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Grzegorz Grzyb po tretí raz víťazom Rallye Tatry!

Nemecký veľvyslanec Joachim Bleicker v Poprade

Ako novinárov informoval  
V.  Omasta, spoločnosť má od za-
loženia firmy veľmi dobré vzťahy  
s nemeckým veľvyslanectvom  
a jedna z prvých ciest každého no-
vého nemeckého veľvyslanca viedla 
aj do tejto podtatranskej spoločnos-
ti. „Pán Joachim Bleicker si okrem 
návštevy popradského bilingválneho 
gymnázia dokázal vyčleniť čas aj ma 

Mesto Poprad v piatok minulého týždňa navštívil nový veľvyslanec 
Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Joachim Bleicker. Okrem 
iného zavítal aj do popradskej spoločnosti Schüle Slovakia, kde ho 
sprevádzali Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad, Gerold Schol-
ze, vlastník spoločnosti a Vladimír Omasta, konateľ spoločnosti. Počas 
stretnutia informovali veľvyslanca o pôsobení a úspechoch spoločnos-
ti v Poprade od vzniku firmy v roku 1999. Spoločne si prezreli aj výrob-
né priestory spoločnosti Schüle Slovakia.

nás, dokonca až tri hodiny. Zaujímal 
sa o podmienky, za akých sa na Slo-
vensku realizujú nemecké investície. 
Bol milo prekvapený, že aj tu videl 
najmodernejšie technológie, teda 
štandard, ktorý je taký istý ako v Ne-
mecku, vo Francúzsku, alebo iných 
vyspelých krajinách,“ zhodnotil návš- 
tevu konateľ spoločnosti. 

 Pokračovanie na 2. strane

Dávidom Kubančíkom, 
spoluorganizátorom Jánskeho blata

Už o necelý mesiac sa uskutoční 
štvrtý ročník adrenalínového pod-
ujatia v Strážkach pri Spišskej Belej 
- Jánske blato 2017. 

Zdolávať náročné prekážky ext- 
rémneho behu sa z roka na rok 
stáva obľúbenejším podujatím. Na 
začiatku prišla štvorica dobrovoľ-
níkov s myšlienkou urobiť niečo 
netradičné. „V Čechách majú nie-
čo podobné a volá sa to Bahniak  
a my sme sa inšpirovali týmto pod-
ujatím. To sa nám páčilo, lebo to 
malo svoju dušu tak ako aj naše 
preteky. Nieje to iba o tom, že máme 
dvadsať prekážok a každý týždeň 
preteky organizujeme niekde inde,“ 
hovorí Dávid Kubančík. 

Za prípravou každého ročníka 
je množstvo hodín práce a zhruba 
30 dobrovoľníkov pomáha hlavne 
s tvorbou trate a počas samotné-
ho dňa. Nevšedné adrenalínové 
preteky nie sú iba o behu, pote  

a blate, je to aj  
o zábave a skve-
lo prežitom dni  
s priateľmi. „Aj ten-
to rok sme chceli 
priniesť niečo nové 
a stále premýšľame, 
čo by sme zlepšili, čo 
urobili inak. Sledu-
jem iné preteky, ktoré 
sú na Floride a odtiaľ 
sa inšpirujeme hlavne 
pri tvorbe prekážok. 
Iné je vidieť to a iné 
je preniesť do našich pomerov,“ vy-
svetľuje mladý organizátor. 

Prvý rok bolo prihlásených 
80 pretekárov, o rok neskôr 167  
a v minulom roku stúpol počet pri-
hlásených o sto percent a na štart 
sa postavilo 323 bežcov a milovní-
kov blata. „Už teraz máme cez dve-
sto prihlásených súťažiacich. Každé 
takéto podujatie je podmienené aj 

Kto to aspoň raz nezažije, ten nikdy nepochopí
dobrým počasím.  
U nás môže aj pršať 
a bežcom to nevadí, 
bude lepšie blato,“ 
dodáva s úsmevom 
David. 

Tento rok na pre- 
tekárov čaká 29 
prekážok čo bude  
o päť viac ako v mi- 
nulom roku. Organi-
zátori sa každoročne 
snažia priniesť stá-
le niečo nové, aj čo 

sa týka sprievodného programu. 
„Záleží nám na tom, aby aj sprie-
vodný program bol zážitkový. Čo 
sa týka prekážok, oproti minulému 
roku máme nové napríklad ťaha-
nie pneumatík, reťazovú či šikmú 
stenu. Účastníci sa majú na čo tešiť  
a hlavne chceme pripraviť viac 
blata,“ podotkol David Kubančík  
a dodal: „Čo nás ale teší zo všet-

kého najviac je, a dúfame, že nám 
to vydrží, že sme za tri roky neza-
znamenali žiadny úraz alebo ťažšie 
zranenie.“

Súčasťou Janského blata 2017 sú 
aj samostatné preteky pre hasičské 
družstvá Železný hasič. Súťaže sa 
môžu zúčastniť štvorčlenné tímy, 
zložené nielen z hasičov, profesio- 
nálnych a dobrovoľných, ale aj bež-
ných ľudí, ktorí si chcú vyskúšať 
hasičské disciplíny v hasičskom ob-
lečení s výstrojou. Na tieto preteky 
bude dohliadať Dobrovoľný hasič-
ský zbor zo Spišskej Belej. 

V sobotu 24. júna bude pre 
účastníkov pripravený program,  
v ktorom vystúpi skupina Atlantí-
da, diváci uvidia nevšednú ohňo-
vú a bubnovú šou a o hudobnú 
produkciu sa postará DJ Maroš. 
Štartovné v predpredaji je 19 eur, 
priamo na mieste v deň konania 
Jánskeho blata 25 eur.   (isa)

Tretím víťazstvom na slávnej Rallye 
Tatry sa Gregorz Grzyb zaradil me-
dzi legendy najznámejšej motoristic-
kej súťaže na Slovensku. Tentoraz po 
boku nového spolujazdca Boguslava 
Browinského nechal za sebou celé štar-
tové pole, i keď treba priznať, že pred 
druhým Martinom Kočim, juniorským 
vicemajstrom sveta v rely, mal v cie-
li náskok menej ako jednu sekundu  
a pred minuloročným víťazom, Tomá-
šom Ondrejom 15 sekúnd. Na všetko 
prihliadal bývalý majster sveta v ral-
ly z roku 1984 Švéd Stig Blomqvist, 
ktorý na tatranskej rely prijal úlohu 
predjazdca. Jeho umenie za volantom 
nadupaného auta ocenil aj minister 
školstva, vedy, výskumu a športu prof. 
Ing. Peter Plavčan CSc., ktorý jed-
nu z rýchlostných skúšok absolvoval  
v kokpite súťažného vozidla s majstrom 
sveta. Veľké poďakovanie za korektné 
správanie patrí popradskému divá-
kovi. Počas celej súťaže neboli zazna-
menané žiadne porušenia bezpečnosti  
a pravidiel súťaže zo strany fanúšikov.     

(Viac na 12. strane)

V polovici mája vrchol Dhaulágirí 
(8 167 m) zahaľoval sneh. Fúkal sil-
ný vietor. Peter s Michalom sa roz-
hodli prespať vo výške 7 250 met-
rov a za predpokladu, že sa počasie 
umúdri, vyraziť skoro ráno k vrcho-
lu. Keď na druhý deň, 15. mája te-
lefonoval manželke Márii, odpove-
dal na jej otázku, či môže potvrdiť, 
že boli s Michalom na vrchole, len  
v krátkosti: Áno, boli sme! Pätnáste-
ho mája t. r. sa tak Petrovi Hámo-
rovi splnil sen. Stál na vrchole obá-
vanej hory a ako jediný Slovák tým 
získal prestížnu „Korunu Himalájí“. 

Prvou Petrovou osemtisícovkou 
bol Mont Everest (8 848 m). Na vr-
chole najvyššej hory sveta stál 19. 
mája 1998. Trvalo mu ďalších de-
vätnásť rokov, kým sa úspešne vrá-
til aj z vrcholu štrnástej, poslednej 
osemtisícovky. 

V čase, keď sa Peter ešte len prip- 
ravoval na odchod pod štvrtú naj-
vyššiu horu sveta, sme chceli ve-
dieť, či dostať sa až na vrchol je len 
o fyzickej zdatnosti, alebo aj o tom, 
ako to zvládnuť psychicky. „Fyzická 
zdatnosť je nutná, ale nie je to to 
najdôležitejšie. Musíš mať neuveri-
teľne veľa šťastia, aby všetky drob-
nosti zapadali do seba, aby šanca, 
že sa na vrchol dostaneš, bola veľ-
ká. Hádam ani nepotrebuješ nič 
viac. Fyzická príprava je super. Ale 
ja pred expedíciou trénujem len 
preto, aby som mohol povedať, že 
som urobil všetko preto, aby som 
na ten kopec vyliezol. Keby som to 
nezvládol iba preto, že nevládzem, 
tak by som sa hanbil sám pred se-
bou. Pretože som niečo podcenil, 
zanedbal, odflákol. Príroda je vše-
mocná a čím vyššie kopce, tým je 
menšia šanca, že na ne vylezieš. Ale 
nesmie to byť preto, že nevládzeš.“

Momentálne je Peter Hámor 
ešte v Himalájach. Vrátiť by sa mal 
koncom budúceho týždňa. A my sa 
spoločne s jeho najbližšími tešíme 
na jeho návrat.                  (lba)

Koruna Himalájí
pre Petra Hámora



2 Jún 2017 SPRAVODAJSTVO
Korupcia nie 
je problém

Dokončenie z 1. strany
„Využil som  príležitosť 

stretnúť sa s novým veľvy-
slancom, ktorý tak ako jeho 
predchodcovia, nenavštívia 
len fabriku, ale aj naše mesto. 
Je tu už po druhýkrát a pozval 
som ho aj na mestský úrad. 
Moje pozvanie mu teraz zno-
vu pripomeniem,“ povedal 
Jozef Švagerko.  

Prítomnosť primátora 
mesta v spoločnosti Schüle 
Slovakia nás viedla k otázke, 
ako sa vyvíja situácia pri rie-
šení výhrad skupiny občanov 
mesta vo vzťahu k spoločnos-
ti a čo všetko spoločnosť zrea- 
lizovala, aby výroba nemala 
negatívny dopad na občanov.

„Mediácia síce neskončila 
podpisom, ale bola dôležitá 

a mala veľký  význam, aby 
sme zistili požiadavky jednej 
i druhej strany. Som v pria-
mom kontakte aj s Úradom 
verejného zdravotníctva, kde 
som sa s pani riaditeľkou 
stretol osobne a neustále hľa-
dáme ďalšie možnosti. Zatiaľ 
všetky merania boli v pros- 
pech Schüle Slovakia,“ uvie-
dol primátor a dodal, že plne 
chápe ľudí, ktorí tu bývajú  
a mesto určite zastupuje ich 
požiadavky. „Teší ma, že sa pl-
nia opatrenia, ktoré boli navr- 
hované. A ísť cestou, nech 
spoločnosť odíde, myslím 
si, nie je správne. Je to za-
mestnávateľ, ktorý vo výro-
be využíva najmodernejšie 
technológie.“ 

Primátor mesta sa obozná-

mil aj s účinnosťou nainšta-
lovaných filtračných zaria-
dení  vo výrobných halách. 
Ako povedal, v halách nie 
sú žiadne komíny a všetok 
očistený vzduch sa vráti do 
výrobných hál. 

„Napriek tomu, že sa v rám- 
ci mediácie nepodpísala 
dohoda, spoločnosť Schüle 
Slovakia v mnohých opatre-
niach, ktoré sme definovali, 
pokračuje a mnohé sme už 
zrealizovali,“ konštatoval 
Vladimír Omasta.

Išlo najmä o filtračné za-
riadenia, presuny strojov do 
vzdialenejších hál od obyt-
nej zóny, zriadili núdzovú 
linku, kde je možné nahlásiť 
akútne problémy. „Opätovné 
merania emisií preukázali, 

že sme hlboko pod normami  
a v ďalšom období plánujeme 
ďalej inštalovať meracie stani-
ce, napríklad aj v bývalom by-
tovom podniku. Už v priebehu 
dvoch-troch mesiacov začne-
me s inštaláciou protihlukovej 
steny v dĺžke 90-tich metrov, 
ktorá odhluční všetky strešné 
otvory, ventilátory a zamedzí 
šíreniu hluku severným sme-
rom k Ulici širokej. Toto opat-
renie bude zrealizované veľmi 
skoro,“ uviedol Omasta.

 „Skontroloval som si stav 
a podmienky sa nezhoršujú. 
Keď hovoríme o protihluko-
vej stene, tak je to tiež jed-
no z opatrení, ktoré prispeje  
k tomu, aby aj ten minimálny 
hluk bol eliminovaný,“ uzav-
rel Švagerko.  (reš)

Nemecký veľvyslanec Joachim Bleicker v Poprade
Veľvyslanec Joachim Bleicker a Gerold Scholze. Vladimír Omasta a Ing. Jozef Švagerko.

Jedným z najviac pou-
žívaných slov na národnej  
i lokálnej úrovni je korupcia. 
Aj strany, ktoré ešte nevznik-
li, si ju dávajú do programov 
ako hlavnú beštiu, s ktorou 
treba bojovať, hoci minister 
vnútra tvrdí, že na najvyšších 
miestach nie je a premiér 
usporadúva tlačovky, pretože 
najväčšie firmy, ktoré štedro 
stimuluje vraj potvrdili, že sa 
s ňou u nás nikdy nestretli. 
Málokto si však neuvedomu-
je, že korupcia nie je hlavnou 
boľačkou Slovenska. Je to 
„len“ dôsledok dlhodobo ne-
riešených problémov. 

Potrebujete ísť k lekárovi? 
Väčšina z nás zosumarizu-
je známych a ich známych  
a vybaví si skorší termín „po 
známosti“. Bonboniéra za 
ušetrené mesiace a hodiny 
strávené v čakárni nám pred-
sa za to stojí. Rovnako sme 
pripravení vytiahnuť všimné 
na úradoch, súdoch či polí-
cii. Na miestach, kde by sme 
kvôli byrokracii či neschop-
nosti museli stráviť dlhý čas, 
hľadáme spôsoby ako sys-
tém obísť a tým, ktorí nám 
túto cestičku ukážu, veľmi 
radi zaplatíme. 

