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Začala hokejbalová
liga U 10

s Mgr. Miroslavom Jaškom, 
predsedom predstavenstva a riaditeľom nemocnice v Levoči

40. výročie
FS Maguráčik

Z 11 okresov, kde sú organizácie 
JDS, svoje babičky prihlásilo len 
5  okresov –  Bardejov, Kežmarok, 
Prešov, Poprad a  Svidník. Súťaže 
sa zúčastnilo 10 babičiek, z  toho 
6 z okresu Bardejov. Titul zlatá ba-
bička získala Helena Semaneková 
(Bardejov), striebornú korunku 
Mgr. Božena Tomková (Kežmarok) 
a bronzovú Elena Kmecová (Svid-
ník).  Str. 3

Detský folklórny súbor Magurá-
čik, ktorý oslavoval 40. narodeniny, 
sa predstavil premiérovým progra-
mom Dolu pod Magurom alebo 
Ako Janko a Marienka šťastie hľa-
dali.  Str. 4

Tí, ktorí prišli na koncert, sa stali 
svedkami nevídaného comebacku  
legendárnej tatranskej kapely Fana-
tic. Muzikanti museli pridávať hneď 
niekoľko skladieb.  Str. 6

Pri príležitosti osláv 50. výročia 
založenia horskej záchrany v Írsku 
hostili práve Íri tohtoročnú medz-
inárodnú konferenciu Ikar 2015 
o záchrane v horách. „Medzinárod-
ná komisia pre záchranu v  horách 
sa stretla už na 67. ročníku, s cieľom 
prezentovať progres v práci jednot-
livých komisií i výmenu  skúseností, 
ako aj spoločne pracovať na už ro-
zbehnutých projektoch. Hlavnou 
témou konferencie bol Ľudský fak-
tor a  chyby v  rozhodovacom pro-
cese. Horská záchranná služba sa 
prezentovala prednáškou v komisii 
pozemnej záchrany,  prezentáciou 
o  vývoji systému vyhodnocovania 
a  korektného vyťaženia tiesňového 
volania na základe komplexných 
algoritmov rozšírených NACA škál 
pre potreby horskej záchrany na 
Slovensku. Na základe vyhodnote-
nia vyše 8  000 konkrétnych prípa-
dov záchrany v horách bolo možné 
„ušiť“ na mieru program, imple-
mentovaný do prostredia IS HZS, 
kde tento už dnes pomáha operá-
torovi tiesňového volania 18  300 
vyhodnocovať správny postup 
pri nasadení jednotlivých zách- 
ranných zložiek HZS samostatne 
ako aj v systéme informačného zách- 
ranného systému. Autorom prezentá-
cie bol plk. Ing. Jozef Janiga. 

Horskí záchranári
v Írsku

Svit rozbehol nádejnú spoluprácu

Levočská nemocnica bola sláv-
nostne otvorená 14. októbra 1900. 
Mala tri budovy uprostred pekného 
parku. Personál tvorili evanjelické 
diakonisy a  spravovala ju sedem-
členná komisia evanjelickej cirkvi. 
Vtedajšia tlač o nej písala, že svojím 
prístrojovým vybavením nemala 
páru na celom Slovensku. Nemoc-
nica si hneď získala vynikajúcu po-
vesť a už v roku 1902 sa v nej liečili  
pacienti z celého Spiša, ale aj zo za-
hraničia, dokonca z USA.  

Za 115 rokov zaznamenala ne-
mocnica v Levoči vzostupy i pády. 
V roku 2008, keď do tejto nemoc-
nice ako akcionár vstúpila spoloč-
nosť AGEL SK, bola s dlhom viac 
ako 937 tis. eur odsúdená na zánik. 
Pre nového akcionára bolo prvora-
dé znížiť stratu a stabilizovať hos-
podárenie, čo trvalo približne päť 
rokov. Od roku 2011 sa začala písať 
nová, úspešná história Nemocnice 
v Levoči. Majoritný akcionár začal 

s  finančne nároč-
nými renováciami 
budov, jednotlivých 
oddelení, ale aj von-
kajších priestorov. 
Ruka v ruke s rekon-
štrukciami pribúdali 
nové, ba dokonca 
špičkové vyšetrovacie 
a diagnostické príst- 
roje a  zavádzali sa 
nové liečebné me-
tódy. „Spomeniem 
napríklad len rekon-
štrukciu urologické-
ho, psychiatrického, chirurgického, 
detského i interného oddelenia, ako 
i  oddelenia anestézie a  intenzívnej 
medicíny,  digitalizáciu röntgenového 
pracoviska, renováciu chirurgických 
operačných sál, úplnú rekonštrukciu 
neurologického pavilónu, renová-
cie mnohých ambulancií, sťahova-
nie nemocničnej lekárne do nových 
priestorov, zavedenie parkovacieho 

systému a  mnoho 
ďalších zmien. To 
všetko robíme hlavne 
pre zvýšenie komfor-
tu pacientov, pretože 
v liečbe zohráva kom-
fort a spokojnosť výz- 
namnú úlohu,“ pri-
pomenul Mgr. Mi-
roslav Jaška, pred-
seda predstavenstva 
a riaditeľ nemocnice. 
Dobrú nemocnicu 
však tvoria v prvom 
rade ľudia, lekári, 

sestry a zdravotnícky personál. Aj 
v tomto prípade v Levoči vsadili na 
odborníkov a v ostatnom období sa 
ich tu sústreďuje viac a viac. S nimi 
prichádzajú i nové liečebné postupy, 
metódy a samozrejme aj ocenenia 
ich práce v rámci Slovenska. 

V tejto úspešnej ceste Nemocnica 
v Levoči pokračuje aj v tomto roku. 
Na jar zrekonštruovali priestory na 

internom oddelení, kde vytvorili 
nadštandardné izby a priestory pre 
zdravotnícky personál a  rovnako 
päť nadštandardných izieb pre det-
ských pacientov. Len pred dvoma 
týždňami odovzdali do užívania 
nové ambulancie a čakáreň pre pa-
cientov na internom oddelení. Ako 
nás informoval Mgr. Jaška, v tom-
to roku chce vedenie zakúpiť ešte 
laserový litotriptor. Rovnako chcú 
ukončiť renováciu detského od-
delenia, štyroch nadštandardných 
izieb a  prvú časť renovácie starej 
budovy neurológie na neurologické 
ambulancie. 

„Napriek tomu, že sme neurolo-
gické oddelenie pred dvoma rokmi 
renovovali a otvárali, zistili sme, že 
tlak pacientov je taký veľký, že sa 
nám miešajú ambulantní a hospi-
talizovaní pacienti. Rozhodli sme sa 
preto  vybudovať neurologické am-
bulantné centrum,“ spresnil Jaška.

 Pokračovanie na 4. strane

Bieloruský veľvydslanec V. Serpikov  počas návštevy Svitu zavítal aj do spoločnosti Chemosvit. Na snímke L. 
Mlynarčíka zľava Ing. Daniel Dudaško,  technický riaditeľ Chemosvit Fólie, V. Serpikov,  M. Lukša a M. Murin.

 „Myslíme si, že ľudia v Bielorusku 
sú takí istí, ako na Slovensku a máme 
k sebe blízko. Vzhľadom k tomu, že 
kultúry boli a i naďalej budú premie-
šané, oslovili sme pána veľvyslanca 
a  pozvali ho k  nám. Stretli sme sa 
s úžasným prijatím a ochotou. Som 

veľmi rád, že ho môžem privítať na 
pôde mesta Svit,“ uviedol primátor 
M. Škvarek. Ako povedal, hovorili 
o klasických ľudských problémoch, 
ktoré sú na oboch stranách, o  nad-
viazaní spolupráce partnerských 
miest a o cezhraničnej spolupráci.

Na pozvanie primátora Miroslava Škvareka navš- 
tívil vo štvrtok minulého týždňa mesto Svit veľvy-
slanec Bieloruskej republiky Jeho excelencia Vla-

dimír Serpikov v sprievode  honorárneho konzula 
Bieloruska Mariána Murina a poslanca NR SR Mi-
chala Lukša.  

„Som veľmi rád, že som prijal poz- 
vanie pána primátora, pretože medzi 
nami je veľa toho, čím môže obohatiť 
jedna krajina druhú i jeden druhého. 
Spolupráca medzi Bieloruskom a Slo-
venskom sa rozvíja veľmi úspešne.  
 Pokračovanie na 2. strane

V  lavínovej komisii sa prezen-
tovalo stredisko lavínovej prevencie 
(SLP) výsledkami Testu lavínových 
vyhľadávačov 2015, ktorý sa usku- 
točnil na jar v okolí Chaty pri Ze- 
lenom plese za účasti HS ČR, 
vodcov UIAGM ako aj zástupcu 
Univerzity Jagelonskej z  Poľska. 
V zmysle témy Ikaru 2015 sme vyzd- 
vihli, že zlyhanie ľudského faktoru 
výrazne ovplyvňuje úspešné použitie 
lavínového vyhľadávača! Na výrob-
cov sme apelovali v  zmysle kvali-
tatívnej revízie manuálov pre ich 
ľahšie pochopenie širokým spektrom 
užívateľov. Autorom prezentácie bol 
kolektív SLP pod vedením Ing. kpt. 
Milana Lizucha,“ informovala Hor-
ská záchranná služba. Konferencie 
sa za HZS zúčastnili plk. Ing. Jozef 
Janiga, mjr. Mgr. Ján Kostka-Zelina, 
MUDr. Ladislav Kotrusz a  npor. 
Mgr. Igor Žiak. Malebné prostredie 
írskeho mestečka Killarney vyst- 
riedajú v budúcom roku účastníci 
medzinárodnej konferencie za 
bulharský Borovec.

V utorok minulého týždňa zača-
la prvým kolom Podtatranská ho-
kejbalová liga v rámci projektu OZ 
Zober loptu, nie drogy a voľnoča-
sových aktivít Hraj s nami fair play 
Mládežníckeho hokejbalového klu-
bu (MhbK) Lords Ball Svit.  Str. 12
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s nami? Vzal si peniaze a vyhrá-
žal sa zabitím. Vyšetrovateľ 
OR PZ Stará Ľubovňa začal 
trestné stíhanie pre zločin 
lúpeže. Podozrivý muž mal 
23. a 24. októbra v rodinnom 
dome v Malom Lipníku prísť 
k 65-ročnému Jánovi a vyhrá-
žať sa mu. Atakoval ho, že ak 
mu nedá peniaze, tak ho zabi-
je. Ján mu zo strachu dal naj-
skôr 20 a potom 10 eur. Keď 
Jána opäť v nedeľu 25. ok- 
tóbra pýtal peniaze, odmie-
tol mu ich dať. Muža to tak 
nahnevalo, že kuchynským 
nožom mu zarezal do prstov 
oboch rúk a opäť sa mu vy-
hrážal zabitím. Jánovi taktiež 
vzal spod vankúša peňažen-
ku, z ktorej vybral viac ako 
240 eur a odišiel z domu. Zra-
nenia, ktoré utrpel, si vyžia-
dali dobu liečenia do 7  dní. 
Policajti 28-ročného násilníka 
zadržali a umiestnili do cely 
policajného zaistenia. Hrozí 
mu trest odňatia slobody na 
sedem až dvanásť rokov. 

Skákal po streche Hondy. 
20-ročný Štefan z Lendaku 
v sobotu 24. októbra krátko 
po 22. h na súkromnom par-
kovisku na Ul.  Mnoheľovej 
v Poprade poškodil zapar-
kované vozidlo Honda Civic. 
Pod vplyvom alkoholu vysko-
čil na kapotu a na strechu 
a skákal po nej. Lendačan 
spôsobil na aute preliačiny 
a poškodenie bolo vyčísle-
né na 460 eur. Obvinený bol 
z trestného činu poškodzova-
nia cudzej veci a prečinu výtrž- 
níctva a umiestnený v cele 
policajného zaistenia. 

Krádež uterákov, obrusov 
a bielizne. Na obvodné od-
delenie PZ Levoča 55-ročná 
žena z Kluknavy oznámila, že 
došlo ku krádeži vecí v uby-
tovni na Uhoľnej ul. v meste. 
Malo k nej dôjsť v období od 
16. do 18. októbra, kedy ne-
známy páchateľ z uzamknu-
tej skrine v chodbe odcudzil 
25 ks posteľnej bielizne, 18 
ks plachiet a z druhej, po vy-
páčení dverí, 23 obrusov, 18 
osušiek a 15 uterákov. Zlodej 
spôsobil majiteľke celkovú 
škodu vo výške 1 070 eur.   

Dokončenie z 1. strany
Máme veľmi bohaté kon-

takty v  oblasti trhovo-eko-
nomickej spolupráce, mnohé 
slovenské firmy spolupracujú 
s bieloruskými spoločnosťami. 
U nás je dostatočne intenzív-
na trhová výmena technológií, 
zariadení, mnohé bielorus-
ké podniky sa modernizujú. 
Okrem toho sa veľmi úspešne 
rozvíjajú aj kontakty medzi 
ľuďmi a  tu by som chcel vy-
zdvihnúť najmä Prešovský 
kraj. Počas našich rozhovorov 
s pánom primátorom sme dis-
kutovali o rozvíjaní kontaktov 
medzi deťmi a mládežou, ktorí 
sa môžu stretávať v rámci kul-
túrnych a športových podujatí 
a  budeme hľadať možnosti, 
aby sme s vašim mestom mohli 
takúto spoluprácu rozvíjať,“ 
uviedol V. Serpikov. 

Bieloruská republika v os- 
tatnom období prešla viace-

rými reformami a za zmien-
ku stojí najmä miera neza-
mestnanosti, ktorá sa po-
hybuje do 1 percenta a zau- 
jímavé boli i informácie o výš-
ke investícií do športu, mlá-
deže a sociálnej oblasti. Kra-
jinu je možné charakterizovať 
podľa slov V. Serpikova na 
základe zloženia obyvateľst- 
va, sformovaného po 1. a 2. 
svetovej vojne ako otvore-
nú a Bielorusov ako srdečný 
národ. Počas krízy na Don-
base si Bielorusko za útočis-
ko zvolilo vyše 140 000 ute-
čencov zo susednej Ukrajiny. 
Kríza zasiahla aj Bielorusko 
vzhľadom na zmeny na jeho 
hlavných trhoch, ktorými sú 
predovšetkým Rusko a Ukra-
jina, preto si hľadá nových 
partnerov na  hospodárskej 
a  spoločenskej úrovni. Ako 
dobrý príklad doterajšej dru-
žobnej spolupráce uviedol 

honorárny konzul M. Murin 
partnerstvo slovenskej obce 
Mútne, ktorej je starostom, 
a hlavného mesta Minsk.

Súčasťou programu bolo 
i  stretnutie s  predstaviteľmi 
spoločnosti Chemosvit a Výs- 
kumný ústav chemických 
vlákien.„Myslím si, že na 
úrovni výskumného ústavu je 
možnosť nadviazania aj biz-
nis spolupráce, čo by bolo pre 
obe strany veľmi výhodné,“ 
doplnil primátor. 

Primátor oboznámil vzác-
neho hosťa s históriou i  sú-
časnosťou Svitu a  neskôr si 
spolu s  veľvyslancom a jeho 
sprievodom prezreli mesto 
a  stretli sa s  predstaviteľmi 
najvýznamnejších firiem, pô-
sobiacich na jeho území.

V  akciovej spoločnosti 
Chemosvit Vladimíra Serpi-
kov privítal Ing. Michal Ľach, 
predseda predstavenstva spo-

ločnosti Finchem. Perfektnou 
ruštinou ho oboznámil s vý-
vojom v spoločnostiach Che-
mosvit Group od roku 1996, 
poukázal na spoluprácu, ale 
aj na prerušenie kontaktov 
s  podnikmi v  republikách 
bývalého Sovietskeho zväzu. 
Predstavitelia Chemosvi-
tu odprezentovali  výrobný 
program spoločnosti, naj-
modernejšie technológie vo 
výrobe vlákien a  fólií, ale aj 
v  oblasti strojárskej výroby. 
Hostia navštívili aj výrobu 
a ocenili vysokú technologic-
kú úroveň pracovísk na poli 
inovácií a  implementovania 
moderných technológii.

Následne sa bielorus-
ký veľvyslanec stretol s  Ing. 
Martinom Budzákom, riadi-
teľom VÚCHV, ktorý hosťa 
oboznámil so smerovaním 
výskumných a  obchodných 
aktivít ústavu.  (reš)

V Chemosvite privítal bieloruského veľvyslanca predseda 
predstavenstva spoločnosti Finchem Ing. Michal Ľach.

Svit rozbehol nádejnú spoluprácu

Miroslav Škvarek, primátor mesta s Vladimírom Serpikovom 
na pôde Mestského úradu vo Svite.

Ešteže ostatné mesiace 
máme na Slovensku tému 
migrantov a  do nekoneč-
na traumatizujeme spoloč-
nosť moslimami, valiacimi 
sa Európou. Obyčajný človek 
už dávno rezignoval a  ne- 
zaujíma ho už vôbec nič, len 
ako prežiť. Pritom na vyjadre-
nie názoru na migráciu oby-
vateľov  moslimských krajín 
a  ich prijímanie v  rôznych 
krajinách sveta stačil japon-
skému premiérovi jediný 
výrok na pôde Valného zhro-
maždenia OSN, aby uvie- 
dol veci na správnu mieru: 
„Je to záležitosť demografie. 
Povedal by som, že predtým, 
než prijmeme imigrantov alebo 
utečencov, musíme sa postarať 
o ženy a starých ľudí a musíme 
zvýšiť pôrodnosť. Existuje veľa 
vecí, ktoré by sme mali urobiť 
predtým, než prijmeme imig-
rantov.” Myslím, že touto ve-
tou, ktorá mimochodom osta-
la bez povšimnutia slovenskej 
i  zahraničnej tlače, povedal 
celú pravdu o migrácii. Ten, 

kto má na to, aby cez sociálne 
dávky živil milióny migrantov 
namiesto toho, aby sa postaral 
o vlastných ľudí, nech ich pri-
jíma. Ale krajiny, kde vlastní 
obyvatelia živoria, by si mali 
riešiť najprv svoje problémy 
a až potom cudzie. Slovensko 
nepotrebuje migrantov, ono 
má dosť svojich ľudí –  mla-
dých i tých starších, len keby 
nemuseli pracovať v zahraničí, 
aby uživili svoje rodiny. Keby 
naši politici nerozkradli a ne-
rozpredali všetko, kde praco-
vať mohli a keby mysleli aj na 
budúcnosť vlastného národa, 
prečo by ľudia odchádzali? Ale 
politici od tzv. nežnej nevideli 
nikoho a nič – okrem svojich 
peňaženiek a vlastných účtov 
v zahraničných bankách.

