Správy v slovenskom 
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10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Taxík
15:05  Slovensko chutí
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Domov, sladký domov
21:10  Wagnerovci, 
 príbeh rodiny
23:05  Reportéri
23:30  Murdochove záhady
00:20  Nash Bridges
01:05  Reportéri
01:30  Wagnerovci, 
 príbeh rodiny
03:20  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus spotrebiteľ
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Ebb a Flo
07:25  Lisa a Paul
07:30  Čím cestovať
07:45  Večerníček
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Veselie v Branove
09:10  Kozubovci
10:05  Osudy umeleckých diel
10:30  Maďarský magazín
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:25  Televízny klub 
 nepočujúcich
12:00  Živá panoráma
12:35  Život a krása našich hôr
13:15  Jana Kiselová-Siteková
13:55  Mestá a tváre
14:35  Vat
15:05  Štúrovské časy - Trezor
15:30  Rómsky magazín
16:00  Osudy umeleckých diel
16:25  Gbs+
16:45  Energetika
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  Národnostné správy
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus právo
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Lisa a Paul
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný miniateliér
19:35  Čím cestovať
19:50  Jurošík pre 
 nepočujúcich
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Tradičná medicína 
 vo svete I.
20:35  Vat
21:05  Vesmír dokorán
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Ambulancia
23:10  Zvonky šťastia
00:15  Správy RTVS
01:05  Test magazín
01:15  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno

08:30  Zámena manželiek
09:50  Kukučka
10:55  Komisár Rex
11:55  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa X.
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
00:10  Dva a pol chlapa X.
00:35  Teória veľkého tresku
01:05  Sherlock a Watsonová
02:00  Hrozba z temnoty
02:45  Upírske denníky
03:30  Odložený prípad

04:10  Farmár hľadá ženu
04:50  Krimi
05:15  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Farmár hľadá ženu
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Divoké kone
22:45  Farmár hľadá ženu
00:10  Motív
01:05  Hawaii 5.0
02:05  Modrí templári
03:00  Motív
03:50  Farmár hľadá ženu

04:50  Správy RTVS
05:40  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Nečakané stretnutia
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
17:45  Duel

Piatok
25. 9. 2015

18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Milujem Slovensko
21:40  Cestou necestou
22:10  Večerné správy RTVS
22:25  Leon
00:05  Nikto nie je dokonalý
01:15  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
02:00  Leon

05:05  Polícia
05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus právo
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Večerníček
07:25  Lisa a Paul
07:30  Čím cestovať
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Z viníc a kopaníc
09:00  Segment
10:00  Osudy umeleckých diel
10:30  Rómsky magazín
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:25  Orientácie
12:00  Živá panoráma
12:30  Vesmír dokorán
13:20  Žena a srdce
13:55  Tradičná medicína 
 vo svete I.
14:35  Ambulancia
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:30  Tvárou v tvár
16:00  Extrémne v horách
16:25  GBS+
16:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Peter Balko
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus rodina
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Lisa a Paul
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný miniateliér
19:35  Čím cestovať
19:50  Jurošík 
 pre nepočujúcich
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Červené víno
21:30  Igric 2015
21:55  Divadelná Nitra
22:05  Okamih zlomu
00:00  Správy RTVS

04:15  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:50  Komisár Rex
11:50  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa X.
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie

Sobota
26. 9. 2015
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08:00  Živá panoráma
08:30  Extrémne v horách
09:00  History
09:05  Pred rokmi...
09:30  Československý 
 filmový týždenník
09:55  Cesta
10:20  Senior klub
10:50  Ambulancia
11:20  5 minút po dvanástej
12:30  Magazín Ligy majstrov
13:00  ARIMEX Challenger 
 open 2015
15:15  Kapura
16:00  Farmárska revue
16:20  Halali
16:35  Separé
16:45  Test magazín
17:00  Herecké legendy
17:15  Stratený list
18:30  Rozprávka 
 pre nepočujúcich
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Lisa a Paul
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný miniateliér
19:35  Čím cestovať
19:50  Rozprávka 
 pre nepočujúcich
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Jahodové víno
21:55  Divadelná Nitra
22:05  Anjeli strážni
22:35  Neznáme dejiny 
 Spojených štátov
23:35  Rozhovor
01:30  Správy RTVS
02:15  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Mentalista
06:45  Zajac Bugs a priatelia
06:55  Scooby-Doo
07:35   Tom a Jerry
07:55  Opičí agent
09:55  Mike a Molly
10:20  2 baby na mizine
10:50  Superstar
13:25  Princ a ja 2
15:30  Láska z nebies
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Bojová loď
23:15  Ghost Rider
01:35  Proti temnote
03:10  Tango a Cash

04:05  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
04:55  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
07:10  Gumkáči V
08:00  Garfield 3
09:30  Medvedí bratia 2
10:35  Rande s hviezdou
12:15  ČS má talent
13:50  Neuveriteľné talenty
14:25  John Carter
17:25  Inkognito
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Dvojičky
21:20  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
22:50  Kronika
00:50  Stratený
03:15  Z pekla

