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Zem spievala aj vďaka vernárskym chlopom

Veľkonočné vajíčka v Batizovciach
potešili oči, pohladili dušu a inšpirovali

Kraslice. Bohato zdobené pestrofareb-
né vajíčka, zaujímavé a hlavne inšpirujúce 
veľkonočné dekorácie aj tohto roku oživili 
kultúrny dom v Batizovciach, ktorý navští-
vili stovky ľudí z obce, regiónu, ba celého 
Slovenska. 

Obdivovatelia tohto drobného a nanajvýš 
jemného umenia, ktoré rok čo rok okúzli 
svojou krásou a nápaditosťou občas odmie-
tajú uveriť vlastným očiam, či je vôbec mož-
né na krehkej škrupinke vytvárať priam neu-
veriteľné vzory. Hoci zdobené vajíčka patria 
k tradičným ľudovým remeslám, vyžadujú-
cim si precíznosť, trpezlivosť a lásku, na tejto 
výstave azda najlepšie vidieť, čo všetko do-
kážu šikovné ruky „krasličiarok a krasličia-
rov“ vytvoriť, aby potešili oči, pohladili dušu  
a najmä inšpirovali ostatných, ktorí dodnes 
vo svojich domovoch počas sviatkov jari 
– Veľkej noci zachovávajú tradície svojich 

predkov. A práve vajíčko k Veľkej noci neod-
mysliteľne patrí a je jedným z jej najdôležitej-
ších symbolov. Vajíčko, ako zárodok nového 
života, bolo v mnohých kultúrach odpradáv-
na aj symbolom plodnosti, zdravia a lásky. 
V tej našej, slovanskej, sú najstarším a naj-
pôsobivejším umeleckým prejavom, pričom 
spôsob výzdoby odrážal aj spôsob života ľudí 
a prezentoval spätosť človeka s prírodou.

Od dávnych čias je vajíčko pohanským 
znakom, ktorým vítali jar počas rôznych ri-
tuálnych obradov a zdobenie kraslíc prešlo 
zaujímavým vývojom. Práve ten môžeme vi-
dieť na takých výstavách, akou je každoročná 
Krehká krása Batizoviec, či pôvodné Gúľaj sa 
vajíčko, gúľaj. Od jednoduchého farbenia va-
jíčok sa postupne prechádzalo na maľovanie, 
vyškrabávanie a zložité zdobenie už nie iba 
slepačích, kačacích či husacích vajec. 

 Pokračovanie na 7. strane

To, čo sa v uplynulých týž-
dňoch podarilo slovenskej 
televízií folklórnou šou Zem 
spieva, nemá za ostatné de-
saťročia určite obdobu. Prek- 
vapila nielen vysoká sle-
dovanosť, ale hlavne dušu 
Slovákov potešili prekrásne 
ľudové piesne, balady, tan-
ce, nádherné kroje a ľudové 

hudby z našich regiónov, 
ktoré predstavili amatérski 
folklóristi z celej krajiny. 
Našu lokálnu a národnú 
identitu reprezentovali Dets- 
ká spevácka skupina Šafolka 
zo Smižian a Horehronskí 
chlopi z Vernára, Pohorelej, 
Šumiaca a Telgártu.
 Pokračovanie na 2. strane

Zem spieva – kultový umelecký dokument Karola Plic-
ku – už v roku 1933 predstavil svetu slovenský folklór 
neopakovateľným spôsobom. Svojou originálnou formou 
a obsahom zarezonoval v medzinárodnom meradle. Na 
folklórne prejavy, ktoré boli v čase nakrúcania filmu na 
slovenskom vidieku každodennou súčasťou života, dnes  
i my, ktorí v tejto krajine žijeme, hľadíme s bázňou. Na 
prvý pohľad sa javia ako niečo, čo je nenávratne stratené 
a je už len odtlačkom našej minulosti. Napokon i samotný 
Plicka varoval pred trvalým zánikom „starého sveta“.  

 Alžbeta Lukáčová,  úvodné slovo k CD Zem spieva.

Pripomíname si 
72. výročie 
oslobodenia

Už o niekoľko dní, 8. mája, si aj  
v našom regióne pripomenieme 72. 
výročie Dňa víťazstva nad fašizmom 
a skončenia najstrašnejšej vojny  
v dejinách ľudstva. Ako už tradične, 
Oblastná organizácia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovní-
kov, mestské a obecné organizácie 
v spolupráci s mestami, obcami, ale 
aj občanmi vzdajú hold všetkým 
tým, ktorí v mene slobody položili 
svoje životy. 

Pietne spomienky sa v našom 
regióne budú konať 5. mája v mes-
tách a obciach:
Poprad o 12.30 hod. v parku Hrdi-
nov pri železničnej stanici
Svit o 13.30 hod. stretnutie pri Ko-
libe, spojené s odovzdávaním Ďa-
kovných listov Oblastného výboru 
SZPB jednotlivcom i kolektívom,
Spišské Bystré o 16. hod.
VysokéTatry o 11. hod.
Veľká Lomnica o 16. hod.
SpišskáBelá o 15. hod.

8. mája 
Batizovce o 16.  hod.

9. mája 
Kežmarok o 10. hod. na cintoríne 
a o 11. hod. na Hrade
Liptovská Teplička o 11. hod.
 Pokračovanie na 2. strane
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Svätoplukove 
prúty stále in

Rýchlostný maratón v číslach
Napriek tomu, že polícia 

vopred zverejnila presné 
miesta a ulice, na ktorých 
budú policajti merať rých-
losť, a ktoré možno práve 
priestupcovia sami navrhli, 
výsledky sú neuveriteľné. Po-
licajti odhalili každú hodinu 
45 vodičov, ktorí prekročili 
stanovené rýchlosti. Na-
šťastie, počas Rýchlostného 
maratónu, nikto neprišiel o 
život.

Od stredy rána 19. apríla 
do rána 20. apríla trval 24 
hodinový Rýchlostný ma-
ratón 2017 v podobe do-
pravno-preventívnej akcie. 
Na 386 miestach určených 
verejnosťou meralo rýchlosť 
viac ako 400 policajtov. 

Takmer 1100 vodičov 
prekročilo stanovené rých-
losti. Muži verzus ženy, 
jedna ku sedem (142 žien  
a 956 mužov prekročilo 
rýchlosť). Policajti zazname-

nali takmer 1000 priestup-
kov na cestách v obciach, 
mimo obce 84 priestupkov, 
na diaľniciach a rýchlost-
ných cestách 41. Najviac mali 
naponáhlo vodiči v čase od 
6-tej do 18-tej, teda cez deň,  
v nočných hodinách ich bolo 
približne o polovicu menej. 

Najťažšiu nohu mali vodiči  
v Nitrianskom, Banskobys-
trickom a Prešovskom kraji. 

TOP prekročenia 
rýchlosti

Trenčiansky kraj
Vodič osobného motoro-

vého vozidla prekročil na 
ceste č. II/581 v extraviláne 

obce Bzince Pod Javorinou 
- Hrušové najvyššiu dovole-
nú rýchlosť (90 km/h) o 45 
km/h, teda jazdil rýchlosťou 
135 km/h. 

Nitriansky kraj
Vodič osobného motoro-

vého vozidla prekročil na 
ceste I/64 v intraviláne obce 
Ivanka pri Nitre najvyššiu 
dovolenú rýchlosť (50 km/h) 
o 54 km/h, teda jazdil rých-
losťou 104 km/h.

Košický kraj
Vodič osobného motoro-

vého vozidla prekročil na 
ceste II/555 v intraviláne 
obce Zemplínska Široká naj-
vyššiu dovolenú rýchlosť (50 
km/h) o 56 km/h, teda jazdil 
rýchlosťou 106 km/h.

Navrhované úseky ciest 
budú operatívne využívané 
aj pri kontrole v dohľade nad 
bezpečnosťou a plynulosťou 
cestnej premávky počas ce-
lého roka.

Letná sezóna je predo 
dvermi a Tatry a podhorie sú 
vraj skôr letnou ako zimnou 
turistickou destináciou. Hoci 
naše vlády a samosprávy 
skôr podporujú automobilky, 
baníkov či priemyselné parky, 
v celej Európe sa ukazuje, že 
práve turizmus je cesta k pros- 
perite. Posledné desaťročie 
bolo obdobím markantných 
zmien. Niekoľko prekvitajú-
cich sektorov utrpelo ťažké 
straty – stavebný boom sa 
zastavil, obchod značne spo-
malil, dôvera v banky klesá… 
Aj v tejto ekonomickej trme-
-vrme však ostal sektor turiz-
mu nielen robustný, no jeho 
rast naďalej stabilným tem-
pom pokračuje. Vytvára  už  
10 % hrubého domáceho pro-
duktu celej EÚ a zamestnáva 
vyše 25 miliónov Európanov. 
Podľa predpovede Oxford 
Economics tento počet v nas- 
ledujúcich desiatich rokoch 
stúpne na 30 miliónov. A to je 
už 13 % všetkých pracovných 
miest v rámci EÚ. 

Aj dnes jeden zo šiestich 
ľudí žijúcich na Malte pracu-
je v oblasti turizmu. Viac ako  
2 milióny nemeckých obča-
nov zarábajú vďaka turistom. 
V Poľsku alebo na Slovensku 
majú ženy dvakrát vyššiu 
pravdepodobnosť uplatniť 
sa v turistickom priemysle, 
ako v inej oblasti. V turistic-
ky prosperujúcich regiónoch 
Európy, ako napríklad Tirols- 
ko, každé tretie euro zarobia 
vďaka cestovnému ruchu.   
A v Grécku až 83 % všetkých 
pracovných miest vzniklo 
minulý rok práve vďaka roz-
voju turizmu. Takmer 90 % 
nocí strávených turistami na 
území EÚ, sú noci strávené 
Európanmi, čo znamená, že 
podiel turistov, ktorí nepochá-
dzajú z Európy, je len desať 
percent. Tu je, čo sa cieľo-
vých skupín týka, obrovský 
priestor na realizáciu. 30 %  
z mimo európskych návštev-
níkov prišlo v roku 2014 len  
z dvoch krajín - USA a Ruska, 
nasledujú ich Čína a Brazília. 
Počet návštevníkov z krajín 
BRIC (Brazília, Rusko, India 
a Čína) sa v posledných ro-
koch viac ako zdvojnásobil, 
napriek vízovej povinnosti, 
ktorú možno majú.

Je najvyšší čas uvedomiť 
si, že turistický ruch je sku-
točným motorom rastu re-
giónov a miest a napríklad 
gastronómia, ako samostat-
ný produkt cestovného ru-
chu, reprezentuje práve naše 
lokálne zvyky, tradície, suro-
viny a postupy prípravy jedál. 
Naša regionálna gastronómia 
je našim kultúrnym dedičst- 
vom a v Prešovskom i Košic-
kom kraji máme množstvo 
tradičných receptúr, špecia-
lít a lokálnych producentov, 
ktoré sa môžu stať základom  
v súčasnosti veľmi trendové-
ho kulinárskeho turizmu. Nie-
len v zahraničí rastie počet 
ľudí, ktorých zaujíma odkiaľ 
jedlo pochádza, z akých su-
rovín a akými postupmi bolo 
vyrobené. Keď budeme držať 
spolu ako povestné Svätoplu-
kove prúty a v regiónoch vyt- 
voríme rôznofarebnú paletu 
lokálnych služieb a produktov, 
profitovať z toho, bez ohľadu  
a nezáujem politikov, budeme 
všetci. P. Vargová Čakovská 

Pokračovanie z 1. strany
I keď sa zdá, že Vernár 

do Horehronia nepatrí, nie 
je to pravda, pretože Ver-
nár bol v minulosti súčas-
ťou Gemersko-malohontskej 
župy. A folklórne tradície 
sa nevyvíjali podľa admi-
nistratívneho usporiadania, 
ale jednoznačne vychádzali  
zo stáročných zvykov a tra-
dícií života obyčajných ľudí, 
úzko spätných s prírodou, 
ročnými obdobiami a ťažkou 
prácou v lone hôr. Unikátny 
vokálny prejav sa v tomto 
regióne sformoval pod vply-
vom východného cirkevné-
ho obradu, ktorý v chráme 
neumožňoval využívanie 
hudobných nástrojov, no 
prispel k bohatstvu spevnej 
kultúry. Viachlasný spev je 
jedinečným fenoménom a je 
súčasťou Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kul-
túrneho dedičstva Slovenska.

„Som veľmi rád, že sme sa 
do súťaže Zem spieva pri-
hlásili. Hlavne preto, že sa 
v Múzeu slovenskej dediny, 
v Jahodníckych hájoch pri 
Martine, zišlo veľmi veľa fol-
kloristov z celého Slovenska 
a od začiatku to nebolo ani 
tak o súťaži, ako o rôznoro-
dosti slovenského folklóru.  
O profesionálnych aj nepro-
fesionálnych folklóristoch, ce-
lých rodinách s deťmi a čo ma 
prekvapilo, bola kamaráts- 

Zem spievala aj vďaka vernárskym chlopom
kosť a  prajnosť medzi nami.  
Skutočne, najviac ma dostalo 
množstvo ľudí, účinkujúcich 
i divákov a to, že všetci žili 
folklórom a vytvorili úžasnú 
atmosféru. Nádherné kroje, 
usmiate tváre a obrovská po-
hoda - bolo to úžasné. Hoci 
často chodíme vystupovať 
na rôzne festivaly, atmosféra 
v Jahodníckych hájoch bola 
neopakovateľná. Nikto tam 
nikoho nepozýval, ale prišli 
všetci, mladí i starí, ktorí mali 
chuť ukázať, čim doma žijú  
a čo vedia,“ povedal Vladi-
mír Šifra, vedúci mužskej 
speváckej skupiny z Verná-
ra a dodal, že asi najkrajšie 
a najbezprostrednejšie boli 
práve tieto prvé stretnutia. 
Veď už len dať dokopy sa-
motných Horehronských 
chlopov, ktorí sa medzi se-
bou už desaťročia „doťahu-
jú“, v ktorej dedine lepšie 
spievajú, vyvolával počudo-
vanie a úsmevy na tvárach 
poroty i tých, ktorí túto ich 
súťaživosť poznajú. 