Pokrytectvo politikov, aj 
tých našich, nemá konca. 
Na jednej strane sa vládnuce 
špičky bijú do pŕs a „bojujú“ 
s kvótami, na druhej strane tí 
istí ľudia vyhlasujú, že cirkev 
a charitatívne organizácie, ak 
chcú pomáhať migrantom, 

nikto im v  tom nebráni. To 
akoby rovno povedali, tak 
sem s tými 1 500 migrantmi, 
ktoré nám určila únia, veď my 
sa už o nich postaráme.

Aj Slovensko, hlavne s po-
mocou únie, keď už sme jej 
členom, by malo riešiť naj- 
prv svoje veci a až potom sa 
venovať migrantom. Ale keď 
slovenskí politici začnú rie-
šiť „svoje veci“, je to hádam 
ešte väčšia pohroma, ako 
keď riešia veci celoeurópske. 
Tam ich aspoň nikto nepo-
čúva,  všetci na nich kašlú 
a  rozhodnú tak, ako im to 
vyhovuje. Ale na Slovensku 
si nič „po svojom“ robiť ne-
môžeme, pretože o nás roz-
hoduje zopár skorumpova- 
ných politikov a politických 
strán, ktoré bez ohľadu na 
názory občanov prijímajú len 
také zákony, ktoré ani jediné-
mu z nich neublížia a pritom 
by ich mali všetkých pozat- 
várať za vlastizradu a  roz- 
krádanie vlastného štátu. To, 
čo predvádzali počas odvolá-

vania ministra zdravotníctva 
teda stálo za to! A vôbec sa za 
to nehanbia! Verejne deklaru-
jú, za ktorej vlády a za ktorého 
ministra sa kradlo viac, za kto-
rej vlády a za ktorého ministra 
sa zdravotníctvo viac tune- 
lovalo. Keď ich človek počú-
va, musí byť jasné všetkým, 
že v  tejto krajine neexistuje 
politik, ktorý by nebol pre-
viazaný s niektorou skupinou 
oligarchov a zločincov, ktorí 
stoja v pozadí politickej moci. 
A  to nielen v zdravotníctve, 
ale vo všetkých sférach, kde sa 
nakladá s verejnými zdrojmi. 
Občanov pritom tí istí politici 
neustále presviedčajú o tom, 
ako sa musíme uskromniť, 
uťahovať si opasky, ako ne-
máme peniaze na zdravot-
níctvo, školstvo, sociálne veci, 
na pomoc mladým a  viac- 
detným rodinám. Obrovskú 
skupinu sociálne odkáza-
ných udržiavame pri živote 
žobračenkami, z  ktorých sa 
nedá vyžiť a tak páchajú čoraz 
viac trestných činov a krimi-

nalita, aj tá najbrutálnejšia, 
stúpa. Ale bez mihnutia oka 
tunelujeme a korumpujeme, 
rozdávame finančné stimuly 
bohatým zahraničným kor- 
poráciám s miliardovými zis-
kami a  k  nám nasťahujeme 
migrantov, z ktorých státisíce 
neutekajú pred vojnou, ale za 
lepším životom. 

Naši politici v  ostatnom 
období menia rétoriku, pre-
tože sa blížia voľby. Voľby, 
ktoré vraj majú niečo zme-
niť. Ale voľby nezmenia nič, 
pretože, ako sme videli počas 
rozpravy pri odvolávaní mi-
nistra, na Slovensku krad-
nú všetci, ktorí sa dostanú 
k moci a ktorí môžu rozho-
dovať o verejných zdrojoch. 
Tak načo vôbec voliť? Voliť 
bude mať zmysel vtedy, keď 
sa zmení volebný systém 
a  poslanci sa budú za svoje 
skutky zodpovedať občanom 
a  nie politickým stranám, 
v  pozadí ktorých stojí na-
kradnutý kapitál.   
 Ľudmila Rešovská

Voľby sa síce blížia, ale kradnúť sa neprestáva

Slovensko-poľské hospodárske fórum
Záštitu nad XIV. slovensko-poľským hospodárskym fórom, 

ktoré sa uskutoční 4. novembra v Spišskej Novej Vsi, prevzalo 
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectvo 
SR vo Varšave. Zúčastneným subjektom, zástupcom orgánov 
štátnej správy a samosprávy, podnikateľom a odbornej verej-
nosti z oboch strán hranice sa prihovoria J. E. Veľvyslanec SR v 
Poľsku Dušan Krištofík a titulárny veľvyslanec Veľvyslanectva 
PR v Bratislave Stanisław Borek. 

XIV. slovensko-poľské hospodárske fórum bude venované 

novému Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 
– 2020 a  vývoju slovensko–poľských obchodných vzťahov 
v kontexte nového programovacieho obdobia. Fórum sa bude 
zaoberať aj ďalšími témami. Účastníci sa budú môcť zúčastniť 
B2B stretnutí na rokovaní so zástupcami obchodných a prie-
myselných komôr. Fórum, ktorého sa zúčastňujú desiatky 
podnikateľov, zástupcov firiem, starostov a primátorov, je tak-
tiež príležitosťou pre rozvoj vzájomnej spolupráce v hospodár-
skej sfére.  (zet)

Keď sa v týchto dňoch 
prejdete po popradskom ná-
mestí, všimnete si množstvo 
zaujímavých kaviarničiek. 
Ale tiež viacero priestorov, 
ktoré zívajú prázdnotou. Nie, 
neskrachovali, len vsadili na  
moderné nákupné centrum 
a premiestnili sa tam. Tí, čo 
ostali na námestí, majú oba-
vy. No len máloktorí riešia 
vzniknutú situáciu proaktív-
ne a rozhodli sa predĺžiť svo-
je otváranie hodiny.

„Prečo by som mal tým, že 
budem mať otvorené dlhšie, 
nadháňať zákazníkov neďa-
lekému obchodu s obleče-
ním?“ nechal sa počuť ma-
jiteľ jednej z predajní.  

Keď nemám ja, nebude 
mať nik!  Nerozumiem, ako 
môže niekto takto rozmýš-
ľať. Ako si niekto môže mys-
lieť, že sám bude zarábať, 
predávať a suseda by naj-
radšej utopil v lyžičke vody. 
Iný príklad „slovenskej ná-
tury“ je kritika, ktorá sa vždy 
znesie po konaní trhov. Akú-
koľvek lokalitu zvolíte, vždy 
sa nájde niekto, komu pre-
káža, že ste stánky neposta-
vili v bezprostrednej blízkosti 
jeho obchodu či prevádzky. 
Mať, vlastniť, ukázať. Ženie-
me sa za peniazmi, blahobyt 
znamená veľký dom a štyri-
krát do roka exotická dovo-
lenka. Pritom väčšina z nás 
je potomkami jednoduchých 
sedliakov, žijúcich v tvrdých 
podmienkach rázovitých tat-
ranských dedín, zvyknutá na 
tvrdú drinu. A v nich sa bez 
susedskej spolupatričnosti 
prežiť veru nedalo. 

Máme v centre prišelca, 
ktorý má plné vrecká pe-
ňazí na obrovskú reklamu. 
Profesionálny marketing 
krytý zdrojmi priláka do Pop- 
radu tisíce ľudí z blízkeho 
i širšieho okolia. A poprad-
skí obchodníci just nebudú 
mať aspoň otvorené dlhšie, 
pretože suseda by v malom 
obchode predala o jeden 
kostým viac?

Počas dušičiek sa domov 
na pár dní vrátilo množstvo 
kamarátov. „Čo je to s tým 
Popradom? Veď o vás po-
čuť len v súvislosti s trestno-
právnymi kauzami bývalého 
vedenia mesta, nedávnym 
nešťastným odpojením 
chlapca od prístrojov, havá-
riou záchranárskeho vrtuľ-
níka či úrazmi a prešľapmi 
miestnej nemocnice. To sa 
tu nič pozitívne nedeje?“ 
spýtal sa ma priateľ z Bratis- 
lavy, smerujúc do kaviarne 
kníhkupectva v novootvo-
renom obchodnom dome. 
„Bojkotujem finančné skupi-
ny,“ vysvetlil mi hrdo. 

Možno je to impulz pre 
Christianiu zriadiť malú ka-
viarničku či čajovňu... Pod-
pora lokálnych výrobcov 
a predajcov nie je len slogan. 
Keď nakupujete v miestnych 
obchodoch, nepomáhate vý-
konnému riaditeľovi spoloč-
nosti z Bratislavy či zahrani-
čia kúpiť si tretiu letnú vilu pri 
mori. Nakupovaním od su-
sedov im pomáhate zaplatiť 
dcére hodiny tanca, či kúpiť 
synovi futbalový dres. Alebo 
aj to si budeme navzájom 
závidieť?    Petra Vargová  
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Bardejovská Základná ume-
lecká škola ožila 22. októbra 
nielen smiechom žiakov, ale 
i seniorov, ktorí sa zúčastnili 
podujatia, organizovaného 
Okresnou organizáciou Jed-
noty dôchodcov na Sloven-
sku (JDS) v Bardejove s náz- 
vom Babička Prešovského 
kraja 2015 (prvé organizoval 
Poprad v roku 2013). Zlatou 
babičkou sa stala Monika 
Tančáková zo Starej Ľubovne. 

Autor myšlienky Fabián 
Gordiak chcel dať priestor na-
šim šikovným dôchodkyniam 
a ako sa ukázalo, Babička Spi-
ša 2013 bola veľmi vydarená 
a  úspešná. Dokazoval to aj 
veľký záujem, ktorý sa preja-
vil aj internetovým hlasova-
ním s počtom 31 tisíc hlasov. 
Všetkých to nielen potešilo, 
ale aj prekvapilo. Druhý roč-
ník s  pozmeneným názvom 
Babička Spiša a  Šariša 2014 
organizovala Stará Ľubovňa 
a opäť sa skončil veľmi úspeš-
ne aj pre OO JDS v  Popra-
de, pretože zlatou babičkou 
sa stala Ružena Zachvejová 
zo Ždiaru. Bola najstaršou 
z prihlásených, 84-ročná, ale 
zároveň aj najviac prekypo-
vala energiou, ktorú mohla 
rozdávať. Štafetu prevzala  
a o 3. ročník prejavila záujem 

OO JDS v  Bardejove. Súťaž 
dostala nový názov Babička 
Prešovského kraja 2015. 

Z 11 okresov, kde sú orga-
nizácie JDS, svoje babičky pri-
hlásilo len 5 okresov – Barde-
jov, Kežmarok, Prešov, Poprad 
a Svidník. Súťaže sa zúčastnilo 
10 babičiek, z toho 6 z okresu 
Bardejov. Titul zlatá babička 
získala Helena Semaneková 
(Bardejov), striebornú ko-
runku Mgr. Božena Tomková 
(Kežmarok) a bronzovú Elena 
Kmecová (Svidník). 

Babička Helena Sema-
neková si svojim šarmom, 
humorom i  spevom získala 
ocenenia: sympatie publika, 
najstaršia babička a  babička 
sympatia internetovým hla-
sovaním. Podujatia sa zúčast-
nili aj primátori, starostovia 
alebo ich zástupcovia, ktorí 
svoje babičky ocenili vecnými 
darmi a samozrejme krásny-
mi kyticami. Nechýbal ani 
MUDr. Peter Chudík, pred-
seda Prešovského samospráv-
neho kraja a predseda KO JDS 
v Prešove Pavol Guman. Bar-
dejovský primátor vo svojom 
ďakovnom príhovore zdôraz-
nil, že podľa neho sú všetky 
babičky zlaté a  všetky sláv-
nostne prijal v obradnej sieni 
MsÚ v  Bardejove. OO JDS 

Poprad reprezentovala Mária 
Lenková, ktorá v  bodovaní 
zaostala len tesne za víťazka-
mi a jej vlastnoručne vyšívané 
ľudové kroje na bábikách boli 
veľmi obdivované. Podujatia 
sa osobne zúčastnil vicepri-
mátor Popradu Pavol Gašper, 
ktorý povedal: „Na seniorské 
podujatia chodím, pretože sú 
pekné, zaujímavé, organizačne 
dobre pripravené a sú pre mňa 
zážitkom“.

Myšlienkou autora bolo 
ukázať a dokázať, že táto gene-
rácia žien ešte aj vo vysokom 
veku môže byť príkladom pre 
mladých vo svojej užitočnosti, 
šikovnosti a zručnosti. Ženy 
–  matky, ktoré sa ťažko bo-
rili životom, a mnohé z nich 
mali pohnutý osud, sa doká-
zali popasovať so všetkými 
ťažkosťami a  nežijú v  smút-
ku, ale rozdávajú okolo seba 
radosť, vytvárajú krásu a  sú 
osobnosťami, ktoré si zaslúžia 
uznanie. Čo k  tomu dodať? 
Škoda, že to takto necítia vo 
všetkých okresoch. Vari tam 
nažijú skvelé babičky? Možno 
je potrebné ich osloviť, po-
rozprávať sa a prezentovať ich 
šikovnosť. Ale to závisí nielen 
od nich, ale od nás všetkých, 
od nášho prístupu. 

 Anna Gordiaková   

Babička Prešovského kraja 2015

Levoča -  štúrovské mesto 
zažila 22. októbra  sprítom-
nenie  exodu trinástich, ktorí 
prišli do tohto mesta  na voze, 
za spevu  protestnej piesne 
Ponad Tatru blýska hromy 
divo bijú.

200-ročnicu nášho  Ľudo-
víta Štúra prišli osláviť k jeho 
pomníku početní vlastenci 
–  mládež zo Štrby, študenti  
z Popradu na jubilejnom au-
tobuse, ktorý venovalo mesto 
Poprad za účinnej pomoci  
Eduarda Markoviča, pred-
sedu Okresnej organizácie 
Slovenskej národnej strany 
jubileu nášho významného 
Slováka. Autobus bude pre-
mávať v meste Poprad aj na 
budúci rok, keď si pripome-
nieme 160. výročie štúrovej 
smrti (12.1. 2016). 

13 študenti v  dobových 
odevoch nám sprítomnili  
manifestačný príchod štúro-
vých stúpencov z Bratislavy 
do Levoče, exodu, ktorý sa 
stal pamätným pre náš ná-
rod. Na voze ťahanom párom 
sivých grošákov 13 študenti 
spievali ľudovú pieseň Kopala 
studienku pozerala do nej, čo 

Štepnica slávna  - škola štúrova v Levoči
navodilo atmosféru dobové-
ho príbehu. Členovia súboru 
Hviezdoslav zo Spišskej No-
vej Vsi v pásme od Michala 
Eliáša Dunaju slovenský už 
ťa zanechávam inscenovali 
historické udalosti z  marca 
1844. Po tomto živom  úvode 
privítal účastníkov pred bu-
dovou bývalého evanjelické-
ho lýcea, toho času Spišského  
múzea, viceprimátor Levoče 
PaedDr. Jozef Cvoliga a pred-
sedníčka levočskej Matice 
Anna Petreková. 

Moderátor PhDr. Jozef 
Lapšanský vyzval zhro-
maždenie, aby sa odobralo 
k  pomníku  Ľudovíta Štú-
ra, kde jednotlivé Matice 
z  Prešova, Popradu, Štrby, 
Spišskej Novej Vsi, Levoče, 
Veľkej Lomnice, predstavite-
lia Slovenskej národnej stra-
ny, dievčence v krojoch, ale 
aj ostatní občania, si uctili 
veľkú osobnosť položením 
vencov a  živých ruží. K poc-
te sa pripojili aj politickí 
väzni. Medzi osobnosťami 

sme zazreli  publicistku Evu 
Zelenayovú.

Tretie dejstvo osláv Dňa 
Ľudovíta Štúra sa odohrávalo 
v mestskom divadle. Na úvod 
zaznela hymna Matice slo-
venskej Kto za pravdu horí. 
Vlastnú  báseň pri tejto prí-
ležitosti predniesla nevidiaca 
Ľudmila Griechová.  Mode-
rátor potom uviedol vzác-
neho hosťa, Mgr. Dášu Ma-

chalovú, manželku nedávno 
zosnulého Drahoša Machalu, 
ktorý dávnejšie projektoval 
historickú fabuláciu príchodu 
stúpencov Ľudovíta Štúra do 
Levoče. Uskutočnenie toh-
to sna bolo zároveň veľkým 
zadosťučinením, čoho dôka-
zom bol  tento deň v Levoči. 
Pani Machalová poďakovala 
za spomienku na nebohého 
manžela, ktorého posolstvo 
spisovateľa a vlastenca nesie 
naďalej všade, kde zavíta.

V  príhovoroch  predsta-
viteľov Matice slovenskej 
PhDr. Ladislava Matisku, 
predsedu Krajskej rady MS 
a riaditeľa Domu Matice slo-
venskej v Prešove ako aj ria-
diteľa DMS v Spišskej Novej 
Vsi Mgr. Rastislava Zachera  
zaznela výzva na uchova-
nie národnej a  historickej 
pamäti,  ktorá nás zaväzuje  
odovzdávať posolstvo Ľudo-
víta Štúra, keďže sa zaslúžil 
spolu so svojimi súputníkmi 
o naše pretrvanie ako náro-
da v  európskom priestore.

