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Ceny mesta Svit si z rúk primátora prevzali aj basketbalové legendy (zľava Ing. Rudolf Vraniak, Imrich  
Kočík a Ing. Ivan Preisler.   Snímka: P. Kostka

Ceny mesta Svit aj pre basketbalové legendy
Posledný júnový víkend sa aj 

tento rok niesol v znamení osláv 
Dní mesta Svit, ktorými vyvrcholili 
sprievodné akcie počas predchá-
dzajúceho týždňa. Novinkou bolo 
ich spojenie s tretím ročníkom 
komunitného festivalu SVIT.kom. 
Ako tradične, Dní mesta odštar-
tovali slávnostným odovzdávaním 
Cien mesta a Cien primátora mesta 
v piatok podvečer v Dome kultúry 
vo Svite. 

Cenu mesta Svit pri príležitosti 
70. výročia založenia Basketbalo-
vého klubu Iskra Svit, za športové 
úspechy a reprezentáciu mesta Svit 
v basketbale prevzal kolektív klu-
bu. Cena mesta patrila i svitským 
basketbalovým legendám Ing. Ru-
dolfovi Vraniakovi za významnú 
celoživotnú športovú a trénerskú 
činnosť, rozvoj basketbalu v meste 
a reprezentáciu mesta Svit v bas-
ketbale. Cenu mesta získal aj Im-
rich Kočík za celoživotnú športovú  
a trénerskú činnosť, významný prí-
nos k rozvoju basketbalu a športu 
v meste Svit, rovnako ako ďalšia le-
genda Ing. Ivan Preisler. 

 Pokračovanie na 2. strane

Komisia športu a mládeže pri 
OcZ Batizovce vyhlásila 6. ročník 
súťaže O najlepšie batizovské pi-
rohy. Obľúbené hobby kuchárok  
a kuchárov, varenie tradičných ba-
tizovských pirohov, ktoré sú plnené 
zemiakmi, posýpané slaným tva-
rohom a škvarkami, sa uskutoční  
15. júla so začiatkom o 9. h. Stoly  
a kotlíky si súťažiace 4-členné družst- 
va rozložia v parku pri hoteli Guľa. 

Tanier so šiestimi kusmi tej-
to tradičnej batizovskej špeciality 
bude posudzovať porota, zložená z 
profesionálnych kuchárov a domá-
cich štamgastov, ktorí budú hodno-
tiť nielen čas prípravy, ale aj vzhľad, 
spôsob prípravy a predovšetkým 
chuť pirohov. 

Ako sme sa dozvedeli, organi-
zátorom súťaže nepôjde ani tak  
o samotnú súťaživosť družstiev, 
veď tie najchutnejšie pirohy varia  
v každom batizovskom dome. Ide 
im hlavne o dobrú náladu, veľa 
úsmevných situácií, navodenie 
prázdninovej nálady a propagácia 
obce cez jedlo starých mám. 

O najlepšie 
batizovské 

pirohy
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Len nedávno ma šokoval 
odkaz Emanuela Makrona 
členským štátom strednej  
a východnej Európy v súvis-
losti s migrantami. Vraj Eu-
rópa nie je supermarket! 

Neviem, či týmto elitám 
európskej politiky platia za 
debilitu, či za genocídu no-
vých členov Európskej únie, 
ale aj iných štátov sveta, ale-
bo tento výkvet Európy je 
tak sprostý, že neovláda nie 
že európske a svetové deji-
ny, ale ani len dejiny svojej 
vlastnej krajiny. Pán Mak-
ron spolu s elitami ostatných 
vyspelých štátov únie, vede-
ných Spojenými štátmi ame-
rickými, akosi ste zabudli, že 
ste to práve vy, ktorí si su-
permarket robia od koloni-
álnych čias až po súčasnosť 
vlastne z celého sveta. 

To nebol supermarket, 
keď ste nehanebne, cez ot-
rokárstvo, genocídu, cez 
farebné revolúcie, falošné 
zámienky a neľudské vy-
vražďovanie celých národov 
vyplienili a vyrabovali štáty 

južnej a strednej Ameriky, 
Afriky, Indie, Tichomoria, 
arabské štáty? To neboli su-
permarkety, ktoré ste vyplie-
nili a pokradli nerastné a prí-
rodné bohatstvo na úkor do-
morodého obyvateľstva? To 
neboli supermarkety, keď ste 
ľuďom v Afrike zobrali pos- 
ledné políčko, z ktorého žila 
celá rodina, aby ste rozšírili 
plantáže a mohli zarábať na 
kokosovom oleji, exotickom 
ovocí či drahom dreve, o ne-
rastnom bohatstve nehovo-
riac, a na ich úkor zvyšovali 
svoje zisky a blahobyt v do-
movských krajinách? 

To neboli supermarkety, 
keď ste pod vývozom tzv. de-
mokracie, bez ohľadu na me-
dzinárodne právo a milión 
konvencií, zavraždili Hus-
seina a Kaddáfího, ktorí vás 
odmietali pustiť k ropnému 
vemenu a opovážili sa zlep-
šovať život vlastného ľudu? 

A čo Asad? Aj jeho idete 
zavraždiť, aby ste si opäť zo 
supermarketu vybrali hro-
zienka v podobe bohatých 

nálezísk ropy? To ste sa 
nehnusili „vyvážať“ najhor-
ších fašistických zločincov  
z európskych koncentrákov, 
ktorí robili neľudské pokusy 
na tisíckach väzňov, priamo 
do vašich výskumných cen-
tier? Zabudli ste na to, že 
supermarket ste si urobili aj 
z nákupu mozgov za vyššie 
mzdy zo všetkých krajín sve-
ta hneď po druhej svetovej 
vojne a platíte ich krvavými 
peniazmi, ktoré ste dovliekli 
z rozvojových štátov? 

A nakoniec, to nebol su-
permarket, keď stará Únia 
cez prístupové zmluvy a cez 
korupciu a miliónové úplat-
ky partičke tunelárov, par-
don, vládam štátov strednej 
a východnej Európy, pod 
pláštikom demokracie a po- 
moci, zničila poľnohospo-
dárstvo, za pár šupov spri-
vatizovala priemysel a v sú- 
časnosti vyváža obrovské 
miliardové zisky do domovs- 
kých krajín a z nás robíte ot-
rokov, ktorí sú nútení drieť 
ani nie za minimálne mzdy, 

ktoré majú zamestnanci 
vo vašich štátoch? A ak sa 
nebudeme transformovať, 
teda dobrovoľne „nezničíme 
vlastný štát,“ žiadna únia ne-
bude! Takže to sú tie európ-
ske hodnoty, na ktorých ste 
postavili svoj blahobyt... 

Dnes majú tieto elity od-
vahu hovoriť niečo o tom, že 
krajiny vyšehradskej štvorky 
berú z únie peniaze, ale nie 
sú solidárne, porušujú pra-
vidlá únie a princípy práv-
neho štátu, lebo odmietajú 
migračné kvóty. Myslím, že 
na tento odkaz veľmi trefne 
zareagoval Ibrahim Mai-
ga, rodák z Mali: „Tí, ktorí 
išli do ich krajín (z ktorých 
prichádzajú migranti,po-
známka autorky) a zničili 
im prostredie tak, že tam 
nemajú jedlo a nemôžu tam 
existovať, majú tam vojnu 
a hlad, tí ktorí toto urobili, 
ktorí im ukradli ich surovi-
ny, či to bola ropa, zlato, tí 
nech sa teraz o nich postara-
jú. Keď prepadli Lýbiu, koľko 
ropy dali Slovensku? Koľko  

z toho Slovensko malo? Nech 
sa starajú Francúzi, Angliča-
nia, Američania o utečencov  
a nech nezaťažujú ostatné 
krajiny, ktoré s rabovaním 
Afriky nič nemali. Slováci 
sa tam nepodpísali, nič také 
tam nerobili. Samozrejme, 
my sme tu ľudskí a radi by 
sme pomohli, ale by sme na 
to museli mať. Slovensko vie 
pomôcť, ale nie takému kvan-
tu ľudí, čo je mu vnútené.“ Tu 
by sme mohli ísť oveľa ďalej, 
pretože historické fakty ne-
pustia a vyspelé štáty majú 
toho na rováši až-až..

Nuž pán Makron, skús-
te poprosiť pani manželku, 
nech vás doučí dejiny a po-
tom niečo hovorte o super-
marketoch. Ešte aj ten náš 
„čierny bača“ Ibi, ktorý nie 
je politikom, je vzdelanejší  
a rozhľadenejší ako vy! Ta-
kže, prestaňte so supermar-
ketmi aj s vašimi pochybný-
mi európskymi hodnotami 
a demokraciou, ktoré vyťa-
hujete len vtedy, ak potre-
bujete niekoho spacifikovať, 

Supermarket Európy – od koloniálnych čias po

Nemám rada turistické des-
tinácie s množstvom ľudí, no 
ľudoprázdne, vyblýskané gra-
nitové promenády v azerbaj-
džanskom Baku boli ozaj pre-
kvapením. Z návštevy Dubaja 
Kaukazu, ako Baku nazval 
taxikár, s ktorým som sa hneď 
na letisku handlovala o cenu 
prevozu, si však zapamätám 
oveľa viac. 

Azerbajdžan je moslims- 
ká krajina, kde si vás ľudia 
budú zvedavo obzerať a hoci 
sú sami veľmi chudobní, aj  
z toho mála vám nezištne  
a srdečne ponúknu polovicu. 
Keď do vagóna metra zo šesť-
desiatych rokov nastúpi žena, 
všetci muži automaticky vsta-
nú a uvoľnia jej miesto. Keď 
vám hrozí, že vás pri nástu-
pe privrú automatické dvere, 
neďaleko stojací tínedžer sa 
im postaví do cesty, aby vás 
nezachytili. V reštauráciách, 
kaviarňach či hoteloch obslu-
hujú výlučne muži a aj medzi 
hosťami je žien ako šafranu.  

Kópia slávnej budovy ope-
ry v Sydney, mini Benátky  
s kanálmi, umelý ostrov ako  
v Dubaji... Zisk z predaja ropy 
a jeho nerovnomerné preroz-
deľovanie najmä v prospech 
vládnucej rodiny a jej spriaz-
nencov vidieť na každom 
kroku. Megalomanské stavby 
rastú ako huby po daždi, no 
návštevníkov tu akosi niet. 
Možno preto, že aj podpora 
turizmu, rovnako ako skutoč-
nosť, že Azerbajdžan sa tvári 
ako demokratická republika, 
funguje len naoko. Slávne 
mrakodrapy Flame towers 
síce žiaria do tmy pôsobivými 
imitáciami skutočných plame-
ňov, no namiesto luxusného 
hotela je v nich len prázdne 
stavenisko. Turistov vo fasci-
nujúcej futuristickej galérii ar-
chitektky Zahy Hadid zrátate 
na prstoch jednej ruky. Možno 
preto jazda na tunajšej gon-
dole stojí len 50 centov, mi-
mochodom rovnako ako liter 
nafty.

Keď som sa o Baku roz-
právala s kolegom Faridom, 
ktorý sa tu narodil, vyštudoval 
a dnes aj s manželkou žije 
v Bruseli, zosmutnel. „Moja 
krajina sa nemá dobre. Ľudia 
často zo dňa na deň zmiznú, 
polícia obyvateľov šikanuje, 
všade je korupcia a neviem 
o nikom, kto by napríklad 
niekedy videl svoju pracovnú 
zmluvu. Nie sme demokracia, 
sme monarchia, hoci sekulár-
na, a čo ste videli v Baku je 
to, čo ste vidieť mali. No nie 
je to skutočnosť...“ Jeho slová 
potvrdila príhoda so starším 
Rusom na bicykli, ktorý sa  
z čista jasna objavil na konci 
ľudoprázdnej  promenády, len 
aby nás upozornil, že sa ne-
máme obšmietať okolo  ťažob-
ného zariadenia, pretože ide o 
rádioaktívnu oblasť. A to sme 
si mysleli, že na nás dozera-
jú len strážcovia v búdkach  
s neprehľadným sklom... 

Turistická sezóna začala už 
aj u nás, leto do Popradu priš-
lo leto skôr a zdá sa, že bude 
horúcejšie ako sme pod Tatra-
mi zvyknutí. Tak sa v dobrom 
slova zmysle inšpirujme trošku 
aj Baku a pripravme sa na to, 
ako chceme aby náš región a 
nás samých videli návštevní-
ci. Na rozdiel od obyvateľov 
Azerbajdžanu to máme najmä 
vo svojich rukách. Pekné leto, 
priatelia.    P. Vargová

Turista 
Potemkin Ceny mesta Svit aj pre basketbalové legendy

Dokončenie z 1. strany
Poslednú Cenu mesta ude-

lilo mestské zastupiteľstvo 
Veronike Žoldákovej za 
mimoriadny osobný prínos  
v rozvoji miestnej kultúry 
a za propagáciu mesta Svit 
doma i v zahraničí.

Ceny primátora si pre-
vzali Ing. Mária Babčáková 
za celoživotnú prospešnú 
činnosť v oblasti sociálnej 
práce, verejno-prospešnej 
a rozvojovej činnosti v pro-
spech občanov mesta Svit, 
Marcela Bartková za úspeš-
nú reprezentáciu mesta Svit 
a Slovenska v niekoľkoroč-
nej športovej činnosti v pre-
tekoch SPARTAN RACE  
a František Budzák za 

25-ročnú masérsku činnosť 
pre basketbalový klub, pre 
športovcov v meste a pre 
firmy sídliace na území Svi-
tu. Primátor Ing. Miroslav 
Škvarek ocenil aj Zdenka 
Holigu za dlhoročnú kro-
nikársku činnosť pre bas-
ketbalový klub mesta Svit  
a Mgr. Michala Multáňa za 
celoživotnú prospešnú čin-
nosť vo vzdelávaní mládeže  
a dospelých, ako aj vo výchov-
no-spoločenskej činnosti. 
Cenu primátora si prevzal aj 
kolektív – OZ Svittasenior 
za kvalitnú verejnoprospeš-
nú činnosť v oblasti kultúry  
a sebarealizácie seniorov 
mesta Svit. (lfá)

Snímky: P. Kostka
Cenu mesta si prevzali zástupcovia  Basketbalového klubu 
Iskra Svit.

Cena mesta patrí aj Vero-
nike Žoldákovej, na snímke  
s primátorom.

Po roku, 22. júna, Svetové 
združenie bývalých politic-
kých väzňov (SZBPV) opäť 
pripravilo spomienku pri Pa-
mätníku usmrtených na hra-
niciach v rokoch 1948 – 1989 
na cintoríne v Kežmarku, 
kde si pripomenuli zbytoč-
né úmrtie mladých chlapcov 
Ondreja Brejku a Milana 
Dlubača. Telesné pozostatky 
O. Brejku a M. Dlubača boli 
na cintorín v Kežmarku pre-
vezené z Rakúska po 24 ro-
koch vďaka SZBPV.

Pietnej spomienky sa zú-
častnili i príbuzní Ondreja 
Brejku, zástupcovia Konfe-
derácie politických väzňov 
Slovenska a organizácie Po-
litickí väzni Slovenska, Zväz 
protikomunistického odboja 
spolu so žiakmi Hotelovej 
akadémie a občanmi. Vence 
k pamätníku položili i Mgr. 
Ján Endrödi, riaditeľ sekcie 
dokumentácie Ústavu pamä-
ti národa a predseda strany 
Nezávislosť a jednota Ing. 
Viktor Bereš. 

Smutný osud viac ako 400 
obetí studenej vojny z bý- 

V Kežmarku sa poklonili obetiam neslobody

valého Československa, Ne-
mecka, Rakúska a Poľska, 
ktorí prišli o život v čase 
neslobody pripomenul Fran-
tišek Bednár, zastupujúci 
predseda SZBPV. „Siedmeho 
júla 1980 medzi tieto obete 
pribudli aj mladí ľudia On-
drej Brejka a Milan Dlubač, 
ktorých pripravili o život prís- 
lušníkmi  pohraničnej stráže 
na československo-rakúskej 
hranici.  Po 24 rokoch sme na 
žiadosť otca Ondreja Brejku  

previezli ich telá z Rakúska  
na Slovensko. Zomreli násil-
nou smrťou v mladom veku-
,keď mali celý život ešte len 
pred sebou. Bývalý režim, im 
nedoprial ani len dôstojný 
pohreb za účastí ich blízkych, 
ktorí sa s nimi nestihli ani 
rozlúčiť. Ich matky nemohli 
zaplakať nad ich hrobmi,  
o to väčší bol  ich žiaľ,“ pove-
dal Bednár a v ďalšej časti sa 
zamyslel nad tým, ako môže 
štát v mene ideológie nechať 

vraždiť vlastných občanov, 
ale aj nad novembrom 1989. 
„Hlas  politických väzňov bol 
po novembri 1989, kedy sa 
formoval budúci obraz nášho 
štátu a osudy jeho občanov, 
žiaľ, nežiaduci. Neboli sme 
to my, kto urobil hrubú čia-
ru za obdobím komunizmu 
a kto umožnil získať ekono-
mickú a finančnú moc v štáte 
ľuďom prepojených s KGB 
a ŠtB, ktorí dnes rozhodu-
jú prakticky o všetkom. Nie 
sú to bývalí politickí väzni  
a obete komunizmu, ktorí 
nesú zodpovednosť  za to, že 
miliardy tvorené celé gene-
rácie sa preliali na súkromné 
účty oligarchov a do daňo-
vých rajov. Nie sme to my,  
kto nesie zodpovednosť za to, 
že frustrovaní mladí ľudia, 
ak nechcú odísť pracovať do 
cudziny, protestujú v uliciach 
proti korupcii alebo hľadajú 
cestu k tzv. extrémistickým 
politickým stranám. Nie sme 
to my, kto nesie zodpovednosť 
za 3,7 mil. exekúcii, bezdo-
movcov, sociálne samovraž-
dy, tzv. odvrátiteľnú úmrtnosť 

a za to, že 1/5  našich občanov 
musí žiť na hranici biedy.“ Na 
záver dodal: „Žiaľ aj toto je 
výsledok tzv. hrubej čiary za 
obdobím komunizmu a našej 
neschopnosti vysporiadať sa  
s minulosťou. Verím, že každá 
špina sa časom vždy vyplaví 
na povrch a aj naša mladá 
generácia pochopí, že pokiaľ 
sa nedokážeme vyrovnať  
s minulosťou a vybrať si do 
vedenia našej krajiny čest-
ných a slušných ľudí, minu-
losť nás v budúcnosti opäť 
dobehne. Ako každý rok aj 
teraz opakujem, aby sme  
v mene týchto obetí nemlčali 
a aj keď je to často ťažké, ne-
báli sa ozvať, ak ide o  pravdu 
a spravodlivosť, a to nie len  
v prípade nepotrestaných zlo-
činov na hraniciach.“

Ján Endrödi okrem iného 
informoval aj o zverejnení 
databázy viac ako 13 000 
perzekuovaných osôb, ktoré 
boli stíhané za pokus o nedo-
volené opustenie republiky  
v Západoslovenskom kraji  
v rokoch 1977 – 1989. 

