
Konferencia členských obcí a miest 
Regionálneho vzdelávacieho centra - 
združenia obcí  (RVC - ZO) v Štrbe, 
s odbornými témami Obecná samo-
správa – praktické riešenia a Prístup 
k informáciám v obciach a školách 
sa konala  29. a 30. apríla v hoteli 
Atrium vo Vysokých Tatrách. Táto 
konferencia bola dôležitá aj preto, že 
po voľbách do orgánov samosprávy si 

Na konferencii volili nové orgány RVC - ZO
členské obce a mestá volili členov do 
orgánov združenia. 

Účastníkov konferencie privítala  
PhDr. Desana Stromková, predsedníč-
ka Rady RVC-ZO a  zástupcovia obcí  
a miest si následne odsúhlasili program, 
ktorým sa počas dvoch dní budú riadiť. 

Po voľbe volebnej, mandátovej a ná-
vrhovej komisie podala Výročnú sprá-
vu za rok 2018 Danuša Beláková, ta-

Kultúrny dom vo Svite sa 11. mája stane centrom živo-
ta mesta. O 16. h začína najväčšia oslava Dňa matiek pod 
záštitou primátorky. Registrácia prechod míle je od 15. 
h. Tešiť sa môžete na ĽH Bystrianska, vystúpenie detí zo 
ZUŠ, maľovanie na tvár, rôzne súťaže, handmade tvorba 
a spievodné aktivity. Rovanké podujatie sa uskutoční aj  
v Poprade od 15. h do 18. h na Nám. sv. Egídia v Poprade.

Míľa pre mamu

Našich hokejistov počas majst- 
rovstiev sveta v ľadovom hokeji (10. 
- 26. mája) môžete podporiť aj vo 
fanzóne v Poprade. Okrem hokejo-
vej atmosféry sú v nej naplánovné 
koncerty slovenských interpretov, 
moderované vstupy a rozhovory so 
známymi ľuďmi z hokejového pros- 
tredia, súťaže o vstupenky a live 
prenosy zo všetkých slovenských 
zápasov na svetovom šampionáte. 

Fanzóna 
v Poprade
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jomníčka Rady RVC - ZO. Ako uviedla, 
predmetom činnosti združenia je or-
ganizácia aktivít pre obce, mestá a iné 
subjekty samosprávy v územnom pô-
sobení združenia. Rovnako združenie 
ponúka aj poradenstvo v oblasti práva  
a ekonomiky. Dôležitou súčasťou čin-
nosti  je systém pravidelných informá-
cií, smerujúcich k aplikácii všeobecne 
záväzných právnych predpisov, upra-
vujúcich postavenie a činnosti samo-
správy, vrátane preneseného výkonu 
štátnej správy a činnosti samosprávou 
zriadených a založených organizácií. 
Všetky tieto aktivity, spolu s prípravou 
a realizáciou vzdelávacích projektov pre 
samosprávu vo veľkej miere prispieva-
jú k odbornému a osobnostnému rastu 
volených predstaviteľov, zamestnancov 
miest a obcí, zamestnancov nimi zria-
dených a založených organizácií. 

Základnými vzdelávacími produk-
tami RVC - ZO sú jednodňové semi-
náre a kurzy, ktorých sa v roku 2018 
uskutočnilo 46 a zúčastnilo sa ich 
6 128 účastníkov zo 198 obcí, škôl, 
školských zariadení, sociálnych za-
riadení a neziskových organizácií. 
Seminárov a kurzov organizovaných 
RVC-ZO sa zúčastňujú aj záujemco-
via z iných regiónov – okolie Brezna, 
Muráňa, Trebišova, Prešova a Košíc.

 Pokračovanie na 2. strane  
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Slováci, rozhýbme sa! Možno máme poslednú šancu...

Víťazstvo nad nemeckým 
nacizmom, najmä vďaka Čer-
venej armáde, prinieslo štá-
tom Európy takmer 74 rokov 
trvajúci mier. Takmer preto, že 
ani najhoršia vojna na svete, 
druhá svetová, nebola dosta-
točnou výstrahou pre ľudstvo 
a v ostatných rokoch sa na 
našom kontinente akoby ne-
robilo nič iné, iba rinčalo zbra-
ňami, humanitárne bombaro-
valo Srbsko a na Ukrajine sa 
opäť rozhorela bratovražedná 
vojna, ktorá zabíja aj nevin-
né civilné obyvateľstvo. Je 
nepochopiteľné, ako dokáže 
jedna skupina ľudí masovo 
vraždiť inú skupinu, aj keď do-
nedávna spolunažívali v mieri  
a všetci sa snažili zveľaďo-
vať svoju krajinu a zlepšovať 
život svojich občanov. Voj-
nových štváčov, ktorí akoby 
zabudli na milióny mŕtvych 
počas tejto nehanebnej vojny 
plnej krviprelievania, beštiality  
a násilia, zrejme neodradí 
nič od ďalšieho vraždenia. 
Pamätníci, ktorým pred oča-
mi zomierali ich druhovia, 
pomaly vymierajú a už nikdy 
nebudú môcť svojim vnukom 
a pravnukom povedať pravdu 
o hrôzach, ktoré zažili na fron-
toch, či civili v zázemí a do- 
konca v továrňach na smrť, 
koncentračných táboroch. 
Akoby sme zabudli na vystrie-
ľané a vypálene