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V piatok 8. júla o 12.50 h sprievod 
mestom slávnostne otvorí medzi-
národný festival Európske ľudové 
remeslo v Kežmarku. Aktuálny 26. 
ročník je venovaný hrnčiarskemu 
cechu a kežmarským kníhtlačiarom.

Okrem dobýjania hradieb v réžii 
skupiny historického šermu JAGO 
zo Spišskej Novej Vsi a Tovarišstva 
starých bojových umení a remesiel 
z Bratislavy o 13. h je pre návštev-
níkov pripravený trojdňový maratón 
remesiel, vystúpení domácich a za-
hraničných divadelných, folklórnych 
a tanečných súborov, historický tá-
bor s dobovým zariadením a hrami 
pre deti, detské mestečko, klietka 
hanby, atrakcie pre deti, jazda na 
koňoch a poníkoch, príležitostná 
poštová pečiatka s námetom hrn-
čiarskeho cechu, obálky s prítlačou, 
pamätné listy a ručné rytiny, bylin-
kárka, veštica, šach s maxi figúrka-
mi, tvorivé dielne, detské centrum, 
bohaté občerstvenie a iné. Tešiť sa 
môžete na Kristínu, ktorá v dreve-
nom artikulárnom kostole vystúpi 
spolu so Štátnym komorným or-
chestrom zo Žiliny, Pala Hammela, 
Kandráčovcov a kultúrny program 
s tanečnou zábavou pred radnicou 
v sobotu 9. júla o 20. h. 

Súbežne je pripravený program 
na javisku pri hrade, javisku na 
hradnom nádvorí a malom javisku 
v areáli. K dispozícií bude i ďalšie 
javisko pri radnici. Chýbať nebude 
historický príbeh Krvavé dejiny XI, 
rytiersky turnaj na koňoch, podkúva-
nie koňa v kováčskej vyhni pred hra-
dom, Historický parný vlak, Vláčik 
Maguráčik, Konský taxík a výstavy.

V nedeľu 10. júla je 15. hodina vy-
hradená korunovácii Kráľa remesla 
EĽRO 2016 a ukončeniu festivalu. 

Folklorista Ján Jankov - Šefrá-
nik sa zachovávaniu slovenských 
kultúrnych tradícií venuje od roku 
1964. Spieval už ako sedemročný 
na prvých Horehronských dňoch 
spevu a tanca a folklóru zostal ver-
ný dodnes. Teraz už väčšinou v úlo-
he organizátora či moderátora, ale 
vždy je to o krásnych slovenských 
piesňach, tancoch a krojoch. S Já-
nom Jankovom – Šefránikom sa vo 
Vernári stretávame každý rok a ho-
vorné slovo, ktorým Vernárske fol-
klórne slávnosti sprevádza, nielen 
zorientuje divákov pri predstavova-
ní jednotlivých skupín, ale svojimi 
vtipnými a trefnými poznámkami 
vyvoláva úsmev na tvárach a dobrú 
náladu. S  láskou vždy zaspomína 
i na svoje mládenecké časy spojené 
so slovenskými tradíciámi  a upozor-
ňuje na zvláštnosti a úspechy vys- 
tupujúcich súborov a skupín. 

A  kde sa slovenský folklór za 
ostatných päťdesiat rokov posu-

nul? „Ďaleko za 
hranice a  mys-
lím to doslova. 
Za hranicami sa 
niekedy vystupo-
valo veľmi ťažko. 
Boli sme uzavretí 
a  do zahraničia 
sa dostali len tie 
súbory a  folklór-
ne skupiny, kto-
ré boli politicky 
dobre prelustro-
vané. My ostatní 
sme chodili do 
Békešskej Čaby na klobásový fes- 
tival, alebo do Wartburgu, Warne-
münde do východného Nemecka 
a  smerom na východ. Keď som bol 
už starší a tancoval som v Mostári, 
v Lúčnici, Urpíne a nakoniec v Šu-
miaci, s  týmito súbormi sa dalo ísť 
aj za hranice,“ zaspomínal na lásku 
k tradíciám a ich šírenie Ján Jankov. 
V roku 1976 boli na festivale mláde-

že na Kube, pekný 
zájazd mali v roku 
1978 do Fínska, 
kde sa málokto vte-
dy dostal. „Celkovo 
sa za tie roky náš 
slovenský folklór 
dostal v podstate do 
celého sveta, pretože 
už v  januári začí-
name v  Austrálii 
a  v  decembri kon-
číme v  Petrohrade, 
na Bielych nociach. 
Takže naozaj obíde 

celý svet a je taký pestrý a nádherný. 
Veď každá dedina má iné nárečie, 
iný kroj, iný spev, iný mrav... akurát 
svokry sú všade rovnaké,“ neodpustil 
si opäť jeden zo svojich bonmotov. 

„Ďalšia vec, ktorá ma teší je, že 
náš folklór sa vyvíja a neostal stáť, 
ako to pozorujem u našich zahranič-
ných Slovákov. Či už je to Vojvodina, 
Austrália alebo južná Amerika. Na-

príklad v Argentíne, kde za tie časy, 
keď boli hranice uzavreté, sa u nich 
folklór nevyvíjal. Držali sa len toho, 
čo si kedysi dávno doniesli a všetko 
zostalo akési „zabrzdené.“ Nevy-
víjala sa ani reč, to naše krásne ľú-
bozvučné „ľaľa“ alebo „hľaď“ zostalo 
tam a u nás je to už predsa len iné.“

Podľa Jána Jankova sa náš folklór 
posúva aj vďaka mládežníckym 
a vysokoškolským súborom, ktoré 
je najlepšie vidieť na univerzitných 
festivaloch Akademický Zvolen ale-
bo Akademický Prešov. „Tento fol-
klór sa v nadväznosti na ten tradičný, 
z ktorého čerpá, krásne posunul, čo 
sa týka vyjadrovacej schopnosti tan-
ca. Myslím to tak, že niektorý tanec 
už nepotrebuje piesne a  je to veľmi 
pekný tanec, ba povedal by som až 
balet či divadlo. Keď vidíme naprí-
klad Čierno-Biely svet v podaní sú-
boru Vranovčan, alebo Tanec medzi 
črepinami, je to úžasné. 

 Dokončenie na 7. strane

Komisia športu a mládeže pri 
Obecnom úrade v Batizovciach vyh- 
lásila už 5. ročník populárnej súťaže 
O najlepšie batizovské pirohy. 

Samotná súťaž sa uskutoční 16. 
júla so začiatkom o 10. h. Zmiešané 
družstvá kuchárov - amatérov budú 
pripravovať tradičné batizovské pi-
rohy, plnené zemiakmi, posypané 
slaným tvarohom a vypečenou sla-
ninkou. Pirohy sa varia z kila múky 
a ostatných ingrediencii podľa vlast-
ného uváženia a od zapálenia ohňa 
po tanier so šiestimi pirohmi musia 
do hodiny predložiť porote. Tá bude 
zložená z profesionálnych kuchá-
rov a domácich „znalcov“ a hodno-
tiť bude nielen čas prípravy, ale aj 
vzhľad, spôsob prípravy a predo-
všetkým chuť tradičných pirohov. 

O dobrú náladu a veľa úsmev-
ných situácií sa okrem samotných 
súťažiacich družstiev  postará ľudo-
vý rozprávač Jožko Jožka a ľudová 
hudba Úsmev. Srdečne pozývame.

Naj batizovské pirohy

Pozývame na EĽRO

Námestie pri budove Obecného 
úradu v Štrbe bude 2. júla od 14. ho-
diny patriť folklórnym slávnostiam. 
V rámci 16. ročníka slávnosti sa di-
vákom predstavia folklórne súbory 
Štrbianček, Štrbian a Štrbän, detský 
folklórny súbor Pramienok z Vojvo-
diny a z Liptovského Mikuláša, FS 
Batizovce, FS Moravančan, folklór-
ne súbory Kalejs, Zile z Lotyšska 
a FS Bystrina z Banskej Bystrice.

Najznámejší a najstarší folklór-
ny festival na Slovensku Východná 
2016 sa uskutoční 30. júna - 4. júla. 
62. ročník festivalu otvorí vo štvrtok 
30. júna o 20. h veselohra činohry 
Slovenského národného divadla 
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri 
obžinkoch. Piatkový program začí-
na o 16. h, program v sobotu a v ne-
deľu o 9.30 h.

Východná 2016

Štrbské 
folklórne slávnosti

Keramické tvorivé dielne s hlinou 
pre deti a dospelých Annogalle-
ry Open Air pripravila Annogallery 
v spolupráci s mestom Poprad. Tvo-
rivé dielne sa uskutočnia 2. júla (so-
bota) od 10. do 18. h. na Námestí 
sv. Egídia v Poprade, pri fontáne. 
Príďte si vyskúšať modelovanie  
z hliny, či vytočiť na hrnčiarskom kru-
hu svoje umelecké dielko. Podujatie 
sa koná v rámci projektu s Ukrajinou 
Partnerstvo hlinou spečatené, ktorý 
je financovaný z Nórskych grantov  
a štátneho rozpočtu SR. 

Annogallery Open Air

Na snímke zľava: prvá vicemiss Michaela Hrubiznová, Miss Spiša 2016  
Denisa Hojnošová, Michal Hudák, druhá vicemiss Marcela Vitkajová  
a Miss sympatia Jana Meždejová. 

Krásne finalistky tohtoročnej Miss 
Spiša 2016, ktoré opäť organizovala 
Agentúra Štýl, boli ozdobou 20. roč-
níka tejto prestížnej súťaže v Spišskej 
Novej Vsi. Novinkou jubilejného 
ročníka bolo, že Miss Spiša sa niesla 
v znamení Talianska a futbalu, kto-
rým žije celá Európa. Spišská Nová 
Ves sa totiž zapojila do 5. ročníka 
festivalu Vita Italia. 

K  dobrému, viac ako dvojhodi-
novému maratónu zábavy veľkou 
mierou prispeli porotcovia vo futba-
lových dresoch na počesť práve pre-
biehajúcich majstrovstiev Európy vo 
futbale. Medzi porotcami nechýbal 
Errico Biondi, zakladateľ talianskej 
komunity pod Tatrami a bývalý ria-

diteľ spoločnosti Whirlpool, ale aj 
primátori Popradu Jozef Švagerko 
a Spišskej Novej Vsi Ján Volný, Peter 
Cmorík, Robo Opatovský, Otto Wei-
ter, Ján Tribula a Igor Rattaj. Vyni-
kajúcu náladu, ako vždy, navodil už 
tradične moderátor súťaže Michal 
Hudák, ktorý sa predstavil ako naj-
známejší talianský „hlas“ Luciano 
Pavarotti.  

Titul Miss sympatia patrí na zá-
klade hlasovenia divákov 22-ročnej 
študentke Jane Meždejovej. 