Pokračovanie na 3. strane
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podriadiť a zničiť. Pre vás 
totiž európske hodnoty ne-
znamenajú vôbec nič, ak ide 
o vaše záujmy. Vtedy ich su-
verénne všetky pošliapavate 
a ani len okom nemihnete. 
Vy a vám podobní v mene 
akýchsi hodnôt môžete vraž-
diť, rabovať, kradnúť, lik-
vidovať vlády iných štátov, 
pričom nerešpektujete nie-
lenže medzinárodné právo, 
ale nie je vo vás ani len štipka 
ľudskosti. 

Veď sa pozrite okolo seba, 
čo vidíte?  Vaša nenažranosť, 
arogancia a posluhovanie 
tým najbohatším a z ľudské-
ho hľadiska tým najhorším, 
uvrhla svet do chaosu a chu-
doby, z ktorých sa zrejme 
už nikdy nespamätá. Alebo 
to naozaj myslíte vážne, že 
nás miliónmi prisťahoval-
cov vyhubíte len preto, aby 
ste sa bez problémov dostali  
k rope a potom sa tam hŕstka 
vyvolených nasťahuje a uro-
bí si ďalší raj pre bohatých, 
podobný Dubaju?

 Ľudmila Rešovská

súčasnosť

Príroda je na tom čím ďa-
lej tým horšie, zelene ubúda, 
ozónovej diery pribúda, Zem 
sa otepľuje, ľudia sa správajú 
neekologicky. Dôsledkom je 
nezdravý vzduch, zamorené 
rieky, teplejšie a teplejšie po-
časie, lesy bez stromov a tým 
spôsobený úbytok prepot- 
rebného kyslíka, prírodné 
katastrofy... Mnohí z nás si 
hrozby vyplývajúce zo zne-
čisťovania, poškodzovania a 
neúcty k životnému prost- 
rediu neuvedomujú alebo 
len pred nimi zatvárajú oči. 
Študenti z Gymnázia na Ku-
kučínovej ulici v Poprade to 
ale majú inak.

Superekologická škola v Poprade? 
Gymnázium na Kukučínke k tomu nemá ďaleko

Učiť mladých ľudí vážiť si 
prírodu, životné prostredie  
a dary Zeme je dnes dôleži-
tejšie ako kedykoľvek pred-
tým. Vie to aj riaditeľ po-
pradského starého gympla 
Vladimír Lajčák a aj z tohto 
dôvodu podporil iniciatívu 
zapojenia sa do medzinárod-
ného projektu Zelené školy.

„V rámci toho sme od ko-
misie projektu získali medzi-
národne uznaný certifikát, 
vlajku a potvrdenie. Našou 
aktuálnou témou, ktorej ve-
nujeme dva roky, je ochrana 
a tvorba životného prostre-
dia,“ vysvetlil iniciátor ak-
cie, učiteľ Rastislav Šabla  

s tým, že ďalšie dva roky sa 
na gymnáziu plánujú ve-
novať vode a jej šetreniu.  
V prípade získania ďalšieho 
certifikátu neskôr triedeniu 
odpadu: „Chceme, aby naša 
škola bola superekologická,“ 
dodal.

Naučiť študentov správať 
sa ekologicky aj v bežnom 
živote je cieľom celého pro-
jektu, ktorého súčasťou je 
aj oslava Dňa Zeme. Tá sa 
študentom skutočne poda-
rila. Výsledkom sú uprave-
né labyrinty, skalničky, le-
vanduľový záhon aj ovocný 
sad. Nechýbali ani rôzne 
workshopy tvorenia náram-

kov, stromčekov šťastia, či 
napríklad tričiek s environ-
mentálnou tematikou. (gem)

Sú mladí, ktorí sedia doma 
pri počítačoch či televízo-
roch a sú mladí, ktorí športu-
jú, majú radi čerstvý vzduch 
a robia niečo pre svoje zdra-
vie. Práve takí prišli s ini-
ciatívou na vytvorenie wor-
koutového ihriska. A ich 
prianie sa pre mesto, v pre-

Na starom Juhu vyrastá špičkové ihrisko 
Zacvičiť si tu môže každý

nesenom slova zmysle, stalo 
rozkazom.

„Začiatkom minulého 
roka ma oslovila skupinka 
mladých ľudí s prosbou o po- 
moc pri budovaní workou- 
tového ihriska v Poprade. 
Nechceli nič iné, len kus po-
zemku, ostatné plánovali vy-

tvoriť svojpomocne. Plány sa 
však nakoniec zmenili,“ vys- 
vetľuje viceprimátor mesta 
Pavol Gašper, ktorý stál pri 
realizácii projektu od jeho 
začiatku.

Podľa jeho slov projekt 
narazil hneď na niekoľko 
legislatívnych problémov, 
na problémy s certifikáciou 
výrobkov, na otázku bezpeč-
nosti, právnej zodpovednos-
ti a pod. Projekt sa tak dos- 
tal do bodu, kedy svojpo-
mocná výstavba iniciátormi 
nebola možná. Ihrisko tak 
naprojektoval kvalifikovaný 
projektant a mesto vyhlásilo 
súťaž na zhotoviteľa.

Prvé výberové konanie s po- 
nukami na vyhotovenie za 
tridsaťtisíc eur nebolo uzav-
reté, nakoľko sa do súťaže 
prihlásili len dve firmy. „Po-
tom sme dostali tipy na ďalšie 
firmy, tie však prišli s ponu-
kou až sedemdesiattisíc. To 
sa mi zdalo prehnané, preto 
sme sa vrátili aj k pôvodným 

Popradskí seniori, bývajúci 
na sídliskách JUH, môžu od 
pondelka 26. júna 2017 na-
vštevovať novootvorené den-
né centrum na Ulici Ludvíka 
Svobodu. Ide o v poradí de-
siate denné centrum, ktoré 
mesto pre seniorov otvorilo. 
„Chceme byť bližšie k ľuďom, 
predovšetkým k tým, ktorí to 
potrebujú a zároveň si to za-
slúžia za všetko, čo pre spo-
ločnosť urobili,“ informoval 
primátor Popradu Jozef Šva-
gerko. Nové denné centrum 
na sídlisku Juh si vyžiadala 
demografia, čo konštatoval 
už Komunitný plán sociál-
nych služieb. „V Poprade žije  
7 119 ľudí nad 65 rokov, z 
toho 3 181 práve na sídliskách 
Juh. Sme preto radi, že sme 
práve v tejto lokalite mohli 
toto denné centrum otvoriť,“ 
uviedla vedúca sociálneho 
odboru MsÚ v Poprade Etela 
Lučivjanská. „Denné centrum 

by malo v prvom rade  byť 
priestorom na vytváranie so-
ciálnych kontaktov. Chceme, 
aby tu bola uvoľnená atmo-
sféra, v ktorej sa budú môcť 
seniori venovať svojim záľu-
bám, budeme tu poskytovať 
sociálne poradenstvo, budú tu 
aj rôzne odborné prednášky. 
Ide aj o to, aby sa ľudia navzá-
jom vypočuli a aj navzájom si 
možno poradili v rôznych ži-
votných situáciách,“ doplnila 
Lučivjanská. Denné centrum 
JUH bude na začiatok otvo-
rené vždy v piatok a v ponde-
lok. Následne budú otváracie 
dni upravené podľa potrieb 
samotných návštevníkov. 
Denné centrum bolo otvore-
né v nevyužitých mestských 
priestoroch, ktoré naposledy 
slúžili ako krajčírska dielňa. 
Rekonštrukcia priestorov 
spolu s vnútorným vybave-
ním stáli samosprávu 67 tisíc 
eur.  (mga)

Desiate centrum pre seniorov

Pásku na novom dennom centre pre seniorov prestrihli 
Ing. Jozef Švagerko, primátor Popradu a druhý viceprimá-
tor Ing. Pavol Gašper.

Dokončenie z 2. strany
Po prvýkrát od pádu Že-

leznej opony sprístupnili aj 
mená 158 prokurátorov, 228 
sudcov a 86 vyšetrovateľov 
štátnej bezpečnosti, ktorí 
sa na perzekúcii  podieľali. 
„Ústav pamäti národa hodlá 
zverejniť aj pokračovanie 
týchto zoznamov pre bý-
valý Stredoslovenský a Vý- 
chodoslovenský kraj. Týmto 
krokom chceme napĺňať nie-
len svoje zákonné poslanie  

a povinnosť, ale zároveň ne-
ustať v snahe učiniť zadosť 
všetkým, ktorí boli poškodení 
štátom, ktorý porušoval ľuds- 
ké práva aj vlastné zákony,“ 
doplniť Endrödi.

K prítomným sa priho-
voril aj Ing. Viktor Bereš, 
ktorý konštatoval, že osem 
rokov po smrti týchto dvoch 
mladých mužov, prišla vy-
túžená demokracia, ktorá 
priniesla nové útrapy, biedu 
aj chudobu, ale priniesla aj 

možnosti neobmedzeného 
cestovania za hranice. „Čo  
z toho, že môžeme cestovať, ak 
ľudia žijú v chudobe a biede, 
ktorú priamo zapríčinili oli-
garchické strany? Mnohí z nás 
už nemáme blízkych nažive  
a pobrali sa do večného živo-
ta. je potrebné byť blízko ich 
hrobov a spomínať na nich 
ako keby tu boli.  Spomienky 
nás udržia v strehu a musíme 
v mene týchto ľudí bojovať za 
lepší život, za lepšie Slovensko. 

To je odkaz, ktorý  v nás zane-
chalo úmrtie Ondreja Brejku 
a Milana Dlubača, ktorých 
zabil komunistický režim,“ 
zdôraznil Bereš a poukázal 
na to, že mnoho komunistov 
je stále vo funkciách. „Jediné, 
čo priniesol sú oligarchovia, 
ktorí odlievajú naše dane na 
účty ich firiem.“

Záver pietnej spomienky 
patril položeniu kvetov k pa-
mätníku a hymnám štátov,  
z ktorých pochádzali obete.

V Kežmarku sa poklonili obetiam neslobody

záujemcom o zhotovenie,“ 
uviedol Gašper a dodal, že 
napokon sa projekt vysúťažil 
za sumu blížiacu sa tridsia-
tim tisícom eur.

Výstavba workoutového 
ihriska tak dostala zelenú. 
Použité sú certifikované vý-
robky, plocha je vytvorená  
z tartanu, ktorý spĺňa hygie-
nické aj bezpečnostné nor-
my. „Ihrisko je na špičkovej 
úrovni, môže sa tam konať 
Slovenský pohár, či iné súťaže 
tohto druhu. Mladí sú z neho 
nadšení a podobné ihrisko 

chcú aj v inej časti mesta,“ 
tlmočí prianie iniciátorov 
projektu viceprimátor. Toto 
konkrétne stojí na sídlisku 
Starý Juh a otvorené bude 
pre širokú verejnosť bez pop- 
latku. Určené je všetkým ve-
kovým kategóriám s výnim-
kou malých detí.

„Je to fantastické ihrisko, už 
sa nevieme dočkať ukončenia 
prác a jeho otvorenia. Veľmi 
sa tešíme, že tam už v lete bu-
deme môcť chodiť,“ uzatvára 
jeden z iniciátorov projektu.
  (gem)

Správa mestských komunikácií v Poprade vstupuje do let-
nej sezóny so zmenou režimu na vybraných spoplatnených 
parkoviskách. „V čase od 16.júna do 15.septembra budú tri par-
koviská v blízkosti námestia s bezobslužným parkovacím systé-
mom (Námestie sv. Egídia, Ul. Joliota Curie - OTP banka, Ul. 
Dominika Tatarku - pri súde) spoplatnené v skrátenom režime. 
V dňoch pondelok – štvrtok budú spoplatnené v čase 8. – 14. h,  
v piatok bude parkovanie na týchto parkoviskách bezplatné po 
celý deň,“ uviedol riaditeľ SMK Peter Fabian. Zvýhodnený re-
žim je ústretovým krokom k návštevníkom centra mesta, ktoré 
bude v lete slúžiť Popradskému kultúrnemu letu.  Na ostatných 
parkoviskách bude parkovanie v pôvodnom režime. 

Letné parkovanie v centre Popradu
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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

Členské štáty EÚ sa na 
spoločnom stretnutí 29. má- 
ja dohodli na spoločnom pos- 
tupe reformovať systém 
schvaľovania automobilov 
predtým, ako sa dostanú do 
predaja a ich následnej kon-
trole, keď v prevádzke už sú. 
Hoci ich stanovisko obsahu-
je niekoľko povzbudzujúcich 
návrhov, nespĺňa dôležitú 
úlohu - predísť a zabrániť 
budúcemu Dieselgate, ktorú 
presadzovala Európska ko-
misia i Parlament.

 Neochotne sa členské štáty 
dohodli na ďalšom dohľade 
na úrovni EÚ. To zahŕňa aj 
možnosť Európskej komisie 
vykonávať testy automobilov. 
Navrhli tiež minimálny počet 
testov vozidiel po ich vstupe 
do výroby, ktorý bude záväz-
ný v celej EÚ.

Členské štáty EÚ sa však 
dohodli aj na pozíciách, 
ktoré ohrozujú skutočnú 
reformu:

• Zmiernili návrh, ktorý 
by Európskej komisii umož-
nil udeliť finančné sankcie 
až do výšky 30 000 eur za 
auto, keď výrobcu auto-
mobilov prichytia pri pod-
vádzaní pri testoch. Podľa 
návrhu Rady nebude môcť 
Komisia udeliť sankciu, ak 
už členský štát konal - aj keď 
bude sankcia členského štátu 
zanedbateľná.

• Zabúdajú na konflikty 
záujmov v oblasti testovania 
automobilov tým, že umož-
nili pokračovanie priamych 
platieb medzi výrobcami 
automobilov a skúšobnými 
laboratóriami.

• Ignorovali výzvy na pou- 
žitie nezávislých auditorov 
na kontrolu činnosti člens- 
kých štátov.

Monique Goyens, gene-
rálna riaditeľka Európskej 
spotrebiteľskej organizácie 
(BEUC), ktorej členom je 
aj Spoločnosť ochrany spot-

rebiteľov, uviedla: „Členské 
krajiny mali na výber. Hnať 
sa priamo po hlave do ďalšie-
ho Dieselgate škandálu alebo 
vytvoriť čistejšiu budúcnosť 
vďaka skutočnej reforme 
dnešného nefunkčného sys-
tému testovania automobi-
lov. Je jasné, že pod tlakom 
Nemecka sa krajiny dohodli 
na balíku polopriepustných 
opatrení, ktoré by mohli z ce-
lej reformy spraviť len papie-
rový moloch.“

„Očakávame, že Európsky 
parlament a Komisia využijú 
svoje možnosti i zbrane a zat- 
lačia na členské štáty, aby sa 
dohodli na ambicióznejšom 
konečnom balíku opatrení. 
Vysoké sankcie pre výrob-
cov automobilov, odstráne-
nie konfliktov záujmov pri 
testovaní a vytvorenie plne 
transparentného systému je 
jediným spôsobom, ako zab- 
rániť ďalšiemu podobnému 
škandálu.“   Petra Vargová

Členské štáty EÚ riskujú

Každý záhradkár zhodno-
cuje, aké škody nám narobili 
jarné mrazy, ale aj nepriaz-
nivé daždivé obdolie. Veď to 
malo za následok vývoj ovo-
cia a zeleniny. Na stromoch, 
napriek bohato zakvitnutých 
konárov, je málo plodov na 
niektorých stromoch opad-
li všetky kvietky z dôvodov 
mrazov, ktoré prišli na nie-
koľkokrát. Napriek tomu, že 
záhradkári robili opatrenia, 
ako sú orosenie stromov, 

Skončila nám nehostinná jar a prešli sme do letného obdobia
OKIENKO 

ZÁHRADKÁROV 

ohrievali ich sviecami, alebo 
prekrývali netkanou fóliou, 
nazabránili poškodeniu.