„Všetci boli prekvapení, 
keď nás videli spolu. Bolo to 
náročné na čas a nebolo jed-
noduché sústrediť na jednom 
mieste vyše štyridsať chlapov 
zo štyroch dedín, z ktorých 
každý má svoje povinnos-
ti. Mnohí ešte váhali, ale už 
po prvom kastingu, keď sme 
silou našich hlasov ohúrili 
takmer všetkých a postúpili 

do užšieho výberu, sa pridali 
i ostatní. A to prekvapenie zo 
silného mužského horehrons- 
kého spevu bolo až vidieť a cí- 
tiť. Ale vôbec sme to nebra-
li ako súťaž, ale ako ukážku 
toho najlepšieho, čo na  Slo-
vensku máme. Ako sme vide-
li, tak to brali aj ostatní.“ 

Po kastingu v Jahodníc-
kych hájoch nasledoval dvoj-
dňový výber v Bratislave  
a až potom bola samotná te-
levízna súťaž, v ktorej už roz-
hodovala porota. 

„Výber poroty bol dobrý, 
pretože to boli odborníci, ktorí 
vedeli posúdiť kvalitu jednot-
livých spevákov, tanečníkov, 
súborov, ľudových hudieb... 
Porota nebrala ohľad na po-
pularitu, nepozerala, či ide  
o deti alebo starších ľudí, ale 
na to, čím súťažiaci dokázali 
zaujať. Dosť nás mrzelo, keď 
na sociálnych sieťach boli 
rôzne výhrady, ale myslím si, 
že hlavne zásluhou poroty sa 
národu predstavil slovens- 
ký folklór v celej svojej šír-
ke i kráse. Opäť opakujem, 
nebrali sme to ako súťaž, ale 
ako niečo, čo spopularizuje 
slovenské kroje, piesne, tance 
či muziku z jednotlivých re-
giónov. A úprimne, kto by ča-
kal taký obrovský úspech, aký 
mala táto relácia u divákov? 
Možno to bolo práve tým, že 
náš folklór je taký pestrý.“

Pri spomienke na televíziu 

sa Vlado Šifra aj pousmial, 
keď zvukári len bezradne 
krčili plecami a nevedeli si 
poradiť s aparatúrou pri spe-
ve Horehronských chlopov. 
Jednoducho, na takom ma-
lom priestore neboli schopní 
zachytiť silu mužského spe-
vu v plnej šírke a aparatúra, 
a ani zvukári, to nezvládali.

Ako uviedla Alžbeta Lu-
káčová, porota „nestavila 
na profesionálne folklórne 
telesá, ale z kastingov vybra-
li ľudí, ktorí priniesli kvalitu, 
zanietenie a lásku k ľudovej 
kultúre.“

Po postupe do semifinále 
mali všetci účastníci mož-
nosť nahrať zo svojho reper-
toáru jednu pieseň a tak 25 
prekrásnych piesni teraz vyš-

lo na CD nosiči pod názvom 
Zem spieva. Záujemcovia 
si ho môžu kúpiť na všet-
kých poštách. „Vzniklo tak 
CD, za ktoré sa zasadili svo-
jim umom a talentom všetci, 
ktorí na ňom účinkujú. Ve-
ríme, že ho, milí poslucháči, 
prijmete vďačne, lebo - keď 
Zem spieva, tak jej ľudia bez-
pečne vedia, odkiaľ sú a kam 
kráčajú,“ uviedla Alžbeta 
Lukáčová.

Pre úplnosť ešte uvedieme, 
že prekrásne zábery slovens- 
kej prírody, s dominantami 
jednotlivých obcí a regiónov 
do celej televíznej súťaže pri-
pravil cez časozberné videa 
syn Vladimíra Šifru, Vladi-
mír mladší.  

 Snímky: Ján Parimucha

Dokončenie z 1. strany
V priestoroch Mestské-

ho úradu v Poprad bude 5. 
mája o 11. h otvorená výsta-
va pod názvom Od Stalin-
gradu po Bratislavu. Prítom-
ní by mali byť zástupcovia 
veľvyslanectva Ruska. 

Pri príležitosti 72. výročia 
oslobodenia našej vlasti Čer-
venou armádou sa 18. mája 
v priestoroch Kežmarského 
hradu uskutoční už 10. roč-
ník súťaže základných škôl 
pod názvom  Medzníky II. 
svetovej vojny. 

Pripomíname si ...

Oslavy 1. mája si okrem 
Vysokých Tatier pripomenú 
aj občania Svitu. Pri Kolibe 
je o 13. h  pripravený, okrem 
iného, aj kultúrny program,  
v ktorom vystúpia ľudový 
rozprávač Jožko Jožka a fol-
klórny súbor MAGURA.

Oslavy 1. mája
aj vo Svite
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Mesto Poprad vyhlásilo súťaž 
Dažďová záhrada roka!

Mesto Poprad v spolupráci 
s OZ MVO Ľudia a voda, OZ 
Zaujímam sa a OZ Horec-
-Tatry vyhlásilo súťaž DAŽ-
ĎOVÁ ZÁHRADA ROKA. 

Súťaž je určená pre rodin-
né a bytové domy, záujmo-
vé združenia a jednotlivcov  
z okresu Poprad ako aj školy, 
ktoré sa môžu zapojiť do sú-
ťaže prostredníctvom návr-
hov na vybudovanie dažďo-
vých záhrad v ich areáloch. 
„Je to okresná súťaž a ak sa 
nám podarí zaangažovať čo 
najviac ľudí, podarí sa za-
chytiť veľké množstvo daž-
ďovej vody, čo v konečnom 
dôsledku prispeje ku skvalit-
neniu životného prostredia 
v celej Popradskej kotline.  
Táto aktivita má nesmierny 
potenciál, ktorý môže mať 
obrovský vplyv nielen na 
klímu, zdravie ľudí, ale ta-
kisto na ekonomiku a rozvoj 
turistického ruchu,“ zhrnul 
viceprimátor Pavol Gašper, 
ktorý prevzal nad súťažou 
záštitu. Do súťaže Dažďová 
záhrada roka je možné pri-
hlásiť sa prostredníctvom 
prihlášky alebo elektronické-
ho formulára uverejneného 
na webovej stránke mesta 
Poprad. Uzávierka prihlášok 
je 31. júla 2017. Od 1. do 30. 
septembra bude mať možnosť 
prihlásené súťažné záhradky 
ohodnotiť prostredníctvom 
sociálnych sietí aj verejnosť. 
O pridelení hlavnej ceny 

rozhodne súťažná komisia, 
ktorá okrem hlasovania ve-
rejnosti bude brať do úvahy 
najmä funkčnosť, estetiku  
a originalitu riešenia jednotli-
vých dažďových záhrad. Vyh- 
lásenie výsledkov súťaže sa 
uskutoční 18. októbra 2017.

Odborným garantom sú-
ťaže je Michal Kravčík, pred-
seda OZ MVO Ľudia a voda. 
Ten uvítal, že sa Poprad cho-
pil takejto iniciatívy. V rámci 
SR je totiž región Popradskej 
kotliny známy najextrém-
nejšími výkyvmi počasia, či 
už bleskovými povodňami, 
prívalovými dažďami alebo 
mohutnými vetrami v ob-
lasti Tatier. „Jednou z príčin 
extrémnych výkyvov poča-
sia je konflikt medzi dvomi 
prostrediami – vysušenou 
Popradskou kotlinou a hor-
ským masívom Vysokých Ta-
tier. Zadržaním každého litra 
dažďovej vody, ktorú zatiaľ 
považujeme za odpad, stabi-
lizujeme klímu a zmiernime 
výkyvy počasia. Má to aj ďal-
šie mnohonásobné efekty. Čis-
tí sa vzduch, pretože každá 
molekula prachu a nečistoty, 
ktorá sa dostane do atmosféry 
a nabalí sa kvapkou vody, 
padne na zem. Ročne sa cez 
kanalizačné systémy odplavia 
z mesta Poprad približne 3 
milióny m3 vody, za čo Pop- 
radčania zaplatia 3 mil. eur. 
Ak dažďovú vodu využijú 
sústreďovaním do dažďových 

záhrad, zároveň by mohli aj 
ušetriť. Dažďové záhrady sú 
skutočne unikátnym riešením 
z hľadiska ozdravovania klí-
my,“ uviedol Kravčík. Prvé 
dažďové záhrady vznikli 
pred 30 rokmi v Marylande v 
USA na ochranu čistoty vôd 
vo vodných tokoch.

Michal Kravčík, nositeľ 
Goldmanovej ceny, ktorá je 
najprestížnejšou cenou za 
environmentalistiku, zavítal 
do Popradu krátko po svo-
jom návrate z USA, kde ve-
die národný tím na obnovu 
malých vodných cyklov. „Čo 
sa týka vody, bojujú tam s po- 
dobnými problémami ako 
u nás. Využitie dažďových 

záhrad na riešenie týchto 
problémov ich nadchlo a sú 
otvorení spolupráci s tatrans- 
kou oblasťou a oblasťou Le-
vočských vrchov,“ uviedol.

Podľa Gašpera mesto za-
platí pri terajších „prijateľ-
ných“ cenách za odkanalizo-
vanie dažďovej vody z ciest  
a parkovísk niekoľko milió-
nov eúr v priebehu desiatich 
rokov. Peniaze nám doslova 
ležia na ceste a my sa potre-
bujeme pre ne zohnúť. Daž-
ďové záhrady sú podľa neho 
prvým krôčikom k zvýšeniu 
povedomia o cene za vodu, 
ktorá už aj na Slovensku za-
čína byť pokladom.

Viac na 8. strane 

M. Kravčík a P. Gašper vysvetľujú význam dažďových 
záhrad.

V obradnej miestnosti 
Mestského úradu v Starom 
Smokovci prijal 11. apríla 
popoludní primátor mes-
ta Ján Mokoš slovenských 
lyžiarskych reprezentantov 
bratov Adama a Andreasa 
Žampovcov. Dôvodom bol 
fakt, že obaja patrili do tímu, 
ktorý vybojoval historickú 
striebornú medailu na tohto-
ročných majstrovstvách sveta 
v zjazdovom lyžovaní, ktoré 
sa konali vo švajčiarskom St. 
Moritzi. Takýmto spôsobom 
sa im chcel poďakovať za 
vzornú reprezentáciu nielen 
mesta Vysoké Tatry, ale ce-
lého Slovenska. „Málokto si 

Slávnostné prijatie Žampovcov
uvedomuje, koľko odriekania 
a obetovania prináša vrcholo-
vý šport. Verím, že neuplynie 
veľa času a my sa tu stretneme 
opäť, aby sme mohli s vami 
osláviť ďalší veľký úspech. Ne-
zabúdajte však, že my patrí-
me k tým fanúšikom, ktorí 
budú pri vás stáť v dobrom aj 
v zlom,“ povedal okrem iné-
ho Ján Mokoš.

Po slávnostnom zápise do 
pamätnej knihy aj športov-
ci odovzdali darček do rúk 
primátora, a to v podobe lyže  
s podobizňou striebornej 
medaily a poďakovaním za 
podporu, ktorú im mesto Vy-
soké Tatry preukazuje.   (ija)

Už 41.ročník Zamagurských folklórnych slávností 2017 sa 
pod Troma korunami uskutočnia 16. - 18. jún v Červenom 
Kláštore – Smerždonka HEX. 

Divákom sa tohto roku okrem iných predstaví víťaz fol-
klórnej súťaže ZEM SPIEVA – foklórny súbor Urpín z Ban-
skej Bystrice so svadobnými zvykmi čepčenia z Východného 
Slovenska, ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu, ale aj ľu-
dový rozprávač Jožko Jožka. Samozrejme, organizátori pri-
pravili bohatý program a množstvo prekvapení.  

Zamagurské folklórne slávností

41. ročník Zamagurských folklórnych slávností
16. - 18. jún 2017 Červený Kláštor – Smerdžonka

Viac na www.osvetapoprad.sk

Marcelom Maniakom, autorom knihy Nezabúdame 

Najnovšia publikácia Mar-
cela Maniaka Nezabúdame 
je jedinečná tým, že mapuje 
všetky pamätníky, pomníky, 
pamätné tabule a vojnové 
hroby týkajúce sa 2. sveto-
vej vojny v okresoch Poprad 
a Kežmarok. Doteraz takto 
podrobne spracovaná pub-
likácia s touto témou nebo-
la vydaná. Jej rozsah je 224 
strán a nachádza sa v nej veľ-
ké množstvo farebných foto-
grafií. Bola vydaná vo vyda-
vateľstve Jadro v Kežmarku.

„V publikácii je obsiahnu-
tých spolu 51 pamätníkov, 
84 pamätných tabúľ, 458  
náhrobníkov a 56 vojnových 
hrobov bez náhrobníka, kto-
ré sú venované udalostiam  
2. svetovej vojny pod Vysoký-
mi Tatrami. Na území okre-
su Poprad sa nachádza 39 
pamätníkov, 48 pamätných 
tabúľ a 441 náhrobníkov.  
V okrese Kežmarok je 12 pa-
mätníkov, 36 pamätných ta-
búľ, 17 náhrobníkov a 56 voj-

nových hrobov bez náhrobní-
ka. Okrem toho sú v okrese 
Poprad obnovené 2 partizán-
ske bunkre z obdobia Sloven-
ského národného povstania, 
nachádza sa tu 6 pamätných 
miest SNP, pamätný dom,  
7 informačných tabúľ a ste-
nová mozaika. Tá je jediná 
svojho druhu na území Slo-
venska a v minulosti bola 
jediná aj na území bývalého 
Československa,“ priblížil 
novú knihu jej autor.