Korunku a titul Miss Spiša 2016 si 
vybojovala 20-ročná Denisa Hojno-
šová, prvou vicemiss sa stala 22-roč-
ná Michaela Hrubiznová (obe zo 
Spišskej Novej Vsi) a korunku a ti-

Marcela Vitkajová je druhou vicemiss

tul druhej vicemiss si do Spišského 
Bystrého doniesla 21-ročná Marcela 
Vitkajová.  Snímky: Jozef Mašlej
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Pred ohňom utečieš, ale pred vodou...
Rozhovor s Pavlom Gašperom, druhým viceprimátorom mesta Poprad
Keď mi v roku 1997 dal jeden 

známy prečítať článok uverejne-
ný v environmentalistickom ča-
sopise, ktorý písal o tom, akým 
klimatickým zmenám budeme 
čeliť o niekoľko desaťročí, bol 
som presvedčený, že sú to, mier-
ne povedané, výplody nezdravého 
úsudku. Dnes všetky tieto pred-
povede naliehavo klopú na dvere 
a my sa stále učíme, že prírodu 
nepremôžeme.

V spomínanom článku spred 
takmer dvadsiatich rokov sa písa-
lo, že v najbližších desaťročiach 
sa priemerná ročná teplota zvýši 
o niekoľko stupňov a všetky meteo- 
rologické javy budú vybičované 
do extrémov: extrémne horúčavy 
a suchá, extrémne dažde a prívaly, 
extrémne mrazy, extrémne snehové 
zrážky, extrémne vetry a tornáda na 
Slovensku. Všetko sme to už zažili 

a to dokonca u nás, pod Tatrami, ka-
lamitný vietor, tornádo pri Šuňave, 
príval, ktorý zatopil dolnú časť Štr-
by, rozsiahle záplavy v okolí Kež-
marku, rekordné množstvo snehu 
i stepné sucho. Nemôžeme sa tvá-
riť, že sa nás to netýka. Niektorým 
z týchto javov nevieme vzdorovať 
takmer vôbec, no voči vode sa dá 
čo-to urobiť. Je to živel, ktorý keď 
udrie, je neskoro pred ním utekať. 

Potvrdili to všetci, čo zažili záplavu. 
Už sme sa presvedčili v praxi, že 

regulácia potokov síce môže po-
môcť v mieste, kde je urobená, ale 
v konečnom dôsledku dosiahneme 
len to, že voda rýchlejšie zbehne do 
nižších polôh a tam sa vyleje v ove-
ľa ničivejšej podobe a vo väčšom 
množstve. Najúčinnejšie sa javí 
zadržať vodu čo najdlhšie tam, kde 
spadne.

V tejto súvislosti na do-
vysvetlenie len jedna otáz-
ka - prečo? 

Každá zemina má určitú 
schopnosť vsakovania. Keď 
na ňu vylejete vodu, po čase 
ju zem vypije. Najmenej voda 
vsakuje do ílov. No keď po-
rovnáme túto nízku schop-
nosť vsakovania s  množst- 
vom spadnutých zrážok 
v  podmienkach Slovenska, 
zistíme, že ak by všetky ročné 
zrážky spadli na íl a zostali by 
tam celý rok, nakoniec by ich 
íl vypil a bol by značnú časť 
roka suchý.

To sú technické fakty. Čo 
však z toho vyplýva pre nás?

Pre nás to znamená, že naj-
lacnejšie a pritom najjedno-
duchšie je plánovať a robiť 
zásahy v teréne tak, aby sa 
vode neumožnilo koncentro-
vať do tokov, ale aby zostala 

rozptýlená v teréne tam, kde 
spadne. A ak sa už zleje do 
toku, treba sa snažiť zadr-
žať ju. Prakticky to zname-
ná začať v lesoch. Nenechať 
holé svahy, ale zalesniť ich. 
Cesty a zvážnice popreru-
šovať na mnohých miestach 
a vodu z nich odviesť do 
terénu. Polia obrábať po 
vrstevniciach, aby voda zo-
stávala v brázdach, riadkoch 
a koľajach. Na vhodných 
miestach v poli a na lúkach 
nasadiť stromy a kry, niekde 
aj v pásoch. Tam, kde je to 
vhodné, vybudovať dostatoč-
ne veľký suchý polder – hrá-
dzu, ktorá sa naplní len pri 
veľkých zrážkach a umožní 
regulovaný odtok vody, ktorý 
nespôsobí vyliatie koryta.

To sú predsa známe zá-
sady, ktoré sa bežne dodr-
žujú ...

Niekedy áno, niekedy nie. 
V Strážach pod Tatrami bo-
jovali ľudia s vodou pravde-
podobne odvtedy, odkedy sa 
tam usídlili. Unikátny terénny 
kotol nad mestom pozbiera 
vodu z plochy takmer desia-
tich hektárov a nasmeruje ju 
rovno na námestie. V minu-
losti tu boli vybudované tri 
kanály, ktoré vodu odviedli 
do potoka. Dva z nich boli 
vedené okrajmi mesta a je-
den rovno popod námestie. 
Pamätníci hovoria, že tieto 
klenbové kamenné kanály 
boli vybudované snáď pred 
dvesto rokmi. A dnešní päť-
desiatnici sa v nich v detstve 
hrávali na skrývačku. Ich pô-
vodná výška bola taká, že po 
nich mohol chodiť dospelý 
človek. Pravidelne ich čistili 
od nánosov hliny a kamenia. 
Neskôr, keď sa tvoril register 
obnovenej evidencie pozem-
kov, sa mesto k dvom z týchto 
kanálov ľahkovážne nepriz- 
nalo a dostali sa nenávratne 
do rúk súkromných osôb. 
Tie ich zasypali a pozemky 
si ohradili. Tak sa stalo, že 
sa voda miesto troch kanálov 
odvádza len jedným. Ten sa 
prestal čistiť, krížom cezeň 
je uložené kanalizačné potru-
bie a kanál vyúsťuje do rúry 
s priemerom niekoľkých de-
siatok centimetrov. To všetko 
malo za následok prerazenie 
klenby kanála priamo pod 
námestím pri jednom z väč-
ších dažďov v minulom roku. 
Okrem toho sa príjazdová 
cesta do Stráži v minulosti 
„inovovala“ v rámci jednej 
z predvolebných propagač-
ných akcií tak, že sa jej úro-
veň zvýšila o približne pol 
metra. Tým sa zlikvidovalo 
núdzové koryto záplavovej 
vody a domy v dolnej časti 
mesta sú v neustálom ohroze-
ní. Na zamyslenie je aj otáz-
ka, či tam vôbec mala byť 
povolená výstavba.

To je smutnejší z príkladov 
zásahu človeka do prírody 
a do mesta. Teraz stojíme pred 
otázkou, ako ochrániť ľudí 
pred vodou a história troch 
kanálov sa už nezopakuje.

Otvorený strážsky kanál. Likvidácia následkov povodní.

Obhliadka terénu a návrh opatrení.

Ale boli predsa vykonané 
úvodné kroky na vyriešenie
tohto problému...

Bola vykonaná obhliad-
ka viacerými odborníkmi 
a padli aj návrhy na riešenie. 
Žiaľ, niektoré sa cenovo dajú 
prirovnať k  vybudovaniu 
nového kanála, či veľkého 
potrubia popod príjazdovú 
cestu do tejto časti mesta. 
To by, odhliadnuc od ceny, 
mohlo pomôcť k odvedeniu 
vody z mesta. Klimatológo-
via však varujú, že pri pred-
pokladaných stupňujúcich sa 
prívaloch nakoniec nemusí 
byť žiadne potrubie dosť veľ-
ké. A ak aj áno, odvedie vodu 
do nižšej polohy, kde ohrozí 
iných. Jednoduchšie sa javí 
zadržať vodu nad mestom. 
To ale naráža na vlastníctvo 
pozemkov, na ktorých sa to 
dá urobiť. A  tiež na spôsob 
ich využitia. Všetko sa dalo 
vyriešiť veľmi efektívne pred 
niekoľkými rokmi, keď sa rea- 
lizovali pozemkové úpravy 
katastra. Znova však mesto 
zaspalo a nevstúpilo aktívne 
do tohto procesu.

Takže za všetko môžu 
predchádzajúce vedenia 
mesta?

Mrzí ma, ak to takto vy-
znelo. Je jasné, že históriu 
už nevrátime. Musíme poze-
rať dopredu. Zmienil som sa 
o  tom preto, lebo v  niekto-
rých katastrálnych územiach 
nášho mesta ešte neprebehli 
pozemkové úpravy. Navyše 
sme v  procese pripomien-

kovania a zmeny územného 
plánu mesta. To dáva ná-
dej na zmysluplnú prípravu 
protipovodňových opatrení. 
Aspoň na nových územiach 
vieme vyťažiť zo skúseností 
zo Strážov. 

Problematickým miestom 
sú tiež Matejovce, konkrétne 
Ulica Lidická. Je tu bežné, že 
dažde a voda z topiaceho sa 
snehu naplavia na cestu toľko 
bahna, že to vyzerá, ako by 
tam cesta vôbec nebola. Pre 
ľudí, ktorí tam žijú, je to nie-
kedy nebezpečné. Našlo sa tu 
naoko jednoduché riešenie: 
mesto v spolupráci s družst- 
vom uloží popod cestu po-
trubia na odvod vody a bah-
na z poľa. Zostane však stála 
úloha, čistiť potrubie. Okrem 
toho plánujeme v doline nad 
Matejovcami polder, ktorý by 
zachytil prívalovú vodu. Tým 
by sa malo zabrániť aj vybre-
ženiu potoka v  dolnej časti 
mesta pri Kaskáde.

Nepríjemné je tiež zalie-
vanie sídliska JUH III vodou 
z okolitého terénu. Plánuje-
me tu drenážny kanál pozdĺž 
Ulice Rastislavovej. Mal by 
byť zaústený do existujúceho 
kanála západne od sídliska.

Naoko neškodne vyzerá aj 
navozená a uvibrovaná zemi-
na pozdĺž rieky Poprad pri 
záhradkárskej osade Západ 
oproti rozostavanému zim-
nému štadiónu. Pôvodne to 
bola záplavová zóna, ktorá 
bola neskôr predefinovaná 
na územie pre olympijskú 
dedinu. Dnes musíme riešiť 
navýšenie ľavého brehu rieky 
pozdĺž sídliska Západ.

Spomínaná história by 
mohla poslúžiť aj iným ob-
ciam a mestám. Musíme byť 
vnímaví na dianie v prírode 
a hlavne zodpovední k  sebe 
a  budúcim generáciám. 
Nechcem, aby to znelo pate-
ticky. Hovorím to preto, lebo 
doteraz sa väčšina aj dobre 
myslených zásahov ľudí do 
prírody ukázala byť nevhod-
ná. Ukázalo sa to však až po 
niekoľkých desaťročiach, 
kedy boli zmeny nezvratné. 
Pohľad na otvorený strážsky 
kanál je, myslím si, dosť váž-
nym varovaním.  (red)

Hrdosť 
tradícií
Sledujúc, s akou energiou 

a hrdosťou to hudobné či 
umelecké súbory u nás po-
čas Viva Italia roztočili, pre-
mýšľala som nad tým, či aj 
my vieme s takým nasade-
ním ukázať to naše, tatrans- 
ké. Malí, veľkí, starí, mladí, 
pekní i menej príťažliví hrali, 
spievali a tancovali, akoby to 
bola prinajmenšom londýns- 
ka Royal Albert Hall a nie 
obyčajné námestie 60-tisí-
cového mestečka pod Tatra-
mi. Určite môžem povedať, 
že Poprad nikdy nezažil, 
aby za účinkujúcimi s rados-
ťou a tanečným krokom ho-
re-dolu cupitali stovky ľudí. 
Predavači vychádzali z ob-
chodov, ľudia ich sledovali 
z balkónov a terasy reštau-
rácií tiež isto hneď stúpli na 
cene. Mesto doslova, vďaka 
kombinácii farebných kostý-
mov, slnečného počasia, ale 
najmä dobrej nálade na pár 
dní rozkvitlo. 