Oslovujúce bolo vystú-
penie trinástich študentov 
Strednej pedagogickej ško-
ly a  Gymnázia Janka Fran-
cisciho Rimavského v  Le-
voči, ktorí priniesli medzi 
nás ducha Ľudovíta Štúra 
deklamovaním  jeho myš-
lienok a  zásadnej reči na 
Uhorskom sneme. Nako-
niec javisko ožilo folklórom 
v  podaní súboru Levočan 
a  ich menších nasledovní-
kov z Venčeka. Oslava v sln-
kom zaliatej Levoči bola 
povzbudivá a  krásna práve 
tým, že sa na nej podieľa-
li naši mladí - deti, mládež 
a vlastenci, ktorí dali celému 
podujatiu zmysluplnú náplň 
a obsah. Valnou účasťou sa 
stala oblastným spomienko-
vým podujatím. Osobitne sa 
o slávnostnú a povznášajúcu 
atmosféru zaslúžil spevácky 
zbor Iuventus paedagogica 
pod vedením dirigenta Igora 
Gregu pri Strednej pedago-
gickej škole v Levoči, ktorý 
udržuje dlhé roky tradíciu 
Dňa Ľudovíta Štúra v tomto 
štúrovskom meste.    
 Ľudmila Hrehorčáková

Horská služba Pienin-
ského národného parku pri 
príležitosti 10. výročia vzni-
ku usporiada Deň záchra-
nára. Uskutoční sa 7. no-
vembra v Lesnici, pri Chate 
Pieniny. Podujatie oficiálne 
otvoria o 10. h. Po sv. omši 
bude o 12. h pietna spo-
mienka na obete Pienin pod 

Osobitou. O 13.30 h vystú-
pi hudobná skupina YPS, 
o 14.45 h sú na program 
eukážky záchranárskej čin-
nosti, o 15.30 h posedenie 
pri goralskej hudbe a od 
17.30 h záchranárska vese-
lica v Chate Pieniny so sku-
pinu YPS a ľudovou hudbou 
Flisok.

Dva zásahy vrtuľníka 
po sebe. Leteckí záchranári 
z Popradu zasahovali vo štvr-
tok popoludní vo Vysokých 
Tatrách dva razy. Ich prvý let 
smeroval do Lomnického sed-
la k 35-ročnému turistovi, ktorý 
počas túry pocítil náhlu nevoľ-
nosť a upadol do bezvedomia. 
Do terénu boli na lane vysa-
dení lekár aj záchranár HZS. 
Po ich príchode bol už turista 
pri vedomí. Po neodkladnom 
ošetrení ho v transportnej 
sedačke evakuovali z teré-
nu a s podozrením na epi-
leptický záchvat previezli do 
Popradu. Následne posádku 
vrtuľníka privolali k turistovi, 
ktorého počas túry v Štôlskej 
doline zasiahla väčšia uvoľ-
nená skala. Mal pomliaždeni-
ny, poranené rebrá, aj dolnú 
končatinu. Lekár so záchra-
nárom mu zranenia ošetrili 
a vrtuľník ho previezol do pop- 
radskej nemocnice. 

HZS zamestnali českí tu-
risti. V piatok podvečer kon-
taktovali HZS českí turisti, 
ktorí potrebovali pomoc vo 
Vysokých, Západných aj Níz-
kych Tatrách. 36-ročný muž si 
poranil koleno na Tatranskej 
magistrále. Záchranári turis-
tovi po príchode končatinu za-
fixovali a transportovali ho na 
nosidlách na Hrebienok. Vzá-
pätí  na tiesňovú linku volala 
rodina s dvoma 10 a 8-roč-
nými deťmi, ktorí uviazli 
v sedle Ostruky v Chočských 
vrchoch. Z terénu, kde uviazli 
bez dostatočného vybavenia, 
nedokázali s vyčerpanými 
a premrznutými deťmi pokra-
čovať. Záchranári zo Západ-
ných Tatier poskytli na mieste 
deťom a ich rodičom zatep-
lenie a spoločne zišli k te- 
rénnemu vozidlu. Do treti-
ce 26 a 37-roční turisti z ČR 
schádzali z Ďumbiera, zišli 
z turistického chodníka a bez 
svetelného zdroja nevedeli 
v ceste v ťažko priechodnom 
teréne pokračovať. Aj týmto 
turistom záchranári pod sed-
lom Javorie z Jánskej doliny 
poskytli zateplenie a previezli 
do ubytovacieho zariadenia.

ZUŠ v Ľubici v nových priestoroch
V Ľubici 28. októbra symbolicky prestrihli pásku a otvorili 

novovybudované priestory základnej umeleckej školy, ktorá 
sídli v základnej škole. Napriek problémom, ktoré sprevá-
dzali rekonštrukciu časti ZŠ, sa dobré dielo podarilo. Pri-
budlo desať nových priestorov, z ktorých sedem patrí ume-
ním dýchajúcim učebniam základnej umeleckej školy, ktoré 
budú slúžiť výtvarnému, hudobnému, tanečnému i literárno-
-dramatickému odboru. Obyvatelia obce Ľubica sa tešia, že 
ich deti budú môcť rozvíjať svoj talent a chuť tvoriť v pek-
ných a inšpiratívnych priestoroch. Všetkým, ktorí prispeli 
k zdarnému ukončeniu diela patrí veľké poďakovanie.

KOCR Severovýchod 
Slovenska vyhlásil 2. ročník 
ocenenia Najlepší v ces-
tovnom ruchu Prešovského 
kraja. 

Odborná i laická verej-
nosť môže do 30. novembra  
nominovať osobnosti ces-
tovného ruchu, NAJ produk-
ty, NAJ zariadenia a NAJ 
zamestnancov, pôsobiacich 
v oblastiach cestovného 
ruchu. O ocenených osob-
nostiach a NAJ produktoch 
rozhodne odborná porota. 
NAJ zariadenia a NAJ za-
mestnancov vyberie verej-
nosť na základe hlasovania 
v online ankete. 

Okrem kultúrnych, gast- 
ronomických a ubytovacích 
zariadení a ich zamestnan-
cov je v tomto ročníku mož-
né nominovať aj informačné 
kancelárie a tiež cestovné 
kancelárie, ktorých ponuka 
domácich pobytov predsta-
vuje minimálne 50 percent.

„Prešovský kraj má veľký 
turistický potenciál a jeho 
rozvoj i úspech úzko súvisia 
so službami, ktoré sú návš- 

tevníkom ponúkané. Kva-
litné služby, ochotný per-
sonál a atraktívne produkty 
posúvajú rozvoj cestovného 
ruchu, lákajú návštevníkov 
a budujú dobré meno konk- 
rétnych regiónov,“ uviedol 
Martin Janoško, riaditeľ 
KOCR Severovýchod Slo-
venska. Dodal, že ocene-
nie má poukázať na kvalitu, 
ktorú tu máme a inšpiro-
vať, motivovať k rozvoju  
a napredovaniu. 

Prestížne ocenenia budú 
podobne ako v minulom 
roku odovzdané počas ITF 
Slovakiatour 28. januá-
ra 2016 v Incheba Expo v 
Bratislave. 

Ocenenie si v minulom 
roku prevzal napr. Peter 
Petras, chatár z V. Tatier ako 
Osobnosť CR za celoživot-
ný prínos alebo Ján Gondek 
za podnikanie v CR z Chaty 
Pieniny v Lesnici. Verejnosť 
si za najlepšie kultúrne za-
riadenie roka 2014 vybrala 
Kežmarský hrad a ako NAJ 
produkt bol ocenený i Tat-
ranský ľadový dóm.

Najlepší v cestovnom ruchu

Deň záchranára v Lesnici
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Kežmarský hrad sa v  pred-
posledný októbrový piatok 
premenil na strašidelný, plný 
masiek a  svietiacich tekvíc. 
Milú akciu hlavne pre deti 
pripravili aj tento rok na 
hradnom nádvorí. Svoju fan-
táziu a šikovné ruky ukázali 
kežmarské deti a ich rodičia 
pri vymýšľaní strašidelných 
masiek a pri vyrezávaní sym-
bolických oranžových tekvíc. 
Za odmenu im boli podávané 
všelijaké dobroty. „Močiarne 
blato s  červíkmi (jahodové 
želé), upírsky červený čaj, 
cukríky, lízanky a  koláčiky. 
Takéto dobroty podávame 
všetkým návštevníkom podu-
jatia, ktorí na zakúpenú vstu-
penku dostali pečiatky za ab-
solvovanie všetkých súťažných 
disciplín. Okrem súťaženia 
sme pre návštevníkov prip- 
ravili dielničku šikovných 
rúk, kde si mohli vyrezať 
svoju vlastnú halloweensku 

tekvicu,“ povedala orga-
nizátorka Barbora Cintu-
lová z  Kežmarského hradu. 
Halloween má svoje ko-
rene v Spojených štátoch a v 
Kanade, kde sa oslavuje 31. 
októbra. V  niektorých kra-
jinách sú rozšírené sviatky, 
ktoré sa síce volajú rôzne, 
ale majú s Halloweenom čosi 
spoločné: kontakt s duchov-
nou ríšou, napríklad s duch-
mi mŕtvych, škriatkami, bo-
sorkami a dokonca s diablom 
či s démonickými bytosťami. 

Na Halloween a  podobné 
sviatky sa pozeráme ako 
na príležitosť zabaviť sa 
a viesť svoje deti k tomu, aby 
si rozvíjali fantáziu. Na zah- 
nanie zlých duchov sa vys- 
tavovali vyrezávané okrúh- 
lice podobné repe, v ktorých 
horela sviečka. Tú niekto- 
rí považovali za symbol 
duše, zadržanej v  očistci. 
Neskôr sa začali používať 

vyrezávané tekvice. Starovekí 
Kelti si sladkosťami chceli 
udobriť zlých duchov. Cirkev 
neskôr nabádala ľudí, aby 
v predvečer Sviatku všetkých 
svätých chodili po domoch a 
prosili o jedlo. Odmenou za 
jedlo mala byť modlitba za 
mŕtvych. Tento zvyk sa napo-
kon stal súčasťou Halloweenu 
tak, že deti chodia od domu 
k domu a pýtajú si sladkosti. 
Kelti nosievali strašidelné 
masky, aby ich zlí duchovia 
tiež považovali za duchov 
a nechali ich na pokoji. Cirkev 
postupne pripájala pohanské 
zvyky k  sláveniu Pamiatky 
zosnulých a Sviatku všetkých 
svätých. Neskôr chodievali 
ľudia počas týchto sviatkov 
z  domu do domu, oblečení 
v kostýmoch svätých, anjelov 
a démonov.

Aj na Slovensku sa za ostat-
né roky tento zvyk postupne  
udomácnil. „Chceli sme deťom 

Na Kežmarskom hrade strašilo

spríjemniť jesenné sychravé 
počasie a vytiahnuť ich von. 
Máme šťastie aj na počasie. Po 
niekoľkých daždivých dňoch 
vykuklo slniečko. Oslavu sviat- 
ku sme prispôsobili deťom 
hravou formou. Okrem prip- 
raveného občerstvenia sme 
žrebovali tombolu a vyhlásili 
súťaže o  najkrajšiu masku 
a  samozrejme aj najkrajšiu 
tekvicu, keďže tá sa spája 
s  týmto sviatkom,“ dodala 
Barbora Cintulová.  (pks)

  

Dokončenie z 1. strany
V roku 2016 čaká nemoc-

nicu výrazná obnova na 
chirurgii v  rámci operatívy. 
„Ideme kupovať laparoskopic-
kú vežu, kde sa dá operovať aj 
transanálne. Teda chceme ro-
biť operácie, ktoré v rámci re-
giónu Tatry – Spiš nie sú a ide 
o laparoskopické operácie cez 
konečník. Rovnako budeme 
kupovať aj dva nové USG prí-
stroje, pre očné oddelené CT 
prístroj, očný tomograf, pre-
tože aj v očných oddeleniach 
potrebujeme zmodernizovať 
prístrojové vybavenie. Naj-
väčšou výzvou pre nás bude 
vybudovanie centrálneho príj-
mu, na ktorý máme vyčlenené 

vlastné zdroje, ale bol by som 
rád, keby sme sa vedeli dostať 
do balíka z eurofondov,  preto-
že v ďalšom programovacom 
období majú byť tieto penia-
ze vyčlenené na vybudovanie 
centrálnych a urgentných príj-
mov,“ povedal na záver riadi-
teľ M. Jaška.

 Z mestskej nemocni-
ce v Levoči sa postupne 
stáva nemocnica, ktorá 
moderným prístrojovým 
vybavením, ale aj odbor-
nosťou lekárov, sestier a os- 
tatného personálu nadobú-
da nadregionálny charakter  
a stáva sa vyhľadávaným ne-
mocničným zariadením v na-
šom regióne.  (reš)

Krížovkári  majstrami SR

V Žiline sa v sobotu 25. ok-
tóbra konali 37. majstrovstvá 
Slovenska v riešení hádaniek 
a  krížoviek družstiev. Há-
dankári a krížovkári z pop- 
radského klubu Tatranec si 
v  konkurencii 13 družstiev 
vybojovalo v dramatickej sú-
ťaži prvenstvo. Je to po roku 
2011 druhý titul pre klub, 
fungujúci v Poprade už vyše 
tridsať rokov. 

Členovia družstva Ing. 
Štefan Tatarko, Ján Turek, 
František Cvengroš a Anton 
Hajovský sa pri svojej ceste 
za prvenstvom museli po-
pasovať z  tromi náročnými 
krížovkami, tajničky ktorých 
boli spojené s tenisovou his-
tóriou. V takejto súťaži, kde 

rozhoduje každé nesprávne 
vyplnené políčko a tlačí vás 
časový limit, je to niekedy 
poriadne stresujúce. V  há-
dankárskej časti riešili členo-
via víťazného družstva v ča-
sovom limite 90 minút rôzne 
slovné hádanky ako sú pre-
šmyčka, zámenka a pod. Po 
skončení súťaže neboli čle-
novia družstva Tatranec prí-
liš spokojní so svojím výko-
nom, ale náročnosť predlo-
žených materiálov potrápila 
aj ostatných. O to väčšie bolo 
prekvapenie pri vyhlasovaní 
výsledkov. Pred súťažou Pop- 
radčania tajne verili aspoň 
v medailu, ale víťazstvo chutí 
lepšie a má svoju cenu.  

 J. Turek

V  stredu minulého týžd-
ňa uplynulo 200 rokov od 
narodenia Ľudovíta Štúra, 
ktorý patrí bezpochyby k naj-
významnejším osobnostiam 
moderných slovenských 
dejín. Zapísal sa do nich 
ako ideový tvorca, iniciátor 
a  aktívny realizátor zmien 
slovenskej spoločnosti v mi-
moriadne citlivej etape jej 
vývoja, v  čase prechodu od 
stavovskej k občianskej spo-
ločnosti. Svojou mnohostran-
nou činnosťou sa zaslúžil 
o rozvoj slovenského národ-
ného hnutia, ktoré pod jeho 
vedením nadobudlo schop-
nosť viesť zápas za národné 
práva Slovákov v  ťažkých 
podmienkach národnostné-
ho útlaku, ústiaceho do snáh 
o  pomaďarčenie Slovákov. 
Hlavným cieľom životného 
snaženia Ľudovíta Štúra bolo 
povzniesť Slovákov na úroveň 
vyspelých európskych náro-
dov. Príhovor Ľudovíta Štúra 

spred 200 rokov je nanajvýš 
aktuálny aj v  dnešnom 21. 
storočí. 

V  stredu 28. októbra si aj 
v  Základnej škole na Ulici 
Komenského vo Svite pripo-
menuli 200. výročie narode-
nia nášho velikána Ľudovíta 
Štúra. „Celý rok 2015 je vy-
hlásený za rok Ľudovíta Štúra 
a ani naša škola nemohla os-
tať pozadu a rozhodli sme sa 
zorganizovať pre žiakov akciu 
Po stopách Ľudovíta Štúra. 
Od jeho štúdií cez učiteľskú 
kariéru, noviny a  jeho peri-
petie s uzákonením spisovnej 
slovenčiny, až po jeho činnosť 
v  revolúcii. K  týmto udalos-
tiam sú pripravené aktivity 
pre žiakov,“ povedala učiteľka 
slovenského jazyka a autorka 
projektu Simona Starinská. 
Projekt Po stopách Ľudovíta 
Štúra sa začal v učebni, kde sa 
žiaci preniesli do roku 1829 
a ocitli sa v evanjelickom lý-
ceu, kde pôsobil profesor Pal-

kovič, v podaní žiaka 8. roč-
níka Tomáša Jackoviča, ktorý 
mladého Ľudovíta učil. Bol 
to práve on, ktorý správnym 
smerom usmernil aj neskoršie 
kroky a činy Ľudovíta Štúra. 
Žiaci si v triede evanjelického 
lýcea mohli vyskúšať písanie 
s  perom, ktoré si máčali do 
atramentu. Všetci sa zhodli, 
že vďaka výdobytkom dnešnej 
doby  a vynálezu guličkového 
pera sa nemusia trápiť s ma-
chuľami, špinavými rukami 
a celým stolom s výsledným 
efektom, za ktorý by ich ne-
pochválili ani učitelia a  ani 
oni sami by nemohli byť na 
seba hrdí. Postupne prechá-
dzali jeho životom a dianím 
na Slovensku. Nechýbala ani 
redakcia Slovenských národ-
ných novín s  prílohou Orol 
Tatranský, kde žiaci pripra-
vovali strany do novín a lepili 
dobové  články. 

„Myslíme si, že je to pre deti 
zaujímavejšie učenie, ako keby 

sme iba sedeli v triede a o Štú-
rovi rozprávali. Určite si z ta-
kéhoto zážitkového učenia viac 
odnesú. Od začiatku školského 
roku sa osobnosti Ľ. Štúra ve-
nujeme intenzívnejšie a mys-
lím si, že dnes už deti vedia, kto 
to bol a čo pre našu spoločnosť 
priniesol. Pozerajú sa na neho 
s  rešpektom a  uznaním. Sú 
radi, že sa nemusia učiť a roz-
právať po maďarsky,“ dodala 
Starinská. 

Do projektu Po stopách Ľu-
dovíta Štúra sa zapojili žiaci, 
ktorí sa vo vyučovacom pro-
cese už s  osobnosťou Štúra 
a štúrovcov stretli, teda žiaci 
siedmeho až deviateho roč-
níka. V tomto školskom roku 
v základnej škole vznikli novi-
ny Komeňáčik, ktoré zachytá-
vajú život v škole i mimo nej. 
Žiaci si sami mapujú dianie 
nielen školských aktivít, ale i v 
meste a zaznamenávajú boha-
tý a pestrý študentský život.  