Prevažná väčšina pamät-
níkov bola postavená a odha-
lená v rokoch 1945 až 1979. 
Pamätné tabule boli odhaľo-
vané najmä v rokoch 1970 
– 1975. Ostatné boli inš- 
talované v 80-tych rokoch  
a ďalšie pamätníky a tabule 
postupne začali opäť vzni-
kať po viac ako 20-ročnej 
prestávke. V súčasnej dobe 
už mnoho pamätníkov ne-
existuje. Medzi takéto patrí 
aj pamätník, ktorý sa na-
chádzal v centre Matejoviec. 
„Pamätník bol zrušený hneď 
po roku 1989. Hlaveň z kanó-
nu, ktorá tvorila jeho súčasť, 
skončila v zberných surovi-
nách,“ konštatoval Marcel 
Maniak. 

Každý pamätník má svoj 
príbeh. Aj najznámejší a naj- 
starší pamätník v Popra-
de – Pamätník padlým vo- 
jakom Červenej armády 
ho má. Vznikol ešte v júni 
1945, teda hneď po skončení  
2. svetovej vojny. Navrhoval 

ho jeden z vtedajších ve-
liteľov jednotiek Červenej 
armády v meste Ing. kpt.  
E. F. Gurianov. Pôvodne bol 
situovaný na starom cintorí-
ne v Poprade a okolo neho 
boli umiestnené hroby pad-
lých. Neskôr bol premiest-
nený na súčasne miesto, do 
Parku hrdinov, pri železnič-
nej stanici. Hroby padlých 
boli prenesené na cintorín 
do Veľkej. Na starom cin-
toríne dnes stojí popradská 
nemocnica. 

Smutný príbeh má pamät-
ník padlým partizánom pri 
Ihľanoch. Je umiestnený prí-
liš ďaleko od obce v Levočs- 
kých vrchoch. Nachádza sa 
v ťažkom horskom teréne  
a o jeho existencii vie veľmi 
málo ľudí. Napriek tomu, že 
patrí medzi národné kultúr-
ne pamiatky, je málo spro-
pagovaný. Podobne je na 
tom aj pamätné miesto SNP 
pri Vikartovciach a náhrob-
ník padlým vojakom ČA na 

cintoríne v Hôrke-Ondreji. 
Tie sú už dlhé roky spust-
nuté a pomaly upadli do 
zabudnutia.

Väčšina pamätníkov je  
v dobrom technickom stave 
a obce sa o nich príkladne 
starajú. Sú však naopak aj 
také, ktoré potrebujú nevy-
hnutnú rekonštrukciu a ob-
ciam na tom veľmi nezáleží. 

Pamätníky na území oboch 
okresov sú venované viace-
rým udalostiam 2. svetovej 
vojny. Väčšina z nich je však 
venovaná padlým z jednot-
livých obcí. 

„Pamätníky, umiestnené vo 
Vysokých Tatrách, sú veno-
vané vojnovým udalostiam, 
ale aj konkrétnym osobám. 
Ide nielen o Slovákov, ale aj  
o Čechov, Rusov, Ukrajincov 
či Bielorusov. Boli to partizá-
ni, príslušníci finančnej strá-
že, vojaci a civilní obyvatelia, 
ktorí padli v boji alebo boli 
popravení v rokoch 1944 – 
1945,“ doplnil autor.

Niekoľko pamätníkov  
a pamätných tabúľ bolo 
zaradených do zoznamu 
Národných kultúrnych pa- 
miatok. Publikácia obsa- 
huje informácie o všetkých 
pamätníkoch v tatranskom 
a podtatranskom regióne, 
ktoré nám pripomínajú naj- 
krutejšiu vojnu v našich de-
jinách.  (red)

V nedeľu 30. apríla o 16. h sa na Námestí J. A. Baťu vo Svite 
uskutoční tradičné stavanie a ohrávanie mája v réžii folklór-
nych súborov. Následne sa folkloristi presunú do mestskej 
časti Pod Skalkou, kde cca 
okolo 17. h postavia máj 
pri Dome kultúry. 

Od 18. h. na návštevní-
kov čaká v areáli Koliby 
program v podaní FS Já-
nošík, ľudovej hudby Bys-
trianka a nebude chýbať 
ani zapálenie vatry.

Stavanie a ohrávanie mája
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V sobotu 8. apríla sa v Nitre 
konalo tretie dejstvo majst- 
rovstiev Slovenska v taneč-
nom športe pre rok 2017. Po 
februárovej bystrickej latine 
a marcovom popradskom 
štandarde sa viac ako stovka 
najlepších slovenských ta-
nečníkov stretla v kráľovskej 
disciplíne - v kombinácii de- 
siatich tancov. Popradský 
medzinárodný rozhodca 
Peter Pastorek bol jedným  
z jedenástich rozhodcov, 
ktorí mali tú česť majstrov-
stvá rozhodovať. A jeho zve-
renci opäť bojovali o medaily, 
tak ako sme na to pod Tatra-
mi už roky zvyknutí.

Súboje v šiestich vekových 
kategóriách začali ráno od 

Fortuňácka medailová žatva
desiatej. V kategórii Juniori II 
(14-15 roční) Bruno Schweit- 
zer s Ninou Ratkovskou ob-
sadili sedemnáste miesto.  
A potom sa už začal skutoč-
ný fortuňácky medailový hu-
rikán. Medzi Seniormi (nad 
35 rokov) najprv manželia 
Jozef a Andrea Cvanigoví 
skončili siedmy. Vo finá-
le si potom manželia Pavol  
a Blažena Zalomoví vybo-
jovali strieborné medaily  
a prvý fortuňácky vicemajst- 
rovský titul bol doma. Sú-
ťaže pokračovali kategó-
riou Mládež (16-18 roční). 
Dávid Pikora s Dominikou 
Gajdošovou získali devia-
tu semifinálovú priečku.  
V strhujúcom a vyrovna-

nom mládežníckom 
finále si bravúrne po-
čínali Daniel VÁCLAV  
s Petrou BAČOVOU, 
ktorí si doslova vybo-
jovali druhé miesto 
a strieborné medaily. 
Tento tanečný pár za-
žil pred tromi týžd-
ňami malú športovú 
tragédiu, keď domáci 
popradský šampionát  
v štandardných tan-
coch pre náhle ochore-
nie partnerky nemohli 
absolvovať a bojov  
o cenné kovy sa tak ne-
zúčastnili. Dnešným 
výsledkom si  však 
všetko vynahradili  
a  okrem skvelého 

umiestnenia potešili divákov 
aj rozhodcov svojím úžas-
ným tanečným prejavom.

Vrcholom galavečera boli 
súboje v kategórii Dospelí 
(nad 18 rokov). Presnú po-
lovicu finále tvorili práve 
zástupcovia Tanečného cen-
tra FORTUNA Poprad, keď 
všetky tri štartujúce páry sa 
prebojovali až do finále. Šies-
te miesto nakoniec obsadili 
Slavomír NÁLEPKA s Kris-
tínou BAJUSOVOU. Pri ich 
prvom štarte medzi dospelý-
mi ide o mimoriadny úspech 
tohto mladého perspektív-
neho páru. V tesnom súboji 
si Dušan GRUĽA s Giadou 
CRAGNOLINI odniesli 

Slavomír Nálepka a Kristína Bajusová.Daniel Václav a Petra Bačová.

štvrté miesto. K finálovému 
umiestneniu v štandarde tak 
pridali ďalšie svoje tohto-
ročné finále. Daniel JURČA  
s  Emí l iou  SCHERFE-
LOVOU si po skvelom 
a vyrovnanom výkone  
v oboch skupinách tan-
cov vybojovali svoju prvú 
medailu medzi dospelými  
a mala bronzový lesk. Pár 
spolu tvoria iba niečo vyše 
roka, výborne im to spo-
lu ladí a dosiahli zatiaľ svoj 
najvýraznejší úspech. Uzav-
reli tak mimoriadne úspešný 
súťažný deň, ktorý opäť po 
roku potvrdil, že najlepší 
desiatkari na Slovensku sú 
popradskí Fortuňáci.

Prvá etapa roka 2017 je 
teda za nami a na dvere už 
klopú mnohé domáce i zah- 
raničné súťaže, kde si budú 
tanečníci merať sily s abso-
lútnou svetovou špičkou.  
A medzi nimi aj niekoľko 
mimoriadnych reprezentač-
ných výjazdov na majstrov-
stvá Európy, majstrovst- 
vá sveta či World Games.  
O našich cestách do blízke-
ho či vzdialeného sveta ale 
až niekedy nabudúce.

Ing. Peter Pastorek
prezident TC FORTUNA 

Poprad

Zľava: D. Jurča, K. Scherfelová, D. Václav, P. Bačová, K. 
Bajusová, S. Nálepka, dole P. Pastorek.

D. Jurča a K. Scherfelová.
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Historická obec Gánovce 
je po prvý raz písomne do-
ložená v roku 1317 ako Villa 
Ganau. Medzi jej vtedajšími 
tromi majiteľmi sa spomína 
aj istý Bazilius, syn Gaana, 
podľa ktorého dostala obec 
svoje meno. Obyvatelia obce 
sa tradične zaoberali poľno-
hospodárstvom a ovocinárst- 
vom. Súčasťou obce je i časť 
Filice, pomenovaná pod-
ľa kolonistu Filu, ktorému 
uhorský kráľ Béla IV. daroval 
tunajšie pozemky roku 1236.

Názov obce v písomných 
dokumentoch sa postupne 
menil, napr. v roku 1473 bola 
známa ako Ganfal, neskoršie, 
v roku 1521 Ganovecz a v ro- 
ku 1808 vzniká terajší názov 
obce, ktorý sa používa od 
roku 1920 až doposiaľ. Ma-
ďarský názov obce bol Gánóc  
a nemecký Gansdorf. Gánov-
ce určite existovali už dávno 
pred 14. storočím, pretože 
ich ranogotický kostol bol 
postavený v polovici 13. sto-
ročia. V tom čase existovali 
už aj Filice (1256), ktoré sa  

Medzi najdôležitejšie ar-
cheologické lokality patrí 
bezpochyby poloha Hrádok. 
Exploatáciou travertínu od 
r. 1870 sa tu prichádzalo na 
množstvo archeologických  
i paleontologických nálezov, 
z ktorých časť je v zahranič-
ných múzeách, menšia časť 
v Národnom múzeu v Prahe 
a v Podtatranskom múzeu  
v Poprade. V roku 1926 tu 
kamenársky majster K. Koky 
objavil a následne J. Petrbok 
zachránil výliatok mozgovne 
včasného neandertálca, kto-
rý v roku 1949 opísal paleo-
antropológ E. Vlček. V tom 
istom roku tu našiel V. Hajts 
pravdepodobne ďalšiu lebku 
neandertálca, ktorá je však 
nezvestná. Pri revíznom 
výskume v r. 1955-1956 sa 
na tomto nálezisku objavili 
ďalšie kosti neandertálcov – 
ľavá vretenná a lýtková kosť.

Patrili nedospelému jedin-
covi. Ide o najstaršie antro-
pologické nálezy na území 
býv. Československa (staré 
120 000 rokov), ktoré zara-
ďujeme do stredného pale-
olitu. Okrem antropologic-
kých nálezov do tohto obdo-
bia zaraďujeme početné kos-
ti ulovených pleistocénnych 
zvierat a štiepanú kamennú 
industriu, zhotovenú z kre-
meňa a rádiolaritov. Menej 

s Gánovcami spojili do jed-
nej obce v roku 1924.

Obe obce patrili ku kopij-
nickým obciam, tzv. zemians- 
kym dedinám, ktoré tvorili 
Malú župu, resp. Stolicu X. 
spišských kopijníkov. Tá bola 
pripojená k veľkej Spišskej 
župe až v roku 1803. V stre-
doveku plnili kopijníci vo-
jenskú resp. strážnu funkciu. 
Pôvod kopijníkov historicky 
nie je ujasnený. Niektorí his-
torici pripisujú tento názov 
až do čias Veľkej Moravy. 
Mali určité výsady, časť ko-
pijníkov si zachovala pôvod-
né výsady a ostala v zemians- 
kom stave, časť sa dostala na 
úroveň poddaných a majetky 
získali šľachtické rodiny, kto-
ré patrili pod správu veľkej 
župy. To bol aj prípad Gáno-
viec a Filíc. Obe obce až do 
zrušenia poddanstva v roku 
1848 patrili viacerým zeme-
pánom. Počet obyvateľov až 
do roku 1890 bol okolo 300 
duší.

Na území Gánoviec sa 
spomínajú liečebné pra-

mene už v roku 1549. Pos- 
tupne pri nich vyrástla kú-
peľná osada. Roku 1852 
ju však majiteľ Augustín 
Korponaj dal zbúrať a na 
jej mieste postavil kúpeľný 
dom a vedľa letohrádok, 
reštauráciu a spoločens- 
ký pavilón. V rokoch 1877-
79 dal dovtedajšiu artézsku 
studňu prehĺbiť na 184 m 
a neskôr bol vybudovaný 

krytý bazén s termálnou 
vodou, ktorý už neexistuje. 
Ostatné projekty v kúpeľ-
nom areáli sú už asanované.  
V roku 1948 boli kúpele, 
predtým značne poškodené  
vojnou, znárodnené a pri-
kročilo sa k ich stavebnej 
úprave a k vybudovaniu 
náležitého hygienického vy-
bavenia. V plnej prevádzke 
boli do roku 1992.