Pobehujúc pomedzi účin-
kujúcich, pýtala som sa 
sama seba, či aj my sme 
na svoju tradičnú kultúru 
náležite hrdí. Naše folklórne 
súbory žnú vo svete jeden 
úspech za druhým, no ruku 
na srdce, kedy naposledy 
ste si takéto vystúpenie sami 
pozreli? Členovia talianske-
ho súboru Banda Filharmo-
nica di Lama, vlajkonosiči 
G.A.M.S. i mladí zo súboru 
Ortensia mi rozprávali, že je 
u nich česť pre malého ško-
láka, ale i jeho rodičov, ak 
ho do súboru vezmú a deti 
sa v škole chvália, ak sú 
členmi ich rodičia alebo starí 
rodičia. Rovnako mažore-
tky, bubeníci či vlajkonosiči 
cibria svoje umenie od det-
stva, v súbore ostávajú, kým 
im hlavu nezdobia šediny 
a svoje umenie si odovzdá-
vajú z generácie na generá-
ciu. Rodina, ktorej člen patrí 
do tohto súboru, sa tým jed-
noducho chváli a rastie jej 
spoločenská hodnota. A ak 
mládež na čas z rodiska odí- 
de, napríklad za štúdiom, 
zväčša, keď sa vráti domov 
a usadí sa, vráti sa rovnako 
i do súboru. Fascinovala ma 
tá zdanlivo vekovo nesúro-
dá „banda“ umelcov, ktorá 
ich paradoxne už generácie 
drží pri sebe ako najpevnej-
šia niť. Aj večer, po predsta-
veniach, bolo vidieť, že ich 
spája úprimné priateľstvo 
a bavili sa spoločne spolu 
s domácimi. Bez stredove-
kých kostýmov, nenápadní 
ľudia súčasnosti, zapadli 
v dave hodujúcich.

Vytvára sa takto tradícia? 
Povedomie? Národná hr-
dosť znie v súčasnosti až 
pejoratívne, no práve po-
čas tých pár dní, v priamom 
prenose, sme mali možnosť 
na tých 200 účinkujúcich Ta-
lianoch vidieť, čo to vlastne 
je. Radosť, že nám môžu 
ukázať niečo svoje, pravé 
a krásne. Šťastie, ktoré im 
svietilo v očiach, keď vide-
li, ako nám svietia oči, keď 
sledujeme ich umenie, zde-
dené po predkoch. A hrdosť, 
s akou sa večer už „v civile“ 
bavili medzi stanmi a nad-
väzovali nové priateľstvá so 
Slovákmi... P. Vargová

O POVODNIACH V POPRADE
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Keď sa v roku 1999 začala 
písať história firmy Schüle 
Slovakia s. r. o., málokto 
predpokladal, že bude jed-
ným z najvýznamnejších za-
mestnávateľov podtatranské-
ho regiónu.

Firma bola od samého za-
čiatku postavená na pevných 
základoch, ktoré boli tvore-
né šikovnými ľuďmi s veľ- 
kým srdcom a  pevným od-
hodlaním vybudovať silnú 
a stabilnú firmu. Vďaka ver-
ným a  lojálnym zamestnan-
com sa firma rozširovala  
veľmi rýchlo. Odzrkadlilo sa 
to aj na portfóliu produko-
vaných výrobkov, ktoré dnes 
využívajú všetky významné 
svetové značky automobilov. 
Spomenieme len niektoré - 
Mercedes, Porsche, BMW, 

Vďaka dobrým zamestnancom stojí  
Schüle Slovakia s. r. o. na pevných základoch

Audi či Volkswagen. Spoloč-
nosť Schüle Slovakia s. r. o. sa 
môže právom hrdiť výrobou 
prostredníctvom špičkových 
technológií, ktoré sú konku-
rencieschopné v  celosveto-
vom meradle. Ide najmä o  po- 
silňovače riadenia, servoria-
denia, bloky motorov a  iné 
špičkové výrobky potrebné 
pre bezpečnosť v automobi-
lovej doprave.                                                                                            

Ale vráťme sa na samotný 
začiatok tohto úspechu – za 
všetkým treba hľadať zruč-
ných odborníkov z  nášho 
regiónu, ktorí sú schopní ne-
ustáleho vzdelávania sa. Na 
takýchto ľudí máme v našej 
firme šťastie. Hlavným pred-
pokladom úspechu našej 
firmy je dôvera k zamestnan-
com, ktorí ju následne vraca-

jú špičkovo odvedenou prá-
cou. Samozrejmosťou v našej 
firme je neustále vzdelávanie 
sa, ktoré podporuje indi-
viduálny rast. Práve ten sa 
stáva jedným z najsilnejších 
motivačných prvkov zamest-
nanca. To si uvedomujú aj 
riadiaci pracovníci, ktorí ve-
dia, že čím viac vedomostí 
odovzdajú zamestnancom, 
tým majú lepšie výsledky, 
pretože tí sú potom samos- 
tatnejší. V začiatkoch bolo 
vzdelávanie oveľa ťažšie, pre-
tože bol nedostatok odborní-
kov na obsluhu CNC-strojov 
a  manipulačných robotov. 
Dnes sa firma môže pochvá-
liť množstvom skúsených od-
borníkov, ktorí dokážu no-
vých kolegov vzdelávať sami. 

Pracovníčka personálneho 
oddelenia Ing. Navrátilová  
nám prezradila, že na vstup-
ných pohovoroch vo firme sa 
adepti o prácu často pýtajú, 
či dostanú prácu na zmluvu 

alebo na dohodu. Ubezpe-
čujeme všetkých záujemcov 
o prácu u nás, že naša  fir-
ma prijíma pracovníkov len 
na riadnu pracovnú zmluvu 
a chce ich zamestnávať dlho-
dobo, až do odchodu do dô-
chodku. V tomto podniku nie 
je odmenou len mzda. Čo po-
viete na cestu do zamestnania 
a  späť, ktorú hradí zamest-
návateľ, alebo na bezplatné 
právne poradenstvo pre za-
mestnancov, ktorí si požičia-
vali peniaze z nebankoviek? 
Touto službou pomohla fir-
ma mnohým „vykorčuľovať“ 
z až priam neriešiteľných ťaž-
kých životných situácií.

V  mimopracovnom čase 
spoločnosť Schüle Slovakia 
s. r. o. poskytuje všetkým za-
mestnancom,  ktorí majú záu- 
jem tráviť aktívne voľný čas, 
bohatú možnosť športových 
aktivít –  fitnes, plávanie, cyk-
listiku, tenis a v zimných me-
siacoch aj lyžovanie. Podob-

ne každý zamestnanec môže 
celoročne využívať firmou 
hradené relaxačné a liečebné 
masáže.

Spoločnosť pravidelne 
organizuje firemné posede-
nia a stretnutia, na ktoré sa 
zamestnanci tešia už  dlho 
pred ich uskutočnením. Ve-
denie Schüle Slovakia s. r. o. 
si uvedomuje zodpovednosť 
nielen voči svojim zamest-
nancom, ale aj voči ich rodi-
nám. V priebehu roka preto 
pripravuje viacero podujatí 
špeciálne určených pre ro-
diny zamestnancov, ako sú 
family day, tenisový turnaj, 
rodinnú lyžovačku alebo 
mikulášske posedenie. Fir-
ma celoročne ponúka svojim 
zamestnancom aj možnosť 
kultúrneho, spoločenského 
a športového vyžitia, pravi-

delne im poskytuje lístky na 
koncerty, vystúpenia a per-
manentky na športové podu- 
jatia. Spoločnosť pamätá aj 
na dlhoročných zamestnan-
cov, ktorých za odpracova- 
né roky pri odchode do dô- 
chodku odmeňuje vecný-
mi darmi a  pozýva ich aj 
na koncoročné posedenia 
spojené so zábavou, na kto-
ré bývalí zamestnanci radi 
prichádzajú.

Zamestnanie v našej spo-
ločnosti je dôležitý životný 
krok, ktorý je pre nás zavä-
zujúci. Keď sa pre neho roz-
hodnete, neoľutujete. Priná-
šame nielen stabilnú prácu 
v  špičkovej spoločnosti, ale 
aj široké množstvo zamest-
naneckých výhod, ktoré ne-
majú v  Podtatranskom re-
gióne konkurenciu. 

Family day s vlastnoručne uvareným gulášom sa teší medzi 
zamestnancami veľkej obľube.

Veľa zábavy si deti zamestnancov užijú na každoročnom mi-
kulášskom posedení.

Rok sa s  rokom stretol 
a do areálu Základnej školy vo 
Veľkej sa opäť ponáhľali veľkí 
i malí zo spoločnosti Schüle 
Slovakia s. r. o. Poprad na ďalší 
firemný Family day. Posilnený 
tím kuchárov, tohto roku vo 
svetlozelených farbách, pod 
vedením šéfkuchárky Marien-
ky Madáčiovej, už od skorého 
rána pripravoval mäsko, cibu-
ľu, paradajky, papriku, zemia-
ky a ostatné ingrediencie, kto-
ré v  dobrom guláši nemôžu 
chýbať. Najprv umyť a potom 
už len krájať a krájať a krájať. 
Kým začali prichádzať prví 
malí návštevníci so svojimi 
rodičmi či starými rodičmi, 
v  troch 50-litrových kotloch 
to už veselo vrelo a vôňa gulá-

šu už z diaľky udrela každému 
do nosa. 

Family day spoločnosti 
Schüle sa niesol v znamení co-
untry a hlavnými postavami 
boli práve indiáni a kovboji. 
Kto vie, či sa v  indiánskych 
vigvamoch niekedy varilo 
niečo podobné ako je guláš, 
ale v areáli školy pobehovalo 
hladných indiánov neúrekom. 
Najprv sa tí najmenší postavili 
do radu na namaľovanie in- 
diánskych čeleniek či bojo-
vých farieb a potom sa už roz-
behli k rôznym stanovištiam, 
ako napríklad Sokolie oko, 
Silák Ben, Pavučina a ďalšie. 
Deti museli na každom sta-
novisku plniť rôzne úlohy, 
v ktorých preukazovali svoju 

zručnosť a  šikovnosť. Areá-
lom lietali loptičky, krúžky, ale 
aj kamienky z prakov, ktorými 
sa deti snažili zhodiť plechov-
ky. Priviazaní na bandži lano 
prekonali jeho odpor v snahe 
uchmatnúť loptičky a zase ne-
sením loptičky na lyžičke uká-
zali, že sa dokážu nielen sú-
strediť, ale ju aj rýchlo priniesť 
do cieľa. Ani by ste neverili, 
ako dokáže zaujať detí naprí-
klad také obyčajné zatĺkanie 
klincov do pníkov, z ktorého 
mali obrovskú radosť. Tí naj-
menší zase skúšali prejsť po 
kladine, aby si vyskúšali cho-
diť ponad potoky, ale aj pla-
zenie sa cez tunely a už o pár 
metrov ďalej na nich čakali iné 
lákadlá a „zábaviská“. 