Najväčším problémom 
bolo obdodie chladného  
a daždivého počasia, keď 
nevylietavali včielky, ktoré 
potrebujú pre výlet z úľov 

aspoň 14 stupňov. V úľoch 
sa zhromažďovali do guli  
a včelári ich počas tohto ob-
dobia prikrmovali. Teraz 
zisťujú, že roje sú z tohto dô-
vodu slabšie a nemnožia sa. 
Najhorším pre včelárov je, že 
sa opäť objavili klieštiky a iné 
hnilobné ochorenia. Včely sú 
slabé, preto si prajme, aby sa 
čím skôr polepšilo počasie  
a aby sa vschopili, keď už nie 
tohto roku, tak v budúcom.

Veď každý záhradkár vie, 
že bez včielok máme slabú 
úrodu. Trošku nám napo-
máha rôzny lietajúci hmyz, 
ale aj čmeliaky, preto si ich 
chráňme a vytvárajte im 
podmienky na hosťovanie  
v záhradách.

Napriek nepriaznivý ča-
som záhradkári v tomto 
období zbierajú prvé úrody 
zeleniny, ako mrkvi, skorej 
cibuľky, hrášku, šalátov, red-
kvičiek, ale aj zdravého šená-
tu a podobne. Tieto semiačka 
môžeme sadiť opätovne, až 
do konca júla.

Aj náš dlhodobý záhradkár 
predseda Baťovej školy, ktorý 

si počíta vek nad 85 rokov 
(viď foto) sa môže pochváliť 
krásnym zberom. Pri náv-
števe v záhrade mi povedal, 
že hrach v tomto období seje 
pre vnučku už po tretíkrát, 
ostatné priebežne. Už 20 ro-
kov sa riadi pri sejbe večným 
kalendárom.

Na stromoch sa objavujú 
deformované plody, to je tiež 
následok mrazov (viď foto), 
ale aj malé nevyvinuté plody, 
sú za následom neopelenia. Je 
obdobie prebierok a pretrhá-
vania plodov, ako aj letného 
rezu. Nebojte sa zrezať za-
husťujúce konáre, kroré nám 
bránia presvetleniu, zároveň 
prebierku plodov, ktoré sú  
v strapcoch. Niektoré si strom 
sám zhodí, ale pomoc záh- 
radkára je potrebná, hlavne, 
aby sa zbytočne nevyvíjali de-
formované plody. Najlepšou 
vzdialenosťou medzi plodmi 
je asi 10 cm.

Je obdobie očkovania, mô-
žeme si naočkovať aj viac 
druhov na jeden kmeň, ne-
bojme sa experimentovať.

V tomto období dozrieva aj 
cesnak. Ak máme paličák, tak 
je dobre ho ostrihať až po listy, 
ponecháme si na hriadke s pa- 
ličakmi iba dva tri cesnaky, 
aby sme vedeli, kedy bude doz- 
retý. Po čase to je asi do troch 
až štyroch týždňov, sa pone-
chané paličáky vyrovnajú a 
bude čas na zber. Zo zelenej 
časti odstrihneme najprv 
hlavičky a celú časť buď po-
melieme, alebo zmixujeme. Z 
tejto masy si môžeme urobiť 
chutnú cesnačku, alebo po-
mazánky. Zbavená časť ces-
naku tak posilní dozrievanie 
zemnej časti, kde je teraz ešte 
prevažne iba jedna hlavička. 
Po čase sa cesnak bude tvoriť 
do strúčikov.

Veríme, že napriek ne-
priazni, sa záhradkári v jeseni 
budú môcť na Okresnej výs- 
tave ovocia a zeleniny, ktorá 
by sa mala konať 20. - 23. 9., 
pochváliť rôznymi krásnymi 
plodmi. Výstavy sa konajú 
pre vzájomnú výmenu skú-
senosti, ako aj podanie si 
pomoci. Zároveň výstavy ro-
bíme hlavne pre školskú mlá-
dež a širokú verejnosť.

Tento rok chceme ako 
sprievodné akcie uskutočniť 
súťaže a prednášky, veď je to 
významný rok pre záhradká-
rov, keď Slevenský zväz zá-
hradkárov slávi 60-té výročie 
vzniku.

Jozef Kalakaj predseda 
OV SZZ Poprad

Senires, n. o., ponúka prácu údržbára. Popis: vykoná-
va údržbárske práce v zariadení pre seniorov, starostlivosť  
o okolie.Termín nástupu: ihneď. Druh pracovného po-
meru: trvalý pracovný pomer. Požadované vzdelanie: 
úplné stredné odborné vzdelanie. Dĺžka praxe: aspoň 2 
roky. Vodičské oprávnenie: skupina B. Všeobecné spô-
sobilosti: samostatnosť, manuálna zručnosť. Osobnost-
né predpoklady: spoľahlivosť.

Poškodené plody na jabloni 
po  omrznutí kvetu.

Zelenina, ktorá je už vhod-
ná na konzum.

Najlepšia vzdialenosť medzi 
plodmi po prebierke.

Wastebuster je človek, 
ktorý každý deň zo zeme 
zdvihne aspoň jeden kus 
odpadu. Cestou do práce, 
školy, obchodu, či kina mu 
to zaberie iba pár sekúnd, 
no vďaka tejto jednodu-
chej, časovo nenáročnej 
aktivite do roka urobí po-
riadny kus práce. Vyzbie-
ra odpad, ktorý by naplnil 
viac ako jedno veľké vrece 
na odpadky. Svojim spot-
rebiteľským správaním sa 
navyše snaží zbytočný od-
pad nevytvárať. 

Aj na Slovensku rastie 
počet ľudí, ktorí dobro-
voľne, nenútene, na ceste 
z parkoviska do kancelá-

rie, na výlete v horách či 
prechádzke s kočiarikom 
zbierajú odpadky voľne 
pohodené okolo. Vyzbro-
jení plastovými vreckami 
a rukavicami, na zbie-
ranie smetí využijú hoci 
aj čas strávený čakaním  
v kolóne. 

Čierne skládky ľudia 
môžu nahlasovať a obec 
by ich do určitého termí-
nu mala odstrániť. Projekt 
Wastebusters je však ini-
ciatíva zdola, vlastná ini-
ciatíva ľudí, ktorí chcú po-
môcť svojmu okoliu. Stačí 
doslova pár sekúnd denne  
a môžete skrášliť svoje 
okolie.  (pvč)

Krotitelia smetí

Astronomický ústav SAV 
a Ústav experimentálnej 
fyziky SAV organizujú dni 
otvorených dverí na Obser-
vatóriu Lomnický štít pre ši-
rokú verejnosť v čase od 9.30 
do 16. h v týchto termínoch 
(soboty): 15. a 22. júla, 12. 
 a 19. h. august 2017.

Observatórium Lomnický štít pozýva
Vstup do priestorov Ob-

servatória Lomnický štít je 
zdarma.

V rámci prehliadky, pod 
vedením vedeckých pracov-
níkov observatória, návštev-
níci uvidia moderné prístroje 
pre výskum Slnka a detektor 
častíc kozmického žiarenia.

Nevyvinuté plody - neopele-
ný kvet.
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Do Popradu chodievate 
pravidelne. Ako naše mesto 
vnímate? Čo sa vám na ňom 
páči?

Poprad mám naozaj rád  
a veľmi rád ho aj navšte-
vujem. Mesto je zasade-
né v krásnom prostredí,  
s majestátnymi veľhora-
mi v pozadí, je to fantas-
tický obraz. Moji priatelia 
ma tu vždy milo privítajú  
a ľudia sú veľmi priateľskí. 
Mal som možnosť pozrieť si 
divadelné predstavenie ta-
lentovaných študentov, ktoré 
odohrali v angličtine. Za-
hral som si futbal so žiakmi 
Gymnázia na Kukučínovej 
ulici, hoci, musím priznať, 
bol som v tíme, ktorý pre-
hral. Užil som si aj zápas 
medzi slovenskými a anglic-
kými futbalovými legendami 
na novom štadióne. Vyskúšal 
som wellness v modernom 
prostredí aquaparku. Viac-
krát som bol aj v Kostole svä-
tého Juraja v Spišskej Sobote 
s pôsobivým oltárom Majstra 
Pavla z Levoče. Svätý Juraj je 
zároveň patrónom Anglicka 
a tento kostol si nenechala 
ujsť ani kráľovná Alžbeta po-

Počet Britov, ktorí navštívili Slovensko, vzrástol medziročne o 46 percent
Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie  

a Severného Írska Andy Garth chodieva do Popradu 
rád. Ako vníma odliv najmä mladých ľudí do zahraničia 
a či sa máme obávať Brexitu prezradil v nasledujúcom 
rozhovore.   

čas jej návštevy na Slovensku 
v roku 2008. Takže, ako vidí-
te, Poprad poznám relatívne 
dobre a rád sa sem vraciam.

Čo by sme podľa vášho 
názoru mali urobiť, aby sa 
u nás mladí ľudia cítili lep-
šie, ostali na Slovensku a 
neodchádzali napríklad do 
Veľkej Británie za lepším 
zárobkom? 

To je ťažká otázka, skôr ak-
tuálna pre slovenských poli-
tikov. Každopádne, práca  
v zahraničí na isté obdobie 
je určite dobrou skúsenosťou  
a môže byť výhodou pri 
osobnom a profesionálnom 
raste. Štúdium alebo práca 
v Spojenom kráľovstve je 
však aj skvelou príležitosťou 
vylepšiť si svoje jazykové 
schopnosti, keďže angličtina 
je hlavným jazykom biznisu.

S mladými ľuďmi, ktorí sa 
vracajú naspäť na Slovensko 
mám aj osobnú a relatívne 
čerstvú skúsenosť. Nedáv-
no nám do rodiny pribudli 
dvojičky, ktoré sa narodili  
v jednej z bratislavských ne-
mocníc. Počas návštevných 
hodín som v nemocnici stre-
tol aj viacero mamičiek, kto-

ré predtým v Británii niekoľ-
ko rokov žili a pracovali. Po 
rozhodnutí založiť si rodinu 
sa však vrátili na Slovensko. 
Myslím, že to je model, ktorý 
funguje pre mnohých mla-
dých Slovákov.

Ako britskí občania vlast-
ne vnímajú Slovákov, ktorí 
tam žijú a pracujú? Rozlišu-
jete Slovákov od napríklad 
Poliakov alebo Slovincov? 

Naša krajina je otvorená 
a multikultúrna spoločnosť. 
Vítame všetkých, ktorí prí-
du a prispievajú k rozvoju 
komunity. Mám osobnú 
skúsenosť s ľuďmi v Poľsku, 
Rumunsku a na Slovensku, 
keďže som tam pôsobil ako 
diplomat. Môj pohľad na vás 
je teda už pozitívne zaujatý. 
Región strednej a východnej 
Európy mi veľmi vyhovuje – 
na prácu i na život, a mám 
rád tunajších ľudí...

Aké dovolenkové aktivity 
sú na Slovensku pre Britov 
najatraktívnejšie?

Slovensko naozaj má turis-
tom čo ponúknuť v každom 
ročnom období. Či už je to 
letná turistika alebo návšte-
va niektorého z mnohých 
hradov a zámkov. V zime 
je to samozrejme lyžovanie  
a zimné športy. Vaša krajina 
je medzi britskými turistami 
stále populárnejšia. Nárast 
návštevnosti oproti predchá-
dzajúcemu roku je okolo 47 
percent, len Bratislavu vla-
ni navštívilo okolo 50-tisíc 
Britov. Motorom turizmu sú 
aj nové letecké linky medzi 
našimi krajinami, vrátane 
spojenia Poprad a londýnsky 
Luton. Ďalšie linky lietajú  
z neďalekých Košíc a Bratisla-
vy. To pomáha nielen cestov-
nému ruchu, ale i rozvoju no-
vých ekonomických vzťahov.

Máme sa naozaj báť Bre-
xitu? Ako môže ovplyv-
niť život Slovákov, ktorí v 
súčasnosti žijú vo Veľkej 
Británii?

Spustením článku 50 Li-
sabonskej zmluvy, ktorý 
premiérka Mayová aktivo-
vala koncom marca, sa začal 

proces vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z EÚ. Ja však dú-
fam, že naše vzťahy sa ešte 
posilnia. Slovensko a Veľká 
Británia sú blízkymi part-
nermi a zdieľajú spoločné 
záujmy, okrem iného pre-
kvitajúce obchodné vzťahy. 
Obchodná výmena presahuje  
5 miliárd eur a naše ekono-
miky sú navzájom prepojené. 
Británia je pre Slovensko jed-
nou z top piatich exportných 
destinácií a celkový obchod 
za posledné dva roky vzrástol 
o pozoruhodných 30 percent.

V súvislosti s postave-
ním občanov SR vo Veľkej 
Británii po Brexite sme už 
viackrát deklarovali, že ob-
čania sú našim prvoradým 
záujmom. V tejto oblasti 
chceme dosiahnuť doho-
du čím skôr – pre občanov 
EÚ v Spojenom kráľovstve,  
a naopak, pre našich obča-
nov vo zvyšku členských 
krajín. Chceme dať ľuďom čo 
najviac istoty tak rýchlo, ako 
je to možné.

My, v Británii chceme, aby 
Európska únia a jej členské 
štáty prosperovali. A samo-
zrejme, chceme to isté aj pre 
našu krajinu. Voľba v refe-

rende o vystúpení  
z EÚ nebola odmiet-
nutím hodnôt, ktoré 
spoločne zdieľame. 
Chceme pokračo-
vať v zodpovednom 
partnerstve, byť dô-
veryhodným spojen-
com a priateľom.

Budúcnosť  EÚ 
je bezpochyby vý-
zvou pre jej lídrov. 
Musia reflektovať 
Brexit, ale aj nespo-
kojnosť  občanov  
s fungovaním EÚ vo 
viacerých krajinách. 
Osobne ma veľmi po-
tešilo, že prvým kro-
kom lídrov po júno-
vom referende v Bri-
tánii bol summit v Bratislave, 
počas slovenského predsed-
níctva v rade EÚ. Lídri práve  
v Bratislave po prvýkrát spo-
ločne hovorili o budúcnosti 
Európy. Takže áno. Európs- 
ka dvadsať sedmička musí 
teraz hovoriť o podobe únie,  
s akou chce ísť do budúcnos-
ti. Ale ako som už povedal, aj 
my chceme vidieť EÚ silnú. 

Ako vnímate sťažnosti 
krajín strednej a východnej 
Európy o dvojitej kvalite 

potravín?  
Som zákazník a aj ja by 

som tomu chcel lepšie ro-
zumieť. Viem, že táto téma 
bola predložená Európskej 
komisii, takže budem sledo-
vať, aké kroky sa následne 
uskutočnia.

Prídete sa pozrieť na fes-
tival Made in Slovakia do 
Popradu?

Pozvanie s veľkou rados-
ťou prijmem. Ďakujem.  
 (pvč)

V polovičke júna navštívili 
Centrum sociálnych služieb 
Domov pod Tatrami v Bati-
zovciach vzácni hostia. Misio- 
nári cirkvi Ježiša Krista svä-
tých neskorších dní tzv. mor-
moni, starší Robert Hans van 
Dalen, sestra Schultz, starší 
Schultz a prezident Misie 
Česko a Slovensko Ján Po-

Len starajúc sa o šťastie iných, nachádzame vlastné
hořelický s manželkou, spolu 
so sponzormi, ďalšími hos-
ťami a klientami Domova, 
sa zúčastnili na slávnostnom 
otvorení amfiteátra v parku 
zariadenia.

Práve mormoni už druhý-
krát v rámci svojich chari-
tatívnych aktivít podporili 
Domov pod Tatrami. S ich 

pomocou prednedávnom 
otvorili skleník, ktorý slúži 
klientom na pracovnú tera-
piu a teraz prispeli na výstav-
bu amfiteátra. Mottom tejto 
milej slávnosti bola veta z úst 
moderátorky: Len starajúc sa 
o šťastie iných, nachádzame 
vlastné

„Tento amfiteáter je symbo-
lom otvorenej brány do nášho 
areálu, ale aj tej pomyselnej 
brány v mysliach obyvateľov 
obce a širokého okolia. Jedno-
ducho pre všetkých, ktorých 
upúta naša dominantná his-
torická pamiatka, náš kaštieľ, 
ale aj to, aby nahliadli aj 
hlbšie do nášho areálu a zoz- 
námili sa s našou klientelou. 
Aby za našimi obyvateľmi, 
ktorí nemôžu ísť do sveta, svet 
mohol prísť za nimi. Aby sme 
spoločným úsilím vybudovali 
komunitnú spoločnosť, kto-
rá bude akceptovať všetkých 
našich obyvateľov ako súčasť 
spoločnosti,“ povedala Ing. 
Danica Ďuricová, riaditeľka 

Domova pod Tatrami. Sú-
časne poďakovala všetkým, 
ktorí pomohli zrealizovať 
toto pekné dielko a prezra-
dila aj plány do budúcnosti, 
ktoré by chceli premeniť na 
skutočnosť. 

Potom už nastala dlho 
očakávaná chvíľa, keď hlav-
ný sponzor, prezident Misie 
spolu s riaditeľkou slávnost-
ne prestrihli pásku nového 
pódia. 