Našu obec preslávili kúpele i neandrtalec

Stručný prierez  archeologických dejín 
v podaní Mgr. Mariána Sojáka, PhD.

Doterajšie výsledky archeologického výskumu v ka-
tastrálnom území obce ukazujú, že dejiny obce siahajú 
dávno pred obdobie zachovanej prvej písomnej zmienky. 
O rekonštrukciu dejín sa zaslúžili predchodcovia súčas-
ných archeológov, náhodní nálezcovia i profesionálni ar-
cheológovia. Časť pamiatok hmotnej kultúry sa zachránila 
už na sklonku 19. storočia.

výrazné stopy osídlenia zaz- 
namenávame na Hrádku  
z mladého paleolitu, ktoré 
patria kultúre gravettien (25 
000 rokov pred n. l.).

Ojedinelá čepeľ posledne 
zmienenej kultúry sa našla 
tiež v polohe Za stodolami, 
kde sa archeologickým výs- 
kumom v rokoch 1987 až 
1996 (s prestávkami) dolo-
žilo najmä osídlenie z mlad-
šej doby kamennej – neolitu 
(4500 pred n. l.). Svedectvo 
podáva keramika kultúry  
s mladšou lineárnou, ďalej že-
liezovskou a bukovohorskou 
keramikou, kamenná štiepa-
ná (pazúriková, obsidiáno-
vá, rádiolaritová) a brúsená 
industria (sekery, mlaty, kli-
ny), zvieracie kosti domácich  
i ulovených zvierat, kostená, 
parohová industria (šidlá, 
dláta, rukoväte kamenných 
nástrojov...), hlinené prasle-
ny (doklad výroby textílií)  
a pod. Ide o dedinu naj-
starších spišských roľníkov, 
chovateľov stád a výrobcov 
hlineného riadu, aké pozná-
me aj z iných častí Spiša (Po-
prad-Matejovce, Stráne pod 
Tatrami, Smižany a i.).
 Pokračovanie
  na nasledujúcej strane

700. rokov obce Gánovce
Sedemsto rokov je  

z historického hľadiska 
naozaj dlhý čas. Neču-
do, veď sa rovná vyše 
tridsiatim ľudských ge-
neráciám. Teda mini-
málne toľkým, koľké žili 
v našej obci.  Ba isto ich 
bolo ešte viac, lebo hoci 
prvá písomná zmienka 
o Gánovciach pochá-
dza z roku 1317, v tom 
čase to bola už rozvinutá 
dedina.

Nech už prechádzate 
našou obcou kadekoľ-
vek, nech kráčate kto-
rým koľvek jej miestom, 
vedzte, že pod vašimi 
nohami sa nachádza 

historická pôda. Že tie-
to miesta obývali naši 
predkovia, ktorí hľadeli 
na rovnaké horizon-
ty hôr, na to isté slnko  
a pili vodu z rovnakých 
prameňov. Tu sa teši-
li všetkému krásnemu, 
orali pôdu, stavali svoje 
domy,  privádzali na svet 
deti a tvorili naše spo-
ločné dejiny. 

Každá dedina má to-
tiž svoje dejiny a my nie 
sme výnimkou, snáď 
tou, že ich máme veľmi 
bohaté. Tak tu je kúsok  
z nich.
Ing. Alžbeta Čekovská, 
 starostka obce

Sympózium bude
v septembri

V prvom septembrovom 
týždni od 1. do 8. septembra 
2017 sa uskutoční 5. ročník 
Umeleckého  sympózia pod 
záštitou OZ Machaon In-
ternational, OZ Neandertál  
a obce Gánovce. 

Zúčastnia sa ho nielen 
umelci zo Slovenska a Česka, 
ale aj  umelci z Poľska,  Maďar-
ska, Ukrajiny a Ruska. Každý  
z umelcov dáva do svojho 
diela kus seba samého. Ume-
lecké sympózium vyvrcholí 
9. septembra slávnostnou 
vernisážou.
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V staršej literatúre sa stretávame aj so zmienkami o bliž-
šie neznámych archeologických nálezoch, na ktoré sa prišlo  
v polohách Pod kúpeľmi, Pod rúbaniskom a Za hradskou.

Pestrú mozaiku pravekých a stredovekých dejín obce mož-
no poskladať len v súčinnosti s mnohými investičnými ak-
ciami na území obce, za účinnej spolupráce s obecnou samo-
správou a všetkých obyvateľov Gánoviec. 

Stručný prierez  archeologických dejín 
v podaní Mgr. Mariána Sojáka, PhD.

Dokončenie z predcháczajúcej strany 
Osídlenie z neskorej doby kamennej – eneolitu (3500-2300 

pred n. l) evidujeme na lokalite Hrádok. Patrí predovšetkým 
badenskej kultúre, ktorá husto osídlila takmer celé Sloven-
sko, vrátane horských i podhorských regiónov. Hojná je pre-
dovšetkým keramika, ale aj kamenné štiepané, brúsené, kos-
tené a parohové nástroje, hlinené prasleny, nákončia mechov 
alebo hlinený lievik (doklady miestneho spracovania medi). 
Väčšina pamiatok z Hrádku je uložená vo fondoch Podtat-
ranského múzea v Poprade. Tu je deponovaný aj fragment 
misy na lalokovitej nôžke resp. amforka, ktoré patria skupine 
Nyírség-Zatín zo záveru eneolitického vývoja. Značnú časť 
sídliska z eneolitu a nasledujúcej doby bronzovej zničila výs- 
tavba miestneho futbalového ihriska v polohe Za stodolami. 
Do tohto obdobia patrí aj kamenná sekerka z neznámej polo-
hy katastrálneho územia obce.

Doba bronzová (2300-750 
pred n. l.) je na území Gáno-
viec doložená nálezmi z jej 
viacerých časových úsekov. 

Zo starších terénnych aktivít 
je známa keramika hatvans- 
kej kultúry zo staršej doby 
bronzovej z Hrádku.

Vrchol osídlenia gánovského Hrádku predstavujú pamiat-
ky otomanskej kultúry z počiatku strednej doby bronzovej.  
V r. 1956 tu odkryli zvyšok zrubenej studne s nálezmi kul-
tového charakteru. Spomedzi nálezov zo studne možno spo-
menúť ľudské kosti, zlatú špirálku, nádoby a šperky z brezo-
vej kôry, hlinené prenosné piecky a železný kosák – najstarší 
železný výrobok na území západnej, strednej a severnej Eu-
rópy. Sídlisko z tohto obdobia sa rozkladalo aj v polohe Za 
stodolami, kde sa podarilo preskúmať tiež pozostatky hrobov 
z rozhrania strednej a mladšej doby bronzovej. V jednom  
z hrobov sa v kamennej skrinke našla urna pilinskej kultúry,  
v ktorej spočívali uhlíky (symbolický hrob?) a bronzová ihli-
ca lužickej kultúry (doklad kontaktov oboch kultúr). Viaceré 
nálezy keramiky a kovových predmetov z mladšej a nesko-
rej doby bronzovej pochádzajú zo známej lokality Hrádok 
(bronzové sekerky s tuľajkou, kosáky). Vzácne sú nálezy  
z rozhrania neskorej doby bronzovej a staršej doby železnej 
– halštatskej (8./7. stor. pred n. l.), objavené pri rozširovaní 
chaty nad železničnou stanicou.

Ide o bronzové výrobky 
tráko-kimerského horizon-
tu, ktoré zväčša obsahujú 
súčasti konského postroja. 
Pamiatky z mladšej doby že-
leznej – laténskej sú z chotá-
ra Gánoviec skromné a via-
žu sa na ojedinelú keramiku 
z Hrádku.

Slovanských nálezov zo 
sledovaného katastrálneho 
územia nie je veľa. Obme-
dzujú sa na črepy prevažne 
zo zbierok Podtatranského 
múzea v Poprade. Neovere-
ná je informácia (F. Javor-
ského) o slovanskej kerami-

ke, ktorú objavili pri výstav-
be rodinného domu pri pra-
meni v miestnej časti Filice. 
Keramika z 13. storočia po-
chádza z preskúmanej polo-
zemnice, na ktorú sa prišlo  
v polohe Za stodolami 
(označovaná tiež ako Dvor 
JRD). Sporadické stopy 
osídlenia máme v polohe 
Do hájnice (črepy z 13.-15. 
storočia) či v rôznych čas-
tiach polohy Za stodolami. 
Problematicky datovaný je 
predpokladaný zemný val 
v polohe Breziny, južne od 
obce (pri kóte 865,7).

Meteorologická aerologic-
ká stanica Poprad-Gánovce 
je špecializovaným praco-
viskom Slovenského hydro-
meteorologického ústavu. 
Bola uvedená do prevádzky 
v decembri 1977. Označenie 
Poprad-Gánovce sa používa v 
súlade s požiadavkou Svetovej 
meteorologickej organizácie, 
podľa ktorej musí byť v názve 
stanice najbližšie väčšie sídlo 
uvádzané na mapách. Hlav-
nou činnosťou v začiatkoch 
boli rádiosondážne merania 
vo vyšších vrstvách atmosféry. 
Gánovce sú jediným miestom 
na Slovensku, kde sa robia pra-
videlné merania tohto typu. 
Pomocou meteorologických 
rádiosond, voľne nesených 
balónmi, sa meria atmosféric-
ký tlak, teplota, vlhkosť, smer 
a rýchlosť výškového vetra až 
do výšok okolo 33 km. Výško-
vé meteorologické merania sa 
v regióne robia od roku 1951. 
Pôvodným stanovišťom až do 
novembra 1977 bolo poprad-
ské letisko.

V roku 1993 bol na sta-
nici inštalovaný Brewerov 
ozónový spektrofotometer  
a začali sa pravidelné mera-

Meteorologická stanica Poprad- Gánovce
nia celkového atmosférického 
ozónu. Aj tento druh mera-
ní sa v rámci Slovenska robí 
len na stanici Poprad-Gá-
novce. Pomocou ozónového 
spektrofotometra sa meria aj 
spektrum biologicky aktívne-
ho ultrafialového žiarenia. V 
roku 2000 začalo pracovisko 
v spolupráci s Geofyzikálnym 
ústavom Slovenskej akadé-
mie vied vydávať predpoveď 
celkového množstva atmo-
sférického ozónu a slnečné-
ho ultrafialového indexu na 
nasledujúci deň. Predpoveď 
je prístupná na www.shmu.
sk/?page=7. UV index je me-
dzinárodne prijatý jednočísel-
ný údaj, ktorý charakterizuje 
intenzitu slnečného žiarenia z 
hľadiska účinku spôsobujúce-
ho zápal (sčervenanie) ľudskej 
pokožky.

Na stanici Poprad-Gánov-
ce sa robia od roku 1999 aj 
pravidelné hodinové meteo-
rologické merania pomocou 
automatickej meteorologickej 
stanice. Od januára 1978 sa 
robia klimatologické merania 
v termínoch 7, 14 a 21 hodín 
miestneho času.

Začiatkom roku 2007 bolo 

pracovisko v Gánovciach po-
verené funkciou Národného 
centra pre meranie slnečné-
ho žiarenia. V materiáloch 
Svetovej meteorologickej 
organizácie sa takéto praco-
visko označuje ako Národné 
radiačné centrum a jeho zák- 
ladnou úlohou je vedenie 
národnej siete na meranie 
charakteristík slnečného žia-
renia a pravidelná kalibrácia 
prístrojov. Slnečné žiarenie je 
základným zdrojom energie 
pre systém zemský povrch – 
zemská atmosféra a jeho vyu-
žitie bude narastať v súvislosti 
s používaním ekologických al-

ternatívnych zdrojov energie.
Popri špeciálnom postavení 

v národnej sieti má meteoro-
logické pracovisko Poprad-
-Gánovce značný medziná-
rodný význam. Rádioson-
dážna stanica je zaradená do 
Základnej siete synoptických 
a klimatologických staníc Sve-
tovej meteorologickej organi-
zácie v regióne Európa a ozó-
nová stanica patrí do systému 
Globálneho sledovania at-
mosféry. Výsledky rádioson-
dážnych a ozónových meraní 
možno nájsť na početných 
meteorologických serveroch.

 Miroslav Chmelík

Dnes sú Gánovce moderná 
obec, v ktorej sa čas nezasta-
vil. S výstavbou rodinných 
domov prichádzajú do obce 
noví obyvatelia. Od roku 2001 
sa tak zvýšil počet obyvateľov  
o 343, na  1 348. Obec nemá 
veľa nehnuteľného majetku, 
nemá pozemky ani iný ma-
jetok. Vlastní budovu OcÚ, 
HZ a MŠ, vo vlastníctve má 
aj miestne komunikácie, 
chodníky, priekopy, futbalo-
vé ihrisko, ochranné pásmo  
pozemkov okolo potoka, 
prírodné pamiatky, časť nále-
ziska Neandertálca, cintoríny  
a pár pozemkov okolo cesty. 
V obci sa nachádzajú dva kos-
toly, evanjelicky kostol a. v.  
a ranogotický rímskokato-
lícky kostol Sv. Michala Ar-
chanjela, ktorý je národnou 

kultúrnou pamiatkou evido-
vanou v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu. Obec 
Gánovce  zviditeľňuje aj Me-
teorologická aerologická sta-
nica Poprad-Gánovce, ktorá 
je špecializovaným pracovis-
kom Slovenského hydrome-
teorologického ústavu. 