Veľkú radosť mali z pečia-
tok, ktoré im po absolvovaní 
jednotlivých stanovíšť pri-
búdali v  preukazoch, pre- 
tože motivácia bola veľ-
ká – darčeky, ktoré pre nich 
p r i p r a v i l a  s p o l o č n o s ť  
Schüle Slovakia, pretože Fa-
mily day je vždy spojený aj 
s Dňom detí. 

Popoludní, keď sa už posil-
nili dobrým gulášom, ktorý 
kuchári stihli navariť načas, 
na deti čakali koník a poník, 
na ktorých si jazdu vyskúšali 
takmer všetci, ale aj preťa-
hovanie lanom či pletenie 
náramkov priateľstva s ko-
rálikov. Na záver sa všetky 
deti rozbehli hľadať poklad 
na Striebornom jazere. Sa-

mozrejme, že ho našli a me-
dzitým sa stihli pozabávať 
aj na svojich rodičoch, ktorí 
sa tiež nevyhli dramatickým 
súťažiam. Napríklad v  pití 
piva dlhou slamkou, pri kto-
rom zlyhali muži a prvenstvo 
si odniesla žena. Obrovskú 
zábavu mali dospeláci pri 
strieľaní z  lukov a  smiechu 
a  kibicovniu nebolo konca. 
Celodenný program pre ma-
lých i veľkých pripravila po-
pradská Agentúra ella-event. 

Najdôležitejšie ale bolo, že 
mladí i starí sa dobre zabavi-
li a tento deň im ostane dlho 
v pamäti. „Toto podujatie, spo-
jené s Dňom detí, robíme pre 
našich najmenších a  rodin-
ných príslušníkov zamestnan-

cov našej firmy. Samozrejme, 
neformálne stretnutia prispie-
vajú k nadväzovaniu nových 
priateľstiev aj medzi rodinný-
mi príslušníkmi. Prispievajú 
však aj k spoznávaniu sa za-
mestnancov navzájom,“ pove-
dala Ing. Adriana Navrátilo-
vá, jedna zo zodpovedných za 
tohtoročný Family day.

 Ako konštatovala manžel-
ka zamestnanca firmy, mala 
dobrý pocit z tohto, že spo-
ločnosť nezabúda ani na nich 
a ich deti a pripraví im takýto 
pekný deň so zaujímavým 
programom. Ako doplnila 
vedľa stojaca mamička, deti 
sa aspoň vybehajú, vyšantia 
a hlavné je, že sú celá rodina 
spolu.  (red)

Family day plný kovbojov a indiánov
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Spotrebiteľské poraden-
ské centrum S.O.S. Poprad 
oslavuje v týchto dňoch svo-
je piate narodeniny. Po celý 
čas kontinuálne poskytuje 
poradenstvo spotrebiteľom, 
ktorým predajcovia odmie-
tajú uznať reklamáciu, zru-
šiť zmluvu, majú problém  
s úžernými úvermi či zmlu-
vami uzavretými pokútnym 
spôsobom medzi dverami, 
cez telefón či na predvádza-
cej akcii. O činnosti združe-
nia i samotných spotrebite-
ľoch nám viac porozprával 
jeho predseda a mediátor 
Ing. Michal Fáber.

Aké projekty v súčasnosti 
realizujete?

Vďaka podpore Minister-
stva hospodárstva SR môže-
me prevádzkovať dve pora-
denské centrá pre spotrebite-
ľov v Prešovskom, Košickom, 
Nitrianskom a Banskobystric-
kom kraji so sídlom  v Popra-
de a Nitre. Spolupracovníčku 
máme aj v Bratislave. Uchá-
dzame sa  i o podporu projek-
tu Senior Ombudsman, ktorý 
sa teší veľkej obľube. Veríme, 
že uspejeme. Poslali sme pri-
hlášku za člena organizácie 
BEUC, európskej spotrebiteľ-
skej organizácie, ktorá presa-
dzuje záujmy spotrebiteľov na 
európskej úrovni a v súčas-
nosti má 41 členov z 31 krajín. 
Podali sme aj niekoľko ďalších 
projektov, o ktorých budeme 
verejnosť včas informovať. 

S akými problémami mô-
žete spotrebiteľom pomôcť?

V súčasnosti riešime veľké 
množstvo reklamácií obuvi. 
Už po pár dňoch nosenia sa 
topánky doslova rozpadajú, 
no reklamáciu predajca za-
mietne, pretože ju dá posúdiť 
vlastnej eseročke. Žiaľ, umož-
ňuje to zákon. Máme veľmi 
veľa prípadov týkajúcich sa 
reklamácií kuchynských spot-
rebičov, elektroniky, nábytku 
či šperkov.

 Okrem krajských inšpek-
torátov SOI k nám dokonca 
už i sudcovia posielajú spot-

Buďme konečne väčší egoisti
rebiteľov, ktorých gniavia 
úvery najmä od bánk a ne-
bankoviek. Oni sami sa už 
na to, čo sa deje, nedokážu 
pozerať. Prichádza leto, a to 
je u nás sezóna reklamácií 
nevydarených dovoleniek 
a služieb s tým súvisiacich.  
A čo nás mrzí, je stále pre-
kvitajúci „obchod” dodávate-
ľov energií „medzi dverami”. 
Už dlhšie voláme po tom, 
aby tento spôsob uzatvára-
nia zmlúv bol považovaný 
pri zmluvách s dodávateľmi 
energií za nekalú obchodnú 
praktiku. V niektorých kra-
jinách je vyslovene zakázaný 
a aj podľa európskeho práva 
by sme to v našej legislatíve 
mohli takto upraviť. Rovnako 
poplatky a sankcie, nazvite si 
ich ako chcete, za predčasné 
ukončenie zmluvy či prechod 
k inému dodávateľovi. 

Z nášho pohľadu ide jed-
noznačne o neprijateľné 
zmluvné sankcie, no kom-
petentní to nechcú vidieť. 
Potom k nám doslova pla-
čúc prichádzajú ľudia, kto-
rí si niekoho vyvoňaného  
a slušného pustili do bytu, 
popodpisovali mu niečo, 
čomu vôbec nerozumejú,  
a keď sa im to v hlave rozjasní, 
chcú ísť späť k starému dodá-
vateľovi. A za tento „chaos” sa 
im nový aj starý dodávateľ ne-
ostýcha napariť pokutu, ktorú 
samozrejme nazve krajšie – 
deaktivačný poplatok.  

Mnoho ľudí si myslí, že 
práve im sa to nestane. Že 
oklamať, zaviesť a nachytať 
sa dajú len dôchodcovia…

Prax hovorí iné. Slovač, keď 
počuje, že môže niečo ušetriť, 
zdravý rozum sa vypína. Je 
jedno, či ide o mladého inži-
niera alebo osemdesiatročnú 
pani. Pritom napríklad spomí-
naný energetický trh je u nás 
tak výrazne regulovaný, že je  
v podstate úplne jedno,  
s kým máte uzavretú zmlu-
vu na dodávku elektriny či 
plynu, pretože každý má 
možno s rozdielom troch eur 

rovnaké ceny. Rovnako sa 
správame pri organizátoroch 
prezentačných akcií. Niekto 
nám zavolá, je milý, ponúk-
ne darček, výhru zadarmo, 
dohodne si stretnutie doma, 
vraj mate pozvať priateľov, 
nech je veselšie, a zrazu sa 
ráno prebudíte a v kuchyni 
stoja škatule s nepotrebnými 
hrncami, masážnymi či deto-
xikačnými prístrojmi, dekami 
alebo inými haraburdami, za 
ktoré ste „vyvalili” celé úspo-
ry. Vďaka deravej legislatíve 
je obrana veľmi ťažká, pretože 
na akcie usporiadané u vás 
doma zákon prihliada bene-
volentnejšie ako na klasické 
„predvádzačky” v pohostinst- 
vách, nákupných centrách či 
obecných domoch. A naprí-
klad  starostovia a primátori 
obcí a  miest by mali oveľa 
viac dbať na to, aby ich obec-
né médiá nepropagovali tieto 
nekalé obchodné akcie. 

Ako sa brániť? Ako nesad-
núť na lep podvodníkom?

Možno to bude znieť ne-
milo, no ľudia by sa mali viac 
starať o seba. Byť egoistickej-
ší v tom zmysle, že si radšej 
doprajú menej, no o to kva-

litnejšie. Vezmime si naprí-
klad potraviny. V ich prípade 
sa naozaj vyplatí premýšľať  
a nedať do úst hocaký akcio-
vý, lacný tovar. Necháme sa 
kŕmiť chémiou a odpadom  
a potom o pár rokov plačeme, 
aké drahé sú lieky. Zabúdame, 
že najlepším liekom je strava 
a preto sa do nej oplatí inves-
tovať viac.

Rovnako ostatný tovar. 
Tu doslova platí, že menej je 
viac. Radšej si kúpim kuchyn-
ský robot v kamennom ob-
chode ako na predvádzačke, 
kde mi tvrdia, že stojí 1 500 
eur, ale mne ho práve dnes 
dajú len za 900. Na 100 % 
je predražený a keď sa nebo-
daj pokazí, kde je lepšie ho 
reklamovať? V neďalekom 
kamennom obchode alebo  
u milého, vyvoňaného preda-
vača, ktorý zdúchne s našimi 
peniazmi a už ho nikdy v ži-
vote neuvidíme?

Rovnako dôležitá je tzv. 
nedotknuteľnosť obydlia…

Áno, je to ľudské právo ga-
rantované ústavou. Nikoho 
cudzieho, čo ako príjemné-
ho, do bytu, ani do vchodu, 
nikdy nepúšťajte. Ani keď 

sa u vás vopred telefonicky 
„objedná”. Načo? Všetko, čo 
potrebujete, nájdete v ka-
menných obchodoch. Tovar 
si tam môžete popozerať, 
vyskúšať, môžete si urobiť 
prieskum, porovnať ceny  
a kvalitu ostatných výrob-
kov. Nie ste hlúpejší ani ne-
vzdelanejší od suseda, keď 
sa budete rozhodovať či nie-
čo kúpite alebo podpíšete aj 
celé dni alebo týždne. Práve 
naopak, je to veľmi múdre. 
Dobre urobíte, ak sa pred 
podpisom akejkoľvek  zmlu-
vy či kúpou tovaru poradí-
te s blízkymi alebo rovno  
s odborníkom. Pýtajte si ná-
vrhy zmlúv a  oboznámte sa 
s  nimi. Nikdy nič nepodpi-
sujte medzi dverami. Ušetríte 
si tak množstvo bezsenných 
nocí a peňazí.