Korupcia je aktívne aj pa-
sívne podplácanie alebo pos- 
kytovanie alebo prijímanie 
prospechu (neoprávnených 
výhod) aj bez (priameho) 
úplatku, spravidla osobou za-
stávajúcou nejakú (úradnú, 
mocenskú) funkciu. Zneu- 
žívanie zverenej moci na 
súkromný úžitok alebo pros- 
pech. Porušenie všeobec-
ného záujmu v prospech 
špeciálneho prospechu (špe-
ciálnej výhody). Ale korupcia 
je podľa definície aj morálna 
skazenosť (najmä verejných 
a politických činiteľov) a ich 
predajnosť.

Kto chce dostať štátnu 
zákazku či obstáť so svojim 
projektom, spravidla veľmi 
rýchlo pochopí pravidlá hry. 
Aj štátne stimuly automobil-
kám možno chápať ako úpla-
tok investorom, aby fabriku 
postavili u nás a zamestnali 
v nej našich ľudí. Aj keď to 
budú Srbi a Ukrajinci.

Médiá i ústa politikov 
sú plné boja proti korupcii  
a opatrenia, s ktorými prichá-
dzajú, z nás robia udavačov. 
Každý má donášať na každé-
ho, všetko treba analyzovať, 
preverovať a zverejňovať, 
budeme sa navzájom sledo-
vať a nahlasovať. Hasiť po-
žiar, riešiť dôsledky, nie prí-
činy problému. Pretože kým 
na Slovensku nebudú mať 
malí a strední podnikatelia 
rovnaké výhody na podnika-
nie ako tí veľkí, zahraniční, 
kým zdravotníctvo nezačne 
šliapať ako dobre naolejo-
vaný stroj, kým rodičia budú 
musieť bojovať o miesto  
v škôlke pre svoje dieťa, kým 
úradníci, policajti i sudcovia 
pochopia, že verejná služba 
znamená slúžiť občanom, 
nie im komplikovať život  
a dokazovať vlastnú dôle-
žitosť, budeme s korupciou 
bojovať zbytočne. 

Namiesto jednej odseknu-
tej hlavy totiž  narastie rýchlo 
zasa druhá...  Petra Vargová  

Vidieť, ako legendárna Ral-
lye Tatry po piatich rokoch 
pozvoľne povstáva z popola, 
je určite pre nejedného fanú-
šika motoristického športu 
pod Tatrami povzbudením. 
Tí starší, ešte pod hlavičkou 
Zväzarmu, prípravou moto-
ristickej súťaže doslova žili  
a každoročne sa tešili na fan-
tastické značky automobilov, 
ktoré s tými dnešnými však 
nemožno porovnávať. Obdi-
vovali zručnosť a šikovnosť 
pretekárov, neraz i svetovej 
triedy, ktorí fanúšikom a di-
vákom pripravili nádherné 
zážitky, chvíle oddychu, ale 
aj adrenalínu. Azda tie naj-
krajšie spomienky sa viažu 
k napínavým rýchlostným 
skúškam, veď divákov sme 
nachádzali počas 24 hodín aj 
tam, kde by ich nikto nečakal. 

O to väčšia vďaka patrí or-
ganizátorom, zopár jednot-
livcom, viac ako päťstovke 
dobrovoľníkov, mestám, ob-
ciam, štátnej i mestským polí-
ciám, ale aj sponzorom, ktorí 

sa spoločne pred pár rokmi 
podujali oživiť najstaršiu  
a najpopulárnejšiu automo-
bilovú súťaž na Slovensku. 
Po skromnejších začiatkoch 
tohtoročná rely prilákala do 
Popradu nie iba vynikajúcich 
pretekárov, legendy európs- 
keho motoristického sveta, 
niekoľkonásobných víťazov 
týchto pretekov, ale hlavne ti-
sícky divákov, ktorým stálo za 
to fandiť našim pretekárom aj 
cez nočné rýchlostné skúšky.  

Organizovať však motoris-
tickú súťaž v dnešnom svete, 
tobôž na Slovensku, je behom 
na dlhé trate. Kým kedysi 
hnusní komunisti z väčšej 
časti kryli všetky finanč-
né náklady na Rallye Tatry, 
dnešní organizátori musia už 
roky predtým hľadať sponzo-
rov, aby vôbec nejakú súťaž 
zorganizovať mohli. Bojujú 
nielen s nedostatkom peňazí, 
ale neraz aj s ľudskou hlúpos- 
ťou, predpojatosťou či nepo-
chopiteľnou závisťou. Množs- 
tvo času, námahy i peňazí ve-

novali plagátom, tlačovkám, 
pozvánkam na súťaže, len aby 
podtatranskú rely zviditeľni-
li. Prišli zahraničné posádky, 
veteráni automobilových sú-
ťaží, pomáhali českí organizá-
tori a vidiac obrovský záujem, 
ktorí diváci prejavovali počas 
troch dní o dianie okolo Ral-
lye Tatry, mnohí si povedali, 
že to stálo za to. Ako praví 
podtatranci sme boli nielen 
hrdí, že sa dielo podarilo  
a popradská rely naberá na 
sile, ale v kútiku duše väčši-
na z nás dúfa, že o pár rokov 
nadobudne pôvodnú veľkosť  
a bude rovnako príťažli-
vá, ako kedysi. Hlavne, keď 
všetko dobre dopadlo a 44. 
ročník Rallye Tatry skon-
čil veľkým úspechom. O to 
smutnejšie a nepochopiteľné 
však je, že ani počas a ani po 
skončení tejto legendárnej 
súťaže sme v slovenských te-
levíziách nenašli  žiadnu in-
formáciu, dokonca po súťaži 
ani jediný  šot z týchto prete-
kov. Z televízie sme sa nedoz- 

vedeli ani len to, kto zvíťazil 
a ako sa umiestnili naši pre-
tekári, dnes už deti či vnuci 
bývalých účastníkov Rallye 
Tatry. Keď takúto veľkú súťaž  
s 58 posádkami odignorujú 
komerčné televízie, nech sa 
páči. Pardón, jedna z nich 
„mapovala“ kratučkým šo-
tom pána ministra školstva 
a to bolo všetko. Rovnako by 
sa k týmto TV mali chovať  
i diváci spod Tatier. Ale že ich 
odignorovala aj verejnopráv-
na televízia, to je neodpusti-
teľné! Hlavne ak nás denno-
-denne otravujú celebritami  
z NHL, ktoré pre rôzne in-
trigy tých, ktorí dostávajú 
desiatky tisíc zo štátneho roz-
počtu na zabezpečenie našej 
reprezentácie, nie sú ochot-
ní Slovensko ani len raz do 
roka reprezentovať na maj-
strovstvách sveta. Čo mňa 
je do nejakej NBA, škóts- 
kej futbalovej ligy a ďalšieho 
nepodstatného naháňania 
lopty, kde nehrajú ani len 
naše tzv. celebrity, ktorých 

majú aj kdesi v Kongu viac, 
ako my? Ale musím to od-
pozerať, čakajúc na výsledky 
najpopulárnejšej slovenskej 
automobilovej súťaže... a nič! 
To naša RTVS pomíňala všet-
ky koncesionárske poplatky  
a dotácie štátu na zahraničné 
cesty športových redaktorov 
a súťaže, z ktorých väčšinou 
vypadneme v prvom či dru-
hom kole a na jednu cestu 
pod Tatry im už neostalo? 
Mali ste povedať a diváci by 
sa vám určite poskladali po 
eure, aby ste k nám mohli 
prísť aspoň na jeden deň!

A to už radšej nehovorím,  
ako by návštevnosť nášho re-
giónu, spojená s rely, ovplyv-
nila cestovný ruch.

Nuž, kruté prebudenie nie-
len pre organizátorov, ale aj 
pre všetkých, ktorí nezištne 
pomáhali! Potom nech mi 
ešte niekto hovorí, že naša 
mládež nie je hrdá na Sloven-
sko, na jeho úspechy. A na čo 
to vlastne má byť hrdá?   
 Ľudmila Rešovská

Vraj máme byť na Slovensko hrdí. A prečo?

Oplotenie cyklochodníka

XXI. medzinárodný fes-
tival detských folklórnych 
súborov Krojované bábiky 
sa uskutoční v dňoch 1. – 6. 
júna. Festivalu sa zúčastnia 
podtatranské súbory Magu-
ráčik a Goralik z Kežmarku, 
Lomničanik a Podtatranček 
z V. Lomnice, Letnička a Po-
pradčan z Popradu, Jánošíček 
zo Svitu, Kochmaník z Hra-
novnice, Turnička z Liptovs- 
kej Tepličky. 

Hosťami budú súbory 
Motýlik zo Stropkova, Štvor-
lístok z Trenčianskych Tep-
líc, Brnenský valášek z Brna 
(ČR), ZPTL Sierakowice 
a MO DETS gminy Siera-
kowice (PL), súbory Roslavľ 
z Kaliningradu, Garmoniya 
z Moskvy (RF), Dzitanins  
z Ogresu (Lotyšsko), Žochá-
rik z Topoľčian a Grbarčieta  
z Bratislavy.

Otvárací program, spojený 
so stavaním mája sa uskutoč-
ní 3. júna o 10. h na Námestí 
sv. Egídia v Poprade a záve-
rečný galaprogram spojený  
s aktom výmeny bábik 4. júna 
o 15. h na Hradnom nádvorí 
v Kežmarku.

Krojované 
bábiky

Cyklistický chodník JUH 
VI – Kvetnica, vedúci zo síd-
liska v bezprostrednej blíz-
kosti priestorov poľnohospo-
dárskeho družstva, má nové 
oplotenie. Správa mests- 
kých komunikácií (SMK)  
v Poprade, v súčinnosti  
s Poľnohospodárskym druž-
stvom Spišské Bystré, vy-
menila pôvodnú masívnu 
drevenú ohradu za nové 
oplotenie. 

„Tento krok bol nevyhnut-
ný, pretože pôvodná ohrada 

už bola na konci svojej ži-
votnosti. Staré koly doslo-
va zhnili a rozpadávajúce 
sa oplotenie mohlo ohro-
ziť cyklistov. Nové koly sú  
z dreva, ktoré lepšie odoláva 
poveternostným podmien-
kam. Na tieto sme následne 
inštalovali elektrický ohrad-
ník pre dobytok,“ informoval 
Peter Fabian z SMK. Nák- 
lady na opravu oplotenia  
v dĺžke viac ako 3 000 met-
rov predstavovali pre SMK 
sumu 6,5 tisíc eur.  (mga)

V priestoroch Šrobárovho 
ústavu detskej tuberkulózy  
a respiračných chorôb, n. o.  
v Dolnom Smokovci 19. mája 
pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa sestier odovzdali 
ocenenia Biele srdce. 

Ocenení boli Mgr. Ľu-
bomír KOČÍŠEK, dipl. s., 
Alena BRIXIOVÁ, Viera 
BUDZ ÁKOVÁ, Monika 
GURECKOVÁ, dipl. s., Mgr. 
Martina ČOPIAKOVÁ, Ale-
na VILNEROVÁ  a Zdenka 
JASENČÁKOVÁ, obe In 
memoriam.

Dni mesta Svit 
Tohtoročné Dni mesta 

Svit, ktoré sú po prvýkrát 
spojené s podujatím SVIT.
kom sa tohto roku uskutoč-
nia 24. júna.
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Vydavateľstvo JADRO, ktorý vedie Jaroslav Šleboda 
(vľavo), vydalo knihu Marcela Maniaka (v strede) s ná-
zvom Nezabúdame. Kniha mapuje pamätníky padlých  
v druhej svetovej vojne v našom regióne. Aj keď táto téma 
v súčasnosti nie je najvyhľadávanejšia, kniha má znač-
nú historickú hodnotu. Sú známe prípady, kedy podobné 
publikácie pomohli objasniť niektoré historické skutočnos-
ti, či vyhľadať padlých príbuzných po niekoľkých desaťro-
čiach. Knihu v Podtatranskej knižnici uviedol do života 
tajomník Oblastného výboru Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov Ján Pavlovčin (na fotografii vpravo),  
a to posypaním tatranskou zemou z nábojníc.

V Chemosvite odpracoval 
viac ako 42 rokov a mnohí si 
naň pamätajú dodnes.

Narodil sa v obci Veľká 
Tŕňa, po ukončení základnej 
školy sa učil vo Svite, kde sa 
usadil a založil si rodinu. 
Vedomosti nadobudol aj vo 
večernej škole. Učil mládež, 
odovzdával jej svoje skúse-
nosti a viedol ju k odbor-
nosti. Bol úspešne zapojený 
do zlepšovateľského hnu-
tia, zastával viacero funkcií  

Alexander Tokár oslávil 80 rokov
a získal množstvo ocenení. 
Po odchode do dôchodku 
ostal aktívny. Založil senior-
ské kluby a občianske zdru-
ženie Svittasenior, s ktorým 
rozdáva radosť po Slovensku 
i v zahraničí. Napísal viaceré 
piesne, hry i veselé scénky, 
na vystúpeniach sa „zjavu-
je“ s ozembuchom. Najväčší 
úspech žne skupina Podtat-
rankí Alexandrovci, ktorá 
sa stáva čoraz známejšou aj 
mimo okresu Poprad.

Okrem najbližších príbuz-
ných mu na oslave okrúhle-
ho jubilea zablahoželal terajší  
i predchádzajúci primá-
tor Svitu Miroslav Škvarek  
a Rudolf Abrahám, predseda 
predstavenstva Chemosvitu 
a riaditeľ spoločnosti Che-
mosvit Folie Ing. Jaroslav 
Mervart a množstvo priate-
ľov, ktorí poväčšine prispeli 
vystúpením v programe.

Jubilantovi blahoželáme 
a prajeme mu pevné zdravie 
a hodne entuziazmu do ďal-
ších rokov !

Kam sme to dospeli...