(pks) 

Po stopách Ľudovíta Štúra

Multižánrový medzinárod-
ný festival Spish Talent Fes-
tival (STF15) v nomináciách 
hudba, spev, tanec, divadlo 
a výtvarné umenie sa konal 
23. -  27. októbra v  Kultúr-
nom dome v  Smižanoch. 
V súťaži detskej a mládežníc-
kej tvorivosti  získal cenenie 
absolútneho víťaza, laureát  
Grand Prix Divadelný súbor 
„L“ Levoča. Víťazi zlatých 
miest STF15 a TTF15 Syrix 
trio priečnych fláut Sp. Nová 
Ves, Mário Fiantok, Skalica, 
DSS Kutníček Sp. Hanušovce, 
Hands Sp. Nová Ves, TO ZUŠ 
ALKANA Bratislava a Diva-
delný súbor „L“ postúpili na  

Tatras Talent Cup 2016, ktorý 
bude 16. januára 2016 v DK 
Poprad.

Priebeh festivalu bol pod 
drobnohľadom poroty, člen-
kou ktorej bola i  Zuzany Ha-
asovej. V galashow vystúpili 
s HAAS BANDOM ako hostia 
a taktiež DFS Jánošíček junior  
Svit v  projekte  Dedičst- 
vo naše. 

V  tomto ročníku boli 
podporené vo výške 500 € 
finančným grantom na pod-
poru a rozvoj talentovaných 
detí a mládeže pri prezentá-
cii na Art Talent Festivale aj 
ZUŠ Levoča, Sp. Nová Ves 
a Smižany.

Spish Talent Festival

s Mgr. Miroslavom Jaškom 

Tri slovenské nemocnice - Nemocnicu Košice - Šaca a. s., 
Nemocnicu s poliklinikou Handlová s. r. o. a Nemocnicu Bá-
novce s. r. o. – bude od 1. novembra 2015 riadiť spoločnosť 
AGEL a. s. Vlastníkom týchto zdravotníckych zariadení i na-
ďalej zostáva TLSV invest a. s.

Cieľom nadviazania spolupráce medzi spoločnosťami 
AGEL a TLSV invest je ďalší rozvoj spomenutých nemocníc, 
z čoho budú profitovať predovšetkým pacienti. Ako najúspeš-
nejšia česká spoločnosť, pôsobiaca v zdravotníctve má AGEL 
už mnohoročné skúsenosti s prevádzkovaním zdravotníckych 
zariadení nielen v Českej republike, ale tiež na Slovensku.

AGEL v troch nemocniciach
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Ladislav Vodička:  Řidič, ten tvrdej chleba má „...Jednou sis tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát, chce to jen pevnou vůli a kus      
 svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí, to ví i každej řidič sváteční.“...

Chedos znamená kúsok domova na cestách Európy

„Kamióny značky Chedos 
už 22 rokov jazdia po cestách 
Európy. Spoločnosť CHEMO-
SVIT CHEDOS, s. r. o. má 
centrálu vo Svite a v súčasnosti 
jej „flotilu“ tvorí okolo 60 ka-
miónových súprav a náklad-
ných vozidiel značiek ťahačov 
SCANIA, VOLVO, DAF v pre-
vedení Eur6, EurEEV5 a Eur5, 
teda v najvyšších ekologických 
triedach. Od minulého roku je 
možné nakupovať kamióny len 
v najvyššej triede Eur6 a práve 
v  súčasnosti chystáme veľkú 
výmenu kamiónov s dodaním 
v januári 2016. Čo sa týka ná-
vesov, máme viacero značiek, 
ale základom sú značky Berger, 
Krone a Schmitz Cargobull,“ 
uviedol Ing. Michal Dida, 
riaditeľ spoločnosti Chedos 
a  dodal, že okrem už spo-
menutých štátov sa kamióny 
Chedosu pohybujú po celej 
Európe a stretnúť ich môže-
me aj v Belgicku, Slovinsku, 
Španielsku, občas aj v Portu-
galsku. Ako povedal, svet sa 

Vždy človeka poteší, keď na cestách v zahraničí zrazu „stretne“ kúsok domova. Už viac-
krát sme nielen na cestách, ale aj na veľkých odpočívadlách popri diaľniciach vo Fran-
cúzsku, Taliansku, Nemecku, Rakúsku či Holandsku natrafili na kamiónové súpravy, 
nesúce označenie Chedos. Pár nezáväzných slov s vodičmi, pár úsmevov. Vždy, keď sa 
s týmito chlapcami stretnem ďaleko za hranicami našej domoviny, napadnú ma slová 
piesne Ladislava Vodičky: Řidič, ten tvrdej chleba má... A ešte vo mne zostáva dobrý 
pocit, že našu firmu spod Tatier pozná celá Európa a kvalitnými súpravami sa ničím 
nelíšia od tých vraj vyspelých štátov a rôznych svetových značiek. 

otvoril, sme v Európskej únii. 
„Už nie sme len Slovensko a aj 
my si môžeme vyberať prácu 
v celej Európe. Zdá sa však, že 
veľa ľudí si to neuvedomuje,“ 
doplnil Ing. Dida. 

Otvorenie Európy aj pre 
malé Slovensko však prinies-
lo dopravcom nejednu výzvu. 
Dnes musí každá dopravná 
firma investovať a  vytvárať 
európske podmienky. Náro-
ky sa zvýšili nielen na kva-
litný dopravný, teda výrobný 
prostriedok, ale aj na orga-
nizáciu riadenia a najmä na 
ľudí, zamestnancov, ktorí na 
najmodernejších kamiónoch 
pracujú, teda na vodičov.

„Sme si vedomí toho, že sme 
nástupcovia Československej 
automobilovej dopravy, ktorú 
si ešte mnohí pamätajú pod 
skratkou ČSAD. Jedine tieto 
firmy robili kamiónovú dop- 
ravu a  nikto iný vlastne ani 
nevedel, ako sa to robí. Vte-
dajší vodiči ČSAD postupne 
prešli od V3S-iek cez vyklá-

pače až po vodičov kamiónov 
či autobusov. Darmo si myslí-
me, že vodiči kamiónov prídu 
hotoví a všetko vedia. Nie je 
to tak. Musíme ich vychovať 
a firma je silná hlavne preto, 
lebo to dokáže. To je asi tá 
najdôležitejšia myšlienka, čo 
Chedos robí a na čom stavia,“ 
prezradil Ing. Dida a doplnil, 
že nájsť dobrého a zodpoved-
ného vodiča kamiónu nie je 
vôbec ľahké.

„Dnes sa na vodiča pozerám 
inak, ako keď bolo vodičov dos- 
tatok. Chodili tu masy ľudí 
a vyberalo sa pomerne ľahko. 
Karta sa ale trochu otočila, 
svet sa otvoril. Je veľmi dôleži-
té, aby sa investovalo do vozi-
diel a keďže vodič je odborník, 
vidí, aké máme autá a náve-
sy. Prečo návesy? Lebo každý 

dobrý vodič vie, že kvalitný 
náves bude jednoduchšie ob-
sluhovať, že je novší a bezpeč-
nejší, vybavený lepšími upína-
cími prvkami, ktoré uľahčujú 
prácu vodičom. Rovnako bude 
mať vozidlo aj nižšiu spot-
rebu. A vodič to všetko vidí. 
Ďalším dôležitým faktorom, 
okrem mzdy, ktorú dostáva je, 
že príde do spoločnosti, ktorá 
sa o neho postará. Od odevu 
až po kvalitný dopravný, teda 
výrobný prostriedok. To dnes 
Chedos dokáže ponúknuť za-
mestnancom, pretože si uve-

domujeme, že táto práca nie 
je vôbec ľahká a  je náročná 
nielen na psychiku.“ 

Zmeny vo firme spočiat-
ku spôsobovali problémy, 
pretože rovnako ako ľudia 
všeobecne, aj zamestnanci si 
mysleli, že všetko bolo dobre, 
fungovalo a pýtali sa, načo sú 
aké zmeny? Až neskôr, keď sa 
už všetky uskutočnili, aj vodi-
či si uvedomili, že v podstate 
je tu systém, ktorý garantuje  
zlepšenie práce vodiča. Vodič 
v Chedose už nevypisuje ani 
„stazku“, má len komunikač-
nú konzolu vo vozidle a zaz- 
namenáva, kedy tovar vyložil 
a  kedy naložil. Informáciu, 
na akú zákazku má ísť, dosta-
ne elektronicky, to sa týka aj 
informácie o  trase a  tak má 
vytvorené tie najlepšie pod-

mienky, aby sa venoval ria-
deniu vozidla podľa pokynov 
dispečera a dodržiaval prácu 
vodiča podľa platnej legis-
latívy v Európe. Vodič musí 
mať profesionálne správanie, 
počnúc slušnosťou, čistotou 
až po starostlivosť o pridelený 
majetok a bezpečnosť tovaru. 
A  keďže je táto firma pro-
fesionálna,  hľadá profesio- 
nálnych ľudí, o ktorých sa po-
stará a ktorí tu majú dlhodo-
bú perspektívu. 

„Dôraz kladieme na zákaz-
níka a  bezpečnosť prepravy 

jeho tovaru a samozrejme na 
samotných vodičov. Je to ťažká 
práca, vyžaduje sústredenie, 
zodpovednosť nielen v cestnej 
premávke, ale aj za tovar. Na 
druhej strane, keď sa vytvoria 
dobré podmienky pre prácu 
a ľudia to pochopia, dá sa to 
zvládnuť. Aj vodiči musia ve-
dieť, že je to ich povolanie. Keď 
si aj doma vytvoria dobrú klí-
mu, pretože to treba nastaviť, 
o svoju rodinu sa dokážu po-
starať, lebo príjem je slušný.“

Šancu pracovať ako vodič 
so zaujímavým mzdovým 
ohodnotením pritom majú 
aj ľudia, pre ktorých vzdela-
nie nebolo to najdôležitejšie. 
Rozhodujúca je chuť a snaha, 
chcieť sa naučiť a byť profe-
sionál. „Keď hovoríme, že sa 
o ľudí postaráme, zaučíme ich 

a na oplátku vyžadujeme po-
žadovaný výkon, je to hlavne  
preto, že chceme adekvátne 
výsledky. Dnes, keď k  nám 
príde mladý chlapec, ktorý 
má všetky papiere v poriadku, 
dokážeme sa o neho postarať 
tak, že minimálne za mesiac 
a maximálne za tri mesiace je 
z neho vodič, ktorý sadne do 
vozidla a môže ísť so súpra-
vou do Európy. Zdá sa to ako 
klišé, keď to hovorím, ale som 
na to hrdý, že tento kolektív to 
dokáže. Pretože zobrať 40-to-
novú súpravu a sadnúť do nej, 

nie je celkom samozrejmosť. 
Nehovoriac, že vodič musí byť 
odvážny a nakoniec aj trošku 
bohém, ale odkázaný vo veľkej 
miere sám na seba,“ prezradil 
Ing. Dida.

Svet sa otvoril Slovensku 
a Slovensko svetu. To si však 
vyžaduje aj ovládanie aspoň 
základov cudzích jazykov. 
Podľa názoru Ing. Didu, s ja-
zykovou vybavenosťou ľudí je 
dosť veľký problém a dodnes 
akosi nepocítili, že jazyky 
učia už v základných školách. 
„Naši vodiči možno časom 
pochytia základnú slovnú zá-
sobu. Keď je jazykovo zdat-
ný vodič niekde na vykládke, 
nakládke v  Európe a  ovláda 
aspoň základy a dohovorí sa, 
môže sa slušne dohodnúť a má 
menšie prestoje pri práci. Mys-
lím si, že  jazyky treba inten-
zívne učiť deti od základnej 
školy. Je jedno, na akú úroveň 
sa dostanú, akonáhle prídu do 
práce, budú rozvíjať tu svoju 
úroveň. Keď budú v  rôznych 
logistických centrách a  fir-
mách Európy ovládať tých 
sto potrebných slovíčok, bez 
problémov sa dohovoria“. 
Na našu otázku, či vodiči 
Chedosu nemajú problémy 
s migrantami, sme sa dozve-
deli, že ostatné roky do Veľkej 
Británie nechodia. „Takéto 
incidenty boli na týchto hrani-
ciach vždy. Pred 3 až 6 rokmi 
sme ich zaznamenali aj my, 
ale potom sme tieto cesty ob-
medzili. Nové investície do 
obnovy vozového parku, práve 
vo výbave návesov zabezpečia, 
že už nebudú chýbať antivan-
dal plachty, ktoré budú viac 
chrániť tovar našich zákazní-
kov a  prinesú väčší komfort 
a bezpečnosť pri preprave  pre 
našich vodičov. 

  www.chedos.sk
 Ľ. Rešovská

Všetky regionálne knižnice 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK sa 27. októbra zapojili 
do Dňa Prešovského kraja 
bezplatným zápisom nových 
čitateľov a  odpustením po- 
kút za oneskorené vrátenie 
vypožičaných kníh a  iných 
dokumentov. Sedem knižníc 
v  Prešove, Poprade, Barde-
jove, Starej Ľubovni, Humen-
nom, vo Svidníku a Vranove 

nad Topľou v  tento deň 
navštívilo 2 004 čitateľov a 
spolu pripravili 23 podujatí. 

Počas Dňa Prešovského 
kraja sa do knižníc zapísalo až 
448 nových čitateľov, polovica 
priamo v  krajskom meste. 
Celkovo knižnice počas Dňa 
Prešovského kraja odpustili 
sankcie vo výške takmer 600 
eur. Najvyššia odpustená po-
kuta dosiahla sumu 22,40 €. 

Do knižníc prišlo 450 nových čitateľov
Za úspech žiaka na súťa-

ži, olympiáde či na medzi-
národnom projekte, príde 
odmena jeho škole. Minis-
terstvo školstva v najbližších 
dňoch rozdelí školám 483 ti-
síc eur za úspechy žiakov na 
súťaži,  olympiáde či medzi-
národnom projekte. Peniaze 
môžu školy použiť na odme-
ňovanie učiteľov, ktorí pripra-
vovali žiakov, nákup didaktic-

kej techniky a učebných po-
môcok, na úhradu nákladov 
pobytu žiakov na súťažiach 
alebo na aktivity, súvisiace 
s  účasťou školy v  medziná-
rodných projektoch. Zo škôl 
neštátnych zriaďovateľov zís-
kalo maximálny počet bodov 
Cirkevné gymnázium sv. Mi-
kuláša St. Ľubovňa, ktoré do-
stane 5 400 €. Celkovo bolo 
vyhodnotených 628 škôl.

Takmer pol milióna eur školám
V detskom centre Domček 

na Starom trhu v Kežmarku 
sa v  utorok 17. novembra 
o 10. h uskutoční kurz nose-
nia detí pod názvom Nosenie 
je krásny vzťah. Nielen ma-
mičky, ale aj ockovia, babičky 
a dedkovia sa dozvedia prečo 
dieťa nosiť, psychologické as-
pekty nosenia, otázky a mýty 
o  nosení detí, ako správne 
nosiť a prehľad pomôcok na 

nosenie. Okrem teórie je sú-
časťou kurzu nácvik viazania 
a účastníci budú mať možnosť 
vyskúšať si rôzne šatky a nosi-
če. Bližšie informácie a prih- 
láška na info@domcekdc.sk, 
kontakt Mgr. Adriana Kráľo-
vá, t. č. 0907 492  667. Kurz 
organizuje detské centrum 
Domček v  spolupráci s  ob-
čianskym združením Brmo-
lec Kežmarok.

Nosenie je krásny vzťah
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Sychravá tretia októbrová 
sobota vo Vysokých Tatrách 
nenúkala veľa príležitostí na 
zmysluplné trávenie voľného 
času. Vymeniť teplo domova 
za chladné múry TKC v Tat-
ranskej Lomnici - to si veru 
žiadalo značnú dávku odvahy 
i sebazaprenia. Domáci vedia, 
o čom to je... Napriek tomu 
ľudia prišli a o 19. h sa stali 
svedkami nevídaného come-
backu legendárnej tatran-
skej kapely Fanatic. Dnes už 
päťdesiatnici rozbalili novo 
zakúpené nástroje, zapojili 
zvukový aparát, oprášili staré 
skladby a dali koncert, ktorý 
doslova rozohrial prítomné 
publikum. Muzikanti museli 
pridávať hneď niekoľko skla-
dieb, lebo nenásytní poslu-
cháči neustále žiadali zopa-
kovať ďalšie a ďalšie pesničky. 

Poďme ale pekne po po-
riadku. Mnohí z nás si pamä-
tajú druhú polovicu 70-tych 
rokov. Napriek normalizácii, 
rôznym zákazom a príkazom 
aj tak prenikli do vtedajšie-
ho Československa nahrávky 

špičkových svetových kapiel, 
ktoré výrazne ovplyvnili mla-
dých slovenských muzikan-
tov. Ani tatranskí chlapci ne-
boli výnimkou. Štyria  z nich 
už vo svojich 13-tich rokoch 
(boli vtedy šiestaci a siedmaci 
základnej školy!) založili ka-
pelu a pomenovali ju Fanatic. 
A začali hrať. Ale nielen to. 
Zároveň skladať hudbu i tex-
ty. Kapela Fanatic produko-
vala výhradne vlastnú tvor-
bu, čo bola v tejto dobe veľká 
vzácnosť i trúfalosť zároveň. 
„Nikdy sme nerobili nejakú 
angažovanú tvorbu,“ hovorí 
jeden zo zakladajúcich čle-
nov Milan „Mavo“ Kontrík 
a  pokračuje: „Vo vtedajšej 
dobe bola kultúra nasmero-
vaná tak, že vlastná tvorba 
vtedajším mocipánom doslova 
vadila. Chceli mať všetko pod 
kontrolou, preto organizovali 
smutno slávne prehrávky pre 
kapely, rôzne kontroly na kon-
certoch, atď. Išli sme si aj tak 
vlastnou cestou a nevzdali sa.“ 
Bútľavý strom, kto býva 
v ňom, často premýšľam. 