Prezident vo svojom vys- 
túpení hovoril o ich snahe 
podporovať aj iné zariadenia 
sociálnych služieb a pomáhať 
im v integrácii ich klientov.  
S riaditeľkou si vymenili 
drobné upomienkové pred-
mety a následne už nový 
amfiteáter vyskúšali nielen 
talentovaní klienti Centra 
sociálnych služieb, ktorí sa 
svojho vystúpenia už nevede-
li dočkať, ale aj deti z Mater-
skej školy v Batizovciach, kto-
rých vystúpenie zaznamenalo 
úspech a veľký potlesk.  (pkr)  

Začiatkom júna na futbalovom štadióne v Mengusovciach 
Základná organizácia Odborového zväzu polície SR v Poprade,  
v spolupráci s obcami Batizovce, Mengusovce, Gerlachov a Štô-
la, pripravili pre deti športový deň, spojený s ukážkami práce 
policajtov, hasičov a iných zložiek. Nielen deti, ale aj ich rodi-
čia si mohli pozrieť techniku na blízkej správe a údržbe diaľnice  
v priestoroch strediska Mengusovce. 

Celé dopoludnie bolo plné športových hier pre deti a samozrej-
me i sladkých odmien. Ani tento rok nechýbali policajné autá  
s „blikačkami“, výborný guláš, dobrá hudba a hlavne úsmevy 
na tvárach detí. Veľké oduševnenie prejavili najmenší pri plnení 
zadaných úloh, ako napríklad vymyslieť bojový pokrik, nazbie-
rať päť listov zo stromu, priniesť „smrdľavú ponožku“ a nájsť 
všetkých štyroch starostov obcí a priviesť ich na ihrisko. Deti si 
to maximálne zjednodušili a ponožky si vypýtali od starostov 
ešte predtým, ako ich priviedli k moderátorke. Jasné, že vyhrali 
všetci a na záver nesmela chýbať ani spoločná fotografia detí s 
ich talizmanmi – starostami.  (pkr)

Veľvyslanec Veľkej Británie si zahral futbal so žkiakmi Gym-
názia na Kukučínovej. 



6 Júl 2017 REGIÓN

Ing. Pavol Gašper: Ponuka ľuďom v Prešovskom kraji dostať sa
Program občianskej iniciatívy VEREJNOSŤ

PäŤ PRáVD PRE VýCHODNé SLOVENSKO - PRáCA, PROStREDIE,

A. ZDRAVá KLÍMA, ČIStá VODA

MODRé MEStá A OBCE
Budeme presadzovať inovatívne riešenia ob-

novy zdravej klímy miest a obcí, aby sa v mes-
tách a  obciach na východe Slovenska zlepšila 
kvalita života, aby sme mali čistejší vzduch i aby 
sa nám a budúcim generáciám lepšie dýchalo, 
aby zásadným spôsobom klesol výskyt astma-
tických ochorení a chorôb dýchacích ciest a aby 
sa mestá i  obce nevysušovali a  neprehrievali. 
Obyvatelia miest východného Slovenska ušet-
ria milióny eur ročne, ktoré teraz platíme za od-
kanalizovanie dažďovej vody. Znížia sa im nák- 
lady na čistenie odpadových vôd. Programom 
sa vytvorí 500 pracovných príležitostí.

BIOPOStUPY ČItENIA VôD
Podporíme riešenia, ktoré znížia investičné 

i prevádzkové náklady na čistenie odpadových 
vôd a  zároveň podporia produkciu biomasy 
prostredníctvom obecných a  individuálnych 
koreňových alebo iných čističiek odpadových 
vôd. S tým súvisí podpora produkcie biomasy 
na energetické využitie v  lokálnych energetic-
kých zdrojoch. Zároveň sa zníži tlak na nekont- 
rolovaný výrub dreva v lesoch. Program vyge-
neruje viac ako 500 pracovných príležitostí pri 
realizácii a  stovky pracovných príležitostí pri 
prevádzke koreňových čističiek.

tRI RIEKY – JEDNA BUDÚCNOSŤ
Zavedením komplexného programu TRI 

RIEKY – JEDNA BUDÚCNOSŤ v  regiónoch 
povodí Torysy, Hornádu a Popradu, kde sa so 
železnou pravidelnosťou opakujú najväčšie ži-
velné pohromy na Slovensku, zaistíme trvalo 
udržateľný rozvoj Spiša a  Šariša a  tým vytvo-
ríme 3 000 pracovných príležitostí pre sedem 
spišsko-šarišských okresov. Zaistíme, aby ich 
občania v 338 obciach neboli ohrozovaní po-
vodňami, suchom i  extrémnymi horúčavami. 
Program trvalo udržateľne zabezpečí tisíce se-
kundových litrov vody pre ľudí, poľnohospo-
dárske plodiny, prírodu i zdravú klímu v celom 
východoslovenskom regióne i možný potenci-

álny zdroj pre export vody do zahraničia, ktorý 
zabezpečí príjmy pre naše obce a mestá. Tým 
sa ušetrí z verejných zdrojov 380 miliónov EUR 
na budovaní nového vodného zdroja na Hornej 
Toryse (Tichý Potok), ktoré bude možné využiť 
v ostatných bodoch nášho programu.

MODRé PARKY
Na vodnej nádrži Veľká Domaša podporí- 

me vznik MODRÉHO PARKU. Zastavíme 
transport komunálneho odpadu do vodnej 
nádrže. Tým sa obnoví kvalita vôd a  podporí 
sa infraštruktúra cestovného ruchu. Veľkej Do-
maši sa prinavráti zašlá sláva vytvorením 1 000 
pracovných príležitostí pri revitalizácii nádrže  
a stoviek pracovných príležitostí pri jej využí-
vaní.

B. OBNOVA DEDIČStVA (PRÍRODNéHO,   
KULtÚRNEHO A HIStORICKéHO)

tAtRY PRE ĽUDÍ
Jeden z našich najkrajších národných parkov, 

národný park Vysoké Tatry, je permanentne 
ohrozovaný živelnými pohromami a zaslúži si 
špeciálnu podporu od štátu i širokej verejnosti. 
Preto podporíme trvalo udržateľný rozvoj Vy-
sokých Tatier programom TATRY PRE ĽUDÍ. 
Ten bude zameraný na rozvoj eko-inovatívnych 
riešení pri ochrane a obnove tatranskej prírody 
ako klenotu Karpatského kultúrneho dedičstva. 
Týmto programom sa v regióne Tatier vytvorí 
viac ako 1 000 pracovných príležitostí.

StRáŽSKE-HUMENNé – REGIÓN BEZ 
PERSPEKtÍVY

Je najvyšší čas obnoviť ekologické funk-
cie priemyslom poškodenej krajiny v  regióne 
Strážske - Humenné, kde sa za niekoľko desať-
ročí napáchali najväčšie ekologické škody nie-
len na prírode, ale aj na ľuďoch. Revitalizačným 
programom sa v regióne Strážske – Humenné 
vytvorí viac ako 1 000 pracovných príležitostí.

KARPAtSKá CYKLOMAGIStRáLA
Iniciujeme vznik KARPATSKEJ CYKLO-

MAGISTRÁLY, ktorá prepojí historické re-
gióny východného Slovenska (Zemplín, Šariš, 
Spiš, Gemer a Abov) a ponúkne aktívnu formu 
oddychu a rekreácie s využitím kultúrneho, his-
torického i  prírodného dedičstva REGIÓNU 
VÝCHOD. Podľa možností bude Karpatská 
cyklomagistrála prepojená s Eurovelo11 (cyk-
lotrasa z nórskeho Nordkappu do gréckych 
Atén, prechádzajúca cez Slovensko aj popri rie-
ke Hornád), čím sa podporí cestovný ruch. Za 
týmto účelom bude PROGRAM VÝCHOD ak-
tívne podporovať a spájať samosprávy s cieľom 
vytvárať lokálne pracovné príležitosti nielen 
v  segmente služieb, ale aj  v  podpore umelec-
kých remeselných výrobkov – tie sa stanú sú-
časťou infraštruktúry Karpatského kultúrneho 
dedičstva. Týmto programom sa na východ-
nom Slovensku vytvorí viac ako 1 000 pracov-
ných príležitostí.

C. VLAStNé ZDRAVé POtRAVINY

VýCHODNé SLOVENSKO – REGIÓN 
VLAStNýCH A ZDRAVýCH POtRAVÍN

Podporíme zakladanie ekologických fariem 
vo všetkých kútoch Prešovského kraja, aby sa 
stal regiónom produkcie vlastných a ekologicky 
čistých a zdravých potravín. Podpora zaklada-
nia rodinných a obecných agrofariem, vodných 
fariem a rybníkov, chovu včiel, i obnovy úrod-
nosti pôdy vygeneruje približne 500 pracov-
ných príležitostí.

EKOPOtRAVINáRStVO
V celom REGIÓNE VÝCHOD budeme in-

tenzívne podporovať lokálne farmárske trhy 
rozložené tak, aby všetci obyvatelia mali rovna-
ký prístup ku kvalitným domácim produktom. 
Cieľom je podporovať zdravú výživu ako súčasť 
zdravého štýlu života. To vytvorí viac ako 500 
pracovných príležitostí na Zemplíne. 

ZEMPLÍN – VODNý RAJ SLOVENSKA
Obnovíme vodný režim Východoslovens- 

kej nížiny, aby sme zastavili jej vysušovanie 
a  devastáciu. Tým dáme STOP šíreniu púští 

PäŤ PRáVD PRE VýCHODNé SLOVENSKO

Prístup doterajších ponovembrových vlád 
k riadeniu našej krajiny spôsobil, že sa východ-
né Slovensko stalo príveskom Slovenska – re-
giónom, v ktorom sa viac troví ako tvorí. Ľudia 
z neho odchádzajú a politici si ich všímajú len 
v čase volebnej kampane. Náš región je len do-
časným domovom pre naše deti, ktoré čakajú 
na príležitosť vysťahovať sa za lepším životom 
ďaleko od svojho rodiska. Podobne, ako aj ich 
rodičia odchádzali a  ešte stále odchádzajú za 
prácou, aby zabezpečili obživu pre svoje deti. 
Pritom sa neraz rozpadajú rodiny.

Náš ťažko skúšaný región ostal aj po vstupe 
Slovenska do Európskej únie na okraji záuj-
mu politikov v Bratislave. Svedčí o tom nízky 
hrubý domáci produkt regiónu v  porovnaní 
s priemerom Slovenska – po vstupe krajiny do 
Európskej únie paradoxne ešte viac klesol.

Sme regiónom, z  ktorého sa vytráca nielen 
život, ale aj ľudia. Sociálne balíčky, ktoré vy-
zerajú ako pomoc od vlády pre zdanlivo bez-
mocných  ľudí na východe Slovenska, urobili 
z  nášho regiónu región sociálneho úpadku, 
a to v  tom najsmutnejšom zmysle slova – re-
gión, kde namiesto iniciatívnosti a  života-
schopnosti vidíme pasivitu a apatiu. Toto je 
skutočný dôsledok „pomoci“ politikov nášmu 
regiónu – prehlbujúca sa závislosť, ktorá má 

podobný priebeh, ako všetky iné závislosti.
Potoky a rieky na východe nielen vysychajú, 

ale viaceré sa stali stokami odpadových vôd. 
Ekologická zadlženosť východoslovenského 
regiónu presahuje jednu miliardu eur. Východ 
Slovenska je charakteristický tým, že má naj-
vyššiu cenu pitnej vody, nízku kvalitu povrcho-
vých vôd, zlý zdravotný stav, kratšiu priemernú 
dĺžku života v  porovnaní s  inými regiónmi, 
vysokú nezamestnanosť a najvyššiu ekologickú 
zadlženosť na Slovensku.

Mnohým ľuďom zostalo vsugerované, že kto 
nekradne, okráda svoju rodinu. Stále je citeľne 
prítomná nenávisť, ohováranie, spoločenské int- 
rigy, zneužívanie verejných funkcií, korupcia.

V
   Iniciatíva Verejnosť Pre Rozvoj Východu 
vychádza zdola, lebo je v našich silách presadiť 
rozumné kroky na podstatné zlepšenie teraj-
šieho stavu. Spoliehajme sa len na seba, nie na 
niekoho, kto tu nežije, nepozná naše podmien-
ky a z centrály rozhoduje o našom živote.

Od vlády, ktorá je ďaleko od nás, nemôžeme 
ani v budúcich obdobiach očakávať nič viac 
ako doteraz, preto by sme sa mali spoliehať na 
vlastné sily. Preto chceme kandidovať v najbliž-
ších voľbách do VÚC a konečne dosiahnuť vi-
diteľné zmeny, nie iba  o zmenách hovoriť.

Osud nášho REGIÓNU VÝCHOD je v na-

šich rukách. Ako budúci zástupcovia občanov 
východného Slovenska chceme vo verejných 
funkciách slúžiť občanom, lebo politika je služ-
ba občanom. Chceme prispieť k tomu, aby sa 
z nášho regiónu stala oáza zdravia a radosti zo 
života, ktorá poskytuje kvalitné podmienky 
pre zmysluplnú prácu a život všetkým svojim 
obyvateľom a dáva im hodnotu. Chceme vylie-
čiť náš región zo závislosti na dávkach, daroch 
a sociálnych balíčkoch, ktorého ho pomaly ale 
isto zabíjajú a  urobiť ho zdravým, vitálnym 
a schopným rozvíjať sa s využitím nášho vlast-
ného bohatstva.

Preto chceme počas nasledujúceho voleb-
ného obdobia z REGIÓNU VÝCHOD spraviť 
región, ktorý bude menej troviť a viac tvoriť. 
Chceme účinne reagovať na každodenné po-
treby ľudí vytvárajúcich hodnoty a tých, ktorí 
sú odkázaní na pomoc. Chceme zapájať ob-
čanov do aktívnej správy vecí verejných pros-
tredníctvom verejných hlasovaní o  prioritách 
verejných investícií. Chceme, aby v  našom 
regióne vládla atmosféra prosperujúceho roz-
voja v prospech  nás všetkých, aby sa posilňo-
vala sociálna súdržnosť a aby sme spokojne žili 
v zdravom prostredí a radovali sa z neho. Ak 
sa nám to podarí, budú sa ľudia pochádzajúci 
z nášho regiónu doň s radosťou vracať.

21. storočie sa vinou klimatických zmien stá-
va storočím čoraz ostrejších konfliktov predo-

všetkým o vodu, no aj o ďalšie vzácne prírodné 
zdroje. Preto budeme pretvárať východ Sloven-
ska na inovatívny a  kreatívny región VODY. 
Bez vody niet života a boj o vodu sa už začal 
aj u nás. Keďže zatiaľ je v našom regióne vody 
dosť, môžeme očakávať tvrdé ataky tých, ktorí 
budú mať vody čoraz menej a tých, ktorí budú 
bažiť po ziskoch z obchodu s ňou. Voda môže 
náš región pretvárať na miesto umožňujúce pl-
nohodnotný život všetkých ľudí – obyvateľov  
i tých, ktorí do nášho regiónu zavítajú či už za 
prácou, alebo za oddychom. Chceme podporo-
vať a rozvíjať aktivity, ktoré budú  obyvateľom 
regiónu prinášať hojnosť a prosperitu, budú im 
dávať príležitosť plnohodnotne využívať vlast-
né zručnosti i schopnosti pre svoju rodinu i ko-
munitu čo najbližšie k miestu bydliska.

Naším cieľom je vnášať do riadenia verej-
ných politík také rozhodnutia, aby bol v regió-
ne dostatok pracovných príležitostí pre všet-
kých, ktorí sa chcú živiť poctivou prácou a aby 
sme všetci mohli žiť spokojnejšie, tolerantnej-
šie a solidárnejšie. Tento cieľ budeme ako vole-
ní zástupcovia občanov dosahovať otvoreným 
dialógom, podávaním ruky silnejšieho slabšie-
mu, otvorenosťou, transparentnosťou a  efek-
tívnosťou pri využívaní verejných zdrojov, lebo 
politik má pracovať pre občanov.

Ak dostaneme dôveru, východné Slovensko 
sa stane prosperujúcim regiónom s  pridanou 

v  Strednej Európe, ozdravíme nielen prostre-
die a ekonomickú prosperitu, ale tiež znížime 
výskyt astmatických a alergických ochorení na 
Zemplíne.

D. PODPORA LOKáLNEJ EKONOMIKY

ROZVOJ LOKáLNEJ EKONOMIKY
Budúcnosť regiónu je v  pracovitosti domá-

cich ľudí a nie v zahraničných investíciách. Bu-
deme podporovať startupy. Podporíme rodinné 
podnikanie a  zakladanie malých rodinných 
podnikov vo všetkých kútoch východného 
Slovenska, ktoré budú založené na využívaní 
miestnych prírodných a technologických zdro-
jov i ľudskom potenciáli, aby aj okrajové regió-
ny žili a nie živorili. Zo zahraničných investí-
cií podporíme tie, ktoré budú mať prínos pre 
región a nebudú iba využívať dotácie a lacnú 
pracovnú silu. To vytvorí viac ako 2 500 pra-
covných príležitostí.

KARPAtSKý tECHNOLOGICKý 
VEĽtRH

Na podporu lokálnej ekonomiky s vysokou 
pridanou hodnotou, rozvoja inovatívnych pro-
duktov podporíme založenie KARPATSKÉHO 
TECHNOLOGICKÉHO VEĽTRHU s medzi-
národnou pôsobnosťou. Ten bude prezentovať 
tvorivosť, inovatívnosť, originalitu i pracovitosť 
ľudí z nášho euroregiónu. To vytvorí ďalšie pra-
covné príležitostí.