05:25  Správy RTVS

06:15  Góly - body - sekundy
06:30  Ceruzkine príhody
06:40  Ebb a Flo
06:45  Lisa a Paul
06:50  Dobrodružstvá myšiek
07:15  Červíčkovia
07:20  Požiarnik Sam IX.
07:35  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:45  Veselá farma II.
08:05  Lilly, malá čarodejnica
08:30  Zázračný ateliér
08:55  60 zabijakov divočiny II.
09:30  Autosalón
09:55  Jazdi Hlavou
10:05  Čarovné miesta Zeme
11:00  Slovensko v obrazoch
11:25  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:35  Agatha Christie : Poirot
14:25  Oslobodenie
16:30  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:20  Tajomstvo mojej kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Doktor Martin
21:10  Pán Selfridge
22:45  Agatha Christie : Poirot
23:35  Pán Selfridge
01:10  O 5 minút 12
02:15  Čarovné miesta Zeme
03:10  60 zabijakov divočiny II.
03:35  Nash Bridges

06:30  5 minút po dvanástej
07:30  Extrémne v horách
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:10  Farmárska revue
09:35  On air
09:55  Test magazín
10:05  Televízny klub 
 nepočujúcich
10:30  Orientácie
11:00  ARIMEX Challenger 
 open 2015
13:50  Futbal - Slovenská liga
16:00  Cyklistika - MS 2015
19:40  Večerníček
19:50  Jurošík 
 pre nepočujúcich
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Slovo
20:10  Dielo z depozitára 2015
20:20  Wallander
21:50  Divadelná Nitra
21:55  Divadlo nás baví
22:10  Polnočná omša
00:25  Kinorama
00:55  Správy RTVS
01:45  Slovo

05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:45  Zajac Bugs a priatelia
07:00  Scooby-Doo
07:35  Tom a Jerry
08:00  Spláchnutý
09:40  Beethoven
11:30  Láska z nebies
13:35  Policajná akadémia 3
15:15  Za mrežami
17:50  Horná Dolná
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Superstar
23:00  Gotham
00:55  Ghost Rider
02:50  Policajná akadémia 3

05:30  Krimi
06:00  Noviny TV JOJ
06:55  Gumkáči V
07:50  Moja mama varí lepšie 
 ako tvoja - špeciál

09:15  Nová záhrada
10:15  Nezvestní
12:15  JOJ v meste - Prešov
12:20  Cez palubu
14:45  JOJ v meste - Prešov
14:50  Stratený svet: 
 Jurský park
17:50  JOJ v meste - Prešov
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  V Siedmom nebi
22:50  Con Air
01:20  Dobrodružstvo 
 v oblakoch
03:10  Stratený

04:20  Životodarné tepny Zeme
04:35  Správy RTVS
05:20  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové  
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Doktor martin
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Biela Masajka
22:20  Kolonáda
23:15  Nash Bridges
00:00  Biela Masajka
02:05  Kolonáda

06:05  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:15  Fokus rodina
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Ceruzkine príhody
07:30  Čím cestovať
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Piesne moje,piesne
09:05  Smrť malomeštiaka
10:30  Tvárou v tvár
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:25  Slovak Fashion Night
11:40  Šaty robia človeka
12:00  Živá panoráma
12:35  Dvaja muži z Terchovej
12:55  Mestá a tváre
13:20  Kinorama
14:00  5 minút po dvanástej
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:35  Národnostný magazín
16:00  Osudy umeleckých diel
16:30  Autosalón
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Peter Juščák
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus práca
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo

18:55  Trpaslíci
19:00  Lisa a Paul
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný miniateliér
19:35  Čím cestovať
19:50  Táraninky
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Dokumentárny klub
21:50  History
22:00  Správy a komentáre
22:25  Divadelná Nitra
22:30  GBS+
22:45  Cezar
23:00  Umenie
23:25  Bhs
23:35  One Day Jazz
00:30  Zvláštny let

06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:45  Kukučka
10:50  Rodinné prípady
11:50  Odložený prípad
13:40  Farma - duel
15:30  Dva a pol chlapa X
16:00  NCIS 
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
01:10  Sherlock a Watsonová
02:05  Hrozba z temnoty
03:00  Upírske denníky

05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
07:25  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:40  Česko Slovensko 
 má talent
15:30  Nákupné maniačky
16:45  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Inkognito
22:00  DVOJIčKY
22:45  Farmár hľadá ženu
23:45  Hawaii 5.0
00:45  Modrí templári
01:45  Farmár hľadá ženu
02:35  Ochrancovia
03:30  Noviny TV JOJ

04:30  Správy RTVS
05:20  Góly - body - sekundy
05:35  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Tajomstvo mojej kuchyne
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Domov, sladký domov
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr 
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:30  Slovensko chutí
22:00  Nerozvážni
22:45  Luther
23:40  Nash Bridges
00:20  Nerozvážni