Pavol Gašper, zástupca 
 primátora Popradu

Sľúbili sme si lásku...  
V roku 1989 sme mali inú 
predstavu o tom, ako sa to 
má prejaviť v každodennom 
živote. Láska k sebe a k svoj-
mu obohateniu akoby nema-
la hraníc. Ani zákonných. 
Ústava Slovenskej republiky 
umožňuje manipulovať so 
všetkým a so všetkými jedi-
ným človekom, alebo hŕst-
kou centralistov, ktorí ani 
nevedia, že vôbec existujú 
naše obce, alebo kde sa na-
chádzajú naše mestá. A ani 
ich to nezaujíma. 

Volebný systém umož-
ňuje, že v národnej rade 
sedia poslanci, ktorí ani 
nevedia, koho zastupujú. 
Výsledkom sú kauzy ako 

deblokácia ruského dlhu, 
divoké privatizácie spojené  
s reálnymi útokmi na životy 
reálnych ľudí, amnestie pre 
páchateľov skutku, ktorý „sa 
nestal“, Gorila, či Baštrnák, 
požiadavky na vrátenie euro-
dotácií,... Tiež manipulácia  
s informáciami tak, že mno-
hí ani nevedia, o čom tieto 
kauzy sú alebo dokonca, že 
vôbec existujú. Trhové hos-
podárstvo sa chápe tak, že 
každý má, čo si trhne – žiaľ, 
aj vo verejnom sektore. Úro-
veň korupcie je hodnotená 
ako jedna z najhorších v Eu-
rópe. Sloboda prejavu a slo-
boda tlače je taká, že každý si 
môže povedať, čo chce – no 
len povedať. Aj to len tam, 
kde ide o ťažko dokázateľné 
skutky. Pri vážnych kauzách 
je postup nedotknuteľných 
razantnejší. Keď som pred 
poslednými komunálny-
mi voľbami hovoril s ľuďmi  
o možnej podpore mo-
jej kandidatúry, viacerí sa 
obávali, čo sa im stane, keď 

sa o tom NIEKTO dozvie. 
Pred blížiacimi sa voľbami 
do VÚC je postoj viacerých 
možných kandidátov, najmä 
starostov podobný: čo keď 
budem na kandidátke strany, 
ktorá „neprerazí“? Svedomití 
poslanci VÚC hovoria o „zá-
ujme“ mnohých ďalších pos- 
lancov VÚC o veci verejné. 
Mal som možnosť presvedčiť 
sa, že to, čomu politici – aj 
komunálni – hovoria politi-
ka, normálni ľudia bez roz-
pakov nazvú kupčenie, smel-
ší vydieranie.

Vytúžený vstup do Európs- 
kej únie na pozadí vyššie 
uvedeného spôsobil, že v ne- 
menovaných supermarke-
toch si môžete objednať pra-
siatko – made in Germany 
a naše poľnohospodárstvo 
zomiera. Dovezené mäso 
môže byť zo zdochlín alebo 
napichané vodou a látkami 
spôsobujúcimi vysoký výs- 
kyt rakoviny hrubého čre-
va... Mladí môžu ísť študo-
vať do zahraničia a tešia sa, 

že tam zostanú... Ich rodičia 
musia chodiť za prácou na 
druhý koniec republiky, Eu-
rópy alebo sveta a manželst- 
vá sa im rozpadajú... Tí čo 
zostávajú, nechcú mať deti.... 
HDP na východe poklesol  
a o rómskej problematike je 
už aj zbytočné hovoriť...

Špičkoví politici sa čudujú, 
ako je možné, že v obciach 
vyvraždených fašistami po-
čas druhej svetovej vojny 20 
percent voličov volí fašistic-
kú stranu a dáva to za vinu 
vzdelávaniu v školách...

Prosím vás, čestných ob-
čanov, nevešajte hlavu, vší-
majte si, že kampaň do VÚC 
už reálne začala. Keď budete 
poznať mená kandidátov, 
zvážte, či budete voliť stra-
níkov, strany alebo čestných 
ľudí, ktorých poznáte, prí-
padne ktorých poznajú tí, 
čo majú vašu dôveru. Ináč sa  
z tohto začarovaného kruhu 
nikdy nedostaneme.

27. ročník festivalu Európ-
ske ľudové remeslá, ktorý sa 
koná 7. až 9. júla, je veno-
vaný 430. výročiu vzniku 
tkáčskeho cechu. Počas troch 
júlových dní sa na jednom 
mieste prepletie história  
s remeslom, zábavou pre 
deti i dospelých, voňavým 
jedlom a kvalitnou hudbou. 
EĽRO, to je remeslo a folklór 
v jednom. 

Príprava podujatia naberá 
na obrátkach. Festival od-
štartuje temperamentným 
piatkovým programom. Vo 
večernom programe vystú-
pia Cigánski diabli s taneč-
nou skupinou Totti Ovidiu. 
Ďalším veľkým lákadlom 
pre návštevníkov bude česká 
skupina Olympic. 

Za bránami EĽRO vystú-
pia folklórne súbory z Čiech, 

Ťahákom EĽRO budú Cigánski diabli i Olympic

Čiernej Hory, Gruzínska, 
Srbska, Poľska a Grécka. Ob-
ľúbené domáce skupiny ako 
Magura, Maguráčik, Magu-
rák a Goralik z Kežmarku, 
ako aj Kalužiar z Martina 
a Slnečnica z Piešťan ukáž 
u svoje tance na javiskách pri 
radnici a pred hradom. 

V sobotu bude večerné 
javisko pred radnicou patriť 

českému spevákovi Tomášo-
vi Klusovi s kapelou Cílová 
skupina. Krv v žilách roz-
prúdi poprocková skupina 
HEX a prešovská úderka 
Helenine oči. Moderovať 
príde Marcel Forgáč. 

Program spestria sokolia-
ri, dobové tance, historické 
scénky a rozprávky pre deti. 
V interiéri Kežmarského 

hradu sa predstaví exTeatro 
s obľúbenými Krvavými de-
jinami. Živá hraná rozprávka 
Čarovná flauta priláka tých 
najmenších do krásnych 
komnát hradu. 

Tri dni plné zábavy uzav-
rie voľba kráľa remesla v ne-
deľu popoludní. 

Cenník vstupného pre ten-
to rok zjednodušuje výber 
a ponúka už len trojdňové 
lístky. V predpredaji, ktorý 
začne v júni, bude výhodné 
kúpiť  3-dňový lístok s ne-
obmedzeným vstupom za 
8  eur na osobu. Dospelí na 
mieste zaplatia 10 eur a deti 
a mládež od 140 cm a do 18 
rokov 5 eur. Mesto zvýhod-
ňuje dôchodcov od 62 rokov 
a tí majú vstup zadarmo.  
ŤZP-S a osoby do výšky 140 
cm majú tiež nulové vstupné. 

Obyvatelia Matejoviec, 
ktorí sú členmi miestnej 
organizácie Slovenského 
rybárskeho zväzu (SRZ)  
v Poprade, sa pre katastro-
fálny stav rybárskeho reví-
ru, evidovaného pod číslom 
4-2330, Slavkovský potok, 
rozhodli zorganizovať jeho 
vyčistenie. 

Čistiť budeme brehy a tok 
prvého úseku rybárskeho re-
víru od cestného mosta pri 
areáli Livers Pub Zámoček na 
Hlavnej ulici v Matejovciach 
po ústie Slavkovského potoka 
do rieky Poprad pri železnič-
nej zastávke v mestskej časti 
Matejovce v Poprade. Tento 
revír sa nachádza veľmi blíz-
ko problémových lokalít, kde 
chýba systémové riešenie na-
kladania s odpadom a to za-
príčiňuje značné znečistenie 
toku a brehov. 

Po oslovení náčelníka Mest-
skej polície v Poprade Ing. 
Štefana Šipulu bola dohodnu-
tá spolupráca formou zabez-
pečenia prítomnosti rómskej 

hliadky, zriadenej pri MsP  
a prostredníctvom jej členov 
aj informovať obyvateľov  
o potrebe zúčastniť sa brigá-
dy. Členovia organizácie SRZ 
v Poprade zabezpečia čižmy 
pre účastníkov a vrecia na 
odpad. Aj takto by sme chceli 
pozvať všetkých obyvateľov 
Popradu, hlavne mestskej 
časti Matejovce, ktorým zále-
ží na životnom prostredí, aby 
sa v sobotu 10. júna o 9. h za-
pojili do prvej etapy čistenia 
Slavkovského potoka. 

Stretneme sa na autobuso-
vej zastávke Matejovce - Zá-
vodný klub, smer Kežmarok. 
Potrebné je priniesť si dobrú 
náladu a pracovné oblečenie. 
Vopred ďakujeme všetkým, 
ktorí sa brigády zúčastnia  
a záleží im na čistom život-
nom prostredí, v ktorom 
žijeme.

 Tomáš Štěpán za Klub 
 Matejovčanov  

Sebastián Olšavský za 
Miestnu organizáciu SRZ  
 v Poprade

Veľké čistenie Slavkovského potoka

Slovenský skauting, Podtatranská skautská oblasť a 75. zbor, 
o.b. Jána Vojtaššáka, Spišská Nová Ves, v spolupráci so Sprá-
vou NP Slovenský raj, zorganizovali 20. mája akciu Čistenie 
Slovenského raja pred letnou turistickou sezónou. 

Od odpadkov vyčistili turistické chodníky a rokliny v se-
vernej časti NP Slovenský raj a taktiež brehy rieky Hornád  
v Prielome Hornádu. Ide o tieto turistické trasy: rokliny Suchá 
Belá, Piecky Kláštorská roklina, Prielom Hornádu od Hrdla 
Hornádu po Kláštorskú roklinu, zelená a červená turistická 
značka z Podleska na Kláštorisko.

Čistenia Slovenského raja sa zúčastnilo 75 skautov a skau-
tiek z Podtatranskej skautskej oblasti, zo skautských zborov  
a oddielov zo Spišskej Novej Vsi, Popradu, Kežmarku, Levo-
če a Vydrníka. Ukončenie akcie bolo na Kláštorisku, kde bol 
pre účastníkov prichystaný guláš a malé občerstvenie. Skauti  
z okolia najnavštevovanejších turistických trás vyzbierali  
15 vriec odpadu. Ing. Marek Leskovjanský

Čistenie Slovenského raja

Základná organizácia Od-
borového zväzu polície SR 
Poprad, v spolupráci s obca-
mi Batizovce, Mengusovce, 
Gerlachov a Štôla, pozývajú 
na športový deň, ktorý sa 
uskutoční 3. júna so začiat-
kom o 9. h na futbalovom 
štadióne v Mengusovciach.

 Športový deň bude spoje-
ný s ukážkami práce policaj-
tov, hasičov a iných zložiek. 
Návštevníci, hlavne deti, si 
budú môcť pozrieť techni-
ku, ktorú používa správa  
a údržba diaľnice v priesto-
roch strediska Mengusovce. 

Športový deň 
v Mengusovciach

Pri príležitosti 75. výročia 
deportácie židovských spolu-
občanov do koncentračných 
táborov práve dnes o 16. h  
v Batizovciach slávnostne od-
halia pamätník obetiam ho-
lokaustu v tejto obci.

Pamätník obetiam 
holokaustu
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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

Leteckí záchranári z Popradu leteli 18. mája popoludní 
k vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala pred vjazdom do 
tunela Bôrik v smere do Popradu. Po čelnom náraze do be-
tónu utrpel vodič osobného auta závažné poranenia viace-
rých častí tela. Privolaní pozemní záchranári, v spolupráci 
s leteckými záchranármi, ho na mieste resuscitovali, no žiaľ, 
pacient utrpel poranenia nezlučiteľné so životom, ktorým 
na mieste, aj napriek veľkej snahe záchranárov, podľahol. 
Posádka leteckých záchranárov sa následne vrátila späť na 
základňu.

Chcete nadštandardný 
zárobok za svoju prácu?

zoja.szymanowska@wuestenrot.skzoja.szymanowska@wuestenrot.sk

HĽADÁME
PRÁVE VÁS!HĽADÁME
PRÁVE VÁS!

STAVEBNÉ SPORENIE I POISTENIE I ÚVERY

STAŇTE SA SÚČASŤOU NÁŠHO 

TÍMU A NAŠTARTUJTE 
SVOJU KARIÉRU 

VO WÜSTENROTE.
PONÚKAME VÁM:

Podporu vo vzdelávaní 
a osobnom raste.

Motivačný program odmeňovania 
– štartovacia forma v podobe fixného 
platu a motivačných provízií.

Atraktívne výhody nepeňažného 
charakteru v rámci sociálnej 
starostlivosti.

Výhodné bankové a poistné 
produkty.

Klientsky poradca Wüstenrot centra 
pre Poprad
Ing. Zoja Szymanowská   +421 905 444 207

Ak ste na všetky otázky 
odpovedali ÁNO, 
ste na správnej adrese.

Máte radi pestrú 
a rozmanitú činnosť?

Radi spoznávate nových ľudí 
a nebojíte sa osloviť klienta?

Ste ochotný pracovať na sebe 
a učiť sa?

Správa mestských komuni-
kácií (SMK) v Poprade začala 
s opravou podchodu spájajú-
ceho centrum mesta so sídlis-
kom JUH. 

Ide o prípravnú fázu pred 
realizáciou projektu UME-
NIE V PODCHODE, s kto-
rým popradská samosprá-
va uspela v rámci grantovej 
schémy Komunitné granty 
vypísanej Nadáciou VÚB. 
„Odstránili sme zvyšky nápi-
sov a starých plagátov zo stien 
podchodu. Následne dôjde  
k výmene plastových pod-
hľadov a výmene držadiel po 
oboch stranách schodov. Nové 
budú aj nájazdy pre kočia-
re tak, aby lepšie vyhovovali 
súčasným parametrom. Do-
plnené bude aj osvetlenie pod-
chodu. V časti s mramorovým 
obkladom bude zároveň na-
nesený preventívny antigrafity 
náter. Všetky prípravné práce 
by mali byť hotové najneskôr 
do konca júna,“ informoval 
riaditeľ SMK Peter Fabian.

Opravujú podchod

Do rómskej osady v obci 
Huncovce bola v pondelok 
29. mája večer vyslaná poli-
cajná hliadka. Políciu žiadali 
o pomoc rodičia 21-ročného 
muža, ktorý sa vrátil domov 
pod vplyvom alkoholu a za-
čal byť agresívny a ničiť veci 
v dome. 