Gánovské kúpele existujú 
aj dnes ako AQUA SPA GÁ-
NOVCE. Nachádzajú sa v 
pôvodnom, modere zrekon-
štruovanom areáli. Majú tri 
bazény, pôvodný s liečivou  
minerálnou vodou, detský 
bazén a bazén s teplou slanou 
vodou. Celý areál je veľmi 
príjemný a návštevník sa v 
ňom cíti veľmi dobre. Tradič-
né procedúry ako sú vaňové 
kúpele, rôzne  masáže a zába-
ly sa  poskytujú po celý rok. 

Obec nemá základnú ško-
lu. Je zriaďovateľom maters- 
kej školy, ktorá sa nachádza  
v historickom objekte Kúrie, 
ktorá je tiež národnou kultúr-
nou pamiatkou, evidovanou  
v Ústrednom zozname pa-
miatkového fondu.

V tomto roku obec Gánov-
ce podala žiadosť o dotáciu 
na rekonštrukciu objektu ma-
terskej školy z dôvodu rozší-
renia jej kapacity. Celkové 
náklady budú predstavovať  
275 tis. eur. 

Obec venuje pozornosť 
deťom a dorastu, podporuje 
finančne  športové aktivity vo 
futbale, DHZ  v obci, činnos-
ti OZ Neandertál a Machaon 
International, evanjelickú  
a katolícku cirkev, pôsobia-
cu  na území obce a Jednotu 

dôchodcov na Slovensku, ZO 
Gánovce. Obec každoroč-
ne organizuje pre seniorov 
rôzne akcie. Napríklad, raz 
ročne je to zájazd do Divadla 
Jonáša Záborského v Prešove, 
prispieva seniorom na jedno 
hlavné jedlo, ktoré záujem-
com vozia domov,  zaplatí im 
ročne 2 vstupy do vaňových 
kúpeľov v Gánovciach, orga-
nizuje spoločenské posedenie 
pri príležitosti Mesiaca úcty  
k starším s malým darčekom 
a kultúrnym programom. 
Obec je seniorom nápomoc-
ná pri organizovaní vlast-
ných akcií, či už miestneho 
alebo okresného významu. 
Obec spolupracuje so všet-
kými zložkami pôsobiacimi  
v obci a podporuje ich for-
mou dotácií.

Cieľom obecného zastupiteľstva  
a vedenia obce je, aby sa ľuďom v obci 
bývalo dobre. Obec je plynofikovaná, 
má vlastný vodovod, 95 % obyvateľov 
je pripojených na kanalizáciu, ktorá  je 
napojená na ČOV Hôrka. V obci máme 
označené ulice a  na všetkých je nové ve-
rejné osvetlenie. Rovnako máme i káblo-
vú televíziu a internet.

V celej obci je zavedený separova-
ný zber odpadov, vývoz komunálne-
ho odpadu a veľkoobjemových kon-
tajnerov po celý rok. Elektro odpad  
a týždenný zber kosenej trávy priamo od 
rodinných domov, zabezpečuje tiež odvoz 

konárov, lístia a zber stavebného odpadu.  
V tomto roku sa obec okrem MŠ plá-
nuje uchádzať o dotáciu a pokračovať  
v rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice.  
Rovnako plánujeme vybudovať smero-
vý informačný systém v obci, opravu 
priestorov knižnice a riešiť najnároč-
nejší problém - protipovodňové opatre-
nia.  Chceme tiež dofinancovať výstav-
bu miestnych komunikácii, hlavne pre 
novostavby.

Tento rok je pre našu obec veľmi výz- 
namný. Je to jubilejný rok, kedy si  pri-
pomíname 700. výročie prvej písomnej 
zmienky o obci Gánovce. Pri tejto prí-

ležitosti bude vydaná prvá monogra-
fia o obci Gánovce, ktorej  slávnostný 
krst  plánujeme uskutočniť 9. septembra 
2017. Bude to veľmi pekná spoločens- 
ká akcia v rámci DŇA OBCE, spojená  
s vernisážou Umeleckého sympózia. 
Na našich občanov čaká bohatý kultúrny 
programom, na  ktorý všetkých srdečne 
pozývame.  

Okrem tejto publikácie obec v tomto 
roku vydala knihu Gánovské poviedky, 
ktorá vznikla na základe výpovedí a spo-
mienok najstaršej generácie. Jej slávnost-
ný  krst sa uskutoční v júni 2017, presný 
termín bude určený v pozvánke.

Staráme sa o deti aj seniorov

Pripravujeme nové investície i Deň obce

Gánovce navštívil aj prezident SR Andrej Kiska. Deň obce. 

G á n o v s k ý 
S P R A V O D A J C A
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Pokračovanie z 1. strany 
Na výstavách, podobných 

tej v Batizovciach, vidíme 
už i pôvabné, pôsobivé vaj-
cia pštrosie, ktoré hrúbkou 
svojej škrupiny dávajú umel-
com priestor na skvostné 
výzdoby. 

Dagmar Modlová z Tat-
ranskej Lomnice vystavovala 
vyvrtávané vajíčka a vajíčka 
zdobené voskovým reliéfom. 
Ako povedala, zdobením va-
jíčok „si čistí hlavu“ a aj keď 
je to náročná robota, rela-
xuje. „Zdobeniu vajíčok sa 
venujem už osem rokov, ale 
vyvrtávaniu len dva. Počula 
som, že pštrosia škrupinka je 
pevná, hrubá a nerozbije sa. 
Keď si to zoberieme, aj pštros 
si na vajíčko sadá a neroz-

Veľkonočné vajíčka v Batizovciach potešili oči,...

bije ho. Je ale zaujímavé, že 
pri vyvrtávaní sa mi zlomil 
diamantový vrták. Tri zvlá-
dol, pri štvrtom sa zlomil, 
ale zrejme len preto, že bol 
tenký. Najprv som ale chce-
la len malinké dieročky, pri 
hrubšom vrtáku už problém 
nebol,“ uviedla D. Modlová.  

Najpodstatnejšie ale je, že 
práve remeselníčky a reme-
selníci, ktorí sa venujú zdo-
beniu veľkonočných vajíčok, 
zachovávajú naše ľudové 
tradície a zvyky, ktoré nám 
spríjemňujú život aj v 21. 
storočí. A to, čo prezentujú 
na prehliadkach umeleckej 
zručnosti v Batizovciach už 
celé roky, je to najcennejšie 
dedičstvo našich predkov, 
ktoré si musíme vážiť a vi-
diac všetku tú nežnú nádhe-
ru, právom máme byť na čo 
hrdí – nielen na umelecké 
dielka, ale aj na kreatívnych 
umelcov.

Ľubomíre Šutákovej zo 
Spišského Štiavnika učaro-
valo zdobenie vajíčok pred 
dvadsiatimi rokmi, keď bola 
na materskej. „Najprv som 
skúšala také so záclonkou 
a podobne. Keďže som pô-
vodným povolaním brusička 
skla a doma som mala gra-
vírovačku, tak som skúšala 
čiarku po čiarke a nakoniec 

vznikol vzor. V prípade práce 
so sklom sme používali dia-
mantové kotúče a tak som sa 
akosi prirodzene prepraco-
vala až k vyvrtávaniu,“ po-
vedala s konštatovaním, že 
škrupinka je ale krehkejšia a 
na skle to bolo ľahšie.

Tohtoročná výstava preds- 
tavila neuveriteľné množ-
stvo techník, ktoré reprezen-
tovalo 330 prác z dielne 33 
umelcov z Batizoviec, Svitu, 
Popradu, Bardejova, Rakov-
ca (okr. Michalovce), Sp. 
Bystrého, Sp. Štiavnika, D. 
Smokovca, Sasi pri Zvolene, 
Maľcova, T. Lomnice, Novej 
Lesnej, Bratislavy, Veľkého 
Šariša, Orechovej (okr. Tre-
bišov), Suchej nad Parnou 
(okr.Trnava)  a ďalších miest 
a obcí Slovenska.

Okrem tradičných vyškra-
bávaných vajíčok, typických 
aj pre Batizovce, mohli návš- 
tevníci obdivovať aj vajíčka 
gravírované, kolorované, 
patchwork - nešitý, vtláča-
ný, falošný - vrezávaný, ba-
tikované, plastové, zdobené 
polymerovou hmotou, pa-
ličkovaná čipka, drôtikova-
né, maľované, oblepované, 
obháčkované, brúsené, vŕta-
né, perforované, voskované, 
prelamované, vyrezávané 
vajíčka, vajíčka zdobené krí-
žikovou výšivkou, perníkové 
vajíčka s polevou, perníko-
vé  motívy, oblečené vajíčka  
a kraslice, vajíčka alá mi-
moni, veľkonočné motívy 
škrobené, techniky - kanza-
shi, krakelovanie, decoupage 
(servítkovanie) alebo kom-
binácie týchto techník.

Porota v ktorej tohto roku 
pracovali Mgr. Elena Be-
kešová, etnologička múzea  
v Poprade, PhDr. Soňa An-
drášová, za obec Batizovce  
a Vladimír Vlado, z POS Po-
prad konštatovala, že účasť  
i súťažné práce boli štan-
dardné, ale pribudli nové 
techniky, čoho dôkazom 

bola pestrosť vystavených 
súťažných prác, ale aj pôvab-
né veľkonočné dekorácie. A 
aký bol ich konečný verdikt?

V kategórii nad 15 rokov 
vyškrabávanou technikou 
si diplomy a ceny prevzali 
Zuzana Sedláková – Poprad, 
Anna Zbellová – Batizovce, 
Helena Horevajová – Bati-
zovce, Ľubov Balaščáková – 
Bardejov a Mária Krchňavá 
– Poprad.

V kategórii ostatné tech-
niky boli ocenené Kateřina 
Bérešová – Poprad, za me-
dovníkové vajíčka, Gabriela 
Ilčáková – Poprad, za ole-
povanie bavlnkou, Kristí-
na Demková – Vojčice, za 
brúsenú techniku, Alena 
Pelechová - Rakovec nad 
Ondavou, za kombinova-
nú techniku perforovanú  
s voskom, Katarína Závad-
ská - Spišský Štiavnik, za 
olepovanie slamou, Ľubomí-
ra Šutáková - Spišský Štiav-
nik, za vybrusovanú techni-
ku, Oľga Oláhová – Poprad, 
za zdobenie voskom a Hele-
na Šavelová - Batizovce, za 
háčkovanú techniku.

Poďakovanie za zachová-
vanie remeselných tradícií 
spojených so zvykmi Veľkej 
noci na Slovensku si domov 
odniesli Anna Mihaľová - 
Dolný Smokovec, Katarína 
Novotná - Veľký Šariš, Anna 
Šulcová - Poprad, Viera Bal-

tová - Poprad, Jana Hauke 
– Svit,  Zdenka Božoňová – 
Poprad, Rastislava Lindero-
vá – Sasa, Jana Adamiková 
– Bratislava, Anna Cimba-
ľáková – Bardejov, Dagmar 
Modlová - Tatranská Lom-
nica, Alena Lövingerová – 
Bardejov, Ružena Baňasová 
– Bardejov, Katarína Kubins- 
ká – Poprad, Margita Petro-
vičová - Suchá nad Parnou, 
Mária Kováčová – Svit, Ľud-

mila Ilavská – Svit, Eva Pirš-
čová – Svit, Mária Wikarská 
– Poprad, Zdenka  Bojková - 
Nová Lesná a Klaudia  Zgo-
davová – Batizovce. 

Počas nedeľného popo-
ludnia a vyhodnotenia sú-
ťaže potešili divákov i vys- 
túpenia detskej folklórnej 
skupiny z Batizovcie, seniori 
FSK Magurák a ľudový roz-
právač Jožko Jožka.

Vladimír Vlado, reš

PhDr. Ján Olejník žil od roku 1949 v úzkom 
kontakte s ľuďmi v podtatranskej oblasti. Niet 
dediny od Liptova cez Spiš až po Šariš, ale  
i na Orave a poľskom Podhalí, ktorú by nebol 
navštívil počas svojho bádania, kedy zbieral 
dostupný archívny, ikonografický a historický 
materiál, výpovede informátorov nahrával  
a filmoval s cieľom ukázať niekdajší spôsob 
života v konfrontácii so súčasným spôsobom 
života V niektorých rodinách to bola už štvr-
tá generácia.

Podstatná časť života sa viaže na Levo-
ču, kde študoval na katolíckej Ľudovej škole  
a neskôr na Gymnáziu a pokračoval na Uči-
teľskom ústave v Sp.N.Vsi, kde maturoval  
v roku 1941. Po maturite pôsobil ako vý-
pomocný učiteľ na sedemnástich rôznych 
dedinských školách v rôznych častiach Slo-
venska.Všade nachádzal poklady ľudovej 
tvorivosti, ktorá ho zaujala na celý život. Po 
druhej svetovej vojne odchádza do Michalo-
viec ako inšpektor pre kultúru Okresného ná-
rodného výboru, potom na krátke obdobie do 
Bratislavy na miesto tajomníka a člena ume-
leckého poradného zboru novovzniknutého 
SĽUKu. Od 1. novembra 1949 bol riaditeľom 
Strednej školy v Hornom Smokovci a usadil 
sa vo V. Tatrách. V rokoch 1954-1958 bol 
vedúcim odboru kultúry a školstva Jednotné-
ho národného výboru v St. Smokovci. Počas 
celého tohto obdobia oživoval kultúrne dia-
nie, zakladal súbory, organizoval prehliadky  
a festivaly. Od. 1. júla 1958 sa jeho pôso-
biskom stala Výskumná stanica a múzeum 

TANAP –u v Tatr.Lomnici, kde viedol et-
nografické oddelenie až do roku 1985. Za-
ložil pozoruhodnú zbierku etnografického 
materiálu, realizoval národopisné expozície  
a podieľal sa na mnohých výstavách. Popri 
zamestnaní dokončil v roku 1961 štúdium et-
nografie na Filozofickej fakulte Karlovej uni-
verzity v Prahe a v roku 1966 získal doktorát 
z dejín umenia. V roku 1968 na Masaryko-
vej univerzite v Brne získal vedeckú hodnosť 
kandidáta historických vied.