PODPORA A ROZVOJ KÚPEĽNÍCtVA
Východné Slovensko je hydrogeologickým 

unikátom s  množstvom termálnych i  mine-
rálnych vôd. Toto prírodné dedičstvo si treba 
nielen chrániť, ale aj v prospech rozvoja kraja 
zveľaďovať ako súčasť štýlu života a  zdravia.  
Prioritou bude podpora obnovy zanedbaných 
kúpeľov v celom kraji. Podporíme tiež opätov-
nú ťažbu soli, ktorej pridanou hodnotou bude 
vytvorenie soľných kúpeľov v  Prešove. To vy-
tvorí približne 500 pracovných príležitostí.

OBNOVA HRADOV A INýCH 
HIStORICKýCH PAMIAtOK

Zanedbaná infraštruktúra hradov ako uni-
kátneho historického a  kultúrneho dedičstva 

REGIÓN

Súčasný stav

Vieme si pomôcť
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Na prelome júla a augus-
ta, aj vďaka nášmu festivalu 
Made in Slovakia, vrcholí  
v Poprade kultúrne leto. Na 
tomto podujatí sa snaží-
me prezentovať to najlepšie  
a najrýdzejšie, čo náš región 
i Slovensko má. V súčasnosti 
podtatranská oblasť objavu-
je svoju banícku minulosť, 
samospráva uvažuje o obno-
ve a sprístupnení bývalých 
banských štôlní a preto od-
prezentujeme aj toto krásne 
remeslo, umenie a kumšt  
v jednom.  

Príbeh pokračuje...
Náš festival bol minulé-

ho roku jedným z troch top 
podujatí Prešovského kraja. 
Do centrálnej zóny mesta 
Poprad, na Námestie sv. Egí-
dia, kde sa festival Made in 
Slovakia koná, každoročne 
prichádzajú Popradčania, 
obyvatelia okolitých miest a 
obcí i zahraniční turisti. Cen-
trálna pešia zóna pripomína 
korzo juhoeurópskeho veľ-
komesta, rozvoniavajú slo-
venské špeciality a počuť rôz-
norodú zmes jazykov. Vys- 
tavujúci remeselníci a vý- 

robcovia hlásili množstvo 
Nemcov, Angličanov, Polia-
kov, Maďarov, Čechov, ale aj 
Izraelcov, Chorvátov a Ru-
munov. Domáci med z Hra-
novnice putoval minulý rok 
v batožine novomanželov 
dokonca až do Saudskej Ará-
bie. Účasť si pochvaľovala aj 
rodinka, ktorá návštevníkom 
po celý čas festivalu vyvárala 
tradičné slovenské párance, 
pôvodne „vynájdené“ dre-
vorubačmi z okolia Banskej 
Štiavnice. 

Na festivale Made in Slo-
vakia už v minulosti vystu-
povali i také hviezdy ako No 
Name, Katka Knechtová, La-
vagance, Peter Cmorík, Peter 
Bič Project, Iné Kafe, Pole-
mic, Kandráčovci či Majk 
Spirit. Tohto roku sa môže-
te tešiť na Beátu Dubasovú, 
Bratislava Hot Serenades, 
H16, Babjakovcov a ďalších.

Festival Made in Slovakia 
je pre každého návštevníka 
jedinečným príbehom. Bu-
deme veľmi šťastní, keby ste 
ten svoj prišli s nami tohto 
roku prežiť aj vy.  (pvč)

V utorok 20. júna sa usku-
točnil VII. ročník športo-
vých hier seniorov, členov 
Jednoty dôchodcov Slovenka 
(JDS) okresu Poprad a Kež-
marok. Pripravili ich Okres-
ná organizácia JDS v Popra-
de v spolupráci so ZO JDS 
Svit. Konali sa v športovom 
areáli Iskra Svit vo Svite. Aj 
tohto roku súťažili jednotliv-
ci, muži i ženy, v disciplínach 
hod granátom, hod na bas-
ketbalový kôš, kop na brán-
ku, hod krúžkom na kolík  
a beh na 50 m. 

Do areálu Iskry zavítalo 
viac ako 40 športuchtivých 
seniorov, ale aj tých, ktorí 
prišli svojich kolegov po-
vzbudiť. Dôležité bolo, že 
každý z nich si priniesol 
dobrú náladu a úsmev na 
perách. 

„Dnes tu máme aktívnych 
ľudí z organizácií zo Svitu, 
z Popradu mesta a z Popradu 
Juh, z Kežmarku, prišli k nám  
seniori z družobnej organizá-
cie Betliar, ale aj jednotlivci, 

napríklad z Novej Lesnej. 
Priebeh bol plynulý, špor-
tovci, ktorí pôvodne nechceli 
športovať neodolali, „zapálil 
sa“ a súťažili o dušu,“ zhod-
notil športové zápolenia Ing. 
Ján Surmík, predseda Okres-
nej organizácie JDS Poprad  
a súčasne poďakoval vedeniu 
mesta Svit, samotnému pri-
mátorovi a mestskej organi-
zácii za pomoc pri príprave  
a organizovaní hier a tiež 
basketbalovému klubu, ktorí 
im poskytol priestory v prí-
pade nepriaznivého počasia.

Čo sa týka seniorov, už 
teraz sa pripravovali na ná-
sledné Krajské športové hry 
v Giraltovciach a v najbliž-
šej budúcnosti sa zúčastnia 
súťaže v severskej chôdzi. 
„Minulý rok sa nám to 
osvedčilo, hoci sme to robili 
po prvýkrát v Novej Lesnej. 
Bola to iniciatíva starostu, 
ktorý nás do Novej Lesnej 
pozval a zorganizovali sme 
to prierezovo, pre všetky zá-
kladné organizácie. Nebolo 

síce dobré počasie, ale prišlo 
až 38 seniorov – športovcov 
a vo Svite nás už bolo cez 60 
v rámci Primátorskej desiat-
ky. To sú aktivity, ktoré ve-
dia osloviť našich dôchodcov  
a snažíme sa ich trošku roz-
pohybovať, pretože čím dlhšie 
a viac budú športovať, tým 
dlhšie budeme od Sociálnej 
poisťovne poberať dôchod-
ky,“ s úsmevom pripomenul 
Surmík.

Predseda JDS využil príle-
žitosť a už teraz pozýva všet-
kých, seniorov i ostatných 
občanov, na Festival hudby, 
spevu a folklóru seniorov, 
ktorý okresná organizácia 
pripravuje na 9. septembra 
v Kežmarku. „Tohto roku sa 
nám rysujú celkom zaujíma-
vé súbory. Okrem iných spo-
meniem starý Jánošík, starý 
Vagonár či vynikajúci súbor 
zo Starej Ľubovne... Chceli by 
sme menej, ale kvalitných vy-
stúpení, pri ktorých sa môžu 
seniori všetci spolu zabaviť,“ 
povedal Ján Surmík.   (pkr)

Športové hry seniorov

zo závozu na cestu prosperity
PRE ROZVOJ VýCHODU
PROSPERItA, PERSPEKtÍVA, POKORA

Slovenska potrebuje novú perspektívu. Podpo-
ríme obnovu hradov a iných historických pa-
miatok s pečaťou spoločnej vízie pod názvom 
V  MINULOSTI JE NAŠA BUDÚCNOSŤ. To 
vytvorí viac ako 500 pracovných príležitostí.

ROMAGENDA V 21. StOROČÍ
Zabezpečíme pracovné príležitosti na ob-

nove poškodenej krajiny pre najchudobnejšie 
vrstvy obyvateľstva. Marginalizovaní obyva-
telia nášho kraja potrebujú zmysluplnú prácu 
adekvátnej úrovne a  nie teoretické vzdeláva-
nie na báze virtuálnej ekonomiky. Jediná šan-
ca pre integráciu Rómov je dať im možnosť 
pracovať na zmysluplných programoch, ktoré 
prinášajú Rómom bezprostredne viditeľný 
úžitok, vrátane ich začlenenie do aktívneho 
života, a tým aj úžitok pre všetkých. V každej 
obci, v ktorej sú rómske osady a ktorých sta-
rostovia a  občania prejavia ochotu spolupra-
covať, vytvoríme podmienky pre vznik mini-
málne 10 pracovných príležitostí na obnove 
poškodenej krajiny ako základného predpok- 
ladu prevencie pred povodňami, suchom a kli-
matickou zmenou. Takýmto spôsobom sa dá 
práca viac ako 2 000 nezamestnaným Rómom.

E. ROZVOJ ĽUDSKéHO POtENCIáLU

OtVORENá VEREJNá SAMOSPRáVA
Budeme presadzovať zapájanie sa občanov 

do aktívnej správy vecí verejných hlasovaniami 
o  využití časti prostriedkov určených pre ich 
obec/mesto/okres (participatívny rozpočet). 
Zabezpečíme zverejňovanie informácií o záme-
roch a praktikách záujmových podnikateľských 
aj nepodnikateľských skupín v konfrontácii 
s názormi obhajujúcimi trvalú udržateľnosť 
zdravej krajiny a zdravia občanov.

OtVORENá ŠKOLA
Vhodným vzdelávaním v školách budeme 

podporovať generáciu mladých ľudí k aktívne-
mu vzťahu k verejnému a komunitnému živo-
tu, k tvorbe, invencii a zodpovednosti za svoju 
rodinu, komunitu, mesto i  región a  k  ochote 
plnohodnotne rozvíjať, chrániť i využívať svoje 
prírodné, kultúrne i historické dedičstvo a viesť 
plnohodnotný rodinný život. Školám prinavrá-

time aktívny spoločenský život v komunikácii 
s rodičmi i seniormi. Cieľom je zvýšiť kultúru 
vzťahu k svojmu okoliu a prostrediu. Kultúrni 
a vzdelaní ľudia sa dokážu trvale starať o svoju 
krajinu.

OtVORENá SOCIáLNA 
StAROStLIVOSŤ

Podporíme zapojenie sa sociálne izolova-
ných chudobných ľudí do aktívneho spoločen-
ského života. Podporíme zamestnávanie sociál-
ne znevýhodnených ľudí. Podporíme spolkovú 
činnosť a  rozvíjanie tolerantných sociálnych 
vzťahov v celom regióne.

OtVORENá KULtÚRA
Rôznorodosť, neopakovateľnosť štýlu života, 

stravovania, obliekania, bývania, slova i písma 
neoddeliteľne patrí k nášmu kraju. Vysychanie 
tohto kultúrneho prameňa zastavíme:
a  podporou miest a obcí, ktoré budú viac 
 tvoriť a menej troviť.
a	podporou spoločensky otvorených, 
 tolerantných a solidárnych ľudí zodpoved-
 ných za svoje sociálne, kultúrne, environ-
 mentálne i ekonomické prostredie. 
a	vytváraním atmosféry v regióne, že poctivá 
 práca je cnosť.
a	podporou prirodzených regiónov východ-
 ného Slovenska – tým im dáme punc origi-
 nality a kultúrnej zrelosti, kde tolerancia,
 aktívne a zodpovedné spolužitie všetkých
 národností, etnických a vekových skupín
 prinesú novú kvalitu v spolunažívaní.

Program 5 PRÁVD PRE VÝCHODNÉ SLO-
VENSKO je ponukou pre ľudí žijúcich na vý-
chodnom Slovensku, aby si obhájili vlastnú 
dôstojnosť obnovou vlastnej dedovizne pre 
seba i budúce generácie. Autori programu ve-
ria, že ak má tento program hodnotu, ľudia si 
ho obhája pred sebou samými, svojimi priateľ-
mi, známymi i  neznámymi ľuďmi. Nech nás 
na tejto ceste sprevádza pokora a  odhodlanie 
prinášať radosť do života, toleranciu, solidaritu 
i vzájomné porozumenie pre náš spoločný ži-
vot na prosperujúcom a zdravom východnom 
Slovensku.

hodnotou. Dokážme, že my východ-
niari na to máme. Dokážme, že sme 
regiónom schopných a aktívnych 
ľudí zodpovedných za seba, svoju ro-
dinu, komunitu i región.

Ak nás podporíte, východné Slo-
vensko sa stane moderným, trvalo 
prosperujúcim regiónom, v  ktorom 
budú mať záujem ostať žiť aj naše 
deti.

Prosperujúce, zelené, čisté, zdravé 
a príťažlivé východné Slovensko do-
siahneme prostredníctvom INOVA-
TÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ S  VY-
SOKOU PRIDANOU HODNOTOU 
a prostredníctvom VODY v priebehu  
piatich rokov, piatimi inováciami, 
ktoré podporia vznik  viac ako 25 
000 pracovných príležitostí  pre ľudí 
s rôznou kvalifikáciou i rôznym soci-
álnym zázemím.

Pritom budeme mimoriadnu pozornosť ve-
novať podstatnému skvalitneniu cestnej siete 
najmä vo vysoko zaťažených oblastiach.

Z  pozície partnerstva medzi Prešovským 
a  Košickým samosprávnym krajom presadí-
me vo vláde i  v  Európskej únii, aby na zák-
lade našej iniciatívy s Vašou podporou vzni-

kol dôstojný INTEGROVANÝ OPERAČNÝ 
PROGRAM VÝCHOD obsahujúci nasledujú-
ce konkrétne body:

ZDRAVá KLÍMA, ČIStá VODA
OBNOVA DEDIČStVA (PRÍRODNéHO, 

KULtÚRNEHO A HIStORICKéHO)
VLAStNé ZDRAVé POtRAVINY

PODPORA LOKáLNEJ EKONOMIKY
ROZVOJ ĽUDSKéHO POtENCIáLU

www.pavolgasper.sk

REGIÓN
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„Vrátili sme sa,“ bola pod-
ľa nášho horolezca Petra 
Hámora po zdolaní štrnástej 
osemtisícovky, na ktorú vy-
stúpil s mladým Spišiakom 
Michalom Sabovčíkom, 
najdôležitejšia informácia. 
Úsmev a spokojnosť nielen 
na tvárach našich horolez-
cov, ale aj Petrovej manžel-
ky Mariky, ktorá bola spo-
jivkom medzi verejnosťou  
a horolezcami dva a pol me-
siaca prezrádzali, že skutoč-
ne je najväčším úspechom 
vrátiť sa domov, k rodinám, 
živí a zdraví. 

Himalayadventure XXVII, 
projekt Petra Hámora, začal 
písať svoju históriu 10. mar-
ca. Štvorica absolvovala akli-
matizačné výstupy v hima-
lájskom údolí Solo Khum-
bu na Kala Patthar (5 500 
m), Island Peak (6 189 m)  
a Pumori (7 161 m), ktoré 
boli vedené ľahkým štýlom, 
bez pomoci výškových no-
sičov a umelého kyslíka. Na 
záver sa zamerali na Dhaulá-
ghirí, vysokú 8 167 metrov v 
horskej skupine Dhaulágirí 
Himal. Táto hora je najvyš-
ším vrcholom mohutného 
ľadového masívu, obtekané-
ho riekami Kali Ghandaki  
a Myagdi Khola. Na vrchol 
sa podarilo po prvý raz vy-
stúpiť členom švajčiarsko-
-rakúskej expedície, ktorú 
viedol Max Eiselin v roku 
1960. Na Dhaulágirí dnes 
vedie pätnásť mimoriad-
ne náročných výstupových 
trás.

Peter Hámor a Michal 
Sabovčík  dosiahli vrchol 
Dhaulágirí 15. mája o 12.30 
hodine. 

Pre Petra Hámora bola 
Dhaulágirí uzavretím tzv. 

Koruna Himaláji a Koruna Zeme patrí Petrovi Hámorovi

Peter Hámor na návšteve u Miss Holy.

Koruny Himaláji, v rámci 
ktorej zdolal všetky hima-
lájske osemtisícovky, pričom 
výstup na najnebezpečnej-
šiu Annapurnu absolvoval 
dvakrát a ako prvý horo-
lezec v histórii ju zdolal  
z oboch strán. Okrem Koruny 
Himalájí mu od roku 2003 
patrí aj Koruna Zeme, výs- 
tupmi na najvyššie vrcholy 
všetkých kontinentov. 

„Naším cieľom bolo zdolať 
siedmu najvyššiu horu sveta 
– Dhaulágirí a pevne verím, 
že nie je poslednou horou, na 
ktorú som vystúpil,“ konšta-
toval Peter. 

Naopak, pre Michala Sa-
bovčíka to bola prvá hima-
lájska osemtisícovka.