Po príchode hliadky podoz- 
rivý práve vyhadzoval vcho-
dové dvere a vykopol zárub-
ňu vchodových dverí. Keď 
zbadal policajtov, vbehol do 
domu a vyšiel s nožom. Za-

Na policajta zaútočil nožom
čal sa ním zaháňať a kričať na 
policajtov, aby odišli, ináč ich 
zabije. Jeden z policajtov za-
čal s mladíkom komunikovať 
a dohovárať mu. Muž nerea-
goval, bol čoraz agresívnejší a 
neustále ohrozoval policajta 
nožom. Mladíka sa snažila 
upokojiť aj jeho matka, ani 
to však nepomohlo. Zabitím 
sa začal vyhrážať aj jej a udrel 
ju dlaňou po tvári. Následne 
vyhrážky zabitím adresoval 
prítomnej policajnej hliadke. 

Nakoľko sa situácia vyhro-
covala policajt sa naklonil 
do auta a vysielačkou žiadal  
o posily. V tom zozadu k ne- 
mu pribehol tento agresívny 
mladý muž s nožom v ruke 

napriahnutou nad hlavou. 
Zaregistrovala to policajt-
ka a na hroziaci útok kolegu 
krikom upozornila. Policajt 
zahodil vysielačku a za použi-
tia hmatov a chvatov odrazil 
útok nožom a muža spacifi-
koval a dal mu putá. Policajt 
pri útoku neutrpel žiadne 
zranenia. 

Situácia sa následne na 
mieste upokojila a policajti 
útočníka predviedli na poli-
cajné oddelenie. Prípad prev- 
zal kežmarský vyšetrova-
teľ, ktorý 21-ročného muža 
obvinil zo zločinu útoku na 
verejného činiteľa a spraco-
val podnet na jeho vzatie do 
väzby.
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Len nedávno, koncom 
apríla, sa chlapi z Folklórnej 
skupiny Vernár, vrátili z vys- 
túpenia v Budapešti.

Tohto roku v Slovens- 
kom dome učili slovenskí 
folkloristi, pod vedením 
choreografa a jedného zo 
zakladateľov Klubu milov-
níkov folklóru Vladimíra 
Michalka, tancovať všet-
kých záujemcov v Budapeš-
ti štyri tance z východného 
Slovenska. Vlado Michalka 
pozval do Domu tanca aj 
niektorých účinkujúcich  
z relácie Zem spieva. 

„Naša skupina, hoci nie  
v plnom počte, zaspieva-
la naše originálne piesne  
a s Vladom Michalkom sme 
učili tancovať tanec Vernár,“ 
povedal Vladimír Šifra, ve-
dúci FS Vernár (na sním-
ke hore). Ako konštatoval,  
s týmto tancom majú sta-
rosti, pretože si ho už nepa-
mätajú presne tak, ako ho 
tancovali predchádzajúce 
generácie. „Či veríte, alebo 
nie, máme problém dostať sa  
k pôvodným filmovým na-
hrávkam, ktoré sú uschované 
v Ústave hudobnej vedy SAV 
zo šesťdesiatych rokov. Jedno-
ducho nám ich nechcú poskyt-
núť a robia obštrukcie. Akoby 
si neuvedomovali, že my sme 
nositelia tradícií a chceli by 
sme vidieť našich rodičov  
a prarodičov tancovať pôvod-
né tance a učiť sa od nich. 
Chceli by sme presne vidieť 
ako spievali, ako tancovali  
a naučiť sa to tak, aby sme 
boli autentickí. Veď je to už aj 
päťdesiat rokov a v podstate 
ide o prvý súbor vo Vernári, 
na ktorý si málokto pamätá. 
Ja som mal vtedy sedem či 
osem rokov a už si nepamä-
tám. A čo tí mladší?, položil 
otázku Vlado Šifra.

Tanečný dom v Maďars- 
ku je najväčším v Európe  
a príťažlivý je najmä tým, že 
je úplne jedno, či tam vystu-
puje Maďar, Slovák alebo kto-
koľvek iný. Vladimír Šifra bol  
v Tanečnom dome v Buda-
pešti už tretíkrát a zaspomí-
nal aj na to, ako mu pred dvo-
ma rokmi maďarská kapela 
zahrala slovenskú pieseň, 
ktorú tam spieval. Rád spo-
mína na stretnutie s jednou 
už staršou pani, ktorá žije  
v Maďarsku, ale rodinu mala 
v okolí Rimavskej Soboty 
a na Slovensko chodieva-
la. Spomínala na Gemerskú 
župu a horný Gemer, do kto-
rého patrili nielen tri rusín-
ske obce Vernár, Telgárt, Šu-
miac (horehronský viachlas-
ný spev sa odvíja od spevov 

Spev a folkór je ich životom

v kostoloch), ale aj všetky 
ostatné až po Polomku. Do-
konca Pohorelá bola v urči-
tom čase okresným mestom 
a patrilo pod ňu sedem de-
dín, vrátane Vernára. „Na-
príklad, do roku 1945 Vernár 
patril pod Gemersku župu.
Moja dnes už nebohá mama 
mala matriku v Telgárte, sa-
mozrejme, že aj všetci Vernar-
ci v tej dobe. Bol som prekva-
pený, že táto pani to vedela  
a pritom mnohí Slováci neve-
dia pochopiť, prečo nás rátajú 
k Horehroniu, keď to je už 
stredoslovenský kraj,“ usmie-
va sa vedúci folkloristov. Naj-
viac sa mu ale „rátala“, keď sa 
s veľkým záujmom pýtala, či 
im nič nechýba, či majú všet-
ko čo potrebujú a priala im 
krásny pobyt. Zdôraznila, že 
obyčajní ľudia zo Slovenska  
i z Maďarska sa vždy do-
hodnú, len politici ich ro- 
zoštvávajú.

„Bol som veľmi prekvapený, 
že v Maďarsku na základ-
ných školách existuje povinný 
predmet ľudové tance, kde sa 
žiaci učia nielen teóriu, ale 
aj reálne spievať ľudové pies-
ne a tancovať. Vlastne už tu 
získavajú deti vzťah k svojej 
kultúre, k ľudovej hudbe, tan-
com. Vraj je to aj na stred-
ných školách... A u nás? Kde 
to je u nás? Prišiel som tam 
a či tínedžer s prepichnutým 
uchom a náušnicou alebo fa-
rebným účesom a la Hamžík, 
všetci začali tancovať. Zrazu 

sa postavili a na celej ľadovej 
ploche začali tancovať ma-
ďarské tance, čardáše. Znovu 
sa pýtam - a u nás? To ako 
chceme našu mládež vycho-
vávať k tradíciám a prečo sa 
niečo také už dávno nepre-
nieslo do školstva?“

Kým ešte prednedávnom 
v takmer každej dedine mali 
detský folklórny súbor, dnes 
je problém vytvoriť aj v mes-
tách, nie ešte na dedinách, 
čo len jeden detský súbor. 
Naopak, v našom regióne, 
česť výnimkám, pomaly za-
nikajú, pretože všetkým je to 
ľahostajné, ale všetci vospo-
lok nadávame, že deti sedia 
pri počítačoch, tabletoch  
a hrajú sa s telefónmi. 

„Takýto predmet by snáď 
pritiahol do škôl aj rómske 
deti, keby ich pedagóg učil 
tancovať cigánske tance a roz- 
víjal ich kultúru. Veď na taký 
Poprad je hanba, že majú 
jeden amatérsky folklórny 
súbor, ktorý dokonca ne-
podporuje ani mesto. Nebyť 
Niny Krigovskej s Letničkou  
a DFS Venček, tak ani Vago-
nár nemá žiadnu detskú zák-
ladňu. V porovnaní s Detvou, 
kde sú štyri dospelé folklór-
ne súbory alebo Vranovom, 
kde okrem dospelých súbo-
rov majú 400 či 600 člennú 
detskú základňu, je na tom 
Poprad úboho. Ale to nie je 
o tom, že deti nechcú vo fol-
klórnych súboroch spievať 
či tancovať. Jednoducho ich  

k tomu nikto nevedie a oni 
vôbec nevedia, čo od nich 
ktosi chce, keď si majú pri-
niesť do školy napríklad kroj 
a pripraviť číslo na školskú 
akadémiu.“

Stretnutie s Vladimírom 
Šifrom ma inšpirovalo k ešte 
jednej otázke: ako sa zmenil 
život časti „horehronských 
chlopov“ po úspešnej relácií 
Zem spieva?

„Neuveriteľne sa zrýchlil. 
Škoda, že nie sme profesionáli 
a ako amatéri sa musíme živiť 
normálnou prácou, takže na 
folklór toho času až toľko ne-
máme. V opačnom prípade by 
sme len málokedy boli doma 
a väčšinou by sme vystupova-
li nielen na Slovensku, ale aj  
v zahraničí, toľko ponúk 
máme. Niektoré sme museli 
aj odmietnuť, pretože sa pre-
krývali termíny a to sa už 
nedá stihnúť.“ 

A že vystúpení majú ne-
úrekom, možno vidieť z ka- 
lendára májových a júno-
vých vystúpení. 7. mája 
absolvovali výstup Vernár 
– Kráľová hoľa a je to niečo 
podobné, ako výstup Tat-
ry v kroji. Na Kráľovej holi 
sa tohto roku zišlo šesťde-
siat milovníkov folklóru  
a turistiky. V piatok minu-
lého týždňa prijali pozvanie 
jubilantov FS Šumiačan  a FS 
Urpín v Banskej Bystrici do 
programu V Bystrici neví-
danô. Chlapi z Vernára, Po-
horelej a z Telgártu, ktorí sa  
s horehronským viachlas-
ným spevom predstavili ce-
lému Slovensku, zaspievali 
obom súborom k 60. výročiu 
ich založenia. 

Organizátormi, ale aj účin-
kujúcimi budú aj na 10. roční-
ku Vernárskych folklórnych 
slávnosti, ktoré sa konajú  
16. – 18. júna doma, vo 
Vernári a tohto roku budú 
s medzinárodnou účasťou.  
„O týždeň neskôr máme Ho-
rehronské dní spevu a tanca 
v Heľpe, hneď na druhý deň 
budeme vystupovať na 45. 
ročníku Spišských folklórnych 
slávnostiach v Sp. Podhradí,  
o ďalší týždeň budeme vo Vý-
chodnej. O týždeň zase bude 
opakovačka programu V Bys-
trici nevídanô aj v Šumiaci,“ 
dokončil harmonogram vys- 
túpení Vladimír Šifra a do-
dal, že spev je ich život a sú 
pre neho ochotní obetovať aj 
veľkú časť svojho pohodlia. 

Dúfajme len, že i napriek 
nabitému programu pre-
vládne v ženách a chlapoch 
pocit spokojnosti, radosti zo 
spevu, hudby, tanca a ľudí 
okolo nich.   (reš) 

Piatok 16. jún 2017
19.00 - STRETNEME SA V EURÓPE 
Slávnostný večer, prezentácia regiónov, obcí a hostí z EÚ 

(obce regiónu MAS PRAMENE, FSk Vernár, FSk Pilišská 
rodinka  Mlynky- Maďarsko, FS  Mikovian s cimbalovkou- 
Slačáci - Mikovice - Morava ČR, Goralsky Zespól Harnasie 
ze Suchego-  Poľsko, FS SKUS Jednota Šid - Srbsko, MAS Že-
leznohorský región Česko a MAS Bebrava SR) Hosť  večera 
– akordeonista Michal Červienka.

Sobota 17. jún 2017
13.00 – Krojovaný sprievod obcou Vernár
14.00 – Otvárací ceremoniál 10. ročníka Vernárskych fol-

klórnych slávností
14.15 – FsK Vernár
              FSk Hájiček  Chrenovec- Brusno
              FS Bebran- B.nad Bebravou
              FSk Pilišská rodinka  Mlynky Maďarsko
              Goralsky Zespól Harnasie ze Suchego  Poľsko        
16.00 – Prestávka 
16.30 – FS SKUS Jednota Šid  Srbsko
           FS Mikovian, Mužský a Ženský zbor, CM Slačáci,    

Mikovice  Morava
Odovzdávanie ocenení  organizáciám a jednotlivcom 

pri príležitosti 10. výročia festivalu
17.30 – Ján Ambróz 
21.00 – Ľudová veselica

Nedeľa 18. jún 2017
10.00 – Slávnostná bohoslužba za nositeľov ľudových 

tradícií 
13.00 – Regionálny program za účasti miestnych folklór-

nych súborov a skupín z obcí MAS PRAMENE (Vernár, Hra-
novnica, Spišský Štiavnik, Spišské Bystré, Vikartovce, Šuňa-
va) a za účastí zahraničných hostí

15.00 – Záverečný ceremoniál 
Programom sprevádzajú: Petra Kamzíková a Ján Jankov 

Šefranik
Miesto konania: amfiteáter Vernár, KD Vernár
Výstava: Výstava fotografií Vladimíra Šifru ml. (Kráľova 

hoľa)
Sprievodné podujatia: „Malý jarmok“ – domáca a zahra-

ničná kuchyňa a ľudové remeslá regiónov, detské atrakcie 
 a hry, jazda na koňoch

Vstupné: 2 €, deti zdarma
Scenár a réžia: Ján Jankov Šefranik
Príprava podujatia: Emília Ringošová
mail: urad@vernar.sk, info@maspramene.sk www.maspra-

mene.sk; www.vernar.sk 

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
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Radnica prišla s iniciatívou
S cieľom motivovať verejnosť k zadr-

žiavaniu dažďovej vody a prirodzenej 
vlhkosti vyhlásila popradská radnica 
súťaž Dažďová záhrada roka. Záštitu 
nad súťažou prebral popradský vice-
primátor Pavol Gašper. „Tak sa podarí 
zachytiť veľké množstvo dažďovej vody, 
čo v konečnom dôsledku prispeje ku 
skvalitneniu životného prostredia v celej 
Popradskej kotline. Táto aktivita má nes- 
mierny potenciál, ktorý môže znamenať 
obrovský vplyv nielen na klímu, zdravie 
ľudí, ale takisto na ekonomiku a rozvoj 
turistického ruchu,“ zhrnul Gašper.