A čo povestný lokál pat-
riotizmus? Je tento prístup 
pro-spotrebiteľský?

Veľmi. Naše babky kupo-
vali všetko v inom obchode, 
aby zarobili všetci susedia, 
ktorí niečo vyrábali či pre-
dávali, nielen jeden. Všetko 
v  blízkosti svojho bydliska. 
Tak bolo dobre všetkým. Ale-
bo napríklad Švajčiari. Keď 
niečo potrebujú, najprv sa 
poobzerajú vo svojom meste. 
Ak to nedostať tam, hľadajú 
vo svojom kantóne, regió-
ne. A ak danú vec nenájdu 
ani v ponuke švajčiarskych 
výrobcov, popremýšľajú, či 
daný tovar vôbec potrebu-
jú. Podporujú svojich. A to 
je cesta. Nenakupujme v za-
hraničných supermarketoch 
cudzokrajné tovary, naše sú 
veľmi často oveľa lepšie. A zá-
roveň, dbajme o svoje život-
né prostredie, pretože keď sa 
oň budeme starať, odplatí sa 
nám zdravšími potravinami. 
Nie je to nič komplikované. 
Môžeme začať napríklad tým, 
že obmedzíme používanie 
plastových vreciek a igelitiek. 
My, Slováci ich totiž používa-
me, úplne zbytočne, najviac  
v EÚ.   Petra Vargová

S.O.S. V POPRADE

...ale aj utrpenia, dnes aj v minulosti. Organizátorom pietnej 
spomienky pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 
1948 – 1989 bolo Svetové združenie bývalých politických väzňov 
(SZBPV) 24. júna na cintoríne v Kežmarku.

Vojny, politické režimy v minulosti a súčasnosti určovali pria-
mo alebo nepriamo stav slobody ľudí na hraniciach krajín. Slo-
bodou, ale aj smrťou, perzekúciami sa končili osudy ľudí, ktorí 
túžili po slobode a pokúsili sa o prechod čs. hraníc v dobe tota-
litného komunistického režimu v rokoch 1948-1989. Pri pietnej 
spomienke na viac ako 400 usmrtených si tragické udalosti pri-
pomenuli členovia SZBPV spolu s rodinnými príslušníkmi obetí, 
zástupcami mesta Kežmarok, Ústavu pamäti národa, Sloven-
ského zväzu VTNP-PTP, žiakov ZŠ s MŠ sv. Kríža. Medzi usmr-
tenými na hraniciach boli aj  mladí ľudia Ondrej Brejka a Milan 
Dlubač, ktorí prišli o život pri prenasledovaní príslušníkmi po-
hraničnej stráže 7. júla 1980 na československo-rakúskej hrani-
ci. Ich telá boli až po  24 rokoch, na žiadosť otca Ondreja Brejku,  
prevezené z Rakúska na Slovensko. Prítomní vyzvali k zachova-
niu a prehlbovaniu dosiahnutých slobôd, ľudských práv v našej 
krajine, aby sa neopakovali zločiny totalitného režimu.

Hranica, miesto slobody... 

V  predvečer svojich me-
nín, 23. júna, vystúpil pri-
mátor Vysokých Tatier Ján 
Mokoš na Elbrus. Tento naj-
vyšší vrch Kaukazu a Ruska 
je vysoký 5 642 m. Výstup sa 
uskutočnil v dobrom počasí, 
bez akýchkoľvek komplikácií.
Je to už tretí veľký vrchol, 
ktorý dosiahol Ján Mokoš 
v uplynulých šiestich rokoch. 
V r. 2010 to bol najvyšší vrch 
Európy Mount Blanc (4 810 
m) a v r. 2013 najvyšší vrch 
Afriky Kilimanjaro (5 895 m).  
Na všetky tieto tri vrcholy 
sprevádzal tatranského pri-
mátora skúsený horský vodca 
Jaroslav Michalko.

Ján Mokoš 
na vrchole Elbrusu

Už 14. júla o 20. h  na Ná-
mestí sv. Egídia na divákov 
čaká zaujímavá premiéra DI-
VADLO COMMEDIA. Di-
vadlo bolo založené v októbri 
1968 a COMMEDIA sa skrz 
javisko prihovára ľuďom svo-
jou hravosťou, ľudovou po-
etikou, svojským humorom. 
Vie rozosmiať, vie rozplakať. 
Hľadačstvo dramaturga a re-
žiséra súboru, Vlada Benka, 
sa pretavilo na skutočnosť, 
že súbor pripravil aj niekoľ-
ko celoslovenských premiér. 
Divadlo predstaví verejnosti 
premiérovú komédiu troch 
commediantov – M. Nováka, 
D. Kubáňa a V. Benka.

DIVADLO
 COMMEDIA
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Vážení spoluobčania,
pred časom som dal verej-

ný prísľub, že o dianí v našej 
obci budeme občanov infor-
movať nielen prostredníc-
tvom našej webovej stránky 
a vývesnej tabule, ale aspoň 
dvakrát do roka budeme in-
formovať aj prostredníctvom 
novín. Písaná forma vyhovu-
je najmä starším občanom 
rovnako, ako verejné zhro-
maždenia občanov. 

Dnes sa vám dostáva do 
rúk prvé vydanie občasníka, 
ktorému sme vybrali názov 
VERNÁRSKIE NOVINY, 
v ktorých nájdete informácie 
o dianí v našej obci a doru-
číme vám ich až do vašich 
schránok.

Hoci náročné úlohy a pri-
búdajúce povinnosti a staros-
ti, ale aj zahĺbenie sa do kaž-
dodennej  práce akosi stavia 
písanie článkov do pozície, 
na ktorú niet času, predsa 
považujem túto komunikáciu 
s vami, občanmi, za veľmi dô-
ležitú a podstatnú. 

Človek žije a pracuje vždy 
v spoločenstve ľudí. Sám člo-
vek, aj keby bol akokoľvek 
schopný a  šikovný, nemôže 
urobiť všetko. Aj starosta 
obce sa musí vo svojej práci 
opierať o  ľudí okolo neho, 
o  kolektív poslancov obec-
ného zastupiteľstva a kolek-
tív pracovníkov obce, ale 
aj o vás - občanov. Len tak 
možno zvládnuť náročné 
úlohy, len tak možno na-
plánovať to, čo skutočne 
potrebujeme.

Myslím, že v obecnom zas- 
tupiteľstve a v  obci máme 
jasno v  tom, čo v obci po-
trebujeme, avšak naše snahy 
a  potreby musíme prispô-
sobovať najmä finančným 
možnostiam a  reálnym 
projektom, cez ktoré sa 
dajú tieto financie čerpať. 
Dovoľte mi, aby som vás 
poinformoval, čo sme spolu 
s obecným zastupiteľstvom, 
pracovníkmi  v obci urobi-
li a aké plány máme počas 
môjho druhého volebné-
ho obdobia. Verím, že táto 
forma informovania vás 
zaujme, vyjadríte sa k  nej, 
alebo svoj názor aj priamo 
do novín napíšete a prispe-
jete k tomu, aby sme v na-

šej obci žili lepšie, krajšie 
a plnohodnotnejšie.

V   roku 2015 sme mali 
na Ministerstve dopravy SR 
podaný projekt na rekon-
štrukciu verejného osvetle-
nia. Aj keď sme na získanie 
finančných prostriedkov od 
ministerstva získali prísľub a 
vynaložili sme mnoho práce, 
úsilia a aj financií na vypra-
covanie projektu, pre  tech-
nické,  administratívne, ča-
sové a  finančné  problémy, 
ktoré obec nevedela ovplyv-
niť a  ktoré nezavinila, sme 
boli nútení zmluvu s minis-
terstvom zrušiť. Pri projekte 
na rekonštrukciu sály kul-
túrneho domu a  vybudo-
vania vodovodnej prípojky 
sme boli úspešní a  získali 
7  tisíc eur. Tieto práce sme 
úspešne zrealizovali a vyme-
nili sme okná na kultúrnom 
dome, vybudovali novú vo-
dovodnú prípojku a  vodo-
mernú šachtu k budove.

Na podporu folklórnych 
slávnosti v obcí a osláv 720. 
rokov od prvej písomnej 
zmienky o  obcí, sme mali 
podaný  projekt na minis-
terstve kultúry SR. Oba boli 
úspešné a  získali sme tisíc 
eur, ktoré nám pomohli tieto 
akcie uskutočniť.

Okrem toho sme z  vlast-
ných rozpočtových pro-
striedkov čiastočne zre-
konštruovali Dom smútku 

a  inštalovali v ňom solárny 
systém vetrania.

Kompletne sme tiež vyas-
faltovali ulicu na Kapustnice, 
ktorá je asi najviac zaťažená 
prepravou dreva.

 V roku 2016 sme už zrea- 
lizovali viaceré väčšie pro-
jekty.  Hneď na jar sme z roz-
počtu obce vymenili strešnú 
krytinu na chate na Blajzlo-
chu v hodnote cca 5 tisíc eur. 
Pôvodná krytina, drevený 
šindeľ, bola v  havarijnom 
stave a hrozilo znehodnote-
nie celého objektu. V súčas-
nosti je chata v dobrom tech-
nickom stave a  preto sme 
urobili úspešné verejné ob-
starávanie na jej prenájom. 
Z nájmu tak má obec príjem 
do rozpočtu.  

Z vlastných rozpočtových 
prostriedkov sme zrealizova-
li výstavbu altánku o rozme-
roch 12 x 6 m v priestoroch 
amfiteátra. Myslím, že sa 
nemusíme hanbiť a návštev-
níci areálu si môžu posedieť 
v príjemnom prostredí. Al-
tánok je vybavený komplet-
ným sedením a stolovaním. 
V  budúcnosti uvažujeme 
s doplnením o ohnisko s kr-
bom a grilom. Tento objekt 
chceme využívať aj pre ob-
čanov obce na usporadúva-
nie rôznych rodinných po-
sedení a  stretnutí. Obecné 
zastupiteľstvo na najbližšom 
zasadnutí rozhodne o  spô-

sobe a  výške poplatku za 
prenájom, o  čom budeme 
informovať.

Reagovali sme tiež na výz- 
vu ministerstva pôdohos-
podárstva a  rozvoja vidie-
ka. Vypracovali sme projekt 
na  celkovú rekonštrukciu 
areálu amfiteátra a dobudo-
vanie altánkov v  hodnote 
cca 40  tisíc eur. Projekt je 
v štádiu rozhodovania. Cez 
výzvu ministerstva financií 
sme tiež požiadali o rekonšt- 
rukciu priestorov kuchyne 
a toaliet v kultúrnom dome. 
O finančný príspevok na re-
konštrukciu kúrenia v  sále 
kultúrneho domu a na 9. roč- 
ník folklórnych slávnosti 
sme požiadali Prešovský sa-
mosprávny kraj. Na základe 
informácie z minulého týžd-
ňa sme získali dotáciu práve 
na usporiadanie slávnosti vo 
výške 3 500 eur.