Neboli by sme úplní, keby 
sme nespomenuli aj ostat-
ných dvoch členov tímu 

- Michala Gábriža, ktorý 
sa pre zdravotné problé-
my vrátil z približne 7 900 
metrovej výšky. Tomáš Pet-
rík sa i napriek problémom  
s chrbtom, ktoré sa obja-
vili po výstupe na Pumori, 
dostal až do výšky 6 600 –  
6 700 m a potom sa  vrátil. 
„Hoci mu lekári prikázali 
byť v teple a pokoji, odmie-
tol a ostal ako naša spoj-
ka, taký náš podporný tím,  
v počte jeden Tomáš, lebo... 
čo keby sme náhodou niečo 
potrebovali, alebo sa niečo 
stalo, alebo...?“ prezradil  
s úsmevom Hámor a do-
dal, že sa teší, že tam s nimi 
boli, hoci sa im to nepoda-
rilo. „Podarilo sa to Miškovi  
a mne. Z toho, že sa to poda-
rilo Mišovi mám radosť veli-
kú, teším sa z toho.“

Dodal, že celá expedícia 
bola rozdelená na niekoľko 
podčastí. Prvou bola akli-
matizácia, druhou, pre Petra 
veľmi dôležitou, bolo preladiť 
sa na inú frekvenciu. „Spôsob 
života, aký tu žijeme, je úplne 
iný, ako človek potrebuje byť 
naladený na lezenie a vysoké 
kopce. Pre mňa je táto psy-
chická aklimatizácia – prela-
denie sa na himalájsku frek-
venciu ešte dôležitejšia ako tá 
fyzická. Až potom prichádza 
hlavná časť a tohto roku to 
bola Dhaulágirí, veľká dáma, 
jedna z troch sestier. Dhau-
lágirí, ktorá je najzápadnej-
ším kopcom nepálskej časti 
Himalájí, jeden z najťažších, 
čo sa týka podmienok a poča-
sia rovnako, ako jej dve ses-
try Manaslu a Annapurna,“ 
konštatoval Hámor s tým, 
že v Himalájach, v súvislosti  
s počasím, sa už nedajú 
predvídať „dobré a zlé“ dni 

na lezenie.
„Termíny, v ktorých bolo dl
hé roky priaznivé poča-

sie, už neexistujú. Ani počas 
našej expedície nebolo poča-
sie ideálne. Bolo to náročné 
hlavne psychicky. Ste v zák-
ladnom tábore, čas vám beží, 
no vy neviete, či sa to vytú-
žené okno spraví. Vtedy je 
prvoradé nezblázniť sa a ne-
stratiť trpezlivosť. Nevyraziť 
pri prvom náznaku pekného 
počasia, ale počkať si až na 
skutočné okno, keď je šanca 
na výstup reálna. Keď ste 
pod takýmto stresom, tak sa 
veľakrát stane, že to pokazíte 
tým, že vyrazíte skôr než je 
vhodné. Vždy je toľko okol-
ností, ktoré vás môžu vrátiť 
späť a zmariť výstup, že ve-
ľakrát je to o šťastí,“ uviedol 
Peter Hámor. 

Šťastie ale praje priprave-
ným, zodpovedným a tým, 
ktorí vždy myslia na bez- 
pečnosť.

 A či na vrchole mož-
no hovoriť o eufórii, alebo 
iných pocitoch? „Keď čakáte 
dva týždne na počasie a po-
tom vám príde predpoveď, 
ktorá nie je úplne optimis-
tická, ale dáva vám akú-ta-
kú šancu, tak zmobilizujete 
všetky hlavne psychické sily, 
ale výsledok je tak či tak ne-
istý. Pomaličky sa posúvate 
hore a zrazu prídete na to, že 
už je vrchol tak blízko, že by 
sa možno aj dalo, ale poča-
sie stále nie je stopercentné. 
Potom príde radosť, že po-
časie sa lepší, takže pocítite 
takú predštartovnú eufóriu 
zmiešanú s nejakou trémou. 
Následne pocity zmiznú  
a nastáva koncentrácia na 
to, čo robíte, potom také pre-
kvapenie, ako ďaleko, bože 
môj, je ešte na ten vrchol  

s otázkou, kde vlastne je? 
Lebo aj orientačne to nie je 
jednoduché. Kopce zdola sa 
zdajú absolútne jasné, ale 
keď ste v tej spleti žľabov, 
kamenných stienok, zrazu 
perspektíva vám dáva úplne 
iný obraz o stene. Opäť sús- 
tredenie a snaha neurobiť 
orientačnú chybu. Je to o na 
pätí a potom nasledujú tie 
príjemnejšie pocity, tých päť-
desiat až sto metrov, keď je 
už jasné, že sa to podarí. Na 
vrchole je z tých pocitov asi 
najsilnejší, že chvála bohu, 
že už nemusím ísť vyššie! 
Žiadna veliká eufória, ste 
radi, že to konečne skončilo  
a potom prichádza taká 
drobná obava, len neurobiť 
chybu,“ odpovedal Peter.

„Na vrchole nie je čas na 
emócie. Človek musí zapnúť 
svoje také prirodzené živočíš-
ne pudy, aby dokázal myslieť 
a robiť všetko pre bezpečnosť. 
Najkrajšie pocity prichádza-
jú teraz, keď už sme dole,  
s kamarátmi, s rodinou. Te-
raz si začínam uvedomovať, 
čo som zažíval. Bolo to prí-
jemné, pekné, ale veľmi ťaž-
ké na fyzické sily a psychi-
ku,“ poznamenal Sabovčík 
a hneď doplnil, že je veľmi 
vďačný, že mohol ísť s Pe-
ťom prvú osemtisícovku. 
„Už som mal viac ponúk ísť 
na osemtisícovky, ale nikdy 
som sa na to necítil. Na to 
treba vyzrieť v horolezeckom 
svete, pohybom v prírode 
a potom aj vekom. Proste 
som to cítil a bola to veľ-
ká príležitosť, keď Peťo išiel 
na Dhaulágirí. Som veľmi 
rád, že som s ním mohol byť  
a že mi dal cenné rady ten 

najskúsenejší himalájista. 
Depozit som si už nechal  
v Káthmandu...,“ skromne 
poznamenal Michal. Ako 
vysvetlil Peter Hámor, dva 
sudy s menom Michael Sa-
bovcik sú už v sklade v Ne-

pále a nemá inú možnosť, 
ako sa vrátiť.

„Je to ako keď staviate dom 
a položíte poslednú tehlu. 
Poviete si - paráda, podari-
lo sa. Mal som veľkú radosť, 
že za mnou ide Miško a te-
šil som sa, že si to môžeme 
vychutnať. Bol to pre mňa 
mimoriadne pekný pocit. 
Dá sa liezť aj osamote, alebo 
s inými ľuďmi, ale pre neho 
to bola prvá osemtisícovka 
a ja som rád, že som bol pri 
tom. Každá expedícia má 
momenty, v ktorých treba 
improvizovať a upravovať 
plán podľa aktuálnych pod-
mienok, najmä čo sa týka 
počasia. Som veľmi rád, keď 
prídem domov a ľudia pove-
dia, že to vyzeralo jednodu-
cho. To znamená, že to, čo 
sme spravili, sme spravili bez 
chyby,“ povedal Peter. 

Michal Sabovčík podľa 
Petra Hámora nie je nes- 
kúsený horolezec, aj keď 
Dhaulágirí bola pre neho 
prvá osemtisícovka. „Má 
za sebou vážne výstupy  
v Alpách, jeho učiteľom v 
rannom veku bol Janko Čech, 
s ktorým absolvovali alps- 
kú trilógiu - severnú stenu 
Matterhornu, severnú stenu 
Eiger a severnú stenu Gran-
des Jorases. Bol v Pakistane, 
v Karakorame. Okrem iné-
ho bol v roku 2008 na Piku 
Lenina (7 134 m), čo bola 
jeho doteraz najvyššia hora. 
Krásne výstupy zaznamenal 
v Patagónii, napríklad Fitz 
Roy zdolal Argentínskou ces-
tou a na jeho konte je úžasný 
prvovýstup na Fitz Roy s Jan- 
kom Smoleňom. Spomenúť 
musíme aj husárske kúsky 

Michala Sabovčíka vo Vy-
sokých Tatrách a mnohé 
ďalšie.“

A aká bola vzájomná spo-
lupráca jedného z najskú-
senejších a jedného z naj-
mladších, ale už úspešných 
slovenských horolezcov? 
Peter Hámor zaspomínal 
na časy, keď bol Pustelnik, 
ktorého volali pán profesor,  
v jeho rokoch a on bol mladý 
horolezec. Karta sa obrátila 
a v úlohe profesora bol Há-
mor. „S ľuďmi, ako je Miško, 
som sa necítil zle, lebo nebolo 
treba prikazovať, ukazovať, 
vysvetľovať. U Miša tým, že 
je dospelý horolezec, výkon-
ný, ale aj rozmýšľaním a hla-
vou je hotový horolezec, veľa 
vecí nebolo treba riešiť, lebo 
on ich vedel. Ja som bol abso-
lútne spokojný, ale nechcem 
to hovoriť nahlas, aby nebol 
namyslený.“

Michal k tomu pozname-
nal: „Som síce mladý, ale led-
va som Petrovi stíhal, veď on 
je ešte mladý. To nemôžete 
brať, že je nejaký horolezec 
senior. Stačil som mu, ale 
bolo to na hrane.“

Pobyt v Káthmándú vyu-
žil Peter Hámor aj na návš- 
tevu Miss Holy, Elizabeth 
Hawleyovej.  Američan-
ky, ktorá už 40 rokov vedie 
presné záznamy výstupov 
slávnych horolezcov a ex-
pedícií v Himalájach a je 
považovaná za kronikár-
ku himalájskych expedicií, 
ktorá pozná každý detail. 
Medzi jej blízkych priateľov 
patria Hillary, Messner, Bo-
nington, Humar, Viesturs  
a ďalší. Peter Hámor sa s ňou 
prvýkrát stretol v roku 1996. 
„Najintenzívnejšie kontakty 

sme mali v čase keď som lie-
zol s Piotrom Pustelnikom  
a potom po roku 2006, od 
kedy mi Miss Holy stále navr-
huje, ktoré cesty by ešte bolo 
treba liezť. Každé stretnutie, 
aj to, ktoré sme mali tohto 
roku, končí otázkou, či ešte 
nejdem preliezť najväčšie  
a najvyššie tri krásky podko-
vy na svete – Everest, Lhotce 
a Nuptse, alebo východnú ste-
nu Everestu, kde už viac ako 
tridsať rokov nebolo žiadne 
družstvo.“

Na priamu otázku, aké 
sú Petrove plány do bu-
dúcnosti a či opäť Everest, 
konštatoval, že to nie je vy-
lúčené. „Aj s Everestom je  
v databáze možných cieľov 
na ďalšie roky ešte pár kop-
cov, na ktoré sa nám nepoda-
rilo vystúpiť ako sme chceli. 
Nepodarilo sa nám vyliezť 
severný hrebeň Manaslu  
a tiež náš tajný cieľ na Dhau-
lágirí, ktorý sme veľmi ne-
zverejňovali, ale rozmýšľali 
sme nad novou cestou. Boli 
sme sa tam pozrieť, máme 
to naštudované, je tam mož-
nosť, ktorá sa zdá reálna. Ale 
zase, ostáva to na iné roky a 
možno na iných lezcov. Na 
Evereste sme boli pred troma 
rokmi a tiež sme mali v pláne 
novú cestu v severovýchod-
nej stene. Otočili sme sa dve 
minúty po dvanástej pre zlé 
počasie, kedy následne mu-
sela armáda zatvoriť dolinu. 
Samozrejme, v takých pod-
mienkach sa nedá vyliezť ani 
na menší kopec, ako je Eve-
rest. Takže aj Everest je ďalší 
z možných cieľov,“ prezradil 
Hámor. Keď vieme, o čom 
hovorí Miss Holy, nuž...    
 Ľudmila Rešovská

P. HÁMOR A M. SABOVCÍK NA DHAULÁGIRÍˇ
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V parku pred Obecným 
úradom v Batizovciach pri-
budol 1. júna ďalší pamätník. 
Pri príležitosti 75. výročia 
deportácie židovských spo-
luobčanov do koncentrač-
ných táborov slávnostne od-
halili pamätník, ktorý bude 
trvalou pripomienkou „Šoa“ 
aj v Batizovciach. 

Vydanie Židovského kó-
dexu v roku  1941 v Batizov-
ciach narušilo pokojný život 
občanov. V obci žila aktívna 
židovská komunita, ktorú 
reprezentovali tri rodiny –
Treuhaftová, Unterbergová 
a Schwartzová. Od apríla 
do júna 1942 boli všetky tri 
rodiny deportované do kon-
centračných táborov v Aus-
chwitzi, Sobibore a Majdane-
ku, z ktorých sa už nevrátili. 
Práve pamiatke týchto ľudí 
bol odhalený pamätník, kto-
rý má pripomínať nenávisť, 
zlobu a zverstvá spáchané na 
nevinných ľuďoch.

Pri odhalení pamätníka 
boli prítomní predstavitelia 
jednotlivých cirkvi, pôso-

Odhalili pamätník venovaný židovským rodinám v Batizovciach
Edita Grosmanová: Nenávisť je najväčšie zlo

biacich na území obce ale  
i v okolí, starostovia Gerla-
chova, Mengusoviec a Štôly, 
zástupcovia organizácií 
SZPB Batizovce, Gerlachov 
a Poprad, MO MS Batizov-
ce, SNS Batizovce a Poprad, 
DHZ Batizovce, študenti 
SOŠ Horný Smokovec, pa-
mätníci a obyvatelia obce. 

Prítomným sa prihovo-
ril starosta Gabriel Bodnár, 
ktorý okrem iného pove-
dal: „Dnes si pripomíname 
pamiatku židovských spolu-
občanov, ktorí boli súčasťou 
našich dejín a stali sa obeťou 
ľudskej nenávisti. Naša obec 
bola vždy známa svojou mul-
tikultúrnosťou. Po stáročia 
tu v mieri žili katolíci, evan-
jelici, baptisti, židia, veriaci  
z kresťanských zborov, Slo-
váci, Nemci, Maďari, veriaci 
či neveriaci. Obdobie holo-
kaustu predstavuje osobitnú 
kapitolu vojnovej histórie a 
zasluhuje si zvlášť našu po-
zornosť, ale aj pietne miesto.“ 
Hovoril i o ľuďoch v obci, 
ktorí sú pamätníci týchto 

udalostí a sú živou pamäťou 
národa, spájajúcou minu-
losť s prítomnosťou. Priblížil 
tiež autentickú atmosféru 
dní spred 75 rokov citátom 
z knihy pána farára Ondre-
ja Šimeka Takto to bolo, či 
citátom Edity Grosmanovej, 
že nenávisť je najväčšie zlo.  
V závere okrem iného poďa-
koval všetkým, ktorí návrh 
na vytvorenie pamätníka 
podporili a ktorí prispeli na 
výrobu pamätníka  finanč-
nými darmi a nakoniec všet-
kým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom pomohli pri realizácii 
tohto projektu.

Na prítomných zapôsobili 
precítené slová PhDr. Soni 
Andrášovej. Opísala príbeh 
ustráchanej matky, ktorá  
v pevnom zovretí objíma 
bielu perinku. Clivým hla-
som, cez slzy, ktoré sa ko-
túľajú po jej lícach, svojmu 
bábätku potichu spieva  
uspávanku – spinkaj dieťa 
moje, spinkaj. Pripomenula, 
že pogrom neobišiel ani tých 
najmenších. Maličkému, ešte 
len dvojmesačnému bábätku 
Esterke Treuhaftovej, pred-
niesol báseň Ester jej autor, 
Mgr. Vladislav Vaľko, slo-

venský básnik, režisér, dra-
maturg a pedagóg. 

Starosta obce G. Bod-
nár spolu s PaedDr. Petrom 
Chudým, ktorý pôsobí ako 
kancelár Židovskej nábožen-
skej obce Prešov, odhalili pa-
mätník židovským rodinám 
z Batizoviec, po ktorom nas- 
ledovala modlitba Kaddiš, 
venovaná všetkým obetiam 
holokaustu. K prítomným 
sa prihovoril Dr. P. Chudý, 
ale aj Dr J. Pavlovčin, ta-
jomník Oblastného výboru 
SZPB Poprad. S autentický-
mi spomienkami na obdobie 
deportácie sa podelila ro-
dáčka a spoluobčianka Irena 
Račková. Záverom vystúpili 
Ing. Peter Werner CSc., člen 
prezídia z Ústredného zväzu 
židovských náboženských 
obcí na Slovensku, ktorý je 
zároveň prezidentom hu-
manitnej organizácie B´NAI  
B´RITH.  

Pri príležitosti odhalenia 
pamätníka prišiel do Bati-
zoviec i e-mail od pani Leny 
Svensson a jej rodiny zo 
Švédska, ktorá je príbuznou 
z deportovaných, pani Mar-
gity Unterbergerovej: „Veľmi 
si vážim snahu o vytvorenie 
pamätníka občanmi Batizo-
viec. Je to dôkazom toho, že 
rozumiete zmyslu solidarity 
a súcitu, ktoré sú testované 
pokračujúcimi problémami  
v tejto krajine a vo svete. Pa-
mätník nie je len oknom k mi-
nulosti. Je aj nástrojom, ktorý 
nám pomáha sústrediť sa na 
súčasnosť a budúcnosť, aby 
sme mohli zabezpečiť šťastie 
a zdravie jeden druhému, 
všetkým, a to i napriek našim 
rozdielom. Verím, že generá-
cia terajších detí Batizoviec, 

pokorná pred veľkosťou hôr  
v okolí a inšpirovaná pamät-
níkom, bude niesť tento od-
kaz ďalej.“

V Batizovciach zazneli 
nielen precítené slová, slo-
vá žiaľu, spomienok, ale aj 
upozornení na tých, ktorí 
dodnes nielen popierajú ho-
lokaust, ale chcú na jednu  
z najstrašnejších hrôz druhej 
svetovej vojny – na koncen-
tračné a vyhladzovacie tábo-
ry a tisíce mŕtvych zabudnúť. 
Ako povedal Dr. Pavlovčin, 
ľudstvo nesmie dopustiť, aby 
sa história zopakovala. Na 
zmapovanie bielych miest 
histórie Slovenska v súvis-
losti so Židmi sa zamerala aj 
učiteľka PhDr. Ružena Kor-
mošová PhD., ktorá prispela 
odbornými konzultáciami  
a cennými radami pri prípra-
ve odhalenia tohto pamätní-
ka. Oceniť musíme i profe-
sionalitu moderátorky PhDr. 
Soni Andrašová, ktorej prejav 

dotvoril autentickú, pietnu 
atmosféru a celému podujatiu 
vdýchol dušu. Po 75. rokoch 
v našej obci zaznela opäť aj 
hebrejčina a to v podaní me-
lódií a piesní  Mgr. Vladimíra 
Andraša. Vďaka manželom 
Andrášovým a všetkým, ktorí 
k tejto téme mali čo povedať, 
sa z pietnej spomienky a od-
halenia pomníka stalo pre-
krásne pásmo, ktoré v duši  
i srdciach prítomných zane-
chalo hlboký dojem. 