Záhradkári to robia už dávno
Kto má blízko k prírode a pestovaniu 

rastlín vie, že princíp vodnej paradig-
my naozaj funguje. Zavlažovanie plôch, 
kde sa pestujú okrasné i hospodárske 
plodiny a rastliny pomocou dažďovej 
vody praktizujú dlhodobo aj záhradká-
ri z osady Dubina pri Poprade. Jednou 
z nich je aj Alena Madzinová, ktorá má 
na svojej záhrade dômyselne premysle-
ný a funkčný systém. 

Poprad chce dažďové záhrady

„Zaujíma ma záhradkárčenie, ochra-
na životného prostredia a vôbec všet-
ko, čo je spojené so zdravým životným 
štýlom. Veľmi rada som sa zúčastnila 
prednášky pána Kravčíka. Uvedomila 
som si, že tento kolobeh vody v prírode, 
ktorý záhradkári bežne používajú, by 
sa dal využiť aj v meste, zvlášť na síd-
liskách a možno aj blízko nákupných 
centier,“ konštatovala Madzinová, ktorá 
sa celý svoj život profesionálne venu-
je oblasti školstva. Na Dubine vlastní 
štvorterasovú záhradu v kopci. „Môj 
dômyselný zámer realizovali moji rodin-
ní príslušníci. Sudy mám vzájomne po-
prepájané spojovacími rúrami, ktoré sú 
umiestnené v pôde. Postupne sa kaská-
dovito napĺňajú, pokiaľ nie je naplnený 
aj ten posledný na najspodnejšej terase. 
Zvyšnú vodu využívajú rovnako zá-
hradkári pod nami,“ vysvetlila Madzi-
nová. Zachytenú dažďovú vodu pou- 
žíva na zavlažovanie.

Súťaž má pomôcť otvoriť oči
Pavol Gašper vidí vo vyhlásení súťaže 

o Dažďovú záhradu roka veľký prínos  

v oblasti životného prostredia. Súťaž nie 
je určená len pre majiteľov záhrad, ale aj 
pre školákov, ktorí môžu navrhnúť daž-
ďovú záhradu pre svoju školu. „Jednou 
z príčin extrémnych výkyvov počasia je 
konflikt medzi dvomi prostrediami – vy-
sušenou Popradskou kotlinou a horským 
masívom Vysokých Tatier. Zadržaním 
každého litra dažďovej vody, ktorú zatiaľ 
považujeme za odpad, stabilizujeme klí-
mu a zmiernime výkyvy počasia. Má to 
aj ďalšie mnohonásobné efekty. Čistí sa 
vzduch, pretože každá molekula prachu 
a nečistoty, ktorá sa dostane do atmo-
sféry a nabalí sa kvapkou vody, padne 
na zem,“ povedal Michal Kravčík. Roč-
ne sa cez kanalizačné systémy odplavia 
z mesta Poprad približne 3 milióny m3 

vody, za čo Popradčania zaplatia 3 mil. 
eur. Ak dažďovú vodu využijú sústre-
ďovaním do dažďových záhrad, zároveň 
by mohli aj ušetriť. Podľa popradského 
viceprimátora chce mesto ísť nielen do 
školských dažďových záhrad, ale aj do 
nových záhrad, napríklad pri nákup-
ných centrách.  (red)

Základom myšlienky budovania dažďových záhrad je 
vodná paradigma svetového odborníka Michala Krav-
číka. Expert tvrdí, že voda by nemala opúšťať územie. 
„Dažďová voda nie je odpad. Je to dar, ktorý má ostať  

v krajine. Nemali by sme kanalizovať vodu zo strechy 
svojho domu. Voda by sa mala akumulovať v našej záhra-
de, potom ochladzovať, vyparovať a vylepšovať mikroklí-
mu,“ opísal paradigmu jej autor.

Vybudovaním viacúčelo-
vého ihriska v Slovenskej Vsi 
získala  naša obec nové mož-
nosti športovania. Táto špor-
tová plocha sa môže využívať 
na volejbal, basketbal, hádza-
nú, tenis, badminton, futbal a 
v zime na korčuľovanie. 

Týmito slovami otvoril 
nové ihrislo v úvode okres-
ného finále v malom fut-
bale starších žiačok okresu 
Kežmarok starosta obce 
Stanislav Gallik. Ihrisko 
s umelou trávou o roz- 
meroch 33 x 18 metrov 
je určené vo vyučovacích 
hodinách žiakom školy  
a v popoludňajších športo-
vým krúžkom, futbalistom 
tunajšieho klubu aj verejnosti.

Výstavbu multifunkčné-
ho ihriska financovala obec  
z vlastných zdrojov. Celková 
suma bola 44 194 €. Keďže 
práce na ňom končili kon-
com minulého kalendárneho 

roka a zima bola priaznivá 
pre tvorbu ľadovej plochy, 
tak sme neváhali a spolu  
s nadšencami zimného kor-
čuľovania a hokeja sme ľa-
dovú plochu nielen urobili, 
ale takmer tri mesiace sa  
o ňu aj starali. Keďže ihrisko 
má aj svoje osvetlenie korču-
ľovalo sa aj večer a väčšinou 
bolo klzisko plné. 

Aj keď základná škola  
s materskou školou, ktorá 
stojí vedľa ihriska má dve 
telocvične, je nové mul-
tifunkčné ihrisko jednou  
z ďalších pozitívnych alter-
natív pre spestrenie špor-
tového vyžitia žiakov školy  
a zároveň možnosťou lepšej 
prípravy na niektoré škols- 
ké športové súťaže. Medzi 
ne patrí napr. aj malý futbal, 
v ktorom žiačky našej školy 
zvíťazili v okresnom finále  
v obidvoch vekových kategó- 
riách mladšej a staršej. 

V Slovenskej Vsi majú
nové multifunkčné ihrisko 

Otvorenie multifunkčného ihriska starostom obce Sta-
nislavom Gallikom.

Nová tržnica v Nowom 
Targu oslávila počas uplynu-
lého víkendu prvý rok svojej 
existencie na novom mieste. 
Prvýkrát sa tradičný jarmok 
v novej lokalite uskutočnil 
28. mája 2016.

 Odvtedy sa nová tržnica, 
prostredníctvom ktorej sa 
Nowotaržania rozhodli vrá-
tiť 700-ročnej tradícii trhov 
vo svojom meste dôstojnú 
podobu, stala obľúbeným 
miestom nákupov pre ľudí 
zo širokého okolia. Záujem 
zo strany nakupujúcich i pre- 
dajcov podľa riaditeľa tržni-
ce Janusza Chowanca prerás-
tol všetky očakávania. „Za 
ten rok nás navštívili státisíce 
návštevníkov. Ešte na začiat-
ku sme si mysleli, že by nám 
malo stačiť 8 hektárov. Teraz 
máme 13 a už nám chýba. 
A to je dookola ešte 5 hektá-
rov, na ktorých sú už parko-

viská. Prerástlo nás to teda 
už dvojnásobne,“ povedal 
Chowaniec. 

Vedenie tržnice naďalej 
pokračuje v úpravách, kto-
ré by mali zvýšiť komfort 
a pohodlie pre predajcov i 
návštevníkov. „V súčasnosti 
pokračujeme v budovaní dre-
vených štýlových prístreškov, 
ktoré chceme mať na všetkých 
predajných miestach. Rozši-
rujeme vydláždené plochy,  
pracujeme tiež na ďalších 
toaletách, ktoré by mali vy-
rásť na 4 miestach  na parko-
viskách. Máme čo robiť ešte 
minimálne dva roky,“ doplnil 
riaditeľ. 

O chod celej tržnice sa po-
čas jarmokov stará 45 osôb, 
na návštevníkov čaká pri-
bližne tisíc predajcov z ce- 
lého Poľska. V ponuke je veľ-
ké množstvo najrôznejšieho 
tovaru – oblečenie, obuv, 

kvety, ovocie a zelenia, cuk-
rovinky, hračky, športové 
potreby, nábytok, železiarsky 
tovar, domáce potreby, kože-
né výrobky, sezónny tovar. 
Svoje miesto na jarmoku 
majú aj remeselníci s tradič-
nými výrobkami, nechýba 
ani zvierací trh. 

Tradičný jarmok sa koná 
vždy vo štvrtok a v sobotu 
od 6. h do 15. h, stále väč-
šiu popularitu si získava aj 
nedeľňajší trh spojený s au-
toburzou, ktorý je otvorený 
od 6. h do 14. h. „Mali sme 
zámer vytvoriť na trhu aj 
uličku so slovenskými pre-
dajcami, ktorí sa už u nás na 
túto možnosť boli informovať, 
zatiaľ však ostalo iba pri pr-
vom kontakte,“ informoval 
Chowaniec. 

Nová tržnica v Nowom 
Targu sa rok po svojom 
otvorení na novom mies-

te, kam sa musela presťa-
hovať kvôli pripravovanej 
výstavbe obchvatu v mies-
te starej tržnice, stala lo-
kálnou atrakciou. Okrem 
najčastejších návštevníkov 
- Poliakov a Slovákov – ju 
tak začínajú objavovať aj 
návštevníci z ďalších kra-
jín prichádzajúcich do 
podhalianskeho regiónu.  
V jednotlivých zrubových 
objektoch tržnice sa v súčas-
nosti nachádzajú kryté pre-
dajné miesta, gastronomic-
ké služby,  zmenáreň, sociál-
ne zázemie a administratíva. 

Nová tržnica bola dokonca 
nominovaná aj v súťaži TOP 
KOMUNÁLNE INVESTÍ-
CIE 2017 v Poľsku. Cieľom 
investície vo výške 17 mi-
liónov zlotých bolo preniesť 
tradičný jarmok na nové, 
priestranné a obchodu v 21. 
storočí prispôsobené miesto. 

Nová tržnica v Nowom Targu prekonala očakávania

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

Divákom sa tohto roku okrem iných predstaví víťaz folk- 
lórnej súťaže ZEM SPIEVA – foklórny súbor Urpín z Bans- 
kej Bystrice so svadobnými zvykmi čepčenia z Východného 
Slovenska, ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu v rámci 
projektu Tradičná ľudová kultúra pod Tatrami na Pieninách 
2017, ale aj ľudový rozprávač Jožko Jožka. Samozrejme, or-
ganizátori pripravili bohatý trojdňový program a množstvo 
prekvapení. 

V piatok nebude chýbať privítanka Vitajte v Zamagurí,  
v sobotu otvárací program Stretnutie pod Troma korunami 
a v nedeľu o 14. h záverečný program 41. ročníka MFS Pie-
niny, Pieniny. 

Zamagurské folklórne slávností

Viac na www.osvetapoprad.sk

Ulica 1. mája 19, OD Prior, Poprad

Kaviaren PURE WAYˇ

Ponúkame 
10 druhov kávy, 
15 druhov bio 

sypaných čajov,
zelenú kávu 
aj na predaj

REGIÓN
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Mužská spevácka skupina 
Podtatranskí Alexandrovci 
po minuloročnom úspechu 
na celoslovenskej prehliad-
ke seniorských speváckych 
súborov nezostala spať na 
vavrínoch. Neustále oboha-
cuje a zlepšuje svoj reper-
toár a čoraz viac vystupuje 
pri rôznych príležitostiach 
s priaznivým ohlasom pub-
lika. Májové dni privítala 
vystúpením v Tatranskej 
Lomnici, kde sprevádzala 
prvomájový sprievod. Ucti-
la si pamiatku oslobodenia 
Popradu a Svitu, i pamiatku 
padlých ruských vojakov po-
chovaných v Porade-Veľkej. 
Pri príležitosti Dňa matiek 
pobavila publikum v Starej 
Ľubovni a spolu so zábavnou 
skupinou Svittasenior a folk- 
lórnym súborom Jánošík zo 
Svitu potešili i pobavili ľudí 
v Maďarskom Sárospataku  
i v Breznici. Veľkú radosť im 
samotným urobili Alexan-
drovci z Moskvy, s ktorými 
si v Poprade zaspievali už po 
druhý raz.

Čoraz známejší 
Podtatranskí Alexandrovci

Zábavná skupina Svittasenior.

A.Tokár, zakladateľ zábavnej skupiny Svittasenior a Podtat-
ranských Alexandrovcov s M. Voščekovou, cetkou Ilonou.

Všeobecná nemocni-
ca s poliklinikou Levoča, 
ktorá je členom skupiny 
AGEL, vo štvrtok, 8. júna 
2017 usporiada 2. ročník 

Dňa otvorených dverí (DOD). Podujatie za-
čne o 10. h hodine pri chirurgickom paviló-
ne. DOD zahrnie bezplatné meranie očného 
tlaku, cvičenie s fyzioterapeutmi a množstvo 
rôznych aktivít aj pre škôlkarov, žiakov pred-
školských zariadení a základných škôl, ktoré 
sa budú odohrávať pri fontáne chirurgického 
pavilónu v areáli nemocnice.

Na Deň otvorených dverí 2017 pozývame 
školské družiny, detí predškolských zariadení, 
študentov základných škôl, a širokú verejnosť. 
Návštevníci si budú môcť bezplatne zmerať 
očný tlak. Meranie očného tlaku je najdôleži-
tejšou prevenciou pred glaukomovým ocho-
rením. „Našim cieľom je poskytnúť verejnosti 
prevenciu pred nezvratným glaukomovým 
ochorením, naučiť  deti správnemu držaniu 
tela a ukázať  konkrétne cvičenia na konkrét-

ne problémy. Celé podujatie bude moderovať 
známy moderátor Michal Novák z Popradu  
a všetci prítomní sa môžu tešiť na malé divadel-
né predstavenie pre deti, cukrovú vatu a rôzne 
drobné darčeky,“ uviedol riaditeľ nemocnice 
Mgr. Miroslav Jaška s tým, že záujemcovia si 
budú môcť prehliadnuť priestory zrenovova-
nej očnej ambulancie a deti  sanitné vozidlo.