V  súčasnosti máme roz-
pracovaný projekt čistiarne 
odpadových vôd a tiež pro-
jekt prepojovacieho chod-
níka medzi miestnou časťou 
Píla a  centrom obce, okolo 
hlavnej cesty 1. triedy 1/67.

Kataster našej obce leží 
v dvoch národných parkoch 
a keďže nám všetkým záleží 
na čistom životnom pros-
tredí, väčšiu pozornosť mu-
síme venovať aj komunál-
nemu odpadu. Naša obec 
každoročne dopláca  nemalé 
finančné prostriedky na od-
voz a uskladnenie komunál-
neho odpadu. Hoci máme 
vytvorený fungujúci systém 
separovaného zberu, aj tak 
sa neustále stretávame s tým, 
že občania sa komunálneho 
odpadu zbavujú nelegálne, 
vyhadzovaním do potoka 
či vozením do lesa. Rád by 
som upozornil, že tým sa 
poplatkov za vývoz odpadov 
nezbavia, práve naopak. Lik-
vidácia nelegálnych skládok 
stojí podstatne viac a doplá-
came na to všetci. Rovnako 
musíme venovať pozornosť 
i  spaľovaniu nedovolených 
palív. Je nepríjemné, že na 
tento neduh sa návštevník 
našej obce sťažoval na rôz-
nych úradoch životného 
prostredia. 

 Ing. Vladimír Ondruš,
 starosta oibce

Obci záleží na stabilizácií mladých ľudí
Na úvodných zasadnu-

tiach obce, po komunálnych 
voľbách v roku 2014, si obec 
stanovila prioritu – udržanie 
mladých ľudí v obci formou 
podpory výstavby rodinných 
domov a  vytvorenia pod-
mienok pre mladé rodiny  
s deťmi. 

Poslanci schválili lokalitu 
na výstavbu deviatich rodin-
ných domov Nad ihriskom 
(Pastovné). Z lokality, ktorá 
má výmeru cca 9 400 m2, 
má v súčasnosti obec vykú-
pených  cca 4 200 m2 a pra-
cujme na ďalšom výkupe 
pozemkov. 

Obec by chcela túto lokali-
tu vysporiadať práve na sta-
vebné pozemky a dobudovať 
chýbajúce inžinierske siete 
(voda, kanál, elektrina...).

Aj keď vieme, že udržanie 
mladých ľudí v obci ja pre-
dovšetkým otázkou zamest-
nania sa v  regióne a práce, 
predsa považujeme rozvoj 
bývania za prioritu.

S  pribúdajúcim počtom 
mladých ľudí v  obci úzko 
súvisia aj služby pre detí. Tu 
obec vyvíja aktivity na otvo-
renie materskej škôlky, ktorá 
v obci chýba najmä mladým 
rodinám.

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie 
životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej 
závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Je naj-
vyšší čas si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľ-
né a preto je nanajvýš potrebné neustále sa venovať prírode 
a životnému prostrediu, v ktorom žijeme. Len tak dokážeme 
uchrániť poklady Zeme a prírodu pre zdravý život náš, bu-
dúcich generácií, ale aj pre ostatných tvorov žijúcich na jej 
povrchu.

Chránime si prostredie, 
v ktorom žijeme

Obec Vernár svojim ka-
tastrálnym územím leží v Ná-
rodnom parku Slovenský raj 
a Národnom parku Nízke 
Tatry. Príroda v okolí obce je 
prekrásna a jedinečná svoj-
imi prírodnými a krajinnými 
hodnotami, z ktorých viaceré 
sú zaradené do najvyššieho,  
5. stupňa ochrany. 

Hlavne preto sa koncom 
apríla mladí ľudia z občians- 
keho združenia OZVA, v spo-
lupráci s obcou a miestnymi 
zložkami, rozhodli prispieť ku 
Dňu Zeme peknou a najmä 
prospešnou akciou. Zorga-
nizovali brigádu Čistá voda, 
ktorá bola ich vlastným vkla-
dom k ochrane prírody ako 
celku. 

Vyše 20 dobrovoľníkov sa 
v rámci brigády vydalo za 
neporiadkom popri miestnom 
potoku, neprístupných húšti-
nách a zbierali všetko, čo vo 
vode či na jej brehoch nemalo 
čo hľadať. Pneumatiky, plas-
tové vedrá, bandasky, igelity, 
koberce, zhrdzavené kovové 
bandasky, železný šrot, fľaše... 
to všetko a ešte mnoho iných 

zbytočnosti, vyhodených len 
tak, do potoka, ponachádzali 
snaživci z Vernára. Nakoniec 
sa odpadov, povaľujúcich sa 
v koryte či vedľa neho, na-
zbieralo za dva okopisté veľ-
koobjemové kontajnery, ktoré 
na dvakrát vyviezli na sklád-
ku traktorom. Po vykonanej 
práci si ešte spoločne opiekli 
špekáčiky a slaninku dúfajúc, 
že na budúci rok bude odpadu 
menej. 

„Aj napriek každoročnému 
čisteniu potokov, zavedeniu 
separovaného zberu a vývozu 
komunálneho odpadu,  opa-
kovane znečisťujeme naše 
prírodné prostredie. Hoci 
všetci vieme, že poškodzova-
nie a znečisťovanie životného 
prostredia je priestupkom, na-
priek tomu to robíme. Veľmi 
som uvítal akciu Čistá voda 
a vďaka dobrovoľníkom sme 
sa tak zbavili množstva ne-
poriadku. Ďakujem im za nás 
všetkých, azda aj za tých, čo 
tento neporiadok zo svojich 
domácnosti vyhádzali do prí-
rody,“ povedal starosta Vladi-
mír Ondruš.  (red)

Členky Senior klubu každý rok pripravujú ochutnávku  
z kuchýň starých materí a  pre návštrevníkov folkornych 
slávností pripravujú rôzne dobroty.
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Pieseň, ktorá je najznámejším 
a  najvýraznejším reprezentantom 
horehronského viachlasného spe-
vu, nedávno zapísaného do Repre-
zentatívneho zoznamu nehmotné-
ho kultúrneho dedičstva Slovenska, 
sa ozývala aj na ostatných folklór-
nych slávnostiach vo Vernári. 

Predminulú sobotu sa v amfiteát- 
ri pod Hronkovou stretli členovia 
folklórnych kolektívov, ktoré sa 
už desaťročia usilujú o zachovanie 
dedičstva svojich predkov v oblas-
ti Horehronia. Do Vernára prišli 
z  Telgártu, Šumiaca a  z  Pohore-
lej, pričom bolo očividné, že spo-
lu s Vernárom nie sú šíriteľmi len 
viachlasného spevu, ale takmer na 
vlas rovnaké majú i kroje. Oplec-
ka, brusľaky, kidle, vyšívané šurce, 
bohato zdobené čepce, pacerky 
okolo krku... jednoducho, keď ich 
vidíte v jednom amfiteátri, netrúf-
nete si povedať, či sú to Vernárky, 
Šumiačanky... 

Ich piesne vychádzajú opäť zo 
spoločných koreňov, z liturgického 
spevu v  pravoslávnom a  grécko-
katolíckom náboženstve, ktoré sa 
rovnako ako tradície, zachované  
vo zvykoch, v  piesňach, tancoch, 
výšivkách prenášajú už storočia 
z  generácie na generáciu. Ďalšie, 

čo ľudí z  Horehronia spája, bola 
snaha o prežitie v hustých, nedos- 
tupných lesoch a  ťažká, úmor-
ná práca mužov -  drevorubačov, 
pastierov, koscov, ale aj žien, ktoré 
na strmých, nedostupných holiach 
sadili stromčeky či hrabali seno. 
K  ťažkej robote boli vychovávaní 
od útleho detstva a ich jedinou ra-
dosťou boli piesne, ktoré sa neraz 
pri robote ozývali horami i  doli-
nami. V nich vyspievali storočnú 
drinu a  otročinu každodenného 
boja o prežitie, ale aj svoje šťastie, 
radosť, lásku, bôľ i  žiaľ. Mnohé 
z  týchto piesni sa zachovali v pô-
vodnom nárečí  a dodnes sa spie-
vajú pri každej príležitosti –  na 
svadbách, pohreboch, krstinách. 
Na folkórnych slávnostiach vo Ver-
nári bolo udivujúce práve to, že 
každá z týchto dedín a dediniek má 
svoje vlastné piesne, s jedinečnými 
slovami. Ale „podpichovačky,“ či tá 
alebo oná, dnes už známa a často 
spievaná pieseň je z Vernára, Poho-
relej, Telgártu či Šumiaca nemajú 
konca už dlhé roky. 

„Som rád, že vo Vernári odzneli 
piesne, ktoré sme odprezentovali aj 
na ministerstve kultúry pri zápise 
viachlasného spevu do nehmotného 
dedičstva Slovenska. Stretli sme sa 

tu vlastne všetky súbory, ktoré ini-
ciovali tento zápis. Okrem domáce-
ho tu boli folklóristi z Pohorelej, zo 
Šumiaca a  chlapi z Telgártu. Bolo 
to pekné, spontánne a  oproti mi-
nisterstvu posilnené, pretože k nám 
mohlo prísť viac chlapov. Je to ďal-
ší krôčik k tomu, aby sme podporili 
nomináciu na zápis do nehmotné-
ho kultúrneho svetového dedičstva 
UNESCO,“ uviedol starosta obce 
Vlado Ondruš a dodal, že na sláv-
nosti prišli i všetci starostovia ho-
rehronských obcí a tiež starostovia 
z mikroregiónu Pramene zo Spiša. 

„Vernár síce podľa územnospráv-
neho členenia patrí do Spiša, ale 
folklórom a  všetkým ostatným sa 
radíme k Horehroniu. Je to trošku 
anomália, ale je to tak historický 
dané a  sme radi, že tento festival 
nadobúda regionálny, alebo až nad-
regionálny charakter. Je dobré, že si 
získava svoje meno, svojich priaz-
nivcov i neopakovateľnú atmosféru. 
Na rozdiel od veľkých festivalov, je 
ten náš komornejší, domáckejší, 
a pre ľudí veľmi, veľmi príťažlivý,“ 
zdôraznil starosta.

Na festivale sa okrem Horehro-
nia prezentovali i  ďalšie súbory 
a ľudové hudby, ktoré svojimi jedi-
nečnými vystúpeniami potešili oči, 

sluch i duše divákov. Účasť skupín 
Kriváň z Východnej, ale aj z Ostur-
ne, či ľudovej hudby Ondreja Hla-
váča z Gočova a Daniela Damera 
svedčí o  tom, že si toto podujatie 
získava čoraz viac priaznivcov aj 
z radov folklórnych skupín. Nechý-
bal medzi nimi ani folklórny súbor 
Jaro z Ústí nad Orlicí s hodinovým 
pásmom My sme se k  vám prišli 
ptáti. Večer bol rezervovaný pre 
folklórny súbor Poľana pri Tech-
nickej univerzite vo Zvolene a di-
vákom sa predstavil profilovým 
programom pri príležitosti 60. vý-
ročia založenia súboru. O  ľudovú 
veselicu sa postarala ľudová hudba 
Pokošovcov.