05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus práca
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Lisa a Paul
07:25  Ebb a Flo
07:30  Večerníček
07:40  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Zahrajte mi takúto
09:10  Čisté vody
10:00  Osudy umeleckých diel
10:30  Národnostný magazín
10:55  Vínne cesty Slovenska
11:25  Família
12:00  Živá panoráma
12:30  V šere horských smrečín
13:00  Večera s Havranom
14:25  Umenie
14:55  ArtSpektrum
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:30  Rusínsky magazín
16:00  Osudy umeleckých diel
16:25  GBS+
16:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek

17:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Ivan Kolenič
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus zdravie
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Lisa a Paul
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný miniateliér
19:35  Čím cestovať
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Vojna v Iraku
21:05  Nacistickí exulanti
22:00  Správy a komentáre
22:25  Divadelná Nitra
22:30  GBS+
22:45  Cezar
23:00  Večera s Havranom
00:15  Festivaly 2014

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:50  Rodinné prípady
11:50  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa X.
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS 
01:05  Sherlock a Watsonová
02:05  Hrozba z temnoty

04:15  Súdna sieň
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
07:25  Súdna sieň
09:35  Rodinné záležitosti
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Farmár hľadá ženu
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Divoké kone
22:45  Farmár hľadá ženu
00:15  Motív
01:15  Hawaii 5.0

Pondelok
28. 9. 2015

Utorok
29. 9. 2015

Nedeľa
27. 9. 2015 V  sobotu popoludní prip- 

ravil výbor DHZ z Batizoviec 
branno-športový deň pre čle-
nov výboru, hasičské družstvá 
a hlavne pre deti, budúcich 
hasičov. Práve pre ne pripra-

vili členovia výboru, v  spo-
lupráci s obcou, rôzne súťaž-
né disciplíny, ako streľbu zo 
vzduchovky, hod granátom, 
preťahovanie lanom, hľada-
nie ukrytého pokladu a ďalšie 

Branno-športový deň v Batizovciach
disciplíny. Celkovo sa branno-
-športového dňa zúčastnilo  
23 detí, ktoré si okrem pohy-
bových aktivít prišli po skon-
čení súťaží oddýchnuť a dob-
re sa zabaviť. Okrem iného 
mohli deti obdivovať i  vete-
rána batizovských hasičov, 
vozidlo Praga RN, tzv. erenu, 
ktorá má viac ako 50 rokov, 
ale dodnes je pojazdná.

Členovia výboru prekvapi-
li deti občerstvením v podobe 
mäska v žemli, ktoré pripravo-
vali už v dopoludňajších hodi-
nách. Mladých a malých ha-
sičov, pre ktorých sú ich starší 
kamaráti veľkým vzorom, pri-
šiel pozdraviť aj starosta obce 
Gabriel Bodnár.  (pkr)
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Fighterský sviatok Simply 
the Best 6  sa nezadržateľne 
blíži a prípravy naň vrcholia. 
Už 3. októbra večer vystúpia 
v Aréne Poprad najlepší z naj-
lepších. Vďaka partnerom 
podujatia mohli organizátori 
urobiť aj dobrú vec a z nového 

televízora sa môže tešiť Pop- 
radčanka Vierka, ktorá bojuje 
s neľahkým osudom.

Spoluorganizátor poduja-
tia Lukáš Body z Body Gym 
Poprad dostal od jedného 
z partnerov Simply the Best 
k dispozícii televízor. Keď sa 

Organizátori Simply the Best darovali televízor

V druhom kole 1. ligy žien 
privítali hokejistky ŽHK Pop- 
rad pod Tatrami nováčika 
súťaže, poľský tím MKHL 
KTH Krynica-Zdrój. V pr-
vom stretnutí zdolali na ľade 
Zvolena domáci výber 10:0. 
Prvýkrát sa do slovenskej žen- 
skej súťaže tento rok zapojil aj 
tím z Poľska. SZĽH túto zme-
nu privítal aj z dôvodu, že 
vrátane poľských hokejistiek 
účinkuje v súťaži 6 družstiev.  
Podľa trénera Krynice Ire-
neusza Dubiela je to aj kvôli 

vzdialenostiam. Kým v rámci 
Poľska museli za súperkami 
cestovať aj 700 km, najďalej 
majú do Zvolena, „iba“ 230 
kilometrov. Poľské hokejistky 
pricestovali do Popradu s via-
cerými reprezentantkami do 
18 rokov. Do brány však ne-
nastúpila ich jednotka, ktorá 
chytala v prvom zápase proti 
Spišskej Novej Vsi. Na zá-
pas sa nedostavila ani dvoj-
ka a tak za Krynicu chytala 
mladá brankárka bez väčších 
skúseností. „Na začiatku bola 

dosť vystrašená a strémova-
ná, ale nemali sme na výber 
a musela chytať,“ konštatoval 
tréner Krynice-Zdrój Irene-
usz Dubiela.