Návrat po 33 rokoch
Legendárna tatranská hudobná skupina Fanatic opäť na scéne

Možno že chrúst, vyšlo mi 
z úst, spí aj nespí tam.
Pekný je deň a ten dutý kmeň, 
sa vôbec neteší. 
Chrobák či vták či naopak to 
iste vyrieši.
Vták zobákom hrá na ten 
strom, cvrček cvrliká.
Do stromu blesk udrel a plesk, 
končí muzika.
Mravec, chrobák, vták aj zo-
bák žijú vzájomne, 
a  ten strom čo dutinu má, 
nechce nájomné.

To je pre ilustráciu jeden 
z textov kapely Fanatic k pes-
ničke Bútľavý strom. Je až 
na neuverenie, že skladateľ 
kapely Vilo Ferenčík zlo-
žil hudbu a texty k vyše 200 
vlastným skladbám! Napriek 
doslova rannému tínedžer-
skému veku sa kapele poda-
rilo v  tejto dobe dosiahnuť 
veľké veci. „Dvakrát sme 
účinkovali v Československej 
televízii, v  reláciách Lasto-
vička či Televízny klub mla-
dých,“ spomína frontman ka-
pely Vilo Ferenčík a dodáva: 
„Viac možností presadiť sa 
v éteri v tom čase ani nebolo. 
Radi a veľa sme koncertova-
li. Väčšinou v  kluboch, ale 
napr. aj v Poľsku na futbalo-
vom štadióne.“  Boli to pek-
né roky. V roku 1982 chlapci 
ukončili stredné školy a nas- 
ledovala vojenčina. A to bol 
koniec Fanaticu. Muzikan-
ti sa porozutekali na všetky 
strany. Kapela ukončila svoju 
činnosť.
Čo je v čom sa vidím?  
Čo je mojím zrkadlom?
V čom sú moje city?
Čo sa  rovná  mojím snom?
Hudbu robím vlastne,
nechcem robiť žiaden gýč.
Vkladám do nej svoje city,

som im vlastne pohonič.    
Hanbu robím stále,
je to pre mňa dobrozvyk.
Ľudia sa ma stránia,
som im vlastne protivník.
Trapas so mnou kráča,
ladí nám to obstojne.
Čo ty o tom môžeš vedieť,
veď si nebol na vojne.
(časť textu zo skladby Zrkad- 
lo).

Prešlo 33 rokov. Na jar 
2015 sa udialo niečo, čo Vilo 
Ferenčík popisuje takto: „Išiel 
som okolo hudobnín, bez aké-
hokoľvek úmyslu. A  povedal 
som si, že prečo nemám neja-
kú slušnú gitaru. Tak som tam 
vošiel a kúpil si jednu z naj-
lepších gitár, ktoré tam mali. 
A začal som hrať. Fakt ma už 
prestali baviť videá, filmy, po-
čítač a zistil som, že práve hrať 
a  tvoriť –  toto má pre mňa 
skutočný  zmysel. Oslovil som 
chalanov a tí ma nesklamali. 
Výsledkom je fakt, že sme opäť 
spolu.“

Obnovený Fanatic sa schá-
dza už 5 mesiacov. V repertoá- 
ri má zatiaľ 13 skladieb a pred 
sebou nové méty. „Čaká nás 
docvičiť veľa nových vecí, veď 

na papieri máme nachysta-
ných 200 vlastných skladieb, 
mnohé sme nikdy nehrali, 
ďalšie počula len úzka skupi-
na blízkych priateľov,“ hovorí 
basgitarista Mišo Labus a ďa-
lej prezrádza: „Máme ambíciu 
urobiť jedno kvalitné CD a sa-
mozrejme, účinkovať aj na ži-
vých koncertoch.“ 

Dvaja zo štyroch základ-
ných členov kapely pôsobia 
v  Bratislave. Vďaka moder-
ným technológiám dokážu 
spolu cvičiť aj na diaľku, ale 
samozrejme, chcú sa schá-
dzať čo najviac. Momentálne 
zháňajú vhodnú miestnosť na 
skúšanie.

Prvý koncert po 33 ro-
koch dopadol na výbornú. 
Ukázalo sa, že hudba i texty 
sú naozaj nadčasové. Nepo-
čuli sme žiadne odrhovač-
ky, žiadne kaleráby, žiadne 
prevzaté hity. Našej duši 
ulahodil pravý, rýdzi a nefal-
šovaný  tatranský big beat. 
Skupina Fanatic je naozaj  
späť. Teším sa na každé ich 
ďalšie vystúpenie. A  verte 
mi, že vôbec nie som sám!  
 Ján Bendík

Skupina Fanatic v roku 1977. Zľava: Ján Modla (gitara), La-
dislav Vyšný (basová gitara), Milan Kontrík (bicie) a Viliam 
Ferenčík (gitara).  Snímka: Ľudovít Pomffy 

Fanatic v roku 2015. Zľava: Matej Ferenčík (saxofón), Mi-
chal Labus (basová gitara), Milan Kontrík (bicie), Viliam 
Ferenčík (gitara) a Pavol Ryša (gitara). Snímka: Ján Bendík

S jedinečným projektom, 
ktorý podáva pomocnú ruku 
hlavne mladým mužom 
z  detských domovov, sme 
sa mali možnosť zoznámiť 
minulý týždeň počas Dňa 
otvorených dverí. Dom na 
polceste vo Veľkom Slavkove 
je cirkevná organizácia, kto-
rá poskytuje sociálnu službu 
ľuďom bez domova a na je-
seň tohto roku začali nový 
projekt z  názvom Dom na 
polceste – rovnosť pre všet-
kých v  ňom. „Už 15 rokov 
sa snažíme prácou posúvať 
do života mladých dospelých 
mužov, o ktorých sa staráme. 
V projekte ide hlavne o to, aby 
sa oba naše ciele - vytvorenie 
pracovných návykov a vzdela-
nie tých, ktorí majú záujem, 
aby sa tento proces zosyste-
matizoval,“ uviedol Stanislav 
Gurka, riaditeľ Domu na pol-
ceste (na snímke). 

V svojich začiatkoch Dom 
na polceste poskytoval do-
mov všetkým, ktorí to pot- 
rebovali. Mužom, týraným 
ženám s deťmi či narkoma-
nom. Nebolo však možné 
pracovať so všetkými. Ne-
skôr sa vyprofilovali a dnes 
poskytujú domov mladým 
mužom z detských domovov, 
ktorí po dovŕšení 18 rokov 
musia detské domovy opus-
tiť a ostávajú na ulici. Nikto 

Dom na polceste podáva pomocnú ruku už pätnásť rokov
sa o nich nestará a nezaují-
ma. Mnoho dnes už kolegov 
a  spolupracovníkov prišli 
v  začiatkoch ako klienti do 
Domu na polceste. „Priamo 
v  Dome na polceste máme 
dnes 19 mladých mužov a ešte 
máme prenajaté byty, v kto-
rých býva ďalších 9 chalanov, 
kde ich jemne monitorujeme 
a sledujeme, ako sa im darí,“ 
povedal Stanislav Gurka. 

V Dome na polceste majú 
nulový prah pre prijatie no-
vých chlapcov. Veľmi ťažko 
sa podľa riaditeľa Gurku pra-
cuje s chlapcami, ktorí majú 
psychické poruchy a  nikde 
ich nechcú prijať. Často ostá-
vajú na ulici. „V našom do-
move je prijatý ten, kto potre-
buje pomoc a je na ulici. Dô-
ležité je, aby sme mali voľné 
miesto. Máme našu internú 
podmienku, ktorú sme si sta-
novili na 30 rokov, že do trid- 
siatky môžu u nás ostať, po-
tom by už mali byť sebestač-
ní a mali by sa vedieť o seba 
a svoju rodinu, ak sa pre ňu 
rozhodnú, postarať,“ vysvetlil 
Stanislav Gurka. Momentál-
ne sa však aj u nich nájdu vý-
nimky a v domove žije aj 54- 
ročný muž, ktorý potreboval 
pomoc. Začal úspešne absti-
novať a už rok žije vo Veľkom 
Slavkove. Hlavnou prioritou 
po prijatí do nového domova 

je aklimatizovať ich, musia sa 
začať starať sami o seba, na-
učia sa základné hygienické 
návyky, vybavia si doklady 
či dávky v  hmotnej núdzi. 
„Potom to ďalšie, čo od nich 
vyžadujeme, aby si osvojili 
pracovné návyky a  na tento 
účel  máme zriadené prevádz-
ky. Ide o  stavebnú činnosť, 
kde sa učia stavebné pomocné 
práce. Naučia sa každé ráno 
vstať, ísť do práce a venovať 
sa činnosti určitý čas. To im 
pomáha neskôr nájsť si inú 
prácu a zaradiť sa do života,“ 
povedala Jana Pindrochová 
z Domu na polceste. 

V  Dome na polceste sa 
snažia tých klientov, ktorí 
na to majú, viesť aj k  vzde-
laniu a mnohým sa podarilo 
zmaturovať, či vyštudovať 
vysokú školu. „Tým, u  kto-
rých vidíme, že majú poten-
ciál vzdelávať sa, pomôžeme 
a usmerníme ich, aby sa po-
sunuli. Máme tu ale aj takých, 
ktorí nemajú ukončené ani 
základné vzdelanie, avšak ni-
koho do ničoho netlačíme,“ 
dodala Jana Pindrochová. Tí, 
ktorí vyštudovali a majú vy-
sokoškolské vzdelanie, sú už 
v Dome na polceste zamest-
nancami. Niektorí si založili 
rodiny a žijú usporiadaným 
rodinným životom. 

Vo Veľkom Slavkove žijú 

klienti z  celého Slovenska. 
Vážia si každý finančný alebo 
vecný dar, aj vo forme potra-
vín, pretože sú naň odkáza-
ní a aspoň na pár mesiacov 
im uľahčí život. Minimálny 
finančný osoh je aj zo sta-
vebnej činnosti a  ich práca 
je ich najlepšou reklamou. 
„Oslovujú nás ľudia, ktorí sa 
dozvedeli, že naši chlapci ich 
susedom napríklad zatepli-
li dom a  boli spokojní s  ich 
prácou, alebo zrekonštruovali 

dom, či opravili strechu. Veľ-
mi si vážim majstrov, ktorí 
sú ochotní našich chlapcov 
popri svojej práci, v čase voľ-
na, niečomu priučiť. Spoznali 
sme ich a  prejavili toľko so-
ciálneho cítenia, že bez nich 
by sme to nemohli dotiahnuť 
tak ďaleko,“ uviedol Stanislav 
Gurka. Privítajú akúkoľvek 
pomoc odborníkov, ktorí by 
chceli remeslu priučiť aj pár 
chlapcov z Domu na polceste 
vo Veľkom Slavkove.  (pks)

Pozvánky
Hory a mesto

V kaviarni a čajovni U vlka 
v Starom Smokovci v rámci 
festivalu Hory a mesto pre-
mietnu dnes o 19. h francúz-
sky film Verím, že dokážem 
lietať. Vstupné 1 €.

Reprízy i premiéra
Spišské divadlo v Sp. No-

vej Vsi uvedie dnes o 19. h 
(Štúdio SD) hru V. Haima 
Valčík náhody (vstupné 2 €). 
V piatok o 19. h ponúkne di-
vákom predstavenie M. Gav- 
rana Všetko o mužoch (4 €) 
a v stredu 11. novembra o 19. h 
premiéru hry S. Mrožeka Ka-
rol (2 €).

Kvapka ľudskosti
8. ročník akcie Kvapka 

ľudskosti, zameranej na od-
ber krvi, sa bude konať v 
Kežmarku vo štvrtok 5. no-
vembra od 7. do 14. h. Sláv-
nostný program za účasti ofi-
ciálnych hostí začne o 10. h 
v spoločenskej miestnosti 
v budove riaditeľstva SOŠ, 
Garbiarska 1.

Harmónia duše
V Ľubovnianskej knižnici 

v Starej Ľubovni otvoria vo 
štvrtok 5. novembra o 16. h 
výstavu Harmónia duše II 
z tvorby členov Poprad klubu 
Sclerosis Multiplex. Vystave-
né budú práce Jána Pecucha 
– umelecké rezbárstvo, Stan-
ky Šimurdiakovej a Heleny 
Chlebovcovej – servítková 
technika. Výstava potrvá do 
27. novembra.

Taxi Teherán
V Kinoklube Film Europe 

Tatranskej galérie premietnu 
vo štvrtok 5. novembra o 19. h 
film Taxi Teherán (Irán, do 12 
rokov nevhodný). Vstupné  
3 eura.

Výstava fotoklubu
V Podtatranskej knižni-

ci v Poprade sprístupnia 
členskú výstavu fotoklubu s 
názvom ILP – FOTO 9. Ver-
nisáž sa uskutoční v piatok 
6. novembra o 17. h a bude 
obohatená kultúrnym progra-
mom. Výstava potrvá do  
2. januára 2016.

Amerika
Divadlo Alexandra Duchno-

viča z Prešova, mesto a Dom 
kultúry v Starej Ľubovni po-
zývajú na divadelné predsta-
venie Amerika na motívy ro-
mánu Franza Kafku v piatok 
6. novembra o 18. h. Kultový 
román Franza Kafku rozprá-
va príbeh šestnásťročného 
Karla Rossmana, ktorého ro-
dičia pošlú loďou do Ameriky, 
pretože v Európe mal pomer 
so staršou slúžkou. Po vy-
lodení v New Yorku prežíva 
vzostupy a pády, vďaka svo-
jej dôverčivosti voči ľuďom. 
Vstup voľný. 

Mandolína tour
Koncert Adama Ďuricu 

Mandolína tour sa uskutoč-
ní v Dome kultúry v Poprade 
v piatok 6. novembra o 19. h. 
Hudobným hosťom turné A. 
Ďuricu je Zuzana Smatanová. 
Vstupenky v cene 10 € si mô-
žete zakúpiť v MIK Poprad.

Koncert v galérii
V Tatranskej galérii v stre-

du 11. novembra o 19.30 h 
vystúpia kapely Bez ladu 
a skladu a Para. Obe si tento 
rok pripomínajú výročia (Para 
20, Bez ladu a skladu 30 ro-
kov od založenia) a oslávia 
ich na koncertoch spolu so 
svojimi fanúšikmi.  (red)
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Pozvánky

Koncom októbra sa v Kež-
marku konal ôsmy ročník 
Podtatranskej výstavy ka-
nárikov, na ktorej sa pre-
zentovali chovatelia nielen 
zo Slovenska, ale i  z Poľska 
a Čiech. Organizátori výsta-
vy spolupracujú už sedem 
rokov s poľskými chovateľmi 
z Noweho Targu, s ktorými si 
vymieňajú nielen skúsenosti 
v oblasti chovu, ale obohacujú 
si i výstavy, ktoré organizujú. 
Na unikátnej medzinárod-
nej Podtatranskej výstave sa 
prezentovalo 41 vystavovate-
ľov, z toho 12 z Poľska, dvaja 
chovatelia z Čiech a ostatok 
zo Slovenska. Väčšina vys- 
tavovateľov je registrovaná 
v  Klube farebných a  posta-
vových kanárikov, ktorý bol 
pred tromi rokmi obnovený 
a tento rok si pripomína 35. 
výročie založenia. Minulého 
roku bolo sídlo klubu prelo-
žené do Kežmarku, nakoľko 
bola uzatvorená družobná 
spolupráca s Poľským zväzom 
chovateľov exotického vtáctva 
a kanárikov.

Na výstave bolo prezento-
vaných 480 posudzovaných 

Podtatranská výstava kanárikov v Kežmarku
kanárikov, 20 výstavných an-
duliek a celkovo si návštevní-
ci mohli pozrieť viac ako 200 
vtákov. „Okrem kanárikov, 
ktoré boli vystavené podľa 
druhov –  farebné kanáriky, 
postavové kanáriky a krížence 
–  kanáriky krížené s  našimi 
vtákmi, si návštevníci mohli 
pozrieť drobné exotické vtáct- 
vo a dokonca aj hovoriaceho 
papagája Žako, ktorý mal za 
úlohu prihovoriť sa a prilákať 
hlavne detského návštevní-
ka,“ uviedol Karol Podolin-
ský, organizátor a  chovateľ. 
Kežmarok je známy tým, že 
dlhé roky organizuje výsta-
vu a  preslávil mesto nielen 
u domácich, ale i v zahraničí. 
Nádherné kanáriky sa roz-
deľujú na dva druhy – sväté 
- lipochromové kanáriky (sú 
vo farbách bielej, žltej a čer-
venej) a tmavé kanáriky, tzv. 
melaninové (čiernej, hnedej, 
izabelovej a  modrej rady). 
„U chovateľov kanárikov ide 
o  srdcovú záležitosť, každý 
chovateľ je hrdý na každý kus, 
ktorý odchová. Choval som 
veľký počet rôznych druhov 
kanárikov, pretože organizu-

jem tieto výstavy a chcem, aby 
bol aj sortiment pestrý. Je to 
propagačná výstava na úrov-
ni, ktorá nemá na Slovensku 
obdobu,“ povedal Karol Po-
dolinský. Na výstave nechýbal 
unikátny kanárik chovateľa 
Karola Podolinského, s  kto-
rým sa zúčastnil na medziná-
rodnej výstave v Holandsku, 
kde bolo vystavených 25 000 
kanárikov. Práve ten jeho 
„malý“ kanárik žltohnedej 
rady zo Slovenska priniesol 
ocenenie v podobe striebor-
nej medaily. „Bolo to také 
zadosťučinenie. V  januári sa 
nám podarilo zúčastniť sa ce-
losvetovej výstavy a získali sme 
medailu. Čo sa týka kvality, je 
to najlepšie ohodnotený vták 
na Slovensku,“ dodal s úsme-
vom jeho majiteľ. Laikovi sa 
môžu zdať všetky kanáriky 
rovnaké, ale skúsené oko 
chovateľa a  posudzovateľa 
vidí rozdiely. Na súťažiach sa 
posudzujú rôzne kritériá, ako 
farba, kondícia a iné. V Kež-
marku posudzovali poľskí 
hodnotitelia kvôli objektivite. 
Kanárik je maličký, príjemný 
a spievajúci spoločník. Pod-
ľa Podolinského ide o väčšiu 
kópiu kanárika záhradného, 
alebo stehlíka, ktorého ľudia 
bežne v kŕmidlách prikrmu-
jú. „Výstava priniesla ten naj-
krajší pohľad na kombinácie, 
pestrosť, rozmanitosť a rôzno-
rodosť farieb. Zámerom bolo 
aj tento rok propagovať viaceré 
druhy kanárikov, so zreteľom 
na množstvo variánt chova-
ných doma i  v zahraničí,“ 
priblížil organizátor výstavy. 
Podľa Podolinského je dnes 
problém s  mladými chova-
teľmi. Nedarí sa im prilákať 
mladých ľudí, aby sa venovali 
chovu tohto malého spevavca. 