Nemôžeme nespomenúť majst- 
ra hovoreného slova, moderátora 
programu Ján Jankova - Šefránika, 
ktorý poznajúc mentalitu domá-
cich, nešetril slovami chvály, ale ani 
hany, čím vzbudzoval salvy smie-
chu a navodil tú správnu atmosféru 
celého podujatia. 

Už tradične k  vernárskym sláv-
nostiam neodmysliteľne patria aj 
ukážky z kuchyne starej materí. Ženy 
zo Senior klubu už od piatej hodiny 
rannej pripravovali sladké i  slané 
špeciality. Z dvanásť kíl múky pri-
pravili viac ako 700 pirohov s bryn-

dzovo-zemiakovou plnkou a „miat-
kou“, takých pravých, vernárskych, 
zahýňaných, s tvarohom a poliatych 
masťou so škvarkami, cez 100 lango-
šov a okolo 300 šišiek s lekvárom, po 
ktorých sa iba „zaprášilo.“

Tí, ktorí do Vernára prišli, ne-
vynechali ani sprievodné akcie, 
sústredené v  budove školy. Či už 
to bola milá výstava krojovaných 
bábik, retro výstava z  kabinetov 
základnej školy Vernárska škola, 
stála expozícia Vernár v SNP, výs- 
tava starých mincí. Okrem týchto 
výstav sa návštevníci mohli zabaviť 
ukážkami ručnej umeleckej práce, 
deti zase trávili čas na detských 
atrakciách a  mnohí stretnutiami 
s priateľmi, ktorých nevideli, ako sa 
hovorí, celé roky. 

„Návštevnosť je dobrá, povedal by 
som o trošku vyššia, ako v predchá-
dzajúcich ročníkoch. Pre malú obec 
nie je jednoduché usporiadať takýto 
festival. Potrebovali by sme financie 
na obnovu amfiteátra, projekt na 
jeho rekonštrukciu máme podaný 
a dúfam, že nám čosi priklepnú, čo 
by nás veľmi potešilo. Festival by 
sme dokázali dať opäť na trochu 
vyššiu úroveň. Potrebujeme rozšíriť 
hľadisko, zakryť amfiteáter,...“ za-
končil starosta.   (red)

8. ročník Vernárskych folklórnych slávnosti

Na Kráľovej holi stojí strom zelený...

Memoriál Michala Fábera, spojený s dňom detí, sa v našej 
obci uskutočnil v nedeľu 19. júna na futbalovom ihrisku. Už zos- 
nulý Michal Fáber bol bývalým dlhoročným hráčom Partizána 
Vernár a Memoriál usporiadali na jeho počesť. Bývalí, ale aj 
súčasní spoluhráči mu tak venujú tichu spomienku a súčasne 
vzdajú hold. Zlatým bodom programu celého turnaja bol aj tak 
exhibičný zápas starých pánov medzi TJ Partizán Vernár a OFK 
Batizovce. I napriek veku sa chlapci snažili a oba tímy podali 
bojovný výkon, v ktorom však boli predsa len lepší starí páni  
z Vernára. Putovný pohár si ale nakoniec odniesli futbalisti  
z Batizoviec.

Druhá časť dňa patrila deťom, pre ktorých sme pripravili za-
ujímavé športové súťaže. V čase majstrovstiev Európy vo futbale 
nemohol chýbať kop na bránku a ovládnuť loptu sa pokúšali aj 
odvážne dievčatá. Deti si však vyskúšali aj skok vo vreci, preťa-
hovanie lanom, slalom s lyžičkou a loptičku a ďalšie súťaže, kde 
deti ukázali svoju šikovnosť a zručnosť. Samozrejme, pre malých 
nechýbali sladké odmeny a všetci si pochutnali na dobrom gulá-
ši, ktorý pripravili, ako ináč, domáci hostitelia - futbalisti.

Exibičný zápas starých pánov i Deň detí
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Občania majú problémy 
s parkovaním

na z možností, ako pristú-
piť‘ k regulácii parkovania 
na sídliskách a  v centre 
mesta. Zavedenie takéhoto 
systému si však vyžaduje 
komplexne riešenie static-
kej dopravy a  následné aj 
zmenu Všeobecne záväz-
ného nariadenia Č. 3/2014 
o vymedzení úsekov miest-
nych komunikácii na do-
časne parkovanie motoro-
vých vozidiel, v znení VZN 
Č. 10/2015, ktorým sa mení 
a  dopĺňa VZN Č. 3/2014. 
Rezidenčne karty vydáva-
né Spoločenstvami vlastní-
kov bytov nemajú zákonnú 
oporu v platných právnych 
predpisoch.

2. Požadujú rozšíriť sú-
časné kolmé parkovisko 
pred blokom Rysy. Spôsob 
rozšírenia je potrebné od-
konzultovať z  vyššie spo-
menutýmipredsedami SVB.

Odpoveď mesta, bod 2 
Rozšírenie odstavnej plo-

chy pred bytovým domom 
Rysy je možné pri dodr-
žaní ustanovení stavebné-

ho zákona. Podmienkou je 
spracovanie projektovej do-
kumentácie, vydanie staveb-
ného povolenia a schválenie 
výdavkov na realizáciu zá-
meru v rozpočte mesta Po-
prad. Preto Váš podnet zara-
díme do návrhu rozpočtu na 
nasledujúce obdobia.

Obyvatelia BD Erbium 
majú dlhotrvajúci problém 
s parkovaním. Tento rok sa 
malo realizovať parkovisko 
v  dotyku tohto bytového 
domu. Z  dôvodu petície, 
ktorá bola proti realizácii 
tohto parkoviska sa stavba 
nebude realizovať. Oby-
vatelia BD to akceptovali, 
no zároveň nás požiadali, 
aby sme zrekonštruovali 
a zlegalizovali súčasné par-
kovisko, ktoré je priamo 
pred vchodom do bytového 
domu. Bytový dom nemá 
žiadne legálne parkovisko. 
Súčasné parkovanie nespĺňa 
bezpečnostné požiadavky. 
Túto úpravu a  legalizáciu 
parkoviska odporúča aj ko-

misia výstavby a majetku. 
Preto žiadam, aby táto sta-
vebná akcia bola zahrnutá 
do investícií na rok 2016.

Odpoveď mesta:
Zámer výstavby, resp. 

úpravy odstavnej plochy 
priamo pred bytovým do-
mom ERBIUM navrhneme 
zaradiť‘ do rozpočtu mesta 
na nasledujúce obdobia. 
Realizácia tohto zámeru je 
však podmienená schvále-
ním finančných prostried-
kov v  kapitálovom roz-
počte mesta na prípravnú 
a projektovú dokumentáciu 
a realizáciu.

 Ing. Slavomír Božoň,
 poslanec MZ Poprad

Na rokovaní Mestské-
ho zastupiteľstva Poprad, 
ktoré sa konalo 27. aprí-
la, poslanec Ing. Slavomír 
Božoň v rámci interpelácii 
žiadal o vyriešenie problé-
mov, s ktorými sa na neho 
obrátili obyvatelia mesta. 
Súčasne žiadal o  vyjad-
renie sa k  nasledovným 
témam:

Obyvatelia BD Rysy, Os- 
lava a Svitava  ma upozor-
nili na nasledovné prob- 
lémy:

1. Požadujú zaviesť v da-
nej lokalite rezidenčné 
karty. Karty je potrebné 
vydať na čísla áut, ktorých 
vlastník má trvalé bydlis-
ko v danej lokalite, ku kto-
rej predmetné parkovisko 
patrí, plus jednu rezidenč-
nú kartu pre návštevu (ob-
dobný systém funguje na 
sídlisku Západ BD Jastrab, 
Orol, Sokol)

Odpoveď mesta, bod 1 
Zavedenie rezidenčných 
parkovacích kariet je jed-

Jánom Jankovom - Šefránikom
Dokončenie z 1. strany

Tradície si vážim, tie tu 
máme, ale posúvame sa ďalej. 
Vidieť, že mladí ľudia nesedia 
len pri počítačoch a sám pozo-
rujem, že aj ich folklór „chytá“. 
Keď vidím vystúpenia dets- 
kých súborov od Bratislavy až 
po Vranov, je v tom bohatosť, 
pestrosť a  naozaj, nikde na 
svete som sa s tým nestretol. 
Je to len na takom malom 
kúsku zeme, u  nás. Som na 
to nesmierne hrdý a teším sa, 
že som bol aj ja takou malou 
časťou tejto krásy a k rozvoju 
folklóru som pomaličky mo-
hol prispievať celý život.“

Na našu otázku, ako by 
zhodnotil Vernársky folklór-
ny festival? uviedol: „Vernárci 
postupujú každý rok ďalej. Tu 
sa niečo vybuduje, tu opraví, 
dedina so slávnosťami žije, 
z roka na rok prichádza viac 
ľudí. Nielen divákov, ale aj 
účinkujúcich, veď už sme tu 
mali Moravákov, Čechov, Po-
liakov. Takže postupne sa aj 
tento festival, z  toho malého 
dedinského, posúva,“ zhod-
notil 8. ročník moderátor 
festivalu Ján Jankov - Šefrá-
nik. Ako konštatoval, je ško-

da, že u nás je v prideľovaní 
finančných prostriedkov sys-
tém, keď sú uprednostňova-
né len niektoré slovenské fes-
tivaly. „Myslím si, že Národné 
osvetové centrum by sa malo 
nad tým zamyslieť a  buď to 
budeme kategorizovať alebo 
vymyslíme nejaký systém. 
Teraz je to také „od buka do 
buka“ a  dedinské festivaly sú 
odkázané len na sponzorov 
a vlastných ľudí, ktorí niečo 
vytvoria a slovenské tradície 
tak dávajú do povedomia ši-
rokej verejnosti. Akoby si nik 
neuvedomoval, že veľké fes-
tivaly čerpajú z tých malých, 
pretože tie malé sú tradičné. 
Sú to festivaly našich otcov 
a materí, ktorí nám tu niečo 
zanechali a dediny to uchová-
vajú. Keď tu vidíme tie krásne 
výšivky, napríklad aj vo Ver-
nárskej izbe... predsa len na 
tých šopách a povalách niečo 
ostalo a vždy sa niečo nájde 
a  prezentuje, aby to vide-
li i mladí, i cudzí a mohli si 
povedať: aha, takto to tá naša 
starká robili. Aj preto sú tieto 
malé festivaly veľkým príno-
som pre tie tzv. veľké,“ pove-
dal nakoniec J. Jankov.  (red)

Takto sa uzatvárajú priateľstvá. Daniel Damer možno s bu-
dúcim primášom.