Túto situáciu patrične vyu- 
žili domáce hokejistky, kto-
ré hrali takisto oslabené, bez 
Čulíkovej, Mikeskovej, Kraj-
ňákovej a Staroňovej. Na ľade 
to však nebolo vidno a schuti 
si zahrali aj mladé popradské 
hráčky. „Súper nám dovolil 
všetko, ale keby bol trocha 
odolnejší, mali by sme prob-

Popradčanky stále bez inkasovaného gólu

rozhodoval, komu ho dať, 
uvedomil si, že k nim do te-
locvične chodí slečna Vierka, 
ktorá každý deň bojuje o to, 
aby dokázala stáť na vlast-
ných nohách. Rozhodli sa ho 
venovať tej, ktorá s  ťažkým 
hendikepom bojuje každý 
deň. „Medzi rečou som sa jej 
spýtal ako žije a viem, že na 
tom nie je dobre. Od partne-
ra Simply the Best sme dostali 
telku a nenechám si ju predsa 
doma. Chceli sme niekomu po-
môcť,“ povedal Lukáš Body.

Prekvapená ostala aj ob-
darovaná Vierka Krušová, 
ktorá žije sama v jednoizbo-
vom bezbariérovom byte na 
popradskom Juhu. „Nečakala 
som to. Som rada, že môžem 
pozerať televíziu, lebo televí-
zor som nemala. Len nedávno 
som sa prisťahovala a pomaly 
zariaďujem byt. Som vďač-
ná za tento dar,“ povedala 
V. Krušová. Nový televízor 
Vierke síce doniesli kickbo-

xeri, ktorých uvidíme aj na 
Simply the Best, ale zásluhu 
si za to nepripisujú. „Nie je to 
žiaden náš šľachetný čin. Je to 
zásluha partnera Simply the 
Best a vďaka patrí jemu. Spolu 
so Samom Hadzimom som ho 
prišiel iba odovzdať,“ skon-
štatoval Pavol Garaj z Body 
Gym Poprad.

Aj počas večera Simply the 
Best bude prebiehať chari-
tatívna dražba. Svoje pod-
písané boxerky venoval do 
dražby fighter extratriedy 
Jerome Le Banner. Výťažok 
z dražby pôjde pre poprad-
ský športový klub GY-TA. 
„Aby sa deti mohli venovať 
športu, aby sa neflákali a ne-
drogovali,“povedal Lukáš 
Body a s úsmevom dodal:„V-
šetkým partnerom a sponzo-
rom hovoríme, aby si na túto 
dražbu zobrali dosť peňazí, 
Jerome predstavuje v  kic-
kboxe niečo, ako vo futbale 
Messi.“

Na októbrovom Simply 
the Best v Poprade sa pred-
stavia top fighteri zo Slo-
venska. Bojovať budú o štyri 
opasky a všetko odvysielajú 
aj športové televízie. Zárukou 
skvelého programu je český 
promotér Petr Lamač, ktorý 
spolupracuje s Lukášom Bo-
dym na príprave gala večera. 

„Myslím, že od začiatku bude 
program nabitý a bude sa na 
čo pozerať. Ľudia by tam mali 
byť už od siedmej večer, lebo 
hneď od začiatku to pôjde po-
riadne z kopca a nudiť sa ur-
čite nebudú,“ láka na Simply 
the Best v sobotu 3. októbra 
do Arény Poprad promotér 
Petr Lamač.  (sps)

lémy,“ povedal po zápase do-
máci tréner Milan Skokan. 
V závere zápasu sa Poľky sna-
žili streliť aspoň čestný gól a aj 
keď viackrát prešli cez pop- 
radskú obranu, puk do brány 
domáca gólmanka Jana Bu-
dajová nepustila. Popradčan-
ky v úvodných dvoch kolách 
nastrieľali relatívne slabším 
súperkám 23 gólov a žiaden 
nedostali, avšak ťažie zápasy 
proti Spišiačkam a Prešovu 
sú ešte len pred nimi. Naj-
ťažší odohrajú 3. októbra  
o 17. h v Sp. N. Vsi.

ŽHK Poprad – MKHL 
KTH Krynica-Zdrój 13:0 
(3:0, 6:0, 4:0), góly: 3., 27., 
50. Žitňanská, 6., 34., 35., 
50. Gorecká, 11., 21., 30., 
52. Šulíková, 29. Gáboríková, 
46. Obercianová. 

ŽHK Poprad: Budajo-
vá – Obercianová, Gorecká, 
Šulíková, Žitňaská, Krivjan-
ská – Voščeková, Zemjanko-
vá, Gáboríková, Kováčiková, 
Maskaľová – Kredatusová, 
Krausová.  (sps)

Jednou z posledných pre-
vierok pre kežmarské volej-
balistky pred nastávajúcou 
sezónou bol domáci turnaj 
O pohár predsedu KV MŠK 
Oktan Kežmarok, ktorý 
sa konal uplynulú sobotu 
v  mestskej športovej hale. 
Zúčastnili sa ho družstvá 
Elba Prešov, Slávia Zvolen, 
MKS MOS Wieliczka (PR) 
a domáci Kežmarok. 