„Aj táto výstava je realizovaná 
nielen pre chovateľov, ale aj pre 
školy. Chceli by sme zorganizo-
vať pre žiakov zájazd na výs- 
tavu do Poľska, ktorá sa bude 
konať v Nowom Targu v škole, 
ktorá  je už tretí rok naklonená 
tomuto športu.“ Ako uviedol 
skúsený chovateľ,  staršie roč-
níky majú záujem o prírodu, 
ale jedným dychom dodá-
va, že pri prikrmovaní v kŕ-
midlách, umiestnených na 
balkónoch či záhradách ľudia 
narobia viac škody ako osohu. 
„Chcem vyzvať priaznivcov 

prikrmovania, aby nekŕmili 
celoročne, ale iba v zime a aj to 
iba počas najväčších mrazov. 
Vtáctvo po celoročnom kŕme-
ní spohodlnie, priberá a to sa 
nepriaznivo podpisuje pod 
reprodukciu – rozmnožovanie 
vtákov. Ľudia si neuvedomujú, 
že vtáčiky sa potom nemusia 
snažiť hľadať potravu. V dob-
rom si myslia, že pomáhajú, 
ale škodia prírode. Ak sa vtáky 
naučia, že si v kŕmidle alebo 
búdke nájdu potravu po celý 
rok, načo sa snažiť,“ dodal 
chovateľ.  (pks)

V  Ľubici sa 15. –  16. ok-
tóbra uskutočnil 5. ročník 
celoslovenskej odbornej 
súťaže O  najlepšie lístkové 
cesto a výrobky z neho, ktorú 
v spolupráci s Úniou priemy-
selných pekárov Slovenska 
a Štátnym inštitútom odbor-
ného vzdelávania na výbornej 
úrovni pripravila Stredná od-
borná škola, Kušnierska brá-
na v Kežmarku. Zúčastnilo sa 
jej deväť družstiev stredných 
odborných škôl z Bratislavy, 
Banskej Bystrice, Topoľčian, 
Nitry, Krupiny, Pruského, 
Košíc, Levoče a Kežmarku.

Tohtoročná súťaž sa nies-
la v  intenciách Svetového 
dňa potravín a  podporila 
projekt www.podpormere-
mesla.eu, ktorého hlavným 
cieľom je dať do povedomia 
žiakom končiacim ZŠ, res-
pektíve ich zákonným zá-

Kežmarčanky pripravujú najlepšie lístkové cesto
stupcom, dôležitosť odbor-
ného vzdelávania a prípravy 
a  taktiež podporiť rozvoj 
medzi zamestnávateľom 
a strednou odbornou školou. 
Celý projekt je financova-
ný z  finančných prostried-
kov švajčiarskeho finanč-
ného mechanizmu prost- 
redníctvom Úradu vlády SR 
v  rámci programu švajčiar-
sko-slovenskej spolupráce.

Žiaci učebných odborov 
cukrár, pekár a kuchár súťa-
žili v  kategórii jednotlivcov 
a  dvojčlenných družstiev. 
Úlohou každého účastníka 
bolo pripraviť cesto z  2 kg 
múky a upiecť z neho výrob-
ky. Okrem povinných  kusov 
súťažiaci mali vytvoriť výrob-
ky podľa vlastnej fantázie, kde 
mohli prejaviť svoju kreativi-
tu a  invenciu. Podmienkou 
však bola ich realizovateľnosť 
v bežnej praxi. Priebeh príp- 
ravy a hotové výrobky podľa 
zaužívaných medzinárod-
ných princípov pre pekárske 
výrobky z klasického lístko-
vého a  plundrového cesta 
hodnotila odborná komisia. 
O  celkovom poradí  rozho-
dovala presnosť práce, vzhľad 
výrobku, originalita tvaru, 
prípadne chuť (u  plnených) 
a úprava povrchu.

Spomedzi deviatich súťaž-
ných družstiev porotu najviac 
presvedčilo a  hlavnú cenu 

Pekársky workshop v Beluša 
Foods, s. r. o., spojený s uby-
tovaním a  wellnes relaxom, 
si v  5. ročníku celosloven-
skej súťaže odnieslo družstvo 
zo Strednej odbornej školy 
Kušnierska brána Kežmarok, 
ktoré na súťaž výborne prip- 
ravili majsterky odbornej vý-
chovy pod vedením Mgr. Má-
rie Marhefkovej. V súťaži jed-
notlivcov zvíťazila v kategórii 
výroby klasického lístkového 
cesta Veronika Lenhard-
tová zo SOŠ Krupina pred 
Dominikou Smolenovou zo 
SOŠ Kušnierska brána Kež-
marok a Natáliou Makkaio- 
vou z  Hotelovej akadémie 
v Košiciach.  V kategórii vý-
roby plundrového cesta naj-
viac presvedčila Petra Fuda-
lyová zo SOŠ Kušnierska brá-
na Kežmarok, druhé miesto 
obsadil Dominik Dvorský zo 
SOŠ Pod Bánošom Banská 
Bystrica a tretie Andrea Mig-
lierini zo SOŠ gastronómie 
a hotelových služieb Bratisla-
va. Mimoriadnu cenu pred-
sedu Únie priemyselných pe-
károv Slovenska, ktorá bola 
garantom súťaže a  prispela 
hodnotnými vecnými cena-
mi pre všetkých účastníkov 
a  víťazov, odborná komisia 
udelila družstvu SOŠ Majstra 
Pavla Levoča. Organizáciu 
a úroveň súťaže vysoko oce-
nil a víťazov jednotlivých ka-

tegórií diplomami, pohármi 
a  vecnými cenami odmenil 
nestor slovenského pekárst- 
va, úspešný autor mnohých 
odborných učebníc pre pot- 
ravinárske odbory a odborný 
garant súťaže  Ing. Vojtech 
Szemes, CSc.. Poukázal na 
to, že mnohé výrobky žia-
kov môžu prebrať do svojho 
výrobného programu spra-

covateľské firmy s  reálnou 
šancou úspechu u spotrebite-
ľov. Vyslovil úprimné poteše-
nie nad tým, že v Kežmarku 
pokračuje pekárska tradícia, 
ku ktorej sa hrdo hlási, na-
koľko tovarišské roky prežil 
u pekárskeho majstra Štefana 
Grondžáka v pekárni na To-
várenskej ulici. 

 Mgr. Ján Angelovič

Janko Hraško
V popradskom Dome kul-

túry v nedeľu 8. novembra 
o 10. h uvedie divadlo Com-
media Poprad predstavenie 
pre deti Janko Hraško. Vstup-
né 1,50 €. Predaj vstupeniek 
v Mestskej informačnej kan-
celárii Poprad.

Tvorivé dielne
Tatranská galéria pripravila 

pre rodiny s deťmi Nedeľné 
tvorivé diele. Uskutočnia sa 
8. novembra od 14. do 16. h 
v Elektrárni TG v Poprade.

Emilián Cvengroš
V Kaštieli v Smižanoch 

otvorili 30. októbra výstavu vý-
tvarných diel Emilián Cveng- 
roš „80“ pri príležitosti život-
ného jubilea autora. Pred-
stavuje tvorbu E. Cvengroša, 
rodáka z Markušoviec, ktorý 
takmer celý život pracoval 
ako rušňovodič, čo sa od-
zrkadľuje aj v jeho dielach. 
Výber celoživotnej tvorby ju-
bilujúceho autora ponúkajú 
priestory Kaštieľa v Smiža-
noch do 27. novembra.

Darček
S divadelnou komédiou 

Darček vystúpia hlavnej úlo-
he Jozef Pročko a Andrea 
Profantová v Dome kultúry 
v Starej Ľubovni vo štvrtok 
12. novembra o 19. h. Vstup-
né 10 €, v predpredaji 9 €. 
Predpredaj v DK, rezervácie 
na t. č. 052/432 18 93 alebo 
na maros.matolak@staralu-
bovna.sk. V DK v Poprade 
uvedú komédiu Darček v pia-
tok 13. novembra o 19. h. 
Vstupné 9 €. 

Vianočný galakoncert
Zažiť vianočnú atmosféru 

v predstihu v tónoch ľudovej 
vianočnej muziky môžete 
na vianočnočnom galakon-
certe Kandráčovcov v pia-
tok 4. decembra o 18. h  
v Dome kultúry v Starej Ľu-
bovni. Hosťami budú Or-
chester Jula Selčana, Monika 
Kandráčová, Anna Poráčová 
a Veronika Šoltysová-Ra-
badová. Výťažok z koncer-
tu bude venovaný deťom 
z Domu sv. Anny v Starej Ľu-
bovni. Vstupné v predpredaji 
15 a 16 €, na mieste 18 €. 
Predpredaj www.ticket-art.sk. 

Helloween v CVČ
CVČ v Levoči pozýva dnes 

od 13. do 16. h na Hello- 
ween. Návštevníkov čaká 
výroba lampášov i strašidiel 
a tiež premietanie strašidel-
ných rozprávok. Na záver 
popoludnia bude diskotéka 
v kostýme strašidla.

Zmenil tvár Šanghaja
Režisér Ladislav Kaboš, 

autor úspešných dokumen-
tov Všetky moje deti a Farby 
piesku, po dvoch mesiacoch 
znova príde do Kežmarku. Vo 
štvrtok 12. novembra o 19. h 
v kine Iskra v rámci premie-
tania filmového klubu uvedie 
svoj ďalší dokumentárny film 
Zmenil tvár Šanghaja (prís- 
tupný mládeži od 12 rokov). 
Sprievodnými akciami budú 
výstava Portréty Ladislava 
a Juraja Hudeca z ateliéru 
sochára Laca Saba a prezen-
tácia publikácie L. Kaboša 
a S. M. Kabošovej Ladislav 
Hudec – otec ázijských mra-
kodrapov. Vstupné 3,50 €, 
pre držiteľov platných klubo-
vých preukazov 2 €. Lístky 
v predpredaji online na www.
kinoiskra.sk alebo pred pre-
mietaním v pokladni kina. 
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Najnovšia technológia 
ohrevu vody

Tepelné čerpadlo využíva na ohrev vody obnoviteľnú energiu zo vzduchu. 
Dodaná energia sa vďaka tomu viac ako strojnásobí a zabezpečí ohrev vody 
až do teploty 65°C.

Tepelné čerpadlo TEC TM získalo už niekoľko prestížnych ocenení od viacerých 
odborných združení doma i vo svete a disponuje nielen prívlastkom vyrobené, 
ale i vyvinuté na Slovensku.

Produktovú radu tvoria tepelné čerpadlá s objemom zásobníka 220 alebo 300 
litrov s prehľadnou a jednoduchou elektronickou reguláciou s LCD displejom. 

Tepelné čerpadlo pre ohrev teplej vody TEC TM

4x úspornejšie
ako tradičný 
ohrev vody

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.
Hlavná 1, 058 01 Poprad
Člen skupiny STIEBEL ELTRON

Tel.: +421 52 7127 151 
E-mail: predaj@tatramat.sk
www.tatramat.sk

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť

Dlhá životnosť

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba

Reálne hodnoty po roku od 
spokojného zákazníka
Štvorčlenná domacnosť - štyria dospelí
Inštalované zariadenie: TEC 220 TM

Ročná spotreba teplej vody - 54 m3

Ročná doba ohrevu - 1716 hod.
Ročná spotreba el. energie - 875,5 KWh
Cena za kWh el. energie - 0,14 €
Ročná spotreba na ohrev v € - 122,5 €

Mesačná spotreba na ohrev v €

10,21 €
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20:30  Najlepšie počasie
20:35  Moja mama varí
 lepšie ako tvoja - špeciál
22:00  Operácia Zlomený šíp
00:25  Istá obeť
02:15  Noviny TV JOJ
03:05  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
03:50  Sladký život

05:15  Jazdi Hlavou
05:20  Správy RTVS
06:10  Góly - body - sekundy
06:25  Vták Gabo
06:35  Máša a medveď
06:40  Včielka Maja 
06:50  Šťavnatý vŕšok
07:15  Červíčkovia
07:25  Požiarnik Sam IX.
07:35  Franklin a priatelia
07:50  Veselá farma III.
08:10  Lilly, malá čarodejnica
08:30  Fidlibum
09:00  Trpaslíci
09:30  Daj si čas
10:00  Lekári z ostrovov
10:50  Hudba - Made
 in Slovakia
11:20  On air
11:45  Jazdi Hlavou
12:05  Toskánska vášeň
13:35  History
13:45  Blázni zo štadióna
15:20  Milujem Slovensko
16:45  Víkend
17:20  Cestou necestou
17:55  Postav dom, 
 zasaď strom
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:25  Nečakané stretnutia
21:15  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:50  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:35  Hudba - Made 
 in Slovakia
23:05  Blázni zo štadióna
00:30  Elisa z Rivombrosy
02:10  Toskánska vášeň

07:15  Národnostné správy
07:25  Tempo
07:40  Profesionál
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
08:55  History
09:00  Pred rokmi...
09:25  Československý 
 filmový týždenník
09:50  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
10:15  Cesta
10:45  Ambulancia
11:10  Piloti
11:40  Vat
12:05  5 minút po dvanástej
13:05  Od veci
13:45  Kvarteto
14:10  Európska liga - zostrihy
14:40  Magazín Ligy majstrov
15:15  Kapura
16:00  Farmárska revue
16:20  Halali
16:35  Separé
16:45  Test magazín
16:55  Necelebrity
17:15  Hokej 
 - Nemecký pohár
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Dita Saxová
21:55  Anjeli strážni
22:25  Neznáme dejiny 
 Spojených štátov
23:25  Príbuzenstvo

22:45  Od veci
23:10  Slovensko 2.0
01:05  Správy RTVS
01:50  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:40  Búrlivé víno
10:00  Kukučka
11:05  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa XI.
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Superstar
01:35  Superstar - Rozhodnutie
02:00  Upírske denníky
02:55  Hrozba z temnoty
03:40  Komisár Rex

04:15  Áno, šéfe!
05:05  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
07:20  Súdna sieň
09:40  Divoké kone II.
11:00  Sladký život
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci 
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
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Česko Slovensko 
 má talent
22:10  Svet podľa evelyn
22:50  Áno, šéfe!
00:10  Hawaii 5.0
01:05  Modrí templári
02:05  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
03:00  Noviny TV JOJ
03:45  Sladký život

04:35  Správy RTVS
05:20  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  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 
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou

04:15  Svet v obrazoch
04:40  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
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 
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
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  Postav dom, 
 zasaď strom
15:10  Slovensko v obrazoch
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
20:25  Liga majstrov
22:50  Liga majstrov - zostrihy
00:10  Medicopter 117
01:00  Komisár Montalbano
02:45  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus zdravie
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Včielka Maja
07:35  Máša a medveď
07:40  Vták Gabo
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Cítim
09:00  Rodák
09:55  Svet zhora
10:25  Národnostný magazín
10:55  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Senior klub
12:00  Živá panoráma
12:35  Neznámy holokaust
13:25  Muž, ktorý zachránil 
 svet
14:30  Umenie 2013
15:00  Pred nežnou
15:35  Maďarský magazín
16:00  Svet zhora
16:25  Chuťovky z „Tourovky
16:30  Necelebrity
16:35  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  History
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus spotrebiteľ
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
19:00  Trpaslíci
19:05  Včielka Maja 
19:15  Šťavnatý vŕšok
19:40  Zázračný miniateliér
19:45  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Divoká Amerika
20:55  Smrť pri Lampeduse
21:40  Gen.sk
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+

TELEVÍZNY PROGRAM 4. 11. 2015 - 10. 11. 2015Streda
4. 11. 2015

Štvrtok
5. 11. 2015

14:35  Slovensko chutí
15:05  Taxík
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
20:25  Nevera po slovensky
21:35  Matka, pomôž mi
23:15  Reportéri
23:45  Murdochove záhady
00:35  Medicopter 117
01:20  Matka, pomôž mi

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus spotrebiteľ
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Včielka Maja
07:35  Máša a medveď
07:40  Vták Gabo
07:50  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Salaš bez fujary spí
08:55  Rozmar starej dámy
09:40  Portréty
10:05  Svet zhora
10:25  Maďarský magazín
10:55  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Televízny klub 
 nepočujúcich
12:00  Živá panoráma
12:25  Divoká Amerika
13:10  Smrť pri Lampeduse
13:55  Verný ideálom 
 - Viliam Šalgovič
14:35  Od veci
15:00  Pred nežnou
15:25  ArtSpektrum
15:30  Rómsky magazín
16:00  Svet zhora
16:25  Chuťovky z „Tourovky
16:30  (Ne)celebrity
16:40  Tempo
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Národnostné správy
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus právo
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Tradičná medicína 
 vo svete I.
20:45  Futbal - Európska liga
23:00  Vat
23:30  Polícia
23:40  Profesionál
00:00  Noc v archíve

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:55  Rodinné prípady
11:50  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa XI.
16:00  NCIS 
16:56  Hra o Niké

17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
18:00  Rodinné prípady
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 
01:10  Sherlock a Watsonová
02:05  Lovec zločincov
03:05  Upírske denníky

04:25  Áno, šéfe!
05:15  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
07:30  Súdna sieň
09:35  Divoké kone  II.
11:00  Sladký život
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci 
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
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  V siedmom nebi
22:50  Áno, šéfe!
00:00  Hawaii 5.0
01:00  Modrí templári
02:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:55  Noviny TV JOJ