Ako odborník na tradičnú kultúru, zozbie-
ral množstvo dokumentačného materiálu, 
bol pri vzniku väčšiny folklórnych kolektívov 
v podtatranskej oblasti, podieľal sa na mno-
hých scénických programoch vzniknutých 
festivalov. Spolupracoval s mnohými vý-
znamnými osobnosťami kultúrneho, umelec-
kého ale i vedeckého života. Spomeniem Ka-
rola Plicku, Jána Cikkera, ktorý u neho doma 
aj komponoval, Vladimía Vydru a mnohých 
ďaľších. Podrobne si viedol korešpodenciu  
s nimi a fotoalbumy.

Bohatá bola jeho publikačná činnosť, jeho 
bibliografia obsahuje 1 181 záznamov, je 
spoluautorom 23 knižných monografií, po-
slednú  „Ľudové kroje Poľsko – slovenského 
pohraničia“ vydal so Stanislawou Trebuniou 
- Staszel v roku 2012 v Nowom Targu, ako 91 
ročný. Bol členom 14 vedeckých spoločností 
a asociácií - Societé Internationale d Ethno-
logie et Folklore (Švédsko - Lund), Nordic 
Institut of Foilklore (Fínsko-Turku), Natio-
nal Geographic Society (USA-Waschington), 

Gesselschaft für Vor und Frühgeschichte (Ne-
mecko-Bonn). Aj v posledných rokoch spolu-
pracoval s Katedrou etnológie a folkloristiky 
FFUKF v Nitre, kde mu spracovali - digitali-
zovali jeho bohatú zbierku audio záznamov 
a filmového materiálu, Prešovskou univerzi-
tou, kde mu vyšla v roku 2015  jeho posledná 
kniha „Ľudový odev na južnom upätí V. Ta-
tier (Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Štô-
la, Lučivná)“, sú to výsledky vyše 20 ročného 
bádania v týchto obciach. Napísal vyše 200 
scénarov k programom a filmom. Bol konzul-
tantom vyše 220 diplomantov a doktorandov, 
zorganizoval 110 konferencií a sympózií.  
O všetkom si viedol precízne záznamy, ktoré 
za pomoci Štátneho archívu v Levoči spraco-
val a uložil pre ďalšie generácie svojích po-
kračovateľov. Oblasť jeho záujmu nebola len 
etnografia, ale i výtvarné umenie, architektú-
ra a urbanizmus, stravovanie. Bol aktívnym 
členom Spišského dejepisného spolku a pris- 
pievateľom do všetkých periodík v regióne.   
Svedčí o tom jeho Personálna bibliografia 
vydaná v roku 2012 Slovenským národným 
múzeom – Spišským múzeom v Levoči.

Okruh jeho žiakov, priateľov, kolegov  
a známych sa nedá vymenovať. Som rád, 
že som patril medzi nich. Pri písaní týchto 
riadkov som si spomenul na naše stretnutie  
v roku 1987, práve písal nekrológ za Karolom 
Plickom, mal vybratú korešpodenciu s ním, 
rozložené fotografie. V takejto situácii som sa 
po 30 rokoch ocitol aj ja.

 Ján Levocký

Za PhDr. Jánom Olejníkom CSc.

Posledná rozlúčka s PhDr. Jánom Olej-
níkom CSc. bude 2. mája 2017 o 11. h 
vo Farskom kostole sv.Petra a Pavla  
v Novom Smokovci.

* 10. 5. 1921  Spišské Vlachy  
† 20. 4. 2017  Tatranská Štrba,Vysoké Tatry

KREHKÁ KRÁSA BATIZOVIEC
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Úplný návod, ako si zhotoviť dažďovú záhradu, môžu záujemcovia získať z webovej stránky OZ MVO Ľudia a voda.

Ako si zhotoviť dažďovú záhradu
Dažďová záhrada je atraktívne depresné miesto v záhrade 

na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepust-
ných plôch ako sú strechy, chodníky, parkoviská, príjazdové 
cesty. 

Vo všeobecnosti platí, že sklony svahov dažďovej záhrady 
viac ako 12 % nie sú vhodné. Inštaláciu dažďovej záhrady od-
porúčame v najnižších priestoroch rovinatej časti vášho po-
zemku. Dažďové sudy môžu byť tiež použité na zber dažďovej 
vody zo strechy s jej následným použitím v dažďovej záhrade. 
Použitie suda ovplyvní aj veľkosť plochy dažďovej záhrady. 

Realizácia dažďovej záhrady môže byť pomerne jedno-
duchá. Pred jej realizáciou sa informujte na miestnom sta-
vebnom úrade, pre prípad možnej infraštruktúry v podzemí 
(plyn, elektrika a pod.). Na realizáciu potrebujeme lopatu  
a trochu fyzickej námahy. Jej veľkosť závisí od objemu daž-
ďovej vody, ktorú máte k dispozícií z vašich striech i spevne-
ných plôch. Ideálne je vytvoriť dažďovú záhradu, ktorá bude 
absorbovať všetok dážď, ktorý za normálnych okolností od-
teká z vášho pozemku. Typická dažďová záhrada pre rodinný 
dom je 10-30 m2 a jej hĺbka je okolo 30 cm. 

Realizácia dažďovej zá-
hrady k rodinnému domu. 
Foto ukazuje stav pred a po 
realizácii dažďovej záhrady.
http://www.lincoln.ne.gov/
city/pworks/watrshed/
educate/garden/registry/
netgrant/index.htm

Dom dôchodcov Senires, n. o., 
v Poprade, Scherfelova 16 

Senires, n. o., 
Poprad-Veľká

ponúka voľné miesta 
pre dôchodcov. 

Zabezpečujeme 24-hodinovú 
starostlivosť, ubytovanie 
stravovanie 5x denne.

Viac info na: 
www.senires.com

Mobil: 0918 303 533 
          0917 937 463
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INZERCIA

Mesto Vysoké Tatry privíta 
už 6. mája účastníkov mests- 
kého trailového podujatia 
pre bežcov i priaznivcov nor-
dic walkingu na druhom roč-
níku pretekov CITY TRAIL. 
Účastníci budú mať možnosť 
prebehnúť sa uličkami Sta-
rého a Nového Smokovca, 
vybehnúť si na Tatranskú 
kalváriu, či prebehnúť okolo 
známych historických bu-
dov. Novinkou je 16 km dlhá 
trať cez Hrebienok, ktorá 
spolu s 8 km traťou umož-
ní pretekárom získať cenné 
body do celkového hodnote-
nia série Prestige Tour 2017.  
V spolupráci s Mestom Vy-
soké Tatry pripravili organi-
zátori aj nevšednú a zaují-
mavú novinku, a to prebeh 
budovou mestského úradu.  
„City Trail je mestské trailo-
vé podujatie, ktorého cieľom 
je previesť účastníkov čo naj-
rozmanitejším prostredím, 
kombinujúcim práve jedi-
nečné spojenie mesta a hôr 
Vysoké Tatry“, hovorí riaditeľ 
pretekov Peter Végh a dodá-
va: „Podujatie má zároveň 
každému priniesť čo najviac 
zaujímavých zážitkov a pre-
to sme radi, že Mesto Vysoké 
Tatry nám umožnilo spestriť 
trasu aj takýmto jedinečným 
spôsobom“. 

Pre rekreačných športov-
cov a aktívne rodiny pripra-
vili organizátori aj kratšiu 
trasu, 4 km okruh s názvom 
MINI trail. Pretekári vyštar-
tujú v spoločnom štarte o 11. 

CITY TRAIL v Smokovci odštartuje 6. mája 

h od Koliby Kamzík. Všetci 
účastníci obdržia v cieli špe-
ciálnu medailu, prvú z novej 
zberateľskej kolekcie 5 me-
dailí Prestige Tour 2017, kto-
ré spolu vytvárajú panorámu 
Vysokých Tatier. 

V spolupráci so ZCR a bu- 
de počas celého dňa pripra-
vený zaujímavý sprievodný 
program pre všetkých súťa-
žiacich aj divákov. Pripravené 
sú rôzne súťaže pre deti, „jar-
ná špacírka zdravia“ i vys- 
túpenia bubeníkov zo skupi-
ny BATIDA.  

„V rámci podujatia odštar-
tujeme aj „jarnú špacírku 
zdravia“ ako úvodné podu-
jatie Festivalu zdravia, ktorá 
bude prebiehať počas májo-
vých a júnových víkendov vo 
Vysokých Tatrách“, hovorí 
Petra Marx, výkonná riadi-
teľka ZCR Vysoké Tatry. „Pre 
deti bude k dispozícii atletic-
ký set pod vedením skúsených 
trénerov a v spolupráci so Slo-

venským zväzom sánkarov 
a bývalými aktívnymi zdru-
ženármi budú predstavené 
športy sánkovanie a severská 
kombinácia, Sherpa caffe za-
bezpečí malú nosičskú trať  
a v spolupráci so Štátnymi 
lesmi TANAPu bude pripra-
vený edukačno-informačný 
stánok“, uzatvára Marx. 

CITY TRAIL je úvod-
ným podujatím 3. ročníka 
populárnej série Tatry v po- 
hybe Prestige tour, ktorá 
spája 5 skvelých tatranských 
a podtatranských behov v lo- 
kalitách Starého Smokovca, 
Štrbského Plesa, Štrby, No-
vej Lesnej a Popradu. Sériu 
zavŕši 1. 9. Podtatranský 
polmaratón, kde spoznáme 
bežeckého kráľa a bežeckú 
kráľovnú Tatier za rok 2017. 

Celá séria je určené nielen 
bežcom, ale aj milovníkom 
severskej chôdze, ktorí súťa-
žia vo vlastnej kategórii.

Priebežné výsledky z jed-
notlivých pretekov a rebrí-
ček celej bežeckej aj Nordic 
Walking série budú môcť 
záujemcovia sledovať na 
webstránkach projektu Tatry 
v pohybe. Spolu s výsledka-
mi si pretekári môžu vytlačiť 
svoj účastnícky list, prezrieť 
cieľové video a fotogalérie.

Organizátorom City Trailu 
je občianske združenie Sport 
Tatry v spolupráci s OOCR 
Región Vysoké Tatry, s pod-
porou Mesta Vysoké Tatry  
a Združenia cestovného ru-
chu Vysoké Tatry

Bežecká séria Tatry v pohybe Prestige Tour 2017 začína

Prispejte aj vy ku skvalitneniu životného prostredia
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Spoločnosť ochrany spot-
rebiteľov (S.O.S.) Poprad 
tohto roku poskytuje pora-
denstvo spotrebiteľom zo 
štyroch krajov Slovenska. 
„Spotrebiteľské poradenské 
centrum ADR v Poprade je 
určené obyvateľom Prešov-
ského a Košického kraja, pre 
Bratislavský kraj sme zria-
dili pobočku v Bratislave, na 
Gorkého ulici č. 4 a v Trnave, 
poradenstvo bezplatne posky-
tujú naši kolegovia v poradni 
na Trhovej ulici č. 2 ,“ vysvet-
lil Ing. Michal Fáber, predse-
da združenia (na snímke).  

Poradenské centrá spotre-
biteľom pomôžu pri problé-
moch s reklamáciou chyb-
ného produktu alebo služby  
v kamennom nákupe či in-
ternetovom obchode, pri 
odstúpení od zmluvy, prob-
lémoch so spotrebiteľskými 
úvermi, poistnými zmluva-
mi, zmluvami na dodávku 
energií a rôznych iných spo-
roch medzi predávajúcim 
respektíve poskytovateľom 
služby a kupujúcim.  

Projekty Spotrebiteľské 
poradenské centrum ADR 
pre Prešovský a Košický 
kraj 2017 a Spotrebiteľské 
poradenské centrum ADR 
pre Bratislavský a Trnavský  

Spotrebiteľské poradne 
v Poprade, Bratislave a Trnave

kraj 2017 potrvajú do 31. 
12. 2017. Vo všetkých troch 
poradenských centrách pô-
sobia kontaktné osoby, ktoré 
spotrebiteľom pomôžu spor 
vyriešiť prioritne mimosúd-
nou cestou. Od minulého 
roku využíva S.O.S. ako prvé 
združenie na Slovensku aj in-
štitút alternatívneho riešenia 
sporov poverenými osobami. 
Ak prípad nie je možné riešiť 
poradenstvom, kontaktná 
osoba podnet presmeruje 
na inštitúcie, ktoré by v da-
nom prípade mohli pomôcť. 
V individuálnych prípadoch 
prechádzajú spory do súdnej 
agendy združenia. 

Záujem o služby spotre-
biteľských poradní z roka 
na rok rastie. „Spoločnosť 

ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) 
Poprad vlani riešila v rámci 
dvoch poradenských centier 
v Poprade a Nitre spolu 620 
podnetov a v prospech spot-
rebiteľov sa nám podarilo  
v rôznej podobe vymôcť spolu 
77 517 eur,“ uviedol Ing. Mi-
chal Fáber. 

Spory sa najčastejšie tý-
kajú predaja tovarov na 
prezentačných akciách, po-
domového predaja a preda-
ja cez internet, problémov 
so spotrebiteľskými úvermi  
a reklamácií nekvalitnej obu-
vi a mobilných telefónov.

Poradenské centrá môžu 
spotrebitelia kontaktovať 
osobne, telefonicky alebo 
emailom.  

 Petra Vargová Čakovská

Ak ste sa rozhodli strá-
viť voľné dni okolo Sviatku 
práce vo Vysokých Tatrách, 
určite sa nebudete nudiť. 
Pripravený je bohatý kultúr-
no – spoločenský program. 
Novinkou je, že 1. máj sa 
Tatranci chystajú oslavovať 
až dva dni, v Smokovcoch  
i v Tatranskej Lomnici.