Hralo sa systémom kaž-
dý s  každým. Po troch vý-
hrach sa víťazom turnaja stal 
MŠK Kežmarok (na snímke). 
Druhé miesto obsadil nová-
čik extraligy Zvolen, tretie 
juniorky poľského družstva 
Wieliczka a  posledné, bez 
víťazstva, skončilo prvoligové 
družstvo Elba Prešov, za ktoré 
nastúpila bývalá kežmarská 
hráčka Zuzana Harčárová, 
ktorá v Prešove učí v miestnej 
strednej škole a zároveň 
trénuje. 

Najviac svojím výkonom 
prekvapil extraligový nová-
čik zo Zvolena. „Spod Pus-
tého hradu k  nám pricesto-

valo veľmi mladé, ale zato 
ambiciózne družstvo, ktoré 
ako sa ukázalo, bude v súťa-
ži miešať karty. Trošku sme 
sklamaní, že Wieliczka posla-
la na turnaj svoje juniorky,“ 
povedal tréner Ľubo Bréda. 
Zároveň prezradil o  koho 
sa bude hra celého kežmar-
ského družstva počas sezóny 
opierať. „Vrátila sa Monika 
Smák a  potiahnu to s  nami 
aj ďalšie skúsené hráčky, 
kapitánka tímu Katarína 
Jakušová a Tatiana Dragaš-
eková. Do základu 
určite patrí Lýdia La-
budová, Anna Bec-
ková, ktorá sa vrátila 
z  Pezinka a  jedna 
z  najlepších hráčok 
v  poli Michalina Ja-
godzinska. Káder sme 
doplnili o talentované 
dievčatá z  juniorskej 
súťaže,“ skonštatoval 
Ľ. Bréda. Tri odo-
hrané zápasy počas 
turnaja dali trénerom 
možnosť vyskúšať si 
nové hráčky, skúsené 

hráčky a ich kombinácie. 
Svoj pohľad na hru svojho 
tímu prezradila kapitánka 
Katka Jakušová. „Doteraz 
išlo prevažne o fyzickú prí-
pravu a tento turnaj bol pr-
vou previerkou pred začiat-
kom ligy. Myslím si, že splnil 
svoju úlohu. Verím, že s kaž-
dým zápasom bude náš vý-
kon stúpať. Stále sa zohráva-
me, prišlo k nám veľa nových 
dievčat a je dobré, že sa vrá-
tila Monika a cennou posilou 
je aj nové libero Michalina. 

Chcela by som našich verným 
fanúšikov pozvať na prvý 
domáci súťažný zápas, ktorý 
odohráme v sobotu 3. októbra 
proti ašpirantovi na titul, 
družstvu UKF Nitra,“ dodala 
K. Jakušová. V  prvom kole 
cestuje Kežmarok do Nitry, 
kde odohrá stretnutie proti 
COP a v novej sade dresov sa 
Kežmarčanky postavia proti 
silnej Nitre spomínaného  
3. októbra. Začiatok zápasu 
je naplánovaný na 17. hodi-
nu.   (sps)

Kežmarok víťazom domáceho turnaja 

V sobotu sa na Štrbskom 
Plese konal 2. ročník Sloven-
ských firemných hier, ktorého 
súčasťou bol Beh za Tatry s 
podtitulom Príďte, bežte, po-
môžte! Z každého účastníc-
keho poplatku organizátori 
odviedli 1 € na výsadbu strom-
čekov vo Vysokých Tatrách. 
Beh za Tatry je terénny beh, 
otvorený pre verejnosť, na bre-
hu Štrbského plesa a tzv. šprin-
térsky okruh na bežeckom (ly-
žiarskom) štadióne pri mostí-
koch. Pre deti bol pripravený 
detský beh a pre všetkých bež-
cov a návštevníkov zaujímavý 
sprievodný program. Cieľom 
Behu za Tatry je morálna i 
finančná podpora Vysokých 
Tatier, pripomínajúcich si 11. 
výročie ničivej víchrice.Ve-
terná kalamita vo Vysokých 
Tatrách 19. novembra 2004 
zasiahla plochu 12 600 hek-
tárov lesa a navždy zmenila 
pohľad na Tatry. Hoci v pod-
horí nebol vietor až taký silný, 
na Lomnickom štíte dosiahla 
maximálna rýchlosť vetra 170 
km/h, na Skalnatom Plese 200 
km/h a na hornej hranici lesa 
až 230 km/h. Tatranská bóra, 
ako sa padavému vetru v tej-
to oblasti hovorí, najničivejšie 
zasiahla oblasť od Vyšných 
Hágov po Tatranskú Lomnicu 
v nadmorskej výške 800 až 1 
300 m. Spadnutý les priniesol 

však aj niektoré „pozitíva“. Po 
mnohých rokoch sú v Tat-
rách úžasné výhľady prakticky 
odkiaľkoľvek. 

Ambasádorom sobotňajšie-
ho podujatia bol trojnásobný 
majster Európy a 15-násobný 
majster Slovenska Štefan Svit-
ko, slovenský motocyklový 
pretekár. Muži odbehli 7,2 km 
dlhú trať, ženy 3,6 km, deti do 
8 r. bežali 330 m a na deti od  
8 do 15 r.  čakala 800 m dlhá trať. 
Trať absolvovalo 185 bežcov.