Poslaním Všeobecnej nemocnice s polikli-
nikou Levoča je poskytovať zdravotnú sta-
rostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho 
okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy 
a medicíny. „Sme aktívni v rámci prevencie, 
diagnostiky ako i rehabilitácie, čo prispieva ku 
kvalite života obyvateľov. Toto poslanie nemoc-
nica zabezpečuje poskytovaním širokej škály 
služieb v medicínskej a ošetrovateľskej oblasti. 
Dôsledne využíva ľudský potenciál, ako i  mo-
derné prístrojové vybavenie dostupného na 
trhu. Cieľom nás všetkých je také poskytovanie 
služieb, aby nám klient aj po ukončení hospita-
lizácie, resp. ambulantnej liečby, zachoval svoju 
priazeň,“ uzavrel riaditeľ.  (mcá)

Deň otvorených dverí v levočskej nemocnici

V roku 2016 bolo v Pre-
šovskom kraji zaznamena-
ných 854 528 návštevníkov 
ubytovacích zariadení, ktorí 
u nás strávili  2 713 587 nocí 
(priemerne 3,2 noci/návš- 

Návštevnosť najvyššia v histórii Slovenska
Pozitívny trend rastu počtu návštevníkov na Slovensku 

zaznamenal v minulom roku aj Prešovský kraj. 
tevník). V Prešovskom kraji 
ide o najvyššie čísla v histórii 
samostatnej SR. Medziročne 
predstavuje nárast viac ako 
15 percent. Zvýšil sa aj počet 
zahraničných návštevníkov, 

medziročne o vyše 16 per-
cent, pričom spolu ich do 
Prešovského  kraja prišlo 270 
188 a strávili tu v priemere 
tri noci. 

Prešovský kraj naďalej sta-
bilne ostáva tretím najviac 
navštevovaným krajom SR.

REGIÓN
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Dávid porazil Goliáša
Talianskej spotrebiteľskej 

organizácii Altroconsumo‘s 
sa podarilo na súde v Benát-
kach vyhrať v kauze Dieselga-
te. Kolektívna žaloba sa týka 
všetkých áut skupiny VW 
vrátane Audi, Škoda a Seat.

Škandál Dieselgate sa 
týka takmer 650 000 áut len 
na talianskom trhu a spolu  
8 miliónov vozidiel  v Euró-
pe. Rozhodnutie talianskeho 
súdu znie jasne: „Zdá sa, že 
reklamné a marketingové tvr-
denia výrobcu o ekologických 
vlastnostiach automobilov“, 
napísal sudca, „sú v rozpore 
s inštaláciou zariadenia EGR 
schopného znížiť emisie auto-
mobilov počas testov, a zavá-
dzajú tak spotrebiteľov o vlast-
nostiach automobilov.“

Spotrebiteľské organizácie 
plánujú rozšíriť efekt súdne-
ho rozhodnutia z Talianska 
do celej Európy, aby aj naši 
majitelia áut dostali, rovnako 
ako tí americkí, kompenzá-
ciu, ktorá im patrí. 

Rozprávkové postavičky 
vedú deti k obezite

Počet detí s obezitou v pos- 
ledných desaťročiach v ce-
lej Európe rastie raketovým 
tempom a až jedno z troch 
detí má v súčasnosti nadváhu 

alebo je obézne. Podľa Sveto-
vej zdravotníckej organizácie 
vysoký obsah tuku, soli alebo 
cukru, ktoré sú pre detskú 
obezitu typické,  úzko súvisia 
s trhom. Kreslené postavičky 
ako maskoty značiek a licen-
cované mediálne figúry, sú 
kľúčovými marketingovými 
nástrojmi, používanými pot- 
ravinárskymi spoločnosťami 
na prilákanie detí k svojim 
výrobkom, ktoré často ob-
sahujú príliš veľa tuku, soli  
a cukru. Spotrebiteľské orga-
nizácie upozorňujú na nalie-
havú potrebu chrániť spotre-
biteľov v tejto oblasti.

Online predplatné 
dostupné v celej EÚ

Európsky parlament prijal 
zákon, ktorý umožní spot-
rebiteľom pozerať si videá či 
hudbu na internete alebo hrať 
predplatené hry pri cestovaní 
po celej EÚ. Doteraz mali 
spotrebitelia počas svojho 
pobytu v zahraničí často za-
blokovaný prístupu k svojmu, 

v domovskej krajine predpla-
tenému, online obsahu. Eu-
rópski spotrebitelia tak budú 
môcť cestovať do iných krajín 
EÚ na dovolenku, za prácou 
alebo štúdiom a využívať pri 
tom svoje online video či 
hudobné predplatné. Tento 
zákon však zatiaľ pomáha 
len tým spotrebiteľom, kto-
rí už majú prístup k tomuto 
obsahu vo svojej domovskej 
krajine. No spotrebitelia, kto-
rí nie sú spokojní s ponukou  
na odber  napríklad videí 
vo svojej krajine, často stále 
nemajú prístup aj k lepším 
ponukám alebo zaujímavej-
šiemu obsahu zahraničných 
poskytovateľov. Audiovizuál-
ny priemysel tvrdo bojuje za 
to, aby si výhody jednotného 
digitálneho trhu udržal pre 
seba, a nie aby z neho profito-
vali najmä spotrebitelia. ákon  
o cezhraničnej prenosnos-
ti online obsahu nadobud-
ne účinnosť začiatkom roka 
2018, deväť mesiacov po jeho 
uverejnení v Úradnom vest-
níku Európskej únie.

 Petra Vargová

Čo sa varí v spotrebiteľskej kuchyni? 
Ako chránia spotrebiteľov iné krajiny EÚ? 
Ako si môžete pomôcť sami? 

Dozviete sa v  spotrebiteľskom seriáli 
Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (www.
sospotrebitelov.sk).

Spotreba, potreba, a čo nám netreba?

Na pozvanie ministra za-
hraničných vecí a európs- 
kych záležitostí Slovenskej 
republiky Miroslava Lajčáka 
navštívilo Tatranský región  
v dňoch 12. a 13. mája vyše 
40 veľvyslancov akreditova-
ných pre Slovenskú repub-
liku. Diplomati si pozreli 
atraktívne lokality zapísané 
do Zoznamu kultúrneho a 
svetového dedičstva UNE-
SCO a obdivovali aj krásu 
slovenských veľhôr - Vy-
sokých Tatier. Naskytla sa 
im tak jedinečnú príležitosť 
oboznámiť sa priamo v regió-
ne s kultúrnym, historickým  
a hospodárskym bohatstvom 
tohto kraja.

Po prílete na letisko Pop- 

rad-Tatry viedla ich cesta do 
historickej Levoče, kde po 
privítaní na mestskej radnici 
navštívili chrám sv. Jakuba 
so svetoznámym oltárom 
majstra Pavla. Odtiaľ sa pre-
sunuli na Spišský hrad a deň 
zakončili v Tatranskej Lom-
nici. Predstavitelia diploma-
tického zboru ocenili pohos-
tinnosť, ktorej sa im dostalo 
a vyzdvihli aj neskutočnú 
krásu slovenských miest a 
tatranskej prírody.

V príhovore na záver prvé-
ho výjazdového dňa minister 
zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí Miroslav 
Lajčák vyjadril želanie, aby 
si aj v budúcnosti veľvyslanci 
vybrali tento kút Slovenska 

za turistickú destináciu pre 
pobyt s rodinou a priateľmi.

Druhý deň privítali veľvys- 
lancov v plnej kráse Vysoké 
Tatry. Zážitkom pre nich bol 
najmä výlet kabinkovou la-
novkou zo Skalnatého plesa 
na Lomnický štít, ale očare-
ní boli aj panorámou Tatier, 
ktorú mohli neskôr sledovať 
zo Štrbského plesa.

Mnohí ocenili vysokú úro-
veň turistickej infraštruktúry 
a služieb cestovného ruchu. 
A to je aj jedným zo zmyslov 
tejto aktivity Ministerstva 
zahraničných vecí a európs- 
kych záležitostí SR: priblí-
žiť Slovensko ako krajinu,  
v ktorej dovolenkovať, ale aj 
investovať sa oplatí.  (mzv)

Očarení krásou nášho regiónu
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Vďaka jasnej vízií, pracovi-
tosti, ale aj odvážnym a správ-
nym rozhodnutiam sa pos- 
tupne malý autoservis, ktorý 
sídlil v Eurocampe FICC Tat-
ranská Lomnica, začal meniť 
na prosperujúcu spoločnosť. 
Z najprv prenajatých priesto-
rov v Poprade sa v roku 2005 
presťahovali do vlastného, 
novopostaveného autosaló-
nu Renault s mechanickým 
a karosárskym servisom. Už 
o rok neskôr sa premenovali 
na spoločnosť EUROCAMP, 
pretože ich zákazníci ich aj 
po viac ako desiatich rokoch 

EUROCAMP oslavoval,  predstavili nový model Renault Koleos
Príbeh dnes už známej popradskej spoločnosti EU-

ROCAMP, ktorú ale väčšina z nás pozná ako autoservis  
a autosalón predajcu vozidiel Renault, začali písať Daniel 
Kuruc, Jaroslav Renner a Vladimír Prelich pred 25 rokmi. 
Len necelé tri mesiace po zápise spoločnosti do obchodné-
ho registra, začali spolupracovať s Deutsche Renault. Stali 
sa tak oficiálnym predajcom a servisom motorových vozi-
diel značky Renault v regióne Poprad – Tatry.

stále považovali za autoservis 
EUROCAMP. 

Na názvoch spoločnosti ale 
vôbec nezáleží. Dôležité je, 
že majitelia tejto firmy sa ani 
po štvrťstoročí nespreneverili 
tomu, čo ich charakterizova-
lo – vysokej kvalite, profe-
sionalite a ústretovosti. Len 
vlastné sily, um, rozširovanie 
a zlepšovanie kvality služieb 
zaručovali spokojných zákaz-
níkov, ale aj zamestnancov.  
V roku 2011, po vybudova-
ní samostatnej lakovne, sa 
splnením náročných pod-
mienok importéra stali kon-

cesionármi spoločnosti Re-
nault Slovensko pre územie 
Poprad, Spišská Nová Ves, 
Levoča, Stará Ľubovňa, Bar-
dejov, Svidník a Stropkov.  

Spokojní zákazníci, ale aj 
zamestnanci spoločnosti EU-
ROCAMP, začiatkom mája 
spoločne oslávili štvrťstoroč-
nicu v priestoroch autosaló-
nu Renault. 

„Udržať stabilnú a prospe-
rujúcu firmu na trhu 25 rokov 
si zaslúži obdiv a určite aj naše 
uznanie,“ odznelo, okrem 
iného, z úst moderátorky po-
čas slávnostného večera. 

Daniel Kuruc, konateľ spo-
ločnosti, poďakoval všetkým, 
ktorí prijali pozvanie na túto 
firemnú oslavu a spolu s obo-
ma spoločníkmi Jaroslavom 
Rennerom a Vladimírom 
Prelichom, predstavil začiat-
ky firmy. 

„V roku 1979 sme spoločne 
otvorili autoservis v Eurocam-
pe v Tatranskej Lomnici, pod 
národným podnikom Moto-
trans Banská Bystrica. Áno, je 
to už 38 rokov, počas ktorých 
pracujeme spolu,“ povedal 
Daniel Kuruc a pokračo-
val históriou firmy, v ktorej 
dodnes pracujú spoločne.  
V závere vystúpenia poďa-
koval zamestnancom spoloč-
nosti, ale aj svojej manželke, 
Márii Kurucovej, ktorá „strá-
žila naše účtovníctvo a robila 
všetko preto, aby sme nároč-
né investície finančne ustáli.“ 
Okrem 25. výročia založenia 
spoločnosti Daniel Kuruc 

nezabudol ani na súkromné 
výročie. „V nedeľu, 30. apríla, 
uplynulo štyridsať rokov, čo 
ma sprevádza životom moja 
manželka Mária. Za to jej 
patrí veľké ďakujem,“ povedal 
D. Kuruc a manželke odovz- 
dal veľkú kyticu. 

Počas večera bola v Pop- 
rade, v slovenskej predpre-
miére, predstavená novinka 
– vozidlo Renault Koleos. 
Na novom modeli Koleos 
klienti obdivovali skvele vy-
vážené proporcie, dynamické 
a zmyselné tvary, dokonalé 
línie karosérie. Nový Renault 
Koleos prekvapuje odvahou 
expresívneho dizajnu a vý-
razným štýlom. Ušľachtilé 
materiály a najvyššia kvalita 
prevedenia umožňuje plne 
pocítiť pohodlie rafinova-
ného interiéru. Ambientné 
osvetlenie s možnosťou vý-
beru farby, panoramatické 
strešné okno, multimediálny 
systém a unikátny audio sys-
tém BOSE® na vás zapôsobí 
vo veľkom štýle. Vďaka výške 
a rozmerom pôsobí veľký a v 
hierarchii automobilky bude 

tým najväčším automobilom.
Ako už býva zvykom  

v spoločnosti EUROCAMP,  
v rámci kultúrneho programu 
dostávajú príležitosť na svoju 
prezentáciu mladí umelci, 
žiaci i folklóristi z regiónu. 
Občerstvenie pripravili žiaci 
Súkromnej strednej odbornej 
školy Poprad, pre ktorých to 
boli praktické maturity (mi-

mochodom, zvládli ich vý-
borne), zaspievala Dominika 
Gorecká a tanečníci z klubu 
Vagonár Poprad. Nechýbali 
ani telesne postihnutí žiaci 
zo Spojenej školy Dominika 
Tatarku v Poprade, ktorí pri-
pravili prepracovaný tanec na 
vozíčkoch, zaspievali i zatan-
covali, za čo zožali veľký po-
tlesk prítomných.  (red)
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UEC MTB 
MARATHON

HORAL 
ELIMINATOR 

www.horal.sk

20172017
ŠKODA HORAL 
        MTB MARATHON

ak chceš zažiť pravé vysokohorské preteky

ŠKODA
HORAL HORAL 

JUNIOR 
MTB  

MARATHON

Na námestí Sv. Egídia  
v Poprade sa uskutočia 
divácky atraktívne 
prvé mestské preteky 
MTB ELIMINATOR  
na  Slovensku.

Svit - Poprad - Slovakia, 11. - 13. August 2017

12. 8. 2017 13. 8. 2017 13. 8. 201711. 8. 2017
Otvorené preteky pre 
každého. Z piatich trás 
si vyberie každý.