Smokovecké 
predmájové 
popoludnie

Začína už v predvečer 
prvého mája. Posledná aprí-
lová nedeľa popoludní bude 
v Kúpeľoch Nový Smoko-
vec patriť skvelej muzike. 
Publiku sa predstaví britský 
hudobník a multiinštrumen-
talista James Evans spolu  
s klaviristom Petrom Pavlič-
kom a DUO STYLE, ktoré 
tvoria dvaja popradsko-spišs- 
konovoveskí výborní muzi-
kanti Rado Olejník a Jozef 
Valkošák.

„Ťahákom popoludnia bu- 
de legenda slovenskej popu-
lárnej hudby Pavol Ham-
mel, ktorého bude sprevá-
dzať známy gitarista Juraj 
Burian. Nebudú tu chýbať 
ani stánky s občerstvením  
a atrakcie pre deti,“ približu-
je Ján Bendík, vedúci odde-
lenia kultúry a športu mesta 
Vysoké Tatry.
 Dokončenie na 10. strane

1. máj oslavujú 
až dva dni

V snahe maximálne zjed-
nodušiť a zefektívniť sa-
motnú platbu daní a pop- 
latku, samospráva odporú-
ča využiť platbu bankovým 
prevodom. 

„Podiel občanov, ktorí 
uhrádzajú svoje daňové po-
vinnosti cez internet stú-
pa, čo v konečnom dôsled-
ku zefektívňuje celý proces  
a predovšetkým zvyšuje kom-
fort samotných občanov. 
Veríme, že tento trend bude 
pokračovať aj v tomto roku,“ 
uviedol Marián Matta, ve-
dúci ekonomického odboru 
MsÚ v Poprade. 

Občania, ktorí sa rozhod-
nú pre platbu v pokladnici 
MsÚ, by v záujme rýchle-
ho vybavenia mali predlo-
žiť doručené rozhodnutie 
s vyznačeným čiarovým 
kódom, ktorý umožňu-

je rýchle a presné spraco-
vanie platieb. Pokladnica 
MsÚ v Poprade, v budove 
na Nábreží Jána Pavla II., 
disponuje štyrmi pracovis-
kami umožňujúcimi platbu 
v hotovosti aj bezhotovost-
ne - prostredníctvom POS 
terminálov. Bezhotovostný 
terminál na úhradu daní  
a poplatkov je inštalovaný aj 
na pracovisku rýchlej zóny 
Kancelárie prvého kontaktu 
MsÚ, nachádzajúcom sa vo 
vestibule MsÚ.  

Dôležitou informáciou 
pre občanov, ktorí prefe-
rujú možnosť zaplatiť dane  
a poplatky osobne, priamo 
na úrade, sú otváracie ho-
diny. Každý pracovný deň je 
pokladnica otvorená už od 
7. h, predĺžené otváracie ho-
diny sú v stredu, kedy je po-
kladňa otvorená až do 17. h. 

Rozhodnutia a výmery 
doručí Popradčanom

Slovenská pošta
Mesto Poprad začalo s distribúciou rozhodnutí o vyru-

bení miestneho poplatku za komunálne odpady, drobné 
stavebné odpady a miestnych daní (daň z nehnuteľností  
a daň za psa). Rozhodnutia sú distribuované naraz, prost- 
redníctvom Slovenskej pošty. 

Pokladnica Mestského úradu v Poprade je otvorená v pra-
covných dňoch nasledovne:

- pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7. h do 15.30 h,
- streda v  čase od 7. h do 17. h,
- piatok v čase od 7. h do 14. h.
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Vlajkový projekt Svätoma-
riánska púť - Svetlo z výcho-
du je jedným z úspešne pred-
kladaných projektov v rámci 
výzvy programu cezhra-
ničnej spolupráce Interreg 
V-A Poľsko - Slovensko 
2014 – 2020. Je inšpirova-
ný najznámejšou pútnickou 
trasou Santiago de Com-
postela. Tá predstavuje naj-
dlhšiu púť v Európe a vyzd- 
vihuje kultúrne, prírodné, 
historické, spoločenské a du- 
chovné hodnoty slovanského 
národa vzťahujúce sa k po- 
solstvu a k Mariánskym tra- 
díciám. 

„Ide o projekt slovensko-
-poľskej spolupráce, jediný,  
v ktorom sme hlavným lídrom 
v rámci Slovenska. Chceme 

Vlajkový projekt kraja podporí pútnický turizmus
Prešovský samosprávny kraj sa stal hlavným partne-

rom a koordinátorom projektu Svätomariánska púť - 
Svetlo z východu. Jeho ambíciou je podporiť náboženský 
turizmus a doplniť chýbajúcu infraštruktúru na známych 
pútnických miestach. Vlajkový projekt prinesie do kraja 
takmer 2,1 milióna eur a pomôže vytvoriť novú pútnickú 
trasu. 

Projekt má za sebou úvodnú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 11. apríla v priestoroch 
Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove. Zaujímaví hostia priniesli svoje príbehy z pútnic-
kých ciest. Hovorili aj o tom, ako  zvládať pracovný stres a dosiahnuť duchovnú rovnováhu.

ním pritiahnuť na naše pút-
nické miesta ďalších návštev-
níkov a rozšíriť náboženský 
cestovný ruch, v ktorom vidí-
me veľký potenciál i možnos-
ti turizmu pre celý Prešovský 
kraj,“ povedal predseda PSK 
Peter Chudík. Dodal, že pro-
jekt by mal byť realizovaný  
v tomto roku a dokončený 
najneskôr v roku 2018. 

Projekt má vytvoriť novú 
pútnickú trasu, tzv. Svä-
tomariánsku púť a pod-
poriť sakrálny turizmus 
budovaním infraštruktúry 
vo vybraných pútnických 
miestach na území kraja – 
v Litmanovej (okres Stará 
Ľubovňa), Ľutine (Sabinov), 
Gaboltove (Bardejov) a Le-
voči. Plánovaný rozpočet 
projektu je približne 4,3 mi-
lióna eur, z toho na slovens- 
kej strane sa preinvestuje 
viac ako 2,1 milióna eur. 

Gréckokatolícka cirkev, 
farnosť Litmanová, plánuje 
v projekte vybudovať pút-
nicko-informačné centrum 
s areálom. Pri farnosti v Ľu-
tine je zasa potrebné dobu-
dovať turistickú infraštruk-
túru. Rímskokatolícka cir-
kev, farnosť Levoča plánuje 
vytvoriť oddychovú zónu s 
krížovou cestou, vybudovať 
spevnené vjazdy k jednotli-

vým oddychovým zónam a 
zmodernizovať i dobudovať 
hygienické zariadenia na 
Mariánskej hore. 

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Gaboltov chce do-
budovať areál pútnického 
miesta a vybaviť ho prí-
streškom a hygienickými 
zariadeniami. 

Plánujú tu tiež stavebné 
úpravy prameňa sv. Vojte-
cha, osvetlenia a chodní-
ky, ako aj inštaláciu infor-
mačného systému areálu 
s ozvučením a vybavenie 
pútnického areálu prvkami 
drobnej architektúry, akými 
sú pitné fontány, stojany na 
bicykle či odpadkové koše. 

Koordinátorom projektu 
je Prešovský samosprávny 
kraj. Okrem štyroch farnos-
tí  na slovenskej strane na 
ňom participujú Inovačné 

partnerské centrum a Krajs- 
ká organizácia cestovné-
ho ruchu Severovýchod 
Slovenska,  ktoré budú  
v projekte realizovať naj-
mä mäkké aktivity. Budú 
nimi workshopy, umelecké 
sympóziá, odborné fóra, 
výstavy i vytvorenie nové-

ho responzívneho interne-
tového portálu. Na poľskej 
strane projekt s podobný-
mi ambíciami podporuje 
Podkarpatské vojvodstvo 
a Inštitút Medzikulturné-
ho dialógu Jána Pavla II.  
v Krakove a štyri farnosti. 
Snímka dole: Poprad24

WAGON TRADING, Poprad  /  0904 308 308  /  www.wagon.sk

* v závislosti od modelu a motorizácie
Kombinovaná spotreba 3,5 – 4,9 l/100 km, emisie CO2 90 – 114 g/km.PEUGEOT FINANCE

METALÍZA ZADARMO 4 ROKY ZÁRUKA0 % LEASING

PEUGEOT AUTOSALÓN
U VŠETKÝCH PREDAJCOV PEUGEOT

*

REGIÓN

Retro prvomájový 
sprievod v novom šate
Najznámejší prvomájový 

sprievod v Tatrách sa bude 
tohto roku konať v Tatrans- 
kej Lomnici. Sprievod začne 
o 10. h na parkovisku opro-
ti Humnu a v centrálnom 
mestskom parku bude im-
provizovaná tribúna (altá-
nok). Viac na str. 11.

Tatranský majáles 
počas celého dňa, 

stavať sa bude aj máj
Tatranský majáles je tra-

dičným prvomájovým podu- 
jatím. Po prvýkrát v tomto 
roku však bude prebiehať  
v centrálnom mestskom 
parku v Tatranskej Lomni-
ci po celý deň, a to od 10. h 
do 18. h. V programe sa 
predstaví Duo Rytmix, Pod-
tatranskí Alexandrovi, Dy-
chová hudba Ordzovianka, 
Folklórny súbor Rovienka, 
humoristická dvojica Kajzer 
& Meluš, ABBORN (ABBA 
revival svetového formátu) 
a Generace 75 (veterán-blu-
es-rocková kapela z Českej 
republiky). Stavanie mája je 
naplánované o 12.30 h.

Aj tu budú rozostava-
né stánky s občerstvením  
a ľudovými remeselníkmi  
a okrem toho si na svoje prí-
du aj deti, pre ktoré sú pri-
pravené atrakcie. Svoj šiator 
si rozloží aj Salaš U Franka. 
Všetky prvomájové poduja-
tia sú širokej verejnosti prís- 
tupné bezplatne.

1. máj oslavujú 
až dva dni

Dokončenie z 9. strany
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Nový cyklochodník prepojí mesto od západu na východ: 
Zabudnúť by sme však nemali ani na chodcov

Trasa v celej dĺžke povedie popri rieke Poprad

Súčasťou je 
i revitalizácia parčíka, 
osvetlenia a detských 

ihrísk

O obľúbenosti a vyťaže-
nosti cyklochodníkov na 
sídliskách Juh niet pochýb. 
V mestskom parlamente 
sme tak veľmi privítali zá-
mer rozšíriť sieť existujú-
cich cyklotrás a umožniť 
Popradčanom pohodlne  
a bezpečne prejsť naše mesto 
mimo hlavných cestných 
komunikácií. Nakoľko však 
cyklochodníky radi a vo 
veľkom okrem cyklistov, či 
in-line korčuliarov, využí-
vajú aj chodci, ako poslanec 
mestského zastupiteľstva 
apelujem na to, aby sa pri 
budovaní nových kilometrov 
myslelo aj na nich.

Už pri skupovaní pozem-
kov, ktorými by nová cyk-
lotrasa mala prechádzať, je 
tak potrebné myslieť na to, 
že chodník vo veľkej miere 
budú využívať aj peší, preto 
je potrebné rozdeliť ho na 
dve časti, pričom širšia bude 
patriť cyklistom a korčulia-

Nová cyklotrasa by mala 
viesť hlavným ťahom Zá-
pad – Východ. Napájať by 
sa mala zo sídliska Juh na 
už jestvujúci cyklochodník 
pri vodnej kaskáde na síd-
lisku Západ, až po čističku 

Nepôjde však len o cyklo-
chodník, súčasťou jeho výs- 
tavby bude aj revitalizácia pe-
ších trás okolo rieky Poprad, 
revitalizácia osvetlenia, či 
jestvujúcich detských ihrísk 
pri trase, ktoré by mali byť 
riešené formou odpočinko-
vých zón.

Nakoľko pre mesto sú nové 
cyklotrasy dôležité, finan-
cie pôjdu z mestského roz-
počtu, hľadať sa však budú 

aj možnosti financovania  
z eurofondov a ministerstva 
dopravy. Najmä preto, že 
podľa zámerov ministerst- 
va by na Slovensku malo 
do roku 2020 vzniknúť tisíc 
kilometrov nových cyklo-
chodníkov. Prvý úsek toho 
popradského by mal stáť cca 
400 tisíc eur, pričom na re-
vitalizáciu dotykového úze-
mia s parkom, so zakompo-
novaním pešieho ťahu, sme 
už schválili 26 tisíc eur na 
projektovú dokumentáciu  
a súvisiace činnosti.

Ing. Slavomír Božoň,
 poslanec Mestského 

zastupiteľstva Poprad

odpadových vôd na východ-
nej hranici katastra mesta. Tu 
by sa mal napojiť na pláno-
vaný cyklochodník do Veľkej 
Lomnice.

Bonusom, ktorý ja osobne 
veľmi vítam je fakt, že trasa 

povedie v celej dĺžke popri 
rieke Poprad, čím sa rieka 
konečne vnesie do povedo-
mia Popradčanov a začnú 
ju vnímať ako mestotvorný 
prvok. Ako prvý by sa mal 
realizácie dočkať úsek od 
veľkej kruhovej križovatky 
pri mestskom úrade po že-
lezničný most a potom ďalej 
po Aquacity. Tento úsek sa 
javí ako najrýchlejšie zreali-
zovateľný a predpokladáme, 
že bude aj najviac využívaný. 
Už je spracovaný projekt pre 
územné rozhodnutie, máme 
i stavebné povolenie a mo-
mentálne prebieha inžiniers- 
ka činnosť.

rom, užšiu môžu spokojne 
a bezpečne využívať chodci, 
mamičky s kočíkmi, či psíčka-
ri. Ak k takémuto rozdeleniu 
totiž nedôjde, zákonite budú 
na cyklochodníku vznikať ko-
lízie cyklistov s chodcami.