Výsledky - mladší muži 
(15 – 30 r.): 1. Martin Gaňo,  
2. Tomáš Podpera, 3. Jozef 
Čurej, starší muži: 1. Róbert 
Žajdík, 2. Ľubomír Capík,  
3. Slavomír Špak, mlad-
šie ženy: 1. Ewa Jabonska,  
2. Zuzana Šaturová, 3. Andrea 
Bednáriková, staršie ženy:  
1. Karin Kaczorova, 2. Monika 
Medveďová, 3. Danica Božová, 
dievčatá do 15 r: 1. Kristína 
Šalátová, 2. Sofia Ďuricová, 
chlapci do 15 r: 1. Ján Mareček,  
2. Tomáš Sarnovský, deti do  
12 r: 1. Jakub Slivenský, 2. Vik-
tória Jordánová, 3. Katarína 
Jordánová, deti do 8 r: 1. Len-
ka Adamiová, 2. Daniel De-
večka, 3. Zuzana Gerberyová.

Výťažok zo symbolických 
účastníckych poplatkov or-
ganizátori behu odovzdali po 
jeho ukončení Štátnym lesom 
TANAPu.  (isa)

Príďte, bežte, pomôžte!

Okresné kolá v cezpoľnom behu
V okolí Spojenej cirkevnej školy v Poprade sa uskutoční 

25. septembra okresné kolo trojčlenných družstiev v cez-
poľnom behu stredných škôl. Žiačky čaká 2,5 a žiakov 4 km 
trať. Žiaci základných škôl budú súťažiť v areáli ZŠ Dolný 
Smokovec 29. septembra. Súťažia trojčlenné družstvá okresu 
Poprad, dievčatá bežia 1 – 1,5 a chlapci 2 -3 km. Obe súťaže 
odštartujú o 10. h. Víťazi postúpia na krajské kolo, ktoré bude 
15. októbra v Starej Ľubovni.  (pkš) 
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Žilina sa v Poprade preds- 
tavila s  viacerými bývalými 
„kamzíkmi“ na čele s  tréne-
rom Milanom Jančuškom. 
V  kádri „vlkov“ nastúpili 
i bratia Hunovci, ktorí sa pod 
Tatrami postavili proti svoj-
mu bratovi, novej posile Pop- 
radčanov - Rudolfovi. Napo-
kon sa v zápase lepšie darilo 
Popradčanom. 

Úvodný nezáživný výkon 
z oboch strán mohol gólovo 

okoreniť Rudolf Huna, jeho 
zakončenie ale skončilo na 
žrdi. Gól prišiel až z hokejky 
obrancu Kasíka v 13. minúte 
v presilovej hre, po ktorom 
Poprad viedol 1:0. V komor-
nej atmosfére sa domáci pre-
sadili ešte raz. Po priťuknutí 
spoza bránky od Paukovče-
ka sa presadil Bartečko, keď 
prekonal Tomeka strelou nad 
lapačku.

Ani v druhej tretine sa to- 

Jančuška a spol. odišli z Popradu bez bodu
ho na ľade veľa neudialo. Zo 
žilinskej strany zaujal únik 
Richarda Hunu v oslabení,  
na ktorom sa vyfaulovala 
hneď dvojica domácich hrá- 
čov – Kroták a Fabian. Roz-
hodca Novák následne na-
riadil trestné strieľanie, s kto- 
rým si domáci brankár Kostúr 
poradil. Za domácich moh- 
li navýšiť náskok Hvila a ne-
skôr Branislav Rapáč, žilinská 
obrana ale nekapitulovala. 
V závere tretiny nastrelil žŕd-
ku Bartečko.

Na začiatku tretieho dejst- 
va odišiel do kabíny otrasený 
a zranený obranca Fabian, za 
faul na neho zase predčas-
ne pod sprchy žilinský Švec. 
Popradčania si dlhú päťmi-
nútovú presilovku pokazili 
vylúčením. Pri hre 4 na 4 sa 
po buly v úniku bratskej dvo-
jice Hunovcov v 48. minúte 
presadil prudkou strelou Ró-
bert – 2:1. Tri minúty pred 
koncom zápasu mohol po 
hrubej chybe domácej obrany 
vyrovnať Grman, nepodarilo 

sa mu to ani na dvakrát. Strie-
dačka Popradu zareagovala 
oddychovým časom. Žilina 
domácich zovrela vo vlastnej 
tretine, takmer dvojminútový 
zámok sa skončil hromad-
nou šarvátkou za Kostúrovou 
bránkou. Timeout si vzala 
i Žilina a z hry stiahla bran-
kára Tomeka. Domáce víťaz-
stvo do prázdnej bránky istil 
Bartečko, ale to ešte nebolo 
všetko. Hoci sa zdalo, že je po 
zápase, 15 sekúnd pred kon-
com znížil Stupka na 3:2. Do-
mácim pohrozil päť sekúnd 
pred koncom Konečný, ale 
po jeho strele sa zaskvel Kos-
túr a rozhodol o zisku troch 
bodov pre Poprad.