Na záver snáď len toľko. 
I napriek tomu, že sa nikto 
z desiatich deportovaných 
nevrátil a všetci zahynu-
li, Batizovčania vzdali úctu  
a spomienku trom židovs- 
kým rodinám, ktoré po 75. 
rokoch akoby znovu ožili. 
Čo dávame iným, dávame aj 
sebe.  (reš)

K smutným osudom ži-
dovských rodín v Batizov-
ciach sa vrátime v budúcom 
čísle.

Kým niekto životom prep- 
láva s ľahkosťou, bez akých-
koľvek problémov a starostí, 
iný pozná beznádej, smútok, 
trápenie a bolesť zo všetkých 
strán. Nie je to fér, ale je to 
tak. Aj dvaja chlapci z Popra-
du vedia, že aj keď ich život 
zhodil na kolená mnoho-
krát, vždy treba vstať, otriasť 
sa, zdvihnúť hlavu a kráčať 
ďalej. Inú možnosť, koniec-
-koncov, ani nemajú.

Dedko nahrádzajúci oboch 
rodičov

Ich mama nebola milu-
júcou, starostlivou mamou, 
akú má väčšina detí. Mno-
hokrát odišla z domu i na 
niekoľko dní a znova sa vrá-
tila. Až kým... Keď mal Da-
libor deväť a Adam dokonca 
len štyri roky, ich mama sa 
rozhodla pre iný život. Jed-
ného dňa mladšieho syna 
odprevadila do škôlky, po- 
obede ho však už nevyzdvihla.  

Bratia, ktorí majú len jeden druhého: Život sa s nimi nikdy nemaznal

A tu ich spoločná cesta kon-
čí. Od toho dňa sa o deti, 
ktoré mali ešte staršiu ses-
tru, staral ich dedko. Ten im 
nahrádzal nielen mamu, ale  
i otca. Toho malo totiž každé 
z detí iného a žiadny z nich si 
otcovské povinnosti neplnil.

O mame počas rokov 
deti párkrát počuli, avšak 
nič dobré, raz, či dvakrát ju 
i videli, ale už o to nestáli. 
Najstaršiu sestru si napokon 
vzala k sebe, chlapci ostali 
u dedka v Poprade. V jeho 
maličkom kamennom dvoj- 
izbovom chladnom rodičov-
skom domčeku. A roky šli. 
Dnes má Adam sedemnásť 
a je druhákom na technic-
kej škole. Dalibor študuje 
telesnú výchovu a trénerstvo  
a má dvadsaťtri.

Život bez vody,
 dom, ktorý neexistuje

Ich dedko, ktorý ich vy-
choval, dal im do života všet-

ko, čo potrebujú a miloval 
ich aj za mamu a otca, však 
pred rokom umrel a chlapci 
ostali sami. Ďalšia rana v ich 
živote. Taká, ktorá len tak 
neprebolí. Už nemajú niko-
ho a vlastne ani nič. Dom,  
v ktorom vyrástli a stále žijú, 
úradne neexistuje. Nikdy  
v ňom nebola zavedená 
voda, ani plyn. Chlapci sa 
dodnes sprchujú u susedov, 
či na futbalovom ihrisku.  
V dvadsiatom prvom storočí.

„Takýto život je ťažký, ale 
už sme si zvykli. Žijeme tak 
od malička. Ale samozrejme, 
že voda nám veľmi chýba. My 

vlastne ani nič viac nepotre-
bujeme,“ hovorí skromne 
starší z bratov, ktorý má už 
vyše roka priateľku. Nemô-
že ju však ani pozvať k sebe 
na noc, bez vody to nejde. 
Problémom je však fakt, že 
dom, v ktorom žijú, nie je 
vysporiadaný, nie je zapísaný 
v katastri a teda de facto ne-
existuje. Z toho dôvodu sa tu 
nemôžu robiť žiadne staveb-
né zásahy.

Bez pomoci 
by to bratia nezvládali

Určite však bola viac ako 
potrebná po tom, čo domček 

dvakrát úplne vytopilo. Vše-
tok nábytok i múry zhnili. 
Bez dobrosrdečných a ochot-
ných susedov by žili tak. Tí 
sa chlapcom poskladali na 
nábytok, dali do daru chlad-
ničku a iné potrebné veci  
a šikovný sused z bez-
prostrednej blízkosti im po-
mohol dom vymaľovať zvon-
ku. Pomocnú ruku podali aj 
architekti, ktorí sa o ich si-
tuácii dozvedeli. Dom kom-
pletne vypratali a vymaľovali.

A susedia, s dobrým srd-
com chlapcom pomáhajú aj 
naďalej. Občas im nakúpia 
potraviny, občas niečo na 
seba, jeden zo susedov, kto-
rý vinu vidí v zlej sociálnej 
politike, za chlapcov spláca 
drevo z minulej zimy a dve 
susedky ich každý víkend 
pozývajú k sebe na obed. 
Jedna v sobotu, druhej patrí 
nedeľa. „Nebudú predsa v ne-
deľu jesť z obedárov,“ usmie-
va sa milá susedka, bývalá 
riaditeľka materskej školy 
a dodáva: „Chlapci sú veľmi 
dobre vychovaní a veľmi dob-
rí. Žijú v kresťanskom duchu, 
majú sa veľmi radi, vždy sa 
veľmi dobre učili. Chodievala 

som im na rodičovské združe-
nia, keď už dedo nevládal.“

Zo 185 eur sa žiť nedá
Dalibor s Adamom si su-

sedskú pomoc nesmierne 
vážia a podľa ich slov neve-
dia, ako by bez nej fungovali, 
veď sami by zo 185 eur, ktoré 
majú na mesiac, nevyšli.

„Kým žil dedo, mal 323 eur 
dôchodok, z toho sa dalo ako-
-tak vyžiť. Teraz ale máme 
len moje a bratove výživné  
a Adam dostal tento rok  
v škole štipendium 40 eur. 
Popri škole som mal tri brigá-
dy, aby som mohol študovať. 
Musím platiť cestu do Bystri-
ce, internát a všetky naše pe-
niaze idú na stravu,“ vypočí-
tava starší z bratov, ktorý už 
nárok na štipendium nemá, 
keďže na vysokú školu cho-
dil tri roky, po smrti dedka 
však štúdium musel preru-
šiť a nájsť si riadnu prácu, 
aby jeho brat nemusel ísť do 
detského domova a mohol 
sa stať jeho poručníkom. 
Tým bude Dalibor ešte rok, 
kým Adam nebude plnoletý.  
A čo bude po tom, ukáže čas 
a možnosti.  (gem)

Príbeh, ktorý sa nepíše ľahko. O čo ťažšie sa teda musí 
žiť. Dvaja chlapci, dedo nahrádzajúci oboch rodičov, dva-
krát vytopený domček, od nepamäti žiadna voda ani plyn, 
smrť, bolesť, susedia s dobrým srdcom, nádej... Aj taký je 
život.
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Mesto Poprad už po 17. krát pripravilo pre 
40 detí zo sociálne slabších rodín 8 – dňo-
vý prázdninový tábor. Ten začal už v sobotu  
1. júla a potrvá celý týždeň. Deti prežijú 
nezabudnuteľné chvíle v Súkromnej škole 
v prírode v Tatranskej Lomnici. „Do tohto 
tábora sa snažíme vybrať vždy deti, ktorých 
rodičia by si zaplatiť tábor pre svoje ratolesti 
nemohli dovoliť. Pre mnohé deti je tak ten-
to mestský tábor jediný, ktorý sa im podarí 
navštíviť. Radosť z pobytu v tábore je potom 
pre tieto deti naozaj neopísateľná,“ uviedla 
Petra Závacká zo sociálneho odboru MsÚ  
v Poprade.  

Odborní lektori tábora pripravili pestrý 

a zaujímavý program plný hier, súťaží  
a športových aktivít – chýbať nebude tábo-
rový slávik, funny olympiáda, Lomnický 
jarmok, hľadanie pokladu, výroba vlastných 
tričiek a mnoho ďalších zaujímavých kreatív-
nych a zábavných činností. Deti si vyskúšajú 
techniky poskytovania prvej pomoci a budú 
spoznávať krásy okolia. Pozemnou lanovkou 
pôjdu na výlet zo Smokovca na Hrebienok, 
navštívia Rainerovu chatu, kde ich privíta 
chatár Peter Petras. Ďalej si pozrú Expozíciu 
tatranskej prírody, navštívia Tricklandiu, do 
ktorej sa vyberú historickou Kométou. 

Mesto Poprad vyčlenilo na letný tábor 10 
tisíc eur a pomohli aj sponzori.  (mga)

Letný tábor pre deti  zo sociálne slabších rodín
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Úspešná sezóna 2016/2017 
v bowlingových súťažiach klubu BK Citybowling

Majster v kat. mužov.
Majsterka v kat. žien.

Víťazi Slovenského pohára družstiev.Víťazi senior bowling ligy.

17. júna 2017 sa skončila 
súťažná sezóna jednotlivých 
bowlingových súťaži. Náš 
klub BK Citybowling môže 
túto sezónu hodnotiť ako 
najúspešnejšiu v doterajšej 
históri činnosti klubu v ce-
loslovenských súťažiach or-
ganizovaných Slovenským 
bowlingovým zväzom. 

Ako prvé sa o to pričinilo 
v seniorskej kategórii nad 50 
rokov seniorske družstvo Ve-
teráni Tatry, ktorí v decembri 
2016 vyhrali medzinárodné 
československé finále naj-
lepších družstiev z Čiech  
a Slovenska. Družstvo hralo  

v zložení Ľudovít Jurínyi, 
Igor Lendácky, Vladimír Pav-
likovský a František Kuziel. 
Toto družstvo si v tom istom 
zložení v apríli 2017, v pos- 
lednom ligovom kole senior-
skej ligy, vybojovalo majst- 
rovský titul.

V marci 2017 sa konali 
seniorské majstrovstvá re-
publiky jednotlivcov, kde sa 
na druhom mieste umiestnil  
a vicemajstrom stal Vladimír 
Pavlikovský.

V súťaži žien sa majster-
kou Slovenska v kategórii 
žien stala Petra Stanková, 
ktorá hosťuje v našom klube. 

V súťažiach bez rozdielu 
kategórií sa naše družstvo 
Citybowling Poprad v zlo-
žení Ľuboslav Jurínyi, Petra 
Stanková, Michal Jakobei  
a Lukáš Andáši, umiestnilo 
na prvom mieste a vybojo-
valo si titul majstra republiky  
v Extraligovej súťaži troj-
členných družstiev. V tej istej 

súťaži si naše druhé družstvo 
Inspire, v zložení  Jozef Kar-
lík, René Blažek, Michaela 
Blažeková, Jana Karlíková, 
Roman Karlík a Kristína 
Koseková vybojovalo tretie 
miesto. V máji 2017 si hráč 
hosťujúci v našom klube Mi-
chal Jakobei vybojoval prvé 
miesto v kategórii jednot-
livcov a získal titul majster 
Slovenska  v kategórii muži. 
Keďže v tejto kategórii sa 
udeľujú dve tretie miesta, na 

treťom mieste skončili Ľu-
boslav Jurínyi a Lukáš An-
drassy. V máji sa konal ešte 
turnaj SLOVAKIA QUBICA 
AMF CUP 2017, kde v žens 
kej kategórii zvíťazila naša 
hráčka Kristína Koseková  
a v mužskej kategórii zvíťazil 
Ľuboslav Jurínyi. Obaja si vy-
bojovali právo reprezentovať 
Slovenskú republiku na sveto-
vom turnaji AMF CUP 2017 
v Mexiku. Poslednou súťažou 
bol Slovenský pohár štvor-

členných družstiev. Aj v tejto 
súťaži zvíťazilo naše družstvo 
Citybowling Poprad, v zlože-
ní Lukáš Andrassy, Ľuboslav 
Jurínyi, René Blažek a Michal 
Jakobei.

Naši hráči sa zúčastňovali 
rôznych turnajov po celom 
Slovensku, odkiaľ nosili rôz-
ne poháre a ceny a takto tiež 
robili radosť vedeniu náš-
ho klubu. Všetkým hráčom 
blahoželáme k dosiahnutým 
úspechom a prajeme do bu-
dúcna, aby im takáto forma 
vydržala a ďalej robili dobré 
meno klubu BK Citybowling 
Poprad  a mestu Poprad.   
 (IL)

„Memoriál Dušana Budzáka mal príjemnú atmosféru, všetci 
účastníci bojovali o sto šesť a boli veľmi fajn. Som rada, že som 
mohla byť jeho súčasťou. Úroveň turnaja bola veľmi dobrá, je 
krásne vidieť, s akým nadšením a láskou sa hrá tenis vo všetkých 
kútoch sveta,“ uviedla Daniela Hantuchová po turnaji, ktorého 
sa tiež zúčastnil  člen Siene slávy slovenského tenisu Branislav 
Stankovič. Aj on sa vo Svite cítil veľmi dobre. „S priateľmi na 
tenise je človek vždy rád. Chlapi sa snažili a vôbec sa nešetrili. 
Vidno, že trénujú a tenis ich baví...“

Nádherné počasie, spočiatku usmiatí 
pretekári a pretekárky, s pribúdajúcimi 
prekážkami vždy menej a menej, ale 
viac a viac zablatení, ako zo samého dna 
pekla, nejeden so zaťatými zubami. Nuž 
takéto bolo tohtoročné Jánske blato, 
IV. ročník extrémneho prekážkového 
behu, ktorého organizátorom bolo OZ 
Jánske blato a konalo sa 24. júna v areáli 
ihriska v Strážkach. 

Tohto roku sa štartovalo v kategó- 
riách muži, ženy, dorast a deti, ale aj 
skupiny s minimálne troma osobami. 
Ako prvá nastúpila Elitná vlna, prete-
kári, ktorí nie sú na prekážkach brzdení 
či obmedzovaní tými, čo menej vládali. 
Práve rýchly nástup a prázdna trať im 
ponúkala tie najlepšie časy. Preteká-
ri Štandard zase štartovali vo vlnách, 
kto aké miesto uchytil. Zaujímavá bola  
i kategória deti od 8 do 12 rokov, ktoré 

neraz zo slzičkami v očiach absolvova-
li 1,5 kilometrový okruh, ale prekážky 
zohľadňovali ich schopnosti.

Spolu 396 bežcov absolvovalo po 30 
prekážok na trati dlhej 5,5 kilometra  
a určite mnohí z nich nezabudnú na 
prekážky zippline, ktorú vynovili a na 
ktorej sa netvorili ani len rady, ale aj 
prekážku – plazenie pod el. chránička-
mi a zlezenie z pneumatikovej steny na 
ihrisku po šikmej reťazovej stene. 

Nuž ale, nesťažoval sa nikto a po 
konečnom „učlovečení“, teda zmytí 
najhoršieho blata, už opäť na tvárach 
prevládali úsmevy. Ako upomienka na 
tento prekrásny deň plný športu a zá-
bavy bude pretekárom slúžiť pamätná 
medaila, pre viacerých zaujímavé ceny 
a hlavne nezabudnuteľné športové zá-
žitky na deň plný športu a zábavy.   

A ako zhodnotil samotné preteky Dá-

vid Kubančík, spoluorganizátor akcie?
„Jánske blato dopadlo zo všetkých šty-

roch ročníkov najlepšie práve tento rok. 
Za tento super vydarený ročník ďakuje-
me tímu rozhodcov z Reds Crew Trai-
ning Kežmarok a DHZ Spišská Belá za 
výstavbu a naplnenie prekážok vodou a 
samozrejme počasiu. To bolo lepšie, ako 
sme očakávali“. 

Pre úplnosť azda prví traja zo všet-
kých kategórií: 

Deti: Filip Novák 30:23.840, Juraj 
Olekšák 21:56.660 a Bruno Mick ča-
som 24:03.760, dorast: Marek Luštík 
36:56.560, Kristián Čurilla 39:44.710, 
Oliver Urda 40:17.780, ženy: Gabriela 
Dubská 44:56.270, Jana Lesná 46:26.670, 
Klaudia Pizovková 47:39.770, muži: 
Miroslav Jurčo 35:02.400, Martin Za-
palač 35:49.300 a Dominik Gahura 
36:47.890.  (pks)

Jánske blato 2017 – nezabudnuteľné  zážitky

Takto sme vyzerali pred... ... a takto po. 

Na Dušana Budzáka nezabúdajú
Ceny víťazom 10. ročníka turnaja Memoriál Du-

šana Budzáka vo Svite odovzdala  slovenská tenistka 
Daniela Hantuchová. Prvé miesto získali Marek to-
ufar a Ján Vodňanský, na duhom skončili Vladimír 
Balog a Igor Lupták, historicky najúspešnejšia dvo-
jica turnaja a tretia priečka patrí Petrovi Pisarčíkovi  
a Jánovi Budzákovi. Cenu za bojovnosť si vybojoval Mi-
lan Berkeš a víťazom minibowlingového turnaja je Jakub 
Škultéty.