REGIÓN

27. máj, sobota o15. h - školský dvor ZŠ, Ul. mládeže 
JA A MÔJ PSÍK - Príď a zapoj sa so svojím štvornohým 

kamarátom do pohybovej aktivity v rámci agility prekážok,  
v ktorej si môžeš zasúťažiť a získať sladkú odmenu!

28. máj, nedeľa o 10. h - Námestie sv. Egídia
MESTO POPRAD DEŤOM - Zmes zábavných aktivít, 

atrakcií a obľúbených rozprávok z Divotvornej scény, ale aj 
tanca v podaní popradských tanečných kolektívov, bláznivý 
príbeh CIRKUS OBROV 2 - o obrom cirkuse plnom zábavy, 
fantázie a koncert známeho slovenského speváka Mira Jaro-
ša so svojou skupinou. 

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční  
v Dome kultúry Poprad.

29. máj, pondelok o 12. h - Dom kultúry Poprad
FAREBNÝ SVET DETÍ - V exteriéroch a interiéroch 

domu kultúry sa v čase od 12.  h do 15. h uskutočnia pod 
vedením skúsených pedagógov zo  ZUŠ na Štefánikovej ulici 
tvorivé dielne pod názvom FAREBNÝ SVET DETÍ. 

1. jún, štvrtok o17. h - Kino Tatran Poprad
LICHOŽRÚTI - Filmová animovaná rozprávka venovaná 

popradským deťom pri príležitosti MDD. Malé neviditeľné 
tvory, ktoré môžu za to, že nám, ľuďom, z každého páru po-
nožiek často zostáva len jedna. Ponožkami sa totiž živia. 
 Na všetky akcie mesta Poprad je vstup voľný.

Medzinárodný deň detí v Poprad

Na svoje si prídu priaznivci 
recesistického prvomájové-
ho sprievodu vo Vysokých 
Tatrách, ktorým bol dlhé 
roky známy Starý Smoko-
vec. Od tohto roku štafetu 
preberá Tatranská Lomnica. 
„Nové miesto znamená aj cel-
kom iný sprievod, ktorý bude  
v duchu retro, avšak s namie-
šanými súčasnými prvkami  
v podobe skupín a organizácií, 
ktoré sa v ňom odprezentujú. 
V sprievode nebudú chýbať 
napr. mažoretky, tatranskí ha-
siči, nostalgickí lyžiari, sánka-
ri, bežci lomnickej základnej 
školy, strelci dolnosmokovec-
kej školy, či malí speváčikovia 
Háškoláci zo Základnej školy 
Vyšné Hágy,“ hovorí Jozef 
Ondrejka, držiteľ dirigentskej 
taktovky nad sprievodom. 

Mimoriadnym spestrením 
budú aj vozidlá hasičov a na-
blýskané  nádherné veterány. 
V čele sprievodu bude kráčať 

a udávať tón dychovka, na 
jeho konci folklórny súbor 
a takmer 150 recesistov – 
„rekreantov ROH“ z Českej 
republiky. 

Sprievod, ktorý odštartuje 
o 10. h z parkoviska oproti 
objektu Humno, prejde oko-
lo Hotela Sasanka, Jazierka  
a príde do centrálneho mests- 
kého parku, kde bude defi-
lovať pred improvizovanou 
tribúnou (altánok). Tvoriť by 
ho malo zhruba 250 ľudí, ale 
samozrejme, pridať sa budú 
môcť aj náhodní návštevní-
ci. Pri altánku už sprievod 
privítajú Podtatranskí Ale-
xandrovci nielen so zmesou 
ruských piesní ako „Urals- 
ká riabinuška“, „Kaťuša“ či 
„Kalinka“, ale pozdravia ho aj 
oživení predstavitelia bývalé-
ho režimu Leonid Iljič Brež-
nev, Gustáv Husák či Miloš 
Jakeš v podaní známeho imi-
tátora Roba Kajzera.

Retro 1. máj v novom šate

Už vo štvrtok, 4. mája, 
slávnostne otvoria odde-
lenie dlhodobej intenzív-
nej starostlivosti (ODIS). 
Klientami ODIS sú pacienti,  
u ktorých došlo po zvládnutí 
akútnej fázy kritického stavu 
k jeho stabilizácii, ale neob-
novila sa u nich jedna alebo 
viac životných funkcií. V no-
vom oddelení budú liečení 
pacienti po úrazoch, poru-
chách vedomia, infekčnej 

aj neinfekčnej etiológie, po 
cievnej mozgovej príhode, 
pacienti s ochoreniami ner-
vovo-svalovej sústavy v po-
kročilom štádiu ochorenia.

Investícia do Všeobecnej 
nemocnice s poliklinikou 
Levoča, člena skupiny Agel, 
v súvislosti s kompletnou 
rekonštrukciou jedinečného 
oddelenia na východnom 
Slovensku a do zakúpenia 
nového technického vybave-

nia vyšla nemocnicu na viac 
ako 290 tisíc eur. Potreba 
založenia takéhoto oddele-
nia súvisí s rozvojom medi-
cínskeho vedomia a zdoko-
naľovania sa zdravotníckej 
techniky. 

Na Slovensku sú zriade-
né 2 zariadenia chronickej 
intenzívnej starostlivosti. V 
Trnave pre západoslovenský 
kraj a v Banskej Bystrici pre 
kraj stredoslovenský.

Oddelenie DIS v Levoči je tretím na Slovensku
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Motoristický šport na Slo-
vensku sa dlhodobo teší veľ-
kej obľube. Výborné meno 
Rallye Tatry zaujalo aj jedné-
ho z vrcholných predstavite-
ľov športu u nás. Záštitu nad 
blížiacim sa 44. ročníkom 
(26. - 27. máj) prevzal minis-
ter školstva, vedy, výskumu  
a športu prof. Ing. Peter 
Plavčan CSc.

„Rád by som poďakoval 
za dôveru, s ktorou sa na 
mňa obrátili organizátori  
a požiadali ma o prevzatie 
záštity nad 44. ročníkom 
medzinárodnej automobilo-
vej súťaže. Rallye Tatry patrí 
medzi tradičné významné 
podujatia,“ povedal minis-
ter školstva. Aj v tomto roku 
bude mať tatranská rely vy-
sokú športovú úroveň. Uvi-
díme najlepších slovenských 
jazdcov, ale i množstvo zah- 
raničných posádok, ktoré 
budú zvádzať neľútostný boj 

Rallye Tatry 2017 pod záštitou ministra školstva

o víťazstvo v týchto legen-
dárnych pretekoch.

Spiš a Gemer budú kon-
com mája žiť atmosférou 
športového ducha, rýchlosti 
a bojovnosti, čím sa región 
pod Tatrami nepochybne 
stane v tom čase centrom 
slovenského motoristického 
športu. „Úspech a sláva však 
nie je len o víťazstvách, me-
dailách a oceneniach. Vav-

rínom predchádza náročná 
a dlhá cesta, ktorá so sebou 
nesie aj mnoho odriekania, 
vynaloženej koncentrácie, 
sebazaprenia i nemalých 
finančných nákladov. Špor-
tovcom preto želám, aby 
počas nastávajúcich prete-
kov ukázali svoju bojovnosť 
a húževnatosť a čo najlep-
šie reprezentovali nielen 
seba, ale aj naše Slovensko. 
Organizátorom patrí moje 
poďakovanie za prípravu le-
gendárnej Rallye Tatry a di-
vákom by som chcel zaželať 
pekné zážitky zo športového 
zápolenia,“ dodal minis-
ter školstva, vedy, výskumu  
a športu Peter Plavčan.

Organizátori pre súťažia-
cich pripravili 9 náročných 
rýchlostných skúšok s dĺž-
kou 100 kilometrov, ktoré 
povedú nádherným prostre-
dím Hornádskej doliny, Slo-
venského raja a Slovenského 

Rudohoria a jedna z rých-
lostných vložiek sa uskutoč-
ní priamo v meste Poprad, 
na divákmi obľúbenom 
mestskom nočnom okruhu. 

Slávnostný štart a dekoro-
vanie víťazov bude opäť, ako 
v minulom roku, na Námes-
tí sv. Egídia v Poprade pri 
obchodnom centre Forum. 
Servisné parkovisko bude 
zriadené v areáli bývalých 
vojenských kasární na pop- 
radskom sídlisku Západ 
a riaditeľstvo súťaže bude 
umiestnené do reprezenta-
tívnych priestorov Národ-
ného tréningového centra 
(NTC) Slovenského futbalo-
vého zväzu, vedľa Aquacity 
Poprad.

 Slavo Petrus

Seniorská bowlingová liga 
ročník 2016/2017 bola rozde-
lená na dve skupiny Východ 
a Západ. V skupine Východ 
hralo osem družstiev a v sku-
pine Západ sedem družstiev. 
Odohralo sa päť kôl v kaž-
dej skupine a podľa poradia 
si družstvá prenášali určité 
body do celoslovenského 
finále. 

Náš klub BK Citybowling 
Poprad zastupovalo v súťa-
ži družstvo Veteráni Tatry  
v zložení Ľudovít Jurínyi, 
Igor Lendácky, Vladimír Pav-
likovský a František Kuziel. 

V skupine Východ naše 
družstvo obsadilo prvé 
miesto a tak do slovenského 
finále postupovali z prvé-
ho miesta a prenášali si 12 
bodov.

V sobotu 8. 3. a nedeľu  
9. 3 sa v bratislavskej  herni 
BNC bojovalo o titul maj-
stra republiky, kde všetkých 
pätnásť družstiev odohra-

li vzájomné zápasy každý  
s každým. Po prvom hracom 
dni, keď sa odohralo osem 
zápasov, bolo družstvo Vete-
ráni Tatry na prvom mieste  
s dvomi prehrami o 0,5 bodu 
s prenosom pred družstvom 
Blue Team. V nedeľnom finá-
le odohrali siedemi zápasov. 
Naše družstvo pokračovalo 
v dobrých výsledkoch, ale až 
do posledného zápasu nebolo 
rozhodnuté, kto sa stane víťa-
zom, pretože Blu Team viedol  
o 0,5 bodu. Posledný vzá-
jomný zápas oboch druž-
stiev, ktorý vyhralo družstvo 
Veteráni Tatry pomerom 4:1 
a celkove získalo 65,5 bodu 
rozhodlo, že titul majstra re-
publiky putoval do Popradu. 

Naše družstvo ako jediné 
prehralo z celkového počtu 
15 zápasov iba 3.

Hráčom víťazného družst- 
va blahoželáme a prajeme 
ešte dlho takúto výkonnosť  
v bowlingu.  (IL)

Titul majstra republiky 
v bowlingu putoval do Popradu

Vladimír Pavlikovský, František Kuziel, Ľudovít Jurínyi 
 a Igor Lendácky.  

História prekážkového behu 
sa začala písať v októbri minulé-
ho roka v prostredí chatovej ob-
lasti Lieskovec v Tatranskej Štr-
be. Podujatia sa vtedy zúčastnilo 
takmer 150 ľudí a záujem špor-
tovcov vyvolal v organizátoroch 
chuť pripraviť ďalšie podujatie  
v podobnom rozsahu. Druhé 
preteky Tatra Cross Run sa 
uskutočnia 24. júna 2017 so štartom v pod-
tatranskej obci Vyšná Šuňava.

„Preteky sme z organizačných dôvodov pre-
sunuli do Vyšnej Šuňavy, kde pre pretekárov 
pripravujeme trať dlhú viac ako 8 kilometrov 
s celkovým prevýšením 310 metrov. Na trati 
bude opäť viac ako 20 prekážok, tvorených  
z rôznych fyzických ale aj psychických úloh. 
Do Tatranskej Štrby sa plánujeme opäť vrátiť 
v jeseni,“ informoval Roman Mihočka, prezi-
dent Sport Club R.M.

Trať je lokalizovaná južne od obce a terén 
tvoria prevažne lesné cesty a lúky s nádher-
ným výhľadom na Vysoké Tatry a podhorie. 
Súťažiť sa bude individuálne v kategóriách 
muži a ženy so štartom vo vlnách, ktoré 
budú zverejnené pred podujatím. Prví traja 

v každej kategórii získajú finančnú 
odmenu a každý pretekár, ktorý 
prebehne cieľom, dostane účast-
nícku medailu a tričko s logom 
podujatia.

Vyhlásené bude aj najrýchlejšie 
družstvo, určené súčtom troch 
najlepších časov z minimálne 
troch členov družstva. Pre deti 
bude pripravená prekážková trať 

a diváci si môžu užiť sprievodný športový  
a zábavný program so súťažami o vecné ceny.

„Registráciu prostredníctvom webstránky 
pretekaj.sk sme spustili v marci a hneď sme 
zaznamenali niekoľko desiatok prihlášok. 
Očakávame účasť minimálne 200 pretekárov 
a veríme, že nám bude priať aj počasie a všetci 
účastníci si môžu vychutnať atmosféru prí-
jemnej športovej akcie v prírode,“ dodal Ro-
man Mihočka.

Organizátori sa rozhodli podporiť aj be-
žecké lyžovanie, ktoré je charakteristické pre 
podtatranský región a výťažok zo štartovné-
ho venujú žiakom zo športových tried Štrba. 
Organizátorom podujatia je občianske zdru-
ženie Sport club R.M. v spolupráci s Penzió-
nom Medvedica v Tatranskej Štrbe.

Tatra Cross Run na novej atraktívnej trati
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