HK Poprad – MsHKDO-
XXbet Žilina 3:2 (2:0, 0:0, 
1:2), góly: 18. a 60. Bartečko, 
13. Kasík – 48. Róbert Huna, 
60. Stupka, rozhodovali: No-
vák – Bogdaň, Korba, vylú-
čení: 8:7 na 2 min., navyše: 
Švec (Žilina) 5+DKZ za na-
padnutie hlavy a krku, presi-
lovky: 1:0, 965 divákov.  (sps)

Počas uplynulého víkendu 
sa v Iskra aréne vo Svite konal 
3. ročník medzinárodného 
turnaja o Baťov pohár. Do-
máci basketbalisti si tentoraz 
pozvali dve družstvá z Českej 
republiky –Jindřichův Hra-
dec a Svitavy a z Maďarska 
tím Marso Nyíregyháza, kto-
rý obhajoval prvenstvo z pre-
došlého ročníka. Víťazom tur- 
naja sa napokon stali hráči 
z Jindřichůvho Hradca. 

Výsledky: Nyíregyháza 
- Svitavy 79:86, Jindřichův 
Hradec - Svit 97:82, Svitavy 
- Jindřichův Hradec 94:112, 
Svit - Nyíregyháza 107:104 
pp, Nyíregyháza - Jindřichův 
Hradec 90:82, Svit - Svitavy 
66:82. Poradie: 1. BK Lions 
Jindřichův Hradec, 2. Bohe-
milk Tuři Svitavy, 3. Iskra Svit, 
4. Marso Nyíregyházy KK.

Povedali po turnaji: Michal 
Madzin (asistent trénera Is-
kry Svit): „Úvod prvého zápa-
su bol poznačený nervozitou 
z prvého vystúpenia na do-
mácom ihrisku, čo sa prejavilo 
na úspešnosti streľby z vylože-
ných pozícií. Neskôr sme sa do 
zápasu vrátili, ale po prestáv-

ke prišiel opäť obrovský výpa-
dok a súper natiahol vedenie, 
ktoré sa nám už nepodarilo 
zmazať. Druhý zápas už pri-
niesol dramatickejší priebeh 
a naše prvé víťazstvo, ktoré 
však malo prísť už v riadnom 
hracom čase. Verím, že turnaj 
nám pomôže posunúť sa ďalej 
v zohratosti tímu a ukázal, 
na čom všetkom ešte musíme 
tvrdo pracovať. Dúfam, že 
najbližší domáci zápas, kto-
rý bude v rámci ligy zahráme 
oveľa lepšie a prinesie nám 
všetkým vo Svite radosť.“

Filip Dratva (autor 18 bo-
dov v prvom zápase): „Turnaj 
nám ukázal, že máme medze-
ry v obrane, lebo dostávame 
veľa košov. Do začiatku ligy 
budeme určite pracovať na tí-
movej obrane a tak isto aj na 
zohratosti v útoku.“

Svitskí basketbalisti odo-
hrajú prvý (3. 10.) a druhý 
(7. 10.) súťažný zápas v Bra-
tislave na palubovke Interu, 
resp. Karlovky. Na prvé do-
máce stretnutie novej sezóny 
nastúpia 10. októbra, kedy 
privítajú MBK SPU Nitra.  

(sps)

Otvorili zrekonštruovaný areál futbalového štadióna
Slávnostným prestrihnu-

tím pásky tesne pred zápasom 
popradského B  tímu proti 
OFK Kravany odovzdal v ne-
deľu 20. septembra primátor 
mesta spolu s  viceprimáto-
rom Igorom Wzošom a vede-
ním FK Poprad futbalistom 
do užívania zrekonštruova-
ný areál. „Som rád, že mesto 
získalo touto rekonštrukciou 
moderný futbalový stánok 
s  kvalitnými tréningovými 
plochami. Futbal je v Popra-
de čoraz populárnejší a preto 
verím, že štadión vo Veľkej 
bude maximálne vyťažený 
malými i veľkými futbalista-
mi,“ povedal primátor. Mesto 
Poprad odovzdalo zhotovite-
ľovi stavenisko 5. mája 2015. 
Rekonštrukcia sa týkala hlav-
ného ihriska s  prírodným 
trávnikom (pri prestavbe sa 
upravili aj rozmery ihriska 

na terajšie 105 x 66 m), vybu-
dovalo sa tréningové ihrisko 
s umelým osvetlením i ume-
lým trávnikom (na malý aj 
veľký futbal), vybudovali prís- 
tupové chodníky, vysadili 
dreviny, osadili lavičky a od-
padkové koše. Pri prestavbe 
ihriska bola postavená nová 
svetelná tabuľa s  otočnou 
konštrukciou a  existujúce 
areálové oplotenie bolo na-
hradené novým s  celkovou 
dĺžkou 641 m. Taktiež pribu-
dol servis pre divákov (objekt 
bufetu a pokladne), 