 Za 10 rokov si turnaj už 
vybudoval tradíciu v slovens- 
kej tenisovej rodine. „Cho-
dia sem hrávať najmä naši 
obchodní partneri a priate-
lia. Je  tu veľa ľudí, ktorí otca 
poznali, hrávali s ním tenis a 
športovali,“ uviedol spoluor-
ganizátor turnaja Martin Bu-
dzák, syn Dušana Budzáka, 
bývalého predsedu Predsta-
venstva a generálneho riadi-
teľa VÚCHV, a.s., Svit a dlho-
ročného predsedu Dozornej 
rady ZCHFP SR.

Počet hráčov je roky 
stabi l izovaný,  l imitova-
ný počtom kurtov. Toh-
to roku si vo Svite počas 
dvoch hracích dní zmeralo 
 v štvorhre sily 28 tenistov v 
štyroch skupinách. Popri na-
háňaní loptičky po kurte však 
predovšetkým spomínali na 
obľúbeného a vzácneho člo-

veka, ktorým Dušan Budzák 
bol.  „Otec odišiel veľmi náhle, 
bol v plnej sile, v čele firmy stál 
15 rokov a mal len 54. Zomrel 
na tenisovom turnaji v Če-
chách a už 10 rokov sem chodí 
pán, ktorý s ním vtedy hral. 
Bol pri tom, keď otec skolabo-
val v šatni. Je to veľmi silné. 
Tešíme sa, že sem každý rok 
chodievajú ľudia z Bratisla-
vy, západného i východného 
Slovenska, máme tu dvojicu z 
Čiech,“ vyratúva M. Budzák.

Výťažok zo štartovného 
venujú každoročne Nadácii 
Chemosvit. Tohto roku to bol 
šek vo výške 860 eur. „Chari-
ta je úplná samozrejmosť toho, 
čo v živote robím. Tenis mi dal 
veľmi veľa, som za to nesmier-
ne vďačná a je mojou povin-
nosťou sa o všetko deliť a po-
máhať, kde to treba najviac,“ 
verí D. Hantuchová.  (pvč)
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Od 11. do 13. augusta 2017 
prídu pod Tatry tí najlepší 
horskí cyklisti z celej Eu-
rópy. Tohtoročné oficiálne 
UEC Majstrovstvá Európy 
2017 sa z lotyšskej Siguldy 
presťahovali pod slovenské 
Tatry, do Svitu a Popradu. 
Po prvýkrát v histórii tak 
budeme na Slovensku hostiť 
najlepších horských cyklis-
tov Európy.

„Horský cyklistický mara-
tón Horal je v cyklistickej ko-
munite dostatočne známy. Za 
18 rokov existencie Horala sa 
dvakrát konali majstrovstva 
Slovenska v horskom cyk-
lomaratóne, pravidelne sa  
v rámci týchto pretekov koná 
Slovenský pohár a v roku 
2014 sme požiadali Európsku 
cyklistickú federáciu o pride-
lenie majstrovstiev Európy. 
Tohto roku, pri dosiahnutí 
plnoletosti Horala, budú vo 
Svite i majstrovstva Európy 
v horskom cyklomaratóne, čo 
je pre nás ako organizátorov, 
ale aj pre región a celé Slo-
vensko veľká pocta,“ uviedol 
Ivan Zima, riaditeľ pretekov 
a predseda klubu ŠK Horal. 

„Majstrovstvá Európy sú 
nielen pre mesto Svit, ale aj 
Poprad a celý náš región veľ-
kou príležitosťou. V Poprade 
sme preto hľadali najlepšiu 
možnosť zapojenia sa do cyk-
lomaratónu a rozhodli sme sa 

na námestí v Poprade usku-
točniť disciplínu Eliminator. 
Súťaž bude divácky atraktív-
na a bude aj akousi pozván-
kou na preteky horských cyk-
listov, ktoré vyvrcholia majst- 
rovstvami Európy. Spojenie 

je symbolické aj preto, že so 
Svitom nás spája nielen his-
tória a súčasnosť. Využili sme 
príležitosť, spojili sme sa a pre 
návštevníkov pripravili zaují-
mavé podujatie pod Tatrami 
či už pre pretekárov, ale aj di-
vákov,“ povedal Jozef Švager-
ko, primátor Popradu.

 Elminator je relatívne 
mladá disciplína, jazdí sa na 
horských bicykloch na krát-
kom okruhu do 1 km a preto 
je divácky veľmi atraktívna. 
Ide nám hlavne o to, aby di-
váci zblízka zažili atmosféru 
súťaže horských bicyklov. 
Eliminátor sa pomaly stáva 
súčasťou špičkových sveto-
vých a európskych pretekov. 
Aj v rámci majstrovstiev Eu-
rópy pod Tatrami sa v pia-
tok 11. augusta v Poprade 
uskutočnia tieto atraktívne 
preteky v horskej cyklistike. 
Šprintérska trať bude mať 
dĺžku asi jeden kilometer  
a bude koncipovaná ako 
vzrušujúce mestské preteky, 
pri ktorých sa očakáva skvelá 
divácka kulisa. Finále týchto 
zaujímavých vyraďovacích 
pretekov sa predpokladá  
v podvečerných hodinách, 
čo ešte viac zatraktívni ich 
atmosféru.

„Pri svetových podujatiach 
sa takéto mestské okruhy ro-
bia pravidelne a aj keď je to 
pomerne zdĺhavé, časovo ná-

ročné, pre divákov veľmi zau-
jímavé. Diváci stále niečo vi-
dia, niečo sa deje a  ocenia to. 
Trať som sa snažil urobiť tak, 
aby sme čo najmenej obme-
dzili miestnych podnikateľov 
a tiež zabezpečili bezpečnosť 
divákov a pretekárov. Využil 
som schodišťa na námestí, 
budú tam aj umelé prekážky 
a myslím si, že to bude pekná 
a atraktívna trať,“ povedal 
dvojnásobný majster sveta  
v cyklokrose Ondrej Glajza  
a zostavovateľ trate Elimi- 
nator.

Nie je to však prvýkrát  
v 24-ročnej histórií Sloven-
ska, čo sa pod Tatrami konajú 
takéto významné cyklistické 
preteky. V januári 1999 sa pri 
Svite, v blízkej Spišskej Tep-
lici, uskutočnili majstrovstvá 
sveta v cyklokrose, na ktoré 
sa vtedy prišlo pozrieť okolo 
15 tisíc nadšencov cyklistiky.

Tohto roku organizátori 
očakávajú na pretekoch Ho-
ral viac ako 900 amatérov, 
250 profesionálov, 500 det-
ských pretekárov a tisícky di-
vákov. Pripravených je 5 pre-
tekárskych tratí s celkovou 
dĺžkou viac ako 350 kilomet-
rov. Vrcholom bude prete-
kárska trať pre majstrovstvá 

Európy, ktorá bude mať dĺž-
ku 134 km a celkové prevý-
šenie 4 800 m. Predpokla-
dáme, že na štart sa postaví 
viac ako 250 reprezentantov 
z väčšiny európskych kra-
jín. Je veľmi pravdepodobná 
účasť olympijského víťaza 
XCO z Londýna a druhého 
z Ria, Jaroslava Kulhavého  
z Česka, či jeho kolegu Kris-
tiána Hyneka. Bokom nezo-
stane stáť ani slovenský re-
prezentant Tomáš Višňovs- 
ký, ktorý určite bude chcieť 
využiť výhodu znalosti trate, 
na ktorej vybojoval titul maj-
stra Slovenska.

Čerešničkou na torte a pý-
chou Horala je najvyšší bod 
trasy. Je ním 1948 m vysoká 
legendárna Kráľova Hoľa, 
ktorá je výzvou nielen pre 
Slovákov. Niektorí zahranič-
ní účastníci ju nazvali Mont 
Ventoux Slovenska.

Príprava tohto špičkového 
európskeho športového podu- 
jatia je už v plnom prúde 
a na jeho realizácií sa po-
dieľajú desiatky ľudí. Počet 
dobrovoľníkov stúpne v deň 
konania podujatia až na 300 
ľudí.  Prípravu majstrovstiev 
si prišli pozrieť aj zástupco-
via Európskej cyklistickej 
federácie (UEC). Do Svitu 
prišiel generálny sekretár 
UEC Enrico Della Casa, kto-
rého doprevádzal Peter Pri-
vara, prezident Slovenského 
zväzu cyklistiky, riaditeľ se-
riálu SLOVAK XCM TOUR 
a hlavný rozhodca Horala 
Richard Gross a riaditeľ pre-
tekov Ivan Zima.

V sobotu 12. augusta sa 
pôjde vo Svite klasický ma-
ratón Horal už po 18-krát. 
Na výber bude opäť klasický 
mix tratí vrátane najdlhšieho 
134 km variantu s tradičným 
názvom Krejzi. Ostatné tra-
sy sú odstupňované podľa 
náročností takto: cca 73 km 
dlhý variant Lejzi s prevý-
šením 1800m a ešte kratšie 
Senzi (43 km, 1300 m prevý-
šenie), Ízi (20 km v teréne) 
a Dejzi (17 km po asfaltke 
s prevýšením 350 m) pre ro-
dinné tímy. Nebudú chýbať 
ani preteky pre najmenších 
cyklistov v rámci seriálu 
pretekov Detská Tour Petra 
Sagana. Vyberie si skutočne 
každý. 

Preteky HORAL zostávajú 
aj súčasťou seriálov: SLO-
VAK XCM TOUR, ŠKODA 
BIKE OPEN TOUR aj me-
dzinárodného seriálu IN-
TERSPORT MARATHON 
SERIE. 

Na elitných jazdcov, kto-
rí budú bojovať v nedeľu  
v rámci ME, čaká samozrej-
me najťažšia trasa Krejzi 
(134 km). Ženy a kategórie 
MASTERS od 40 rokov budú 
súťažiť na trati Lejzi (73 km).

Stručná história ME MtB
O tituly majstrov Európy 

sa na maratónskych MTB 
trasách bojuje od roku 2002. 
Medzi doteraz najúspešnej-
šie krajiny patria hlavne: Veľ-
ká Británia, Nemecko, Švaj-
čiarsko, Nórsko, Francúzsko 
a ďalšie spravidla tradičné 
cyklistické veľmoci. Medzi 
víťazmi zaznamenávame le-
gendárne mená ako Thomas 

Dietsch (FRA), Christoph 
Sauser (SUI), Gunn Rita 
Dahle Flejsa (NOR), Esther 
Suss (SUI), Sabine Spitz 
(GER)...  V posledných troch 
ročníkoch na európskych 
šampionátoch, ktoré sa ko-
nali v Írsku, Nemecku a Lo-
tyšsku na stupňoch víťazov 
stáli:  

Muži ELItE: 2014 Chris-
toph Sause (SUI), Jaroslav 
Kulhavý (CZE), Christoph 
Soukup (AUT), 2015 Jaro-
slav Kulhavý (CZE), Sascha 
Weber (GER), Alan Lakata 
(AUT), 2016 Peeter Pruus 
EST), Tiago Ferreira (POR) 
a Kristián Hynek (CZE). 

Ženy ELItE: 2014 Tereza 
Huříková (CZE), Sally Bi-
gham (GBR), Borghild Løv-
set (NOR), 2015 Sabine Spitz 
(GER), Jolanda Neff (SUI), 
Esther Süss (SUI), 2016 Sally 
Bigham (GBR), Jennie Ste-
nerhag (SWE), Kataržina 
Sosna (LTU).

História pretekov Horal
Prvý ročník maratónu, sa 

konal v roku 2000. Keďže 
išlo o „pokusný ročník“ bol 
maximálny počet účastníkov 
stanovený správou NP Nízke 
Tatry na 50. Ten bol dosiah-
nutý. Pri druhom ročníku sa 
počet účastníkov zastavil na 
čísle 220 a po prvýkrát bola 
použitá myšlienka rodinnej 
trasy DEJZI. Počasie HORA-
LOVI v roku 2001 neprialo  
a rozbahnené trate dali cyk-
listom poriadne zabrať.

Ak si niekto v predchá-
dzajúcom ročníku myslel, 
že horšie počasie už nemôže 
byť, tak sa veľmi mýlil. Pred 
tretím ročníkom začalo in-
tenzívne pršať týždeň pred 
štartom a prestalo až večer 
po maratóne. Bahno a poto-
ky vody zmenili maratón pre 
190 statočných na cyklistické 
galeje. Napriek tomu, že sa 
o HORALOVI začalo medzi 
cyklistami hovoriť ako o ma-
ratóne, na ktorom stále prší, 
získal aj povesť jedného z 
najkvalitnejších a najkrajších 
maratónov u nás.

Štvrtý ročník ako keby 
chcel všetkým vynahradiť 
predchádzajúce trápenia. 
Ideálne počasie, rekordná 
účasť (430 cyklistov), poda-
rená voľba nového centra 
preteku, skvelá atmosféra. 

To všetko a mnoho ďalších 
drobností urobilo z HORA-
La skutočný sviatok horskej 
cyklistiky na Slovensku.

V rámci piateho ročníka 
v roku 2004 sme dostali od 
Slovenského zväzu cyklistiky 
dôveru na usporiadanie his-
toricky prvých majstrovstiev 
Slovenska v MTB maratóne. 
Rekordným počtom účastní-
kov, sa nám podarilo prekro-
čiť hranicu 500 pretekárov  
a zároveň sme mali najvyššiu 
účasť zo všetkých maratónov 
konaných na Slovensku.

Počet účastníkov má z roka 
na rok stúpajúcu tendenciu. 
V poslednom ročníku bol 
počet dospelých účastníkov 
845 z desiatich európskych 
krajín + Austrálie. Početná 
účasť domácich aj zahranič-
ných cyklistov opäť potvrdi-
la, že HORAL patrí medzi 
najobľúbenejšie cyklomara-
tóny na Slovensku.

Vyjadrenie Petra Prívaru, 
prezident Slovenského zvä-
zu cyklistiky: 

„Slovensko v posledných ro-
koch veľmi intenzívne preniká 
na mapu svetovej a európs- 
kej cyklistiky. Nielen vďaka 
výsledkom našich celosveto-
vo veľmi úspešných preteká-
rov, ale aj zásluhou skvelých 
organizačných schopností  
a pohostinnosti funkcionárov 
a vďačnosti priaznivcov tohto 
športu v našej krásnej krajine 
pod Tatrami.

Aj Horal MTB maratón 
2017 je toho jednoznačným 
dôkazom. Veď na podujatí, 
ktoré píše svoju zaujímavú 
históriu, sa bude tento rok 
premiérovo bojovať aj o naj-
cennejšie európske medaily. 
Na Slovensko pricestuje celý 
rad impozantných osobností, 
mnohí s veľkými cieľmi, me-
dailovými ambíciami, ašprin-
tanti na titul majstrov Euró-
py. Mnohí práve pre úspech 
na maratónskych tratiach 
urobili v príprave maximum 
a svoje úsilie budú chcieť 
úspešne zúročiť. Na tratiach 
v Nízkych Tatrách, na ktoré 
organizátori zaradili aj ma-
jestátnu Kráľovú hoľa, budú 
priaznivci cyklistiky určite 
svedkami zaujímavých sú-
bojov na najdlhších tratiach  
v horskej cyklistike. V od-
vetví, v ktorom aj naši špor-

tovci tradične štartujú na 
najvýznamnejších svetových  
a európskych súťažiach.

Druhá augustová nedeľa 
sa teda stane vo Svite a oko-
lí opäť oslavou cyklistického 
športu na Slovensku. Verím, 
že všetci návštevníci budú 
svedkami zaujímavých a dra-
matických súbojov v zápole-
niach o najcennejšie európske 
medaily. Športovcom a jed-
notlivým tímom želám veľa 
úspechov, aby sa im v slovens- 
kom teréne podarilo napl-
niť ich túžby a predsavzatia,  
s ktorými k nám pricestovali.”

Vyjadrenie hlavného roz-
hodcu Richarda Grossa:

„S pánom Zimom sme spo-
lu v roku 2015 navštívili maj-
strovstvá Európy v horskej 
cyklistike v mestečku Singen 
v Nemecku a v roku 2016  
v Sigulde v Lotyšsku. Trate  
v týchto krajinách sa absolút-
ne nedajú porovnať s nároč-
nosťou trate na Slovensku. Za 
všetko hovorí dĺžka trate pre 
kategóriu Elite muži 134 km  
s celkovým prevýšením 4 800 
m a maximálnou nadmor-
skou výškou 1 948 m Na Krá-
ľovej holi. Toto bude naozaj 
vysokohorský maratón! 

Som presvedčený, že táto 
trať dá všetkým poriadne „za-
brať.” Aj najlepší z najlepších 
sa len veľmi ťažko dostanú  
s výsledným časom pod 6 ho-
dín!!! Nedostatočne pripra-
vení pretekári nebudú mať 
šancu na dobré umiestnenie.”

Obecný futbalový klub 
Batizovce pozýva na tra-
dičný 40. ročník futba-
lového turnaja Mundiál 
2017. Uskutoční sa 8. júla 
na futbalovom ihrisku  
v Batizovciach so začiat-
kom o 8. h. 

Mundiál 2017

Horal sa na prahu dospelosti rozšíri o majstrovstvá Európy