04:30  Správy RTVS
05:35  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
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
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 
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
20:25  Milujem Slovensko
21:45  Cestou necestou
22:20  Večerné správy RTVS
22:30  Fargo
00:05  Nikto nie je dokonalý
01:20  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
02:05  Fargo

05:35  Polícia
05:50  Správy - Hírek

Piatok
6. 11. 2015

06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus právo
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Včielka Maja
07:35  Máša a medveď
07:40  Vták Gabo
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Ve Skalici na rínečku
09:10  Drevená figúrka
10:00  Svet zhora
10:25  Rómsky magazín
10:55  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Orientácie
12:00  Živá panoráma
12:30  Tradičná medicína 
 vo svete I
13:00  Mestá a tváre
13:25  Literatúra s náhubkom
14:30  Vat
15:00  Pred nežnou
15:25  Gen.sk
15:45  Hokej - Nemecký pohár
18:25  Bienále ilustrácií 
 Bratislava 2015
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Štúrovci
21:25  Família
21:55  Seraphine
00:00  Správy RTVS
00:50  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:55  Rodinné prípady
11:50  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa XI.
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Farma
21:50  Farma - duel
23:40  Bostonské vraždy
00:35  NCIS 
01:30  Odložený prípad
02:30  Sherlock a Watsonová
03:15  Dva a pol chlapa XI.
03:35  Teória veľkého tresku

04:15  Áno, šéfe!
05:05  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
07:25  Súdna sieň
09:35  Rodinné záležitosti
11:00  Sladký život
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci
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
20:25  Šport

Sobota
7. 11. 2015
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01:00  Správy RTVS
01:45  ArtSpektrum

04:00  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:45  Zajac Bugs a priatelia
07:10  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy II
07:35  Nové dobrodružstvá 
Toma a Jerryho
08:20  Scooby-Doo 
 a duch ostrova
09:55  Superstar magazín
10:20  Superstar
12:40  Superstar 
 - Rozhodnutie
13:15  Pán Božský
15:20  Korenie lásky
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Bournov odkaz
23:15  Bad Boys 2
02:25  Poslanie

04:30  Inkognito
05:35  Noviny TV JOJ
06:30  Krimi
07:00  Noviny TV JOJ
07:55  No, počkaj!
08:25  Rozprávková jazda
09:15  Dunston: Sám v hoteli
11:20  Svet podľa evelyn
12:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:05  Dvojičky
13:50  Inkognito
15:20  Uviaznutí v raji
17:20  Česko Slovensko 
 má talent
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Dvojičky
21:15  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
22:45  To bol zajtra žúr
01:10  Zóna smrti
03:10  Noviny TV JOJ
03:50  Inkognito

05:25  Drišľakoviny
06:05  Správy RTVS
07:00  Góly - body - sekundy
07:20  Červíčkovia
07:25  Požiarnik Sam IX.
07:40  Franklin a priatelia
07:50  Veselá farma III.
08:05  Lilly, malá čarodejnica
08:30  Zázračný ateliér
09:00  60 zabijakov divočiny II.
09:30  Autosalón
09:55  Jazdi Hlavou
10:05  Čarovné miesta Zeme V.
11:00  Slovensko v obrazoch
11:25  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:05  Občan za dverami
13:45  Agatha Christie : Poirot
15:25  Sladké starosti
17:00  Nikto nie je dokonalý
18:20  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:25  Doktor Martin
21:20  Domov, sladký domov
22:10  Ako delfin
00:05  Agatha Christie: Poirot

01:35  O 5 minút 12
02:50  Ako delfin

06:35  Geo report
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:15  Farmárska revue
09:35  Test magazín
09:50  Halali
10:10  On air
10:30  Família
11:00  Veštba
12:05  Orientácie
12:45  Hokej - Nemecký pohár
15:25  Magazín FIFA
15:50  Hory, batoh, kamera
16:20  Futbal - Fortuna liga
18:30  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
19:15  Šťavnatý vŕšok
19:35  Mám rád školu
19:55  Slovo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dielo z depozitára 2015
20:15  Pán Selfridge
21:50  Zelig
23:05  Kinorama
23:35  Správy RTVS
00:20  Slovo

04:00  Bostonské vraždy
05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:50  Zajac Bugs a priatelia
07:05  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy II.
07:35  Nové dobrodružstvá 
Toma a Jerryho
07:55  Gladiátori
09:50  Fantomas
12:10  Piaty element
14:50  Kráľ Škorpión
16:35  Kredenc
17:45  Horná Dolná
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Superstar
22:50  Superstar 
 - Rozhodnutie
23:20  Nezvratný osud 3
01:20  Gotham
02:15  Gotham
03:10  Posadnutá diablom
03:40  Odložený prípad

04:20  Zločinci
05:05  Doktori
05:50  Ničitelia mýtov
08:00  Eurominúty
09:00  Za bránami Egypta
10:00  Nepobozkaná
12:25  Faktor strachu USA
13:30  Top aplikácie
14:00  100 rokov svedectiev
14:40  Profesionáli
15:40  Kapor na torte
18:05  Nájomný zabijak
19:45  Profesionáli
20:40  Niečo na tej Mary je
23:05  To bol zajtra žúr
01:15  Ničitelia mýtov
03:00  Profesionáli
03:40  Doktori

04:40  Správy RTVS

05:30  Góly - body - sekundy
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  Medicopter 117
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  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
20:15  Počasie
20:25  Púštny kvet
22:25  Kolonáda
23:20  Medicopter 117
00:05  Púštny kvet
02:05  Kolonáda
03:05  Dámsky klub

06:45  Mám rád školu
07:00  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
07:10  Máša a medveď
07:15  Šťavnatý vŕšok
07:40  Vták Gabo
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pán Selfridge
09:10  Pán Selfridge
10:00  Kvarteto
10:25  Prešiel som hranicu
11:15  Dni nádejí
12:05  Živá panoráma
12:30  Geo report
13:20  5 minút po dvanástej
14:35  Uchopiť dušičku vecí
15:00  Pred nežnou
15:25  ArtSpektrum
15:30  Národnostný magazín
16:00  Svet zhora
16:30  Anjeli strážni
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Roma spirit
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus práca
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Dokumentárny klub
21:40  Spravodliví
21:55  History
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Košický zlatý 
 poklad 2015
23:25  Správy RTVS
00:15  ArtSpektrum

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:40  Kukučka
10:45  Rodinné prípady
11:40  Odložený prípad
12:35  Farma
13:45  Farma - duel

15:30  Dva a pol chlapa XI
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Horná Dolná
21:45  Kredenc
22:50  Dva a pol chlapa XI
23:20  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
00:20  Lovec zločincov
01:20  Upírske denníky
02:15  Hrozba z temnoty
03:05  Lovec zločincov
03:45  Odložený prípad

04:35  KRIMI
05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  Rodinné záležitosti
11:00  Sladký život
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
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Inkognito
22:00  Kameňák 3
00:30  Hawaii 5.0
01:30  Modrí templári
02:25  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
03:15  Krimi
03:40  Noviny TV JOJ

04:35  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  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
09:10  Asijina voľba
10:00  Medicopter 117

10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
14:00  Pravdivé príbehy
 s Katkou Brychtovou
14:35  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
20:15  Počasie
20:25  Nikto nie je dokonalý
21:35  Slovensko chutí
22:05  Nerozvážni
22:50  Luther
23:45  Medicopter 117
00:30  Nerozvážni
01:15  Luther
02:05  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
02:45  Dámsky klub

05:05  Správy a komentáre
05:35  Správy - Hírek
05:45  Správy RTVS z regiónov
06:00  Fokus práca
06:45  Mám rád školu
07:00  Včielka Maja 
07:10  Máša a medveď
07:15  Šťavnatý vŕšok
07:40  Vták Gabo
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Z hriňovských lazov
09:00  Rembrandt van Rijn
10:00  Svet zhora
10:30  Národnostný magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Família
12:00  Živá panoráma
12:30  Posledná výzva
14:05  Spravodliví
14:30  Kinorama
15:00  Pred nežnou
15:25  ArtSpektrum
15:35  Rusínsky magazín
16:00  Svet zhora
16:30  Autosalón
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Roma spirit
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus zdravie
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja
19:15  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Osvienčimský proces

20:55  Nina Simone - legenda
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Večera s Havranom
23:55  Festivaly 2015
00:10  Energetika
00:25  Kvarteto
00:50  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:50  Kukučka
11:00  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
13:00  Odložený prípad
14:00  Horná Dolná
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa XI.
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
01:10  Lovec zločincov
02:10  Upírske denníky
03:05  Hrozba z temnoty
03:45  Odložený prípad

04:20  Sladký život
05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  Rodinné záležitosti
11:00  Sladký život
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci - 
 Ťažký život milionárov
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
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Divoké kone
22:50  Áno, šéfe! 
 - Zdeněk Pohlreich
00:05  Hawaii 5.0
01:05  Modrí templári
02:05  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:55  Noviny TV JOJ
03:35  Sladký život

Pondelok
9. 11. 2015

Utorok
10. 11. 2015

Nedeľa
8. 11. 2015
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Prijme do TPP tieto profesie

ZVÁRAČ                  TIG, CO2                 
OBRÁBAČ KOVOV  fréza, horizontka
prax 3 roky

TEL.: 052 7842 203  e-mail: cervenkova@vuchv.sk

Tretie kolo Bowling Tour 
mesta Poprad 2015/2016 odo-
hralo 30 hráčov. V  skupine 
A  sa najviac darilo  Igorovi 
Lendáckemu,  ktorý  vyhral  
základnú časť výkonom 1 245 
bodov a  priemerom 207,5. 
Do finále postúpilo šesť hrá-
čov. V prvom kroku finále sa 
stretli J. Pěč (221), Ľ. Jurínyi 
(162) a  A. Garčár (182), do 
ďalšieho sa prebojoval J. Pěč. 
V 2. finálovom kroku hrali V. 
Pavlikovský (179), Ľ. Kožik 

Bowling Tour mesta Poprad

Nekrológ

Usmiaty chlap s priamym po-
hľadom, vyžarujúcim láskavosť, 
prívetivým hlasom a  striebor-
nými vlasmi. Takého sme poz- 
nali Júliusa Maličkého. Žiaľ, 
o  človeku, ktorého život bol 
spojený s mestom Poprad, ho-
kejom i  skautingom, môžeme 
hovoriť už iba v minulom čase. 
Skonal v  utorok 27. októbra. 
Dožil sa krásneho veku, 94 ro-
kov. Celý jeho život ovplyvnila 

láska k športu. Bol nestorom popradského hokeja, ktorého 
bol v mladosti aktívnym hráčom, neskôr trénerom mláde-
že i funkcionárom. Záujem o dianie u neho neutíchal ani 
s pribúdajúcimi rokmi. Hokej sledoval veľmi pozorne až do 
konca života. Viac rokov všetko okolo popradského hokeja 
zapisoval do kroniky klubu a viedol taktiež kroniku mesta. 
Pri príležitosti 75. výročia organizovaného hokeja na Slo-
vensku bol medzi ocenenými, ktorým bol udelený Zlatý 
odznak SZĽH. Jeho vek nebol prekážkou, aby svoje skú-
senosti a vedomosti odovzdával aj pri práci v Klube Pop- 
radčanov. Pravidelne sme sa s ním stretávali, pretože bol 
dlhoročným prispievateľom regionálnych novín. Podieľal 
sa na príprave Biografického slovníka mesta Poprad, zria-
dení športovej siene mesta Poprad v Aréne, symbolického 
cintorína i na vydaní publikácie Hokej pod Tatrami 1926 
– 1986.

Odišiel skromný, dobrosrdečný a  čestný človek. Na 
poslednej ceste sa so zosnulým Júliusom Maličkým 
rozlúčili najbližší, hokejová rodina, skauti, členovia Klubu 
Popradčanov a známi v piatok 30. októbra.   
 Česť jeho pamiatke!

Za Júliusom Maličkým

Ťažko opísať, čo sa v  so-
botu podvečer odohráva-
lo na svitskej palubovke. 
Po vlažnom úvode z  oboch 
strán hráči Iskry stratili kon-
centráciu a  po prvej štvrti-
ne vyzerala hra domácich, 
a rovnako aj šanca na dobrý 
výsledok, nelichotivo. Po vý-
bornej druhej a tretej štvrti-

Medvede prehrali vyhratý zápas

ne sa podtatranci vrátili do 
zápasu, tvrdo pracovali a tri 
minúty pred koncom vied-
li nad Levicami o  7 bodov. 
Prišli však posledné sekundy 
zápasu a z bodového vedenia 
tesne pred koncom stretnu-
tia sa stala prehra o bod, čo 
už nezvrátil ani poslednou 
strelou Juevol Myles. Sviťa-

nia prehrali vyhratý zápas.
Iskra Svit –  EUCOS Le-

vickí Patrioti  75:76  (10:22, 
35:42, 60:55).

Svit: Myles 15, Bakare 12, 
Blagojević 8, Mandić 2, Pipíš-
ka 0  (Petrucelli 20, Findura 
16, Bachan 2, Adenekan 0, 
Belavý 0, Dratva 0, Gajdoš 
0), TH: 14/17 – 13/18, troj-
ky: 7 – 7, fauly: 21 – 23.

Rudolf Jugo, tréner Svitu: 
„Je to tragédia prehrať takým-
to spôsobom. Dnes sme mali 
ideálnu príležitosť poraziť 
kvalitného súpera a  ísť hore 
najmä po mentálnej stránke. 
Boli sme veľmi blízko, ale sme 
to nezvládli. Celých 40 minút 
sme dreli, podarilo sa nám 
otočiť nepriaznivý stav, na-
koniec si za niekoľko sekúnd 
sami prehráme zápas. Navyše 
po chybách skúsených hráčov, 
od ktorých očakávame, že 
budú lídrami.“

Roman Findura, Svit: 
„Ťažko hodnotiť tento zápas. 
Začiatok sme mali dobrý, 
potom sme na chvíľu stratili 

koncentráciu. Celý zápas sme 
to doťahovali. Keď sme si vy-
budovali náskok, v  závere 
sme hrali kŕčovito, urobili sme 
chyby. Prehrali sme si vyhratý 
zápas. Neviem ako sme mohli 
takto povoliť. Nebolo to ani 
o  šťastí, bolo to našou chy-
bou. Táto výhra by nám veľmi 
pomohla, potrebovali sme to 
hlavne po mentálnej stránke. 
Na tréningoch musíme drieť 
ešte viac. Pozitívom je, že sme 
sa dostali z mínus pätnásť na 
plus osem.“

Milan Žiak, Levice, naj-
lepší strelec zápasu: „Pred 
zápasom sme si povedali, že 
musíme začať výbornou hrou, 
čo sa nám aj podarilo. Vyhrá-
vali sme o 15 bodov, ale potom 
sme zaspali a Svit pomaličky 
doťahoval, Dnes to bol strašne 
únavný zápas. Svit mal v zá-
vere niekoľko zbytočných strát 
a my sme bojovali a boli kon-
centrovaní až do konca. Ak si 
dobre pamätám, bol to môj 
prvý vyhratý zápas vo Svite 
vôbec.“  (sps)   

Symbolický cintorín pri Popradskom plese pod strmou skalou 
Ostrvy pritiahol počas uplynulého víkendu množstvo návštev-
níkov, ktorí si uctili pamiatku zosnulých. Športové stredisko 
detí a mládeže Poprad – Tatry (ŠSDM) pripravilo pre svojich 
zverencov zaujímavý tréning, v rámci ktorého si aj športovci 
pripomenuli pamiatku obetí Vysokých Tatier.  Pri tabuliach s 
menami ľudí, ktorí zahynuli v horách, zapálili sviečky na znak 
spomienky a úcty. „Snažíme sa z našich detí vychovať nielen 
športovcov, ale i mladých ľudí, ktorí majú srdce na pravom mies-
te. Našou snahou je detí nielen trénovať a motivovať k dosiahnu-
tiu športových úspechov, ale dať im i všestranný rozhľad a viesť 
ich k tomu, aby sa zaujímali aj o veci, ktoré dnes možno nepo-
važujú za dôležité, ale raz si možno spomenú. Jedným z našich 
cieľov je aby boli  pripravení „hrať“  život  fair play, i keď to nie 
je jednoduché. Žijeme tu, pod Tatrami a mali by sme aj naše deti 
viesť k tomu, že hory sú nielen krásne, ale i nevyspytateľné  a 
nikdy ich nesmieme podceniť,“ vysvetlila Viera Kundisová, tré-
nerka ŠSDM.   (red)

Prvé verejné korčuľovanie na zimnom štadióne mesta Poprad, 
ktoré sa uskutočnilo v sobotu 31. októbra popoludní využila asi 
stovka rekreačných korčuliarov. Vstup na verejné korčuľovanie 
bol bezplatný.

V priamom súboji o 5. 
priečku extraligovej tabuľ-
ky privítal Poprad na svo-
jom ľade hráčov Martina. 
Po prehratom piatkovom 
zápase v Piešťanoch (2:4) 
chceli „kamzíci“ domáce-
mu fanúšikovi zlepšiť ná-
ladu, čo sa im do bodky 
podarilo. Poprad bol od za-
čiatku aktívnejším tímom, 
mal lepší pohyb a dostával 
sa aj k zakončeniu. Hneď v 
úvode, po chybe martinskej 
defenzívy, lízol puk hordnú 
žŕdku z Krotákovej hokej-
ky. Vzápätí sa nepresadil 
v prečíslení Heizer a ani 
Bartečko. Poprad skóroval 
v presilovej hre, keď Hvila 
našiel medzeru v Dzubino-
vom postoji – 1:0. Prostred-

ná tretina pokračovala v 
podobnom duchu. Poprad 
mal prevahu a dobre kom-
binoval. Ďalšiu presilovku 
využil B. Rapáč. Martin sa 
dostával len do náznakov 
šancí, hre MHC chýbala 
prekvapivá myšlienka.