Práce realizoval úspešný 
uchádzač z  verejného ob-
starávania na dodávku die-
la, spoločnosť Sportech CZ.  
Cena, ktorá vzišla zo súťa-
že, predstavovala 854  510 
eur. Neskôr bola navýšená 
o takmer 5 tis. eur, vzhľadom 
na požiadavku dodatočných 

prác zo strany objednávateľa.
Prvá etapa rekonštrukcie 

futbalového štadióna bola 
skončená v roku 2014 a stá-
la 616 tis. eur. Komplexnou 
prestavbou vtedy prešiel 
hlavný objekt. V priestoroch 
dvojpodlažnej budovy boli 
vybudované dve šatne so sa-

mostatným sociálnym zaria-
dením, šatne pre rozhodcov, 
trénerov, lekára či delegáta. 
Inštalovaná bola nová tech-
nológia kotolne, komplexná 
vzduchotechnika, vykurova-
nie, meranie a rozvody vody, 
kanalizácia a elektrická ener-
gia.  (sps)

Baťov pohár v rukách 
českého extraligistu

Hoci museli členovia LK 
Lukostreľba Svit počas letnej 
sezóny meniť svoje tréningo-
vé centrum, na záverečných 
pretekoch, ktorými boli maj-
strovstvá Slovenska mládeže 
v terčovej lukostreľbe, sa to 
na výsledkoch neprejavilo. 
Z Bratislavy sa vrátili s nie-
koľkými cennými kovmi. 
Okrem majstrovstiev Slo-
venska sa v hlavnom meste 
uskutočnilo aj vyhodnotenie 
dlhodobej súťaže – Sloven-
ského pohára v terčovej luko-
streľbe. 

Výsledky svitských luko-
strelcov na M SR - olympij-
ský lukkadeti: 3. miesto - Dá-
vid Ivan, st. žiaci: 4. Simona 
Polačeková, 8. Bruno Diča, 
chrobáci: 1. Denis Ivan.

Holý luk st. žiaci: 3. Tomáš 
Štefaňák, 6. Samuel Varga, ml. 
žiaci: 2. Alexandra Grivalská, 
chrobáci: 1. Matúš Žonda,  

Vyvrcholenie úspešnej sezóny lukostrelcov
3. Michaela Dudeková, 6. Ró-
bert Pobijak.

Slovenský pohár - olym-
pijský luk kadeti: 4. Dávid 
Ivan, st. žiaci: 4. Simona Po-
lačeková, 6. Bruno Diča, 8. Ja-

kub Habaj, chrobáci: 2. Denis 
Ivan.

Holý luk kadeti: 3. Karol 
Rybanský, st. žiaci: 4. Tomáš 
Štefaňák, 5. Samuel Varga, ml. 
žiaci: 3. Alexandra Grivalská, 

6. Petra Hudecová, chrobá-
ci: 1. Michaela Dudeková,  
2. Róbert Pobijak, 3. Fabián 
Varša, 6. Matúš Žonda, 8. Sa-
rah Schindlerová, muži: 6. 
Marek Štefaňák.  (red)

Zo zápasu Svit (v červenom) - Svitavy.

Súťaže dobrovoľných hasičov na Slovensku majú dlhoroč- 
nú tradíciu a získali si značnú obľubu, o čom svedčia i zvy-
šujúce sa počty súťažiacich, najmä mladých adeptov požiar-
nej ochrany. Na základe iniciatívy Okresného výboru Dob-
rovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Poprad sa v Hranovnici 
uskutočnil v roku 2013 prvý ročník Východoslovenskej súťa-
že hasičského dorastu, druhý v Odoríne a do tretice sa súťaž 
podujal zorganizovať DHZ Spišský Štiavnik pod patronátom 
Prešovského samosprávneho kraja. Súťaž sa uskutočnila na 
futbalovom ihrisku v sobotu 19. septembra za účasti 16  druž-
stiev.

Cestou  okresných výborov DPO Prešovského a Košického 
kraja boli pozvané hasičské družstvá dorastu z celého východo-
slovenského regiónu. Súťažnou disciplínou bol požiarny útok 
s vodou s klasickými hadicami na sklopné terče, s použitím 
elektrickej časomiery. Medzi dorastencami minuloročné prven-
stvo obhájil Sp. Štiavnik, ktorý dosiahol čas 16,60 s. Rozdielom 
0,73 s sa na druhom mieste umiestnila Lúčka z okresu Sabinov 
(17,33). Tretia priečka patrila Štrbe (17,49). I medzi dorasten-
kami  bol najlepší  Sp. Štiavnik  (19,49 s), druhá skončila Hra-
novnica (20,33) a tretí minuloročný víťaz, Danišovce z okre- 
su Sp. Nová Ves (20,68).

Ceny najlepším trom družstvám dorastencov i dorasteniek  
osobne odovzdali zástupcovia KV DPO Prešov, predseda Ma-
rián Rušin a podpredseda Sergej Laborecký.  Ondrej Klimo

Dorast v Spišskom Štiavniku 