Majstrovstvá Európy  
v MTB maratóne mužov 
aj žien pre všetky kate-
górie ELITE aj MASTERS

HORAL JUNIOR  
- DETSKÁ TOUR  
PETRA SAGANA  
- veľké preteky  
pre malých pretekárov  
vo Svite pri Kolibe

V máji si každoročne pripomíname Európsky deň mela-
nómu. Pri tejto príležitosti sú organizované rôzne podujatia 
zamerané na preventívne vyšetrenia kože, zvýšenie informo-
vanosti verejnosti o možnom nebezpečenstve materských 
znamienok, vplyve slnečného žiarenia na vznik rakoviny 
kože a priblíženie práce dermatovenerológov.

Výskyt nádorových premien pigmentových névov, ale  
i iných kožných zmien za ostatné roky prudko stúpa. Zák-
ladom liečby sú však včasný záchyt a dostatočne radikálna 
chirurgická intervencia.

Melanóm však nevzniká iba v máji, môže sa vyskytnúť  
u každého z nás v priebehu celého roka. Preventívne vyšet-
renie znamienok je 
vhodné absolvovať 
1-krát ročne a je 
hradené z verejné-
ho zdravotného po-
istenia. Môžete tak 
urobiť kedykoľvek 
v Dermatovenero-
logickej ambulancii 
(kožná) na prízemí 
pavilónu kožného 
stacionára  http://
www.nemocni-
capp.sk/?cat=62

Preventívne vyšetrenia znamienok

Lego Deň otcov
V sobotu 10. júna od 14. h 

do 18. h je v Legovni, na Po-
pradskom nábreží 17, pripra-
vený bohatý program plný 
legoaktivít. Na deti i rodičov 
čaká 35 kg kociek LEGO, 
vzdelávanie Brick by Brick, 
lego hokej  a lego minigolf, 
maskot Legopanáčik, lego 
bludisko a lego mikádo. Káva 
pre oteckov je zadarmo. Re-
zervácie info@legovnask, ale-
bo č .t.:.0948 60 43 43. Počet 
miest je limitovaný.

Okresný úrad Poprad 
oznamuje širokej 

verejnosti, že v termíne  
od 12. 6. - 16. 6. 2017 

sa uskutoční sťahovanie 
katastrálneho odboru, 

sídliaceho na ulici Joliota 
Curie 3 v Poprade, 

do nových priestorov.
Dňa 16. 6. 2017 (piatok) 

nebude katastrálny 
odbor zabezpečovať 

vybavovanie stránok.
Od 19. 6. 2017 (ponde-

lok) bude katastrálny 
odbor Okresného úradu 

Poprad prístupný 
občanom 

v nových priestoroch 
- v budove Okresného 
úradu Poprad na ulici 

Nábrežie 
Jána Pavla II. 16 

(vchod od obchodného 
domu Prior).

OZNAM
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Hráči vo farbách Svitu z MhbK Lords Ball Svit, bronzoví medailisti na Slovenskom pohári.

Lords Ball Svit vybojovali bronz 
na Slovenskom pohári U18

Na martinskom zimnom 
štadióne sa počas májového 
víkendu (13. - 14. 5.) usku-
točnil prestížny hokejbalo-
vý turnaj, Slovenský pohár 
– Mamut cup U18, za účasti 
ôsmich družstiev, medzi kto-
rými mal zastúpenie i svitský 
hokejbalový tím MhbK Lords 
Ball Svit. 

Hráči vo farbách Svitu po 
minuloročnom triumfe a ti-
tule v kategórii do 16 rokov  
v Pruskom si v Martine tento-
krát zahrali o kategóriu vyššie 
do 18 rokov. 

V základnej skupine si v 
úvodnom zápase s družstvom 
Nitra Foxes pripísali remí-
zu za nerozhodný výsledok 
1:1, v zápase, v ktorom sú-
pera často zovreli v ich ob-
rannom pásme, avšak svoju 
výraznú prevahu nedokázali 
viac strelecky zúžitkovať vo 
svoj prospech. V ďalšom po-
radí si Sviťania zmerali sily  
s vrútockým tímom HBK 

Kometa Vrútky. V ťažkom zá-
pase, kde vrútockí hráči hrali 
rýchly, kombinačný hokej-
bal, takmer všetko na jeden 
dotyk, sa ťažko presadzovali  
a tentokrát podľahli pomerom 
2:4. Základnú skupinu uza-
tvárali zápasom s družstvom 
L2 Hockey Gajary Flames, 
ktorý sa niesol dlho vo vyrov-
nanom duchu, čo dokazovala 
i bezgólová remíza v prvom 
dejstve. Rozhodlo sa až v po-
sledných desiatich minútach, 
keď po strelených góloch po 
oboch stranách svitskí hráči v 
závere pridali ešte dva rýchle 
góly a rozhodli tak o svojom 
víťazstve výsledkom 3:1. 

Vo štvrťfinále sa stretli  
s družstvom HBC DT Po-
važská Bystrica, v ktorom 
hráči z Lods Ball lepšie za-
bojovali a vyhrali tak výsled-
kom 3:0. V semifinálovom 
dueli Sviťania opäť natrafili 
na KometuVrútky. V ťažkom 
zápase s dobre rozbehnutými 

vrútočanmi sa veľmi ťažko 
presadzovalo. Svitskí hráči sa  
v druhej časti zápasu snažili 
o zvrátenie tesného jednogó-
lového náskoku Vrútok, no 
tentokrát to na rýchlych vrú-
tockých zakončovateľov ne-
stačilo a semifinálový zápas 
prehrali pomerom 0:4. Hrá-
čov vo farbách Svitu tak čakal 
zápas o 3. miesto. Druhý se-
mifinálový zápas medzi HBC 
Ducks Košice a Nitra Foxes, 
ktorý skončil víťazstvom 
Košičanov 3:2 po samostat-
ných nájazdoch, rozhodol  
o nitrianskych súperov pre 
boj o bronz. Duel o medailu 
a tretiu priečku medzi MhbK 
Lords Ball Svit a Nitra Fo-
xes poznačili ubúdajúce sily  
z náročných predchádzajú-
cich zápasov na oboch stra-
nách. Viac z hry mali predsa 
len svitskí hráči, ktorí úspeš-
ne zakončili  v prvej časti hry 
a tesný jednogólový výsledok 
udržali až do konca zápasu. 

Hráčí vo svitských farbách 
z MhbK Lords Ball na Slo-
venskom pohári – Mamut 
cupe U18 v silne obsadenom 
turnaji obsadili tak 3. miesto 
a získali tak cenný bronz. Vo 
finálom zápase HBC Ducks 
Košice – HBK Kometa Vrút-
ky vrútockí hráči prevalcovali 
košický Ducks pomerom 0:5.

Konečné poradie
1. HBK Kometa Vrút-

ky, 2. HBC Ducks Košice,  
3. MHbK Lords Ball Svit,  
4. Nitra Foxes, 5. HBC Doub-
le Team Považská Bystri-
ca, 6. HBK Adler Trebišov,  
7. L2 Hockey Gajary Flames. 
Najlepším brankárom tur-
naja bol vyhodnotený Adam 
Jahoda z MHbK Lords Ball 
Svit, najlepším obrancom 
Matúš Horváth z HBC Ducks 
Košice, najlepším útočníkom 
Martin Majerík z Nitra Fo-
xes, najužitočnejším hráčom 
Patrik Richter z HBK Kometa 
Vrútky.  (lkz)

48. stretnutie Turistických oddielov mládeže (TOM KST) 
sa uskutoční na Duchonke v okrese Topolčany v dňoch  
4. 7. - 9. 7. súčasne so 64. Slovenským letným zrazom turistov  
a 2. Medzinárodným zrazom turistov V4, zo Slovenska, Česka 
Maďarska a Poľska. Zraz bude v retro štýle, v rekreačnej ob-
lasti Duchonka, ktorej centrom je rovnomenná vodná nádrž 
obkolesená lesoparkom. Ubytovacie kapacity v chatkách, pen-
ziónoch a stanovom tábore sú roztrúsené dokola a pospájané 
cestičkami a chodníčkami.

Program letného zrazu TOM KST na Duchonke:
Utorok 4. júla
Prezentácia TOM (detí do 15 rokov a mládeže do 26 rokov) 

Retro Terasa a ubytovanie.
Streda 5. júla
Klub Slovenských turistov Kamarát Uhrovec, v rámci or-

ganizácie Celoslovenského letného zrazu a Medzinárodného 
zrazu turistov na Duchonke pripravil Turistickým oddielom 
mládeže celodenný výlet TOM do Uhrovca s veľmi zaujíma-
vým programom. Okrem iného sú naplánované prehliadky 
obecného Uhrovského múzea (ľudové tradície, povstalecký 
odboj v SNP, vzácne uhrovské sklo, paličkáreň a iné), ale aj 
prehliadka rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dub-
čeka, ale aj výstup na zrúcaniny Uhrovského hradu, pešia túra 
ponad hrad cez Zrubiská až na Jankov vŕšok , prehliadka pa-
mätníka padlým v II. sv. vojne a partizánskych bunkrov.  

V podvečer sú pripravené športové súťaže a večer spoločný 
táborák spojený s opekačkou.

Štvrtok 6. júla
Detí a mládež sa vyberú na túry, alebo budú mať voľný 

program, odpoludnia sa budú prezentovať turisti v rámci  Re-
tro Terasa Duchonka, večer je na programe vystúpenie fol-
klórneho súboru Drienovec z Bánoviec.

O 19.10 je oficiálne otvorenie zrazu za účasti turistov  
z krajín V4 – Česka, Poľska a Maďarska a ľudová zábava.

Piatok 7. júla
Prezentácia Retro Terasy a odchod na túry. 
Večer je pripravené predstavenie Perinbaba v podaní súboru 

„DIVALLO Tesáre“ a nočný pochod z Topoľčianskeho hradu 
na Duchonku (4 km) + diskotéka v súkromnom zariadení 
Hrádza.

Sobota 8. júla
Prezentácia Retro Terasy a odchod na túry, večer koncert 

folkových a country kapiel, country zábava so skupinou Poho-
da a pesničkovanie s gitarami pri táboráku v blízkosti pódia.

Nedeľa 9. júla - ukončenie zrazu, individuálny turistický 
program.

V rámci zrazu sú pripravené tri pešie trasy a dve cyklotrasy 
so sprievodcom. 

Na letný zraz TOM (deti a mládež) sa je možné prihlásiť 
do 15. 6. na duchonka2017.rrkstto.sk/tom, dospelí na http://
duchonka2017.rrkstto.sk/booking. Bližšie informácie TOM 
(deti a mládež) ladislavkz19@gmail.com, dospelí jancekpalo@
azet.sk. 

Turisti sa stretnú na Duchonke

V nedeľu 28. mája sa  
na Športovom štadióne ŠK 
Štrba uskutočnil Deň detí  
a športu a už 32. ročník be-
žeckej štafety 100x1000 met-
rov, v ktorom sa zúčastnilo 
rekordných 315 bežcov od 
najmenších detí v kočíkoch 
až po skúsených športovcov 
vo veteránskom veku. Do 
súťaženia sa zapojilo aj 49 
rodín.

Každý, kto odbehol bežec-
kú štafetu, získal účastnícky 
list s časom a fotografiami 
úspešných športovcov, ktorí 
prišli pozdraviť účastníkov, 
suvenír s logom poduja-
tia a kampane Move Week  

V Štrbe úspešne oslávili Deň detí a športu

i drobnú sladkosť a ovocie od 
partnerov.

Podujatie otvorili staros-
ta obce Štrba Michal Sýkora  
a zakladateľ bežeckej štafety 
Michal Šerfel zo Športového 
klubu Štrba. V úvode podu-
jatia pozdravila účastníkov 
aj špičková slovenská lyžiar-
ka Veronika Velez Zuzulová, 
ktorá spolu s biatlonistom 
Martinom Otčenášom, pod-
predsedníčkou Klubu olym-
pionikov Vysoké Tatry An-
nou Pasiarovou a Ľubomírou 
Iľanovskou riaditeľkou ZŠ  
v Štrbe rozbehli ako prví 
bežeckú štafetu, ktorá od 
deviatej rána pokračova-

la nepretržite až do polud-
nia. Postupne sa pridali 
aj juniorskí reprezentan-
ti v behu na lyžiach Aneta 
Smerčiaková a Ján Mikuš  
a domáci viacnásobný majs- 
ter sveta v kickboxe Pavol 
Garaj. O rýchlostnom lyžova-
ní - speedski porozprával Mi-
chal Bekeš. Známi športovci 
venovali v autogramiáde 
účastníkom pamätný podpis 
a odovzdali ceny víťazom.

Názov štafety 100x1 000 
metrov pochádza z minu-
losti, kedy sa organizátori 
snažili zapojiť aspoň 100 
bežcov, ktorí odbehnú svoj 1 
000 metrový úsek. Bežecká 
štafeta nemá pretekár-
sky charakter, cieľový 
počet bežcov je každý 
rok viacnásobné preko-
návaný, ale čas každého 
z 315 bežcov bol zazna-
menaný a prví traja bežci 
vo svojich kategóriách 
získali zaujímavé ceny. 
Najrýchlejším bežcom 
bol Martin Škvarenina  
s časom 3:36,3. Podu- 
jatia sa každoročne zú-
častňujú aj deti z dets- 
kých domovov. Tento 
rok to bolo 45 detí z dets- 
kého domova v Liptov-
skom Hrádku.

Preteky sú súčasťou ka-
lendára bežeckých pod-
ujat í  Tatr y  v  pohy be  
a druhýkrát sú zaradené do 
európskej kampane MOVE 
Week (Týždeň v pohybe), 
ktorá prebieha v dňoch 29. 
mája - 4. júna 2017. Je za-
meraná na rozvoj fyzických 
aktivít. Jej vyhlasovateľom 
je Medzinárodná asociácia 
športu a kultúry (ISCA), 
ktorá sa usiluje prostredníct- 
vom celoročného progra-
mu NowWeMove zapojiť 
do roku 2020 do športu  
a fyzických aktivít viac ako 
100 miliónov Európanov. 
Medzi ambasádormi projek-

tu je aj riaditeľka ZŠ Štrba  
a olympionička zo Štrby Ľu-
bomíra Iľanovská.

Popri behaní si deti mohli 
svoju šikovnosť vyskúšať  
v rôznych súťažných disciplí-
nach, zaskákať si v nafuko-
vacom hrade alebo zajazdiť 
na elektrických autíčkach. 
Športcentrum Sloník RYJA 
ponúklo trampolíny pre cvi-
čenie - Jumping a k dispozí-
cii boli stánky s občerstve-
ním, balónmi a suvenírmi.