V poslednej časti hry, v 
46. min., R. Rapáč po pek-
nom úniku zvýšil na 3:0 a 
martinský bezbodový osud 
bol spečatený. Hostia síce 
zlepšili pohyb, ale bolo už 
neskoro. O popradskom 
triumfe jednoznačne roz-
hodli presilovky, čo päť 
minút pred koncom do-
kumentoval mladší z bra-
tov Rapáčovcov Branislav, 
keď strelil svoj druhý gól v 
zápase a celkovo tretí po-

pradský z početnej výhody. 
HK Poprad -  MHC 

Martin 4:0 (1:0, 1:0, 2:0), 
góly :  9. Hvila (Suchý, 
Paukouček), 28. B. Ra-
páč (Kroták, Heizer), 46. 
R. Rapáč (Malina), 56. 
B. Rapáč (Heizer, Kasík), 
vylúčení: 10:8, navyše: 
Kasík - Kabáč 10 minút, 
obaja nešportové správa-
nie, presilovky: 3:0, osla-
benia: 0:0, 1 096 divákov. 
Pavol Paukouček, tréner 
Popradu: „V hre 5 na 5 sme 
boli jednoznačne lepším tí-
mom. Situáciu sme si zby-
točne komplikovali vylúče-
niami. Našťastie sme mali v 
bránke výborného Kostúra 
a efektívnych strelcov Rapá-
čovcov.“           (sps)

Hokejisti Popradu predstihli Martin

(183) a J. Pěč (196), ktorý pos- 
túpil do celkového finále. 
V treťom kroku sa stretol s I. 
Lendáckym a zviedli vyrovna-
ný súboj. Víťazom A skupiny  
s výkonom 189 a  celkovým 
priemerom 204,86 sa stal Len-
dacky, keď ako jediný prekro-
čil hranicu 200 bodov. Na 2. 
mieste skončil J. Pěč s výko-
nom 180 a priemerom 189,33 
a  na treťom sa umiestnil Ľ. 
Kožik s priemerom 190,57.

  V B skupine vyhral kva-
lifikáciu Jozef Hegenbart s 
výkonom 1 085 a priemerom 
180,8. Do finále postúpilo 
osem hráčov. V prvom kro-
ku hrali proti sebe Gad (135),  
J. Niedoba (138),  V. Kessler 
(144) a  najviac, 171 bodov 
hodil J. Dubaj, ktorý postú-
pil ďalej. V 2. kroku sa stretli 
Dubaj (155), Meszároš (167) 
Kovalčíková (171, vrátane 
handicapu) a Gavalér (212), 

ktorý si vybojoval postup 
do celkového finále. Tam na 
neho čakal víťaz kvalifikácie J. 
Hegenbart, ktorý napokon B 
skupinu vyhral výkonom 182 
a celkovým priemerom 181. 
Druhý R. Gavalér dosiahol 
výkon 164 a priemer 176,38 
a tretia skončila M. Kovalčí-
ková s priemerom 166. Naj-
vyšší náhod dosiahol  a jac-
kpot za najvyšší výkon - 232 
si odniesol Vladimír Pavli-
kovský.   (ilý)

Oslavné salto brankára Kostúra.
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V sobotu hrali staršie žiač-
ky VK Junior 2012 Poprad na 
domácej palubovke proti svo-
jim rovesníčkam z Lendaku. 
Do zápasu išli s cieľom vyhrať 
a hlavne dať šancu dievča-
tám, ktoré do klubu prišli 
neskôr a ich vek im nedovo-
ľuje hrať inú kategóriu. Od 
úvodu prvého setu, bolo jas-
né, že dievčatá sú pripravené 
na súpera a dokázali vytvoriť 
dostatočný náskok, čo umož-
nilo vystriedať všetky hráčky. 
V polovici druhého setu však 
došlo k zraneniu jednej z naj-
lepších hráčok posledných 
kôl. Od tohto momentu bola 
hra narušená. Dievčatá však 
zápas zvládli a vyhrali ho 3:0, 
ale pohoda, ktorú sprevádzal 
prvý set už len ťažko hľadali. 
V druhom stretnutí boli Pop- 
radčanky lepším družstvom a 
zápas vyhrali 3:1, aj keď v jed-
nom sete zaváhali. Zapísali si 
tak dve povinné víťazstvá.

Mladšie žiačky hrali v so-
botu v  Sp. Novej Vsi. Zo 7 
dievčat mali štyri premiéru, 
preto je potešujúce, že zís-

kali aspoň jedno víťazstvo a 
porazili dievčatá z Bardejova 
2:0. So Spišiačkami a hráčka-
mi Sniny prehrali 0:2. Bol to 
prvý turnaj mladších žiačok v 
šestkovom volejbale.  

V sobotu mali domácu pre-
miéru starší žiaci VK Junior 
2012 Poprad. V telocvični 
Súkromnej odbornej strednej 
školy v Poprade-Veľkej pri-
vítali VK Mirad PU Prešov. 
Domáci volejbalisti vstúpili 
do zápasov s jasným cieľom, 
nedať súperovi šancu pomýš-
ľať na dobrý výsledok. Od 
začiatku si pomáhali dobrým 
podaním a dravým zakon-
čením útokov. Počas celého 
zápasu bolo náročné pre Pop- 
radčanov udržať koncentrá-
ciu a pozornosť, pretože hrať 
so slabším súperom, s kto-
rým sa očakávajú povinné 
body, je u žiakov veľmi ťažké. 
Chlapci si úvodnými dvoma 
víťazstvami v súťaži predĺžili 
víťaznú zápasovú sériu, keď 
doposiaľ od začiatku prípravy 
neprehrali žiadne stretnutie. 

A. Vojčík

Víkendové víťazstvá 
Volejbalová extraliga žien 

mala v sobotu na programe 
kompletné 7. kolo. Majst- 
rovská Slávia EU Bratislava 
nestratila ani set v Prešove a 
natiahla víťaznú sériu od za-
čiatku sezóny na šesť duelov. 
Naďalej sa darí aj Kežmarku, 
ktorý zvíťazil v Pezinku v 
troch setoch a so šiestimi ví-
ťazstvami a jednou prehrou je 
na 2. mieste. Úlohy favoritov 
potvrdili volejbalistky Volley 
project UKF Nitra, ktoré za 
necelú hodinu zdolali nová-
čika TU Zvolen 3:0. Takisto v 
troch setoch si poradili hráč-
ky 1. BVK s COP Nitra.

VTC Pezinok - KV MŠK 
O kt a n  Ke ž m a ro k  0 : 3 
(-22, -17, -16), rozhodo-
vali: Sloboda a Svorenčík. 
Kežmarok: Smák 8, Zátro-
chová 9, Labudová 7, Jaku-

šová 12, Skupinová 3, Bec-
ková 14, libero Jagodzinska.

V priemernom zápase boli 
vyrovnané len začiatky se-
tov. Kežmarok v každom sete 
odskočil domácim Pezinčan-
kám a náskok si udržal až do 
konca a vyhral v Pezinku 3:0.

Pavel Bernáth, tréner Pe-
zinka: „Hrali sme dnes slabo 
a odovzdane. Nefungovalo 
nič, hlavne základné veci v 
medzihre. Kežmarok si hral 
svoje a to im úplne stačilo, 
dnes sme mu odpor nekládli. 
Budeme musieť zmeniť veľa 
vecí a to od základu, inak to 
nebude dobre.“

Jozef Bréda, tréner Kež-
marku: „Čakali sme väčší 
odpor, než to, čo sa dialo. Na-
priek menším zaváhaniam a 
nervozite sme zápas vyhrali s 
prehľadom.“

Kežmarok opäť s víťazstvom

V sobotu odohrajú kež-
marské volejbalistky na 
svojej palubovke v mestskej 
športovej hale stretnutie 8. 
kola extraligy, v ktorom pri-

vítajú obhajkyne majstrov-
ského titulu, hráčky Slávie 
EU Bratislava. Začiatok zá-
pasu je naplánovaný na 17. 
hodinu.  (red)

Snímka: K. Cagan

Celoročná séria podujatí Tatry v po-
hybe pokračuje aj v jesenných a zim-
ných mesiacoch. Pre milovníkov aktív-
neho pohybu sú pripravené zaujímavé 
podujatia. Prvým bude Steeplechase 
Run, ktorý nebude iba o behu. Pokra-
čovať bude ďalšími troma súťažami.

 „Na pretekárov čaká prekážková 
dráha v Jazdeckom areáli v Tatranskej 
Lomnici. Beh si spestria o  preskoky 
cez pevné prekážky“ povedala orga-
nizátorka podujatia Vierka Halasová 
z klubu Sport Tatry. Muži si zmerajú 
sily na 7 km trati a  ženy na 4-kilo-
metrovej. Steeplechase Run je prvým 
behom bodovanej bežeckej série, 
ktorá pozostáva zo štyroch pretekov. 
Trasy a ich profily sú nastavené tak, 
aby čo najviac preverili všestran-

V Tatrách odštartuje zimná bežecká séria

Začala Podtatranská žiacka hokejbalová liga U10

V utorok minulého týždňa 
začala prvým kolom Pod-
tatranská hokejbalová liga 
v rámci projektu OZ Zober 
loptu, nie drogy a voľnočaso-
vých aktivít Hraj s nami fair 
play Mládežníckeho hokejba-
lového klubu (MhbK) Lords 
Ball Svit. Liga  je určená pre 
žiakov základných škôl mesta 
Svit a okolitých podtatran-
ských základných škôl ka-
tegórie do 10 rokov. Vo Svite 
sa stretli žiaci zo Základnej 
školy Mierovej a Komenské-
ho vo Svite, z Batizoviec a 
pod Tatry pricestovali deti z 
Martina, Kežmarku a Spiš-
ských Vlách. Už viac, ako de-
sať rokov Projekt zober loptu 

nie drogy prináša radosť z po-
hybu deťom na celom Sloven-
sku a svojou jedinečnosťou 
sa dostal až do Srbska. Jeho 
hlavným poslaním je organi-
zovať aktivity vo voľnom čase 
hlavne pre žiakov základných 
škôl. 

„Snažíme sa o preventívne 
protidrogové pôsobenie v rám-
ci našej mládeže, keďže pre-
vencia je stonásobne lacnejšia 
a  efektívnejšia ako samotné 
riešenie následkov užívania 
drog. Vypĺňame deťom voľný 
čas aktivitami a vytváraním 
priestoru, aby sa mohli reali-
zovať. Hlavné je baviť sa špor-
tom a získať k nemu pozitívny 
vzťah, aby mohli ďalej prost- 

redníctvom športu napĺňať 
zdravý životný štýl,“ uviedol 
Matej Macicha, projektový 
koordinátor projektu Zober 
loptu nie drogy. 

Cieľom projektu a zorgani-
zovaním Podtatranskej hokej-
balovej ligy je podchytiť hlav-
ne malé deti v rannom veku, 
teda žiakov prvého stupňa 
ZŠ. „Veľmi dobrú spoluprácu 
máme so Starou Ľubovňou. Je 
to náš tradičný partner, kde už 
osem rokov organizujeme tur-
naj v basketbale, futsale a vy-
bíjanej. Stabilným partnerom 
je CVČ Stráne pod Tatrami, 
ktorý je veľmi aktívny a vďa-
ka Ladislavovi Kalaszovi sa 
nám podarilo zapojiť do lop-
tových hier všetkého druhu aj 
iné mestá a obce, o čom dnes 
svedči aj Podtatranská hokej-
balová liga vo Svite. Druhý 
aspekt je, aby sme do projektu 
aktívne zapájali aj rómske et-
nikum a takto sa ich snažíme 
priviesť k športu. Protidrogo-
vá prevencia je u nich možno 
oveľa viac opodstatnená, pre-
tože sú lokality Slovenska, kde 
začínajú deti v rannom veku s 
fetovaním, fajčením či inými 
zdraviu škodlivými aktivita-
mi. Deti u majoritného oby-
vateľstva si akú-takú cestičku 

k športu nájdu, potrebujú len 
podporiť a trošku postrčiť. 
Tam, kde nie sú podmienky 
pre šport žiadne, sa snažíme 
etablovať a deti zaujať. Tu sa 
nám ukazuje ďalšie smerova-
nie projektu a jeho využitie,“ 
dodal Matej Macicha. Projek-
tom Zober loptu nie drogy sa 
snažia nielen o podporu, ale i 
o vybavenie malých športov-
cov v školách. 

Mesto Svit poskytuje nielen 
priestor pre hokejbalové akti-
vity. Vďaka oplotenému, vyas-
faltovanému priestoru pod le-
som sa snaží vytvoriť aj záze-
mie pre tento šport. Asfaltová 
plocha, teda ihrisko, vzniklo 
pred 11 rokmi, ale v súčas-
nosti je v zanedbanom stave. 
I napriek jeho zlému a tech-
nicky nevyhovujúcemu stavu 
dokáže poskytnúť priestor 
deťom, ktoré to s hokejbalom, 
ale aj s reprezentáciou mesta, 
myslia vážne. Dosiahnuté mi-
nuloročné výsledky kategórií 
U16 a U18 nasvedčujú, že 
keď chceme, aby deti mesto 
a  región úspešne reprezen-
tovali, potrebujú niekde tré-
novať. Mladí športovci veria, 
že získajú v meste podporu a 
asfaltová plocha sa premení 
na jedno zo športovísk, ktoré 

vznikajú v ostatnom čase ako 
huby po daždi. Vo Svite začali 
s hokejbalom len v minulom 
školskom roku a podarilo sa 
im postaviť mužstvo U16 a 
neskôr skupinu U18-ročných. 
„Myšlienkou zorganizovania 
hokejbalovej žiackej ligy bolo, 
aby vo Svite hokejbal začal 
rásť, aby sme oslovili deti do 
10 rokov, aby sme vybudovali 
členskú hokejbalovú základňu 
a postupne naberali skúsenosti 
v hokejbale. Našou prioritou 
je doviesť deti do extraligovej 
súťaže alebo na majstrovstva 
Slovenska v  júni budúceho 
roka,“ prezradil Ladislav Ka-
lasz z vedenia MhbK Lords 
Ball Svit. Zo ZŠ v Batizov-
ciach a svitských škôl orga-
nizátori plánujú v júni urobiť 
výber ligy a zostaviť družstvo, 
ktoré by reprezentovalo pod-
tatranský región v kategórii 
U10 a mladšej. Víťaz šiestich 
kôl Podtatranskej žiackej ligy 
Zober loptu, nie drogy U10 sa 
stane majstrom žiackej hokej-
balovej ligy - Svit 2015/2016. 

„Oslovili sme najprv svitské 
základné školy a potom aj oko-
lité obce. Ozvali sa Batizovce, 
ktoré už tvorili základ z júna 
minulého roku, kedy odohrali 
dva mestské turnaje a násled-

ne sa zúčastnili prvých maj-
strovstiev Slovenska do osem 
rokov v Bratislave. O tejto 
lige sa dozvedeli aj iné mestá 
a kluby, ktoré sa venujú hokej-
balu a keďže boli voľné mies-
ta, zapojili sa do ligy. Pilier 
prvého ročníka Podtatranskej 
žiackej hokejbalovej ligy tvo-
rí šesť družstiev,“ konštato-
val Ladislav Kalasz, hlavný 
organizátor.  

Výsledky: ZŠ Mierová Svit 
– Medokýš Martin 0:23, ZŠ 
Komenského Svit – THK 
Juniors Sp. Vlachy 0:8, ZŠ 
Batizovce –Martin 1:14, ZŠ 
Svit – Martin 0:21, Sp. Vla-
chy – Batizovce 2:0, zápasy 
MhbK Worms Kežmarok sú 
odložené.

2. kolo: 11. novembra ho-
kejbalové ihrisko Svit (vedľa 
bývalého hotela Mladosť), 8. 
– 8.30 h prezentácia družs- 
tiev kategórie do 10 rokov 
(nar. 2006 a  ml.), 8.45 h  
ZŠ Mierová Svit –  ZŠ Ko-
menského Svit, 9.30 h ZŠ 
Batizovce - MhbK Worms 
Kežmarok, 10.30 h ZŠ Mie-
rova –Kežmarok, 11.15 h ZŠ 
Komenského –  Batizovce, 
12.15 h ZŠ Mierová – Bati-
zovce, Martin a Spišské Vla-
chy majú voľno.  (isa)

V  pondelok 26. októbra hráči odohrali 3. kolo firemnej  
I. ligy v bowlingu - skupiny A. Víťazom sa stalo družstvo  Hur-
ricanes so ziskom 26,5 bodu, pred Advokátmi (23,5 b) a na  
3. mieste skončila Radiana (22 b). Niektoré duely boli  napí-
navé do posledného hodu.  Zápas s najvyšším rozdielom - 121 
bodov odohrali Radiana – Evita Caffe 523:402 a najnižším, 
1-bodovým rozdielom sa skončil  medzi Radianou a Advokát-
mi 486:487. Najvyšší výkon dosiahlo družstvo Hurricanes (555 
b) a najnižší Terichem (400 b). Najvyšší priemer, 509 bodov na 
zápas, dosiahol taktiež Hurricanes.

Z jednotlivcov dosiahol najvyšší  výkon - 224  bodov Volker  
Kessler  Volker z družstva  Expoteam,  najnižší, 94 bodov Mi-
lan Mešťan Milan, Evita Caffe . Víťazom kola a najvyšší prie-
mer - 181,7 dosiahol  Ľubomír Kožik z Hurricanes.  (ily)

Firemná liga v bowlingu

nosť pretekárov počas celej Zimnej 
bežeckej série.

„Tretí ročník podujatia bude obo-
hatený o  niekoľko noviniek. Už 12. 
decembra čaká pretekárov atraktívny 
Night Trail, ktorého štart a cieľ bude 
v Novom Smokovci,“ dodala Halásová 
s tým, že januárové a februárové pre-
teky prinesú tiež niekoľko prekvape-
ní, napríklad beh na nových tratiach. 
Víťazi budú vyhlásení vo februá- 
ri v rámci poslednej sériovej súťaže. 
„Účastníkom podujatí sa snažíme stále 
pripraviť niečo nové, iné ako sú bežne 
zvyknutí a zatiaľ sa nám to darí,“ poch- 
vaľovala si Lucia Dubielová, výkonná 
riaditeľka Združenia cestovného ru-
chu Vysoké Tatry, ktoré projekty Tatry 
v pohybe zastrešuje.  (red)