Piaty ročník festivalu Viva 
Italia sa naozaj podaril. Kva-
litné potraviny a lahodné 
vína gurmánom spestril naj-
mä bohatý program. Mestom 
pochodovali vlajkonosiči  
i bubeníci, krásne mažoretky 
potešili oči najmä mužskej 
časti divákov a temperament-
ní hudobníci z orchestra stihli 
dokonca vytancovať okolo-
idúce dámy. S legendárnou 
skupinou Ricchi e Poveri si 
mnohí zaspomínali na svoju 
mladosť a vďaka sobotňajšej 
house party priamo na ná-
mestí si zasa tí mladší mohli 
schuti zatancovať na buráca-
júce bpm do skorých ranných 
hodín. „Osvedčil sa nám kon-
cept, že sa počas festivalu vždy 

predstaví  jeden taliansky re-
gión. Tohto roku to bol region 
Marche, okres Fermo. Ukázali 
nám, ako pripravovať stredo-
morské špeciality, i prečo je 
táto strava zapísaná medzi 
UNECSO pamiatky,” uviedol 
hlavný organizátor festivalu 
Fabio Bortolini zo združenia 
Pre mesto. Do Popradu pri-
šlo okolo 200 účinkujúcich  
z Talianska a po prvýkrát 
bola jeho súčasťou aj Miss 
Spiša, v rámci ktorej kultúrny 
program festivalu i eno-gas-
tronomické stánky okúsili aj 
obyvatelia Spišskej Novej Vsi. 
Tohtoročný festival si nene-
chal ujsť ani primátor Ľub-
linu, ktorý je partnerským 
mestom Popradu.       

Viva Italia už patrí k letu

V športovom areáli vo Svite, v mestskej časti Pod Skalkou, sa 
v polovici júna konali športové hry seniorov, na ktorých okrem 
dvoch domácich družstiev zo Svitu zápolili aj zástupcovia dvoch 
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) z Popradu, z Kežmarku,  
z Toporca, z Novej Lesnej a z Betliara. Pripravené mali tri sú-
ťažné disciplíny - hod granátom na cieľ, kop do malej futbalovej 
bránky a hod na basketbalový kôš.

„V súčasnosti sa koná už 6. ročník okresných športových hier 
seniorov, ktoré zastrešuje okresná rada JDS. Dnešných športo-
vých hier sa zúčastnilo osem družstiev. Tento rok sme pripravili 
voľnejšie disciplíny a myslím si, že nie sú náročné,“  uviedol Ing. 
Ján Surmík, predseda OO JDS Poprad.

Pod Tatry zavítalo aj štvorčlenné družstvo ZO JDS Betliar 
s  dvoma náhradníkmi. Ako nám povedala členka ženského 
tímu Katka Čuňočková, do Svitu prišli preto, že boli pozvaní, 
ale hlavne preto, že zo športovania majú radosť. „Radosť hlavne 
preto, že sa ešte vládzeme hýbať a zdravie nám dovolí ešte sa aj 
prezentovať,“ dodala.  (red)

Radosť seniorov z pohybu

REGIÓN
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HNIEZDNE

SVETOVÝ                 POHÁR

HEX

HORKÝŽE SLÍŽE

HEĽENINE OČI

PUĽS  LE PAYACO

RYTMUS

MAFIA CORNER

CHIKI LIKI TU-A

EMMA DROBNÁ
OTTO WEITER SHOW

PETER NAGY 
A INDIGO

PARTNERI PODUJATIA:

www.nestvillepark.sk
Podujatie  je realizované s finančnou podporou poskytovateľa Ministerstva dopravy, výstavby, regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

www.nestville.skVSTUPENKY V PREDPREDAJI NA

ŠKODA Svätojurský MTB maratón
ŠKODA Maratón Marikovskou dolinou
AUTHOR ŠKODA Bikemaratón Súľovské skaly
ŠKODA STUPAVA TROPHY
ŠKODA Horal MTB maratón
ŠKODA Slovenský raj

30. 4. 2016
14. 5. 2016
25. 6. 2016
30. 7. 2016
13. 8. 2016

3. 9. 2016

ROZTOČME TO SPOLU VO SVITE!

KREJZI 130 KM/4 200 M 
 LEJZI 73 KM/2 000 M 
SENZI 43 KM/1 200 M

ÍZI 28 KM/800 M
DEJZI 17 KM/350 M

Š KO DA

S v i t  -  S l ova k i a  -  1 3 t h a u g u s t  2 016

www.skoda-bike-open-tour.sk

HORAL TOUR
 12. - 14. 8. 2016 - Svit - Tatry

jediný etapový MTB maratón na Slovensku

www.horal.sk

HORAL JUNIOR
 14. 8. 2016 - Svit 

Detská tour Petra Sagana

Majstrovstvá Európy 2017

Lektorka PhDr. Božena Neuhausová 

Kurz s minimom gramatiky je zameraný na kon-
verzáciu v  danom pracovnom odbore. Kurz trvá 
30 vyučovacích hodín, cca 2 mesiace, pričom jedna 
vyučovacia hodina stojí 5 eur. V kurze sú najmenej  
4 a najviac 6 účastníci. Vyučovací čas si účastníci 
kurzu dohodnú sami a lektorka sa im prispôsobí. 
Nezamestnaní môžu požiadať preplatenie kurzu cez 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Tel.: 0903/619 959, 
e-mail: bneuhausova@gmail.com

www.kurzynemciny.sk

ponúka 

špecializované intenzívne kurzy 
nemeckého jazyka pre opatrovateľky 

a technické odbory pre prácu v zahraničí. 

HORAL TOUR

Festival Európske ľudové remeslo v  Kežmarku sa toh-
to roku uskutoční v dňoch 8. – 10. júla. EĽRO 2016 bude 
venované cechu hrnčiarskemu, ktorý si pripomína 460. vý-
ročie založenia a kežmarským kníhtlačiarom 19. storočia. 
Okrem ukážok remesiel  a bohatého programu sú pre návš- 
tevníkov pripravené i novinky, ako napríklad vláčik Magu-
ráčik, konský taxík a ďalšie.

Cenník vstupného platný pre rok 2016 prináša zmeny. 
V predpredaji je výhodné kúpiť si 3-dňový lístok s neobme-
dzeným vstupom za 8 €/osoba,  dospelí v predpredaji zapla-
tia 5 € za jeden deň. „Na bráne“ za jednodňovú vstupenku 
zaplatíte 8 €/dospelý a za každé dieťa a mládež od 120 cm 
výšky a do 18 rokov 5 €. Mesto zvýhodňuje dôchodcov od 
62 rokov ako podmienku vstupu zadarmo. ŤZP-S a osoby 
vzrastovo do výšky 120 cm majú nulové vstupné.

Vstupné na EĽRO s úpravami

Prvý ročník maratónu HO-
RAL sa konal už v roku 
2000 ako reakcia na stúpa-
júcu popularitu vytrvalost-
ných pretekov na horských 
bicykloch pre rekreačných, 
ale aj výkonnostných cyklis-
tov. Trojdňová etapová séria 
HORAL TOUR začala písať 
svoju históriu v roku 2009. 
Tento pretek dodnes nena-
šiel na Slovensku svojho 

V okolí Svitu už 17. ročník HORALA, 
generálka na majstrovstvá Európy 2017

V dňoch 12. - 14. augusta 2016 si cyklistická verej-
nosť bude môcť vyskúšať trasu Majstrovstiev  Euró-
py v horskej cyklistike počas preteku ŠKODA HORAL 
MTB MARATÓN, ktorý je súčasťou trojdňovej etapovej 
HORAL TOUR. Dejiskom pretekov bude už tradične 
mesto Svit, Vysoké a Nízke Tatry.   

nasledovateľa, a tak stále 
zostáva jediným etapovým 
MTB (mountain bike) mara-
tónom na Slovensku. Podu- 
jatie získava v uplynulých 
rokoch čoraz väčšiu kvalitu 
i popularitu. V aktuálnom 
ročníku očakávajú organi-
zátori účasť približne 700 
dospelých a 350 detských 
cyklistov. 

V roku 2017 bude mať 
pretek HORAL maratón 
štatút majstrovstiev Eu-
rópy a do našich končín 
tak zavíta európska špička 
horskej cyklistiky. Nadchá-
dzajúci ročník bude teda 
generálkou na budúcoroč-
né majstrovstvá Európy 
a účastníci si už teraz budú 
môcť vyskúšať majstrovskú 
trať roku 2017.

Cyklomaratón HORAL aj 
etapový HORAL TOUR nie 
sú pretekom len pre výkon-
ných športovcov. Tratí a ka-
tegórií je viac. Trasy sú vole-
né tak, aby si cyklista každej 
výkonnostnej kategórie na-
šiel tú svoju. Štart je vždy vo 
Svite, pričom trasa zavedie 

účastníkov v prvej etape na 
Štrbské Pleso do Vysokých 
Tatier. V druhej etape majú 
súťažiaci na výber tri trasy, 
pričom v najťažšej z nich je 
odmenou zdolanie Kráľovej 
Hole (1 946 m.n.n.). Tre-
tia etapa je technický XCO 
(cross-country) okruh vo 
Svite v pohorí Kozie chrbty.

„Celý tento ročník Ho-
rala sa nesie v znamení 
generálnych príprav na 
budúcoročné majstrovs- 
tvá Európy, ktoré nám 
Európska cyklistická fe-
derácia vlani pridelila. 
Trasy sme mierne upra-
vili tak, aby vyhovovali 
takýmto významným eu-
rópskym pretekom a aby 
sme už budúci rok na 

trati nemuseli robiť výz- 
namnejšie zmeny. V dote-
rajšej histórii HORAL nik-
dy nesklamal a verím, že 
sa heslo podujatia HORAL 
– zážitok zaručený! naplní 
aj tento rok,“ uviedol Ivan 
Zima, riaditeľ HORAL TOUR.

Súčasťou podujatia bude 
podobne ako aj v minulom 
roku cyklistická súťaž pre 
deti – HORAL JUNIOR, 
ktorá patrí do Detskej tour 
Petra Sagana. Návštevníci 
podujatia sa tiež môžu tešiť 
na večerný koncert skupiny 
OLYMIC revival.

Organizátorom podu-
jatia je športový klub HO-
RAL – ALTO Slovakia, 
v spolupráci s mestom Svit 
a partnermi.

12. august 2016 - piatok     
 1. ETAPA HORAL TOUR 2016 – VYSOKOTATRANSKÁ
13. august 2016 - sobota    
 2.  ETAPA HORAL TOUR 2016 (a zároveň ŠKODA 
  HORAL MTB MARATÓN) – NÍZKOTATRANSKÁ
14. august 2016 - nedeľa 
 3. ETAPA HORAL TOUR 2016 – „IXCÉČKO“ 
  a DETSKÁ TOUR PETRA SAGANA (HORAL JUNIOR)

Viac informácií nájdete na  internetovej stránke 
www.horal.sk, video pozvánka na podujatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=EalmKrvg6bc

Etapy HORAL TOUR 12. – 14. augustNezávislý spoločensko 
- ekonomický štvrťročník
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