Žiaci základných škôl sú-
ťažili aj vo futbalovom tur-
naji. Víťazmi sa stali deti  
z detského domova v Liptov-
skom Hrádku pred žiakmi  
z Liptovskej Tepličky a do-

mácim družstvom ZŠ Štrba.
Štafetu každoročne organi-

zuje Obec Štrba, rozhodco-
via ŠK Štrba, Základná škola  
v Štrbe a Olympijský klub 
Vysoké Tatry. Snahou všet-
kých organizátorov je budo-
vať u detí, ale aj dospelých 
vzťah k športu, pravidelnému 
pohybu a šíreniu myšlienok 
olympizmu. Dobrovoľní or-
ganizátori zo Štrby dlhoroč-
ne podporujú rozvoj špor-
tu v regióne a okrem tohto 
podujatia organizujú najmä 
preteky v behu na lyžiach a 
spolupracujú na prípravách  
40. ročníka Malého štrbské-
ho maratónu, ktorý sa usku-
toční 9. júla 2017 v centre 
obce Štrba. Matúš Jančík
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Nepatrný rozdiel 0,7 se-
kundy určil po 101 ostrých 
kilometroch rýchlostných 
skúšok víťaza 44. ročníka 
Rallye Tatry 2017, tretej sú-
ťaže tohtoročného seriálu 
Majstrovstiev Slovenska  
v rally. Z víťazstva sa raduje 
posádka Rufa Sport v zlože-
ní Grzegorz Grzyb/Boguslav 
Browinski na vozidle Škoda 
Fabia R5. Pre poľského jazd-
ca ide o tretiu výhru pod Tat-
rami, keď nadviazal na pred-
chádzajúce výhry v rokoch 
2008 a 2015.

Na druhom mieste skonči-
la Slovensko-česká posádka 
Martin Koči/Filip Schová-
nek (Škoda Fabia R5) z tímu 
Styllex motorsport, ktorá 
sa dostala do vedenia v slo-
venskom šampionáte. Tretiu 
priečku vybojovali obhajco-
via minuloročného víťazstva 
Tomáš Ondrej/Adam Gö-
möri na vozidle Škoda Fabia 
WRC, keď na víťazného Gr-
zyba stratili 15 sekúnd.

Aktuálny ročník Rallye 
Tatry mal úspešný priebeh 
a počas dvoch dní ju sledo-
vali tisíce divákov. Poľský 
jazdec sa dostal do vedenia 
po druhej rýchlostnej skúške 
a vedúcu pozíciu neopustil 
až do konca súťaže. „Som 
veľmi rád, že sa nám poda-
rilo vyhrať a získať hetrik. 
Na autogramiáde som sedel 
vedľa Lea Pavlíka, ktorý tu 
tiež trikrát vyhral. Našťastie 
ešte nie som taký starý, 
možno ho ešte prekonám. 
Na predchádzajúcich dvoch 
podujatiach prebiehajúcej 
sezóny sme mali tento rok 
smolu alebo nejaké problé-
my. Konečne sa to zlomilo  
a vyhrali sme. Bitka o titul je 
stále otvorená a konkurencia 
veľká, do ďalších pretekov to 
bude náročné. Vyhrali sme 
o malý časový rozdiel, čo je 
veľké šťastie, ale taká je rely,“ 
povedal sympatický poľský 
jazdec.

Krok s ním držal najmä 
Martin Koči a bol to drama-
tický súboj až do posledného 
metra záverečnej rýchlostnej 
skúšky v Bystrom. Nakoniec 
o víťazovi rozhodlo len 0,7 

Grzegorz Grzyb po tretí raz víťazom Rallye Tatry!

sekundy. „Bola to pre nás veľ-
mi dobrá súťaž a veľmi sme si 
ju užili. Každopádne časový 
rozdiel veľmi mrzí. Berieme 
to pozitívne hlavne z pohľadu 
získaných bodov. Získali sme 
veľa bodov do šampionátu,  
z čoho mám radosť, priebežne 
sme na prvej priečke. Skúšky 
tu boli náročné, ale zároveň 
krásne. Myslím, že z úvod-
ných troch súťaží majstrovs- 
tiev Slovenska bola Rallye 
Tatry jednoznačne najťažšia. 
Sú to dvojdňové preteky, tak-
že je to únavné a rád si pred 
ďalšou súťažou oddýchnem,“ 
povedal Martin Koči v cieli.

O čelné priečky bojoval aj 
Tomáš Ondrej, po mestskom 
nočnom okruhu preskočil 
úradujúceho slovenského 
šampióna Pavla Valouška 
(Ford Fiesta R5) z Českej re-
publiky. Populárny „Srnka“ 
začal sťahovať počas sobot-
ňajšieho dopoludnia stratu,  
z bronzovej pozície sa však 
neodpútal. „Teší ma, že sme 
aj napriek všetkým problé-
mom obsadili tretiu prieč-
ku.  Sklamaní sme hlavne  
z prvého dňa, pretože sa nám 
nedarilo a tam sme nabrali 
18 sekundovú stratu. Druhý 
deň už bol fajn. Keby nebolo 
úvodného dňa, tak by sme bo-
jovali aj o celkové víťazstvo. 
Dúfam, že sa nám podarí 
ďalšia súťaž v Hustopečiach 
a dokončíme s týmto autom 
celú sezónu,“ upresnil Tomáš 
Ondrej.

Štvrtý skončil Pavel Valou- 
šek, ktorý sa v piatok boril 
s problémami bŕzd, piaty 

došiel Mattias Adielsson zo 
Švédska a šiesty Vlastimil 
Majerčák (všetci Ford Fiesta 
R5). Náročnú súťaž dokonči-
lo v rámci slovenského šam-
pionátu 33 posádok z pô-
vodného počtu 49 na štarte. 
Z popredných posádok kvôli 
technickým problémom ne-
dokončili preteky Peter Deák 
(Mitsubishi Lancer EVO IX) 
a Tomáš Fusko (Peugeot 208 
VTI R2). Najrýchlejšiu dvoj-
kolku mal Slawomir Stry-
chalski z Poľska na vozidle 
Nissan 350Z, domáci To-
máš Fusko odstúpil v závere 
súťaže kvôli odpadnutému 
kolesu.

Rallye Tatry boli aj dru- 
hým dielom Tatransko-
-Valašského pohára v ral-
ly, ktorý začal pri Valašskej 
rally vo Valašskom Meziříčí.  
Z víťazstva sa teší česká po-
sádka Lukáš Matěna/Lukáš 
Hlaváč, druhá skončila Slo-
vensko-česká dvojica Ri-
chard Pravda/Ondřej Krajča 
(všetci Mitsubishi Lancer 
EVO IX) a tretia ďalšia česká 
dvojica Jiří Pohlídal/Vladi-
mír Machoň (Nissan Micra).

Konečné poradie 
do 10. miesta

44. RALLYE TATRY 2017 
1 .  Gr z y b / Brow i n sk i 

(POL, Škoda Fabia R5) 
52:32,4 min

2. Koči/Schovánek (SVK/
CZE, Škoda Fabia R5) + 0,7 s

3. Ondrej/Gömöri (SVK, 
Škoda Fabia WRC) + 15,0 s

4. Valoušek/Havelková 
(CZE, Ford Fiesta R5) + 42,7 s 

5. Adielsson/Johansson 
(SWE, Ford Fiesta R5) + 
1:06,7 min 

6. Majerčák/Vejačková 
(SVK, Ford Fiesta R5) + 
1:15,4 min

7. Drotár/Plachý (SVK/
CZE, Škoda Fabia R5) + 
2:44,9 min

8.  Ku ku čk a/Ve jačk a 
(SVK, Ford Fiesta R5) + 
3:07,6 min

9. Gavlák/Horniaček 
(SVK, Mitsubishi Lancer 
EVO IX) + 3:23,9 min

10. Német/Szegö (HUN, 
Ford Fiesta R5) + 4:43,1 min

Mattias Adielsson (Ford 
Fiesta R5, štartové číslo 4):

„Sme veľmi spokojní s výs- 
ledkom. Celú súťaž sme sa 
zlepšovali a museli sme zvý-
šiť tempo. Na konci sme boli 
blízko Pavlovi Valouškovi, čo 
nie je zlé. Sme tu pre zbiera-
nie skúseností, nie aby sme 
robili hlúpe chyby a to sa nám 
podarilo.“

Vlastimil Majerčák (Ford 
Fiesta R5, štartové číslo 5):

„Celkovo sme spokojní. 
Pred nami je to našliapnu-
té a za nami priepasť jeden  
a pol minúty. Celú dobu sme 
sa preťahovali s Adielsso-
nom o desatinky, len na dl-
hej skúške Hnilec sme stratili 
viac, pretože sa nám prehriali 
pneumatiky a nedarilo sa 
nám v celej RS udržať rýchle 
tempo.“

Tomáš Kukučka (Ford 
Fiesta R5, štartové číslo 8):

„Škoda, že sme sa spamäta-
li až dnes popoludní. V piatok 
sme mali technické problémy 
a dnes dopoludnia som mal 
problém s hlavou. Necítil som 
sa dobre a autu som neveril, 
tak som zbytočne skoro brzdil 
a strácal veľa času. Až popo-
ludní som sa znovu skoncen-
troval a povedal si, že musím 
zabrať, ale takú stratu som už 
nemohol stiahnuť.“ 

Igor Drotár (Škoda Fabia 
R5, štartové číslo 9):

„Od prvej RS až do cieľa 
sme boli na 7. pozícii, to je 
paráda. Na ďalších súťažiach 
to bude lepšie a lepšie, postup-
ne sa zoznamujeme s autom  
i spolujazdcom a už to začína 
byť dobré. Len včera som ne-
jako nebol vo svojej koži.“

László Német (Ford Fiesta 
R5, štartové číslo 11):

„Viac-menej som s výs- 
ledkom spokojný, ale bohu-
žiaľ, na dlhej RS Hnilec pri 

druhých prejazdoch sme od 
druhého kilometra išli bez 
posilňovača riadenia, bolo to 
náročné, ale sme v cieli a sme 
šťastní.“

Peter Gavlák (Mitsubishi 
Lancer EVO IX, štartovné 
číslo 12):

„Vyhrali sme v našej trie-
de, tak musíme byť spokojní. 
Musím tiež pochváliť súperov, 
pretože išli veľmi rýchlo. Vče-
ra nám vyšli prvé dve skúšky, 
rozbehli sme sa v dobrom 
tempe, technika nás podr-
žala a celkovo to bolo všetko  
v poriadku“

Lukáš Matěna (Mitsubishi 
Lancer EVO IX, štartovné 
číslo 17):

„Zúčastnili sme sa Tatran-
sko-valašského pohára, kto-
rý sme celkovo vyhrali. Je to 
príjemné spestrenie, je dob-
ré, že niekto robí aj niečo iné  
a neobvyklé navyše. Žiaľ ,ne-
priviedlo to viac slovenských 
jazdcov do Česka a naopak, 
ale som rád, že sme zvíťazili. 
Na Rallye Tatry sme v triede 
skončili druhí, lebo na do-
máceho Petera Gavláka sme 
nemali, ten išiel inú úroveň 
proti zvyšku.“

Súťaž ponúkla návštevní-
kom Popradu okrem skve-
lých výkonov súťažných 
posádok priamo na trati aj 
bohatý sprievodný program. 
V priestoroch Domu kul-
túry v Poprade bude do  
5. júna nainštalovaná výsta-
va najlepších žiackych prác 
výtvarnej súťaže vyhlásenej 
mestom Poprad na tému 
Nakresli Rallye. Slovenská 
pošta pri príležitosti kona-
nia Rallye Tatry vyrobila 
pečiatku, ktorú v deň štartu 
pretekov pošta používala na 
pečiatkovanie bežných zásie-
lok. Pečiatku, po konzultácii 
s popradským filatelistom 
Rastislavom Ovšonkom, na-
vrhol zamestnanec Slovens- 

kej pošty Adrián Ferda.  
V minulosti bola príleži-
tostná pečiatka pravidelnou 
súčasťou Rallye Tatry, slúžila 
na propagáciu akcie podob-
ne ako v tomto roku, pričom 
prvýkrát bola k dispozícii už 
v roku 1971. 

V predvečer štartu sa 
uskutočnila veľká autogra-
miáda popredných posádok 
slovenských šampionátov  
a bývalého majstra sveta Sti-
ga Blomqvista v priestoroch 
Obchodného centra Forum 
a program vyvrcholil počas 
samotnej rely vystúpením 
kapiel Smola a Hrušky a Bon 
Jovi Revival. 

Hlavnou hviezdou tohto-
ročnej tatranskej rely bol 
švédsky jazdec Stig Blomq-
vist, majster sveta z roku 
1984. Okrem Blomqvista 
rozdal podpisy i trojnásobný 
víťaz Rallye Tatry Leo Pavlík, 
ktorý sa zapísal nezmazateľ-
ným písmom do histórie čes-
koslovenského motoršportu. 
Rodák z Kdyně sa stal päťná-
sobným majstrom Českoslo-
venska a v Poprade predsta-
vil svoju knihu s názvom Od 
škodovky po quattro.

Na 44. ročníku pretekov 
sa predstavila aj desiatka 
podtatranských posádok. 
Žiaľ, nie všetci pre technic-
ké problémy došli do cieľa. 
Najlepší bol Emil Horniaček, 
víťaz triedy 3 a v absolútnom 
hodnotení skončil na výbor-
nom 9. mieste. Druhú prieč-
ku v triede 11 a celkovo de-
vätnásta skončila poprads- 
ká posádka Kovács/Kišidaj  
a pohár za druhé miesto v trie-
de RP 3 získala bratská dvo-
jica Michal a Jozef Vallušovci  
z Popradu. 

Do cieľa došla a množ-
stvo cenných skúseností  
v rallyškole získala dvojica 
Pitoňák/Madajová. 

 Slavo Petrus 

Stig Blomqvist.

Štart na Námestí sv. Egídia lemovali stovky divákov. 

Grzyb/Browinski na rýchlostnej skúške Spišské Bystré - Poprad. Popradská dvojica Olšavský/Krišáková v servise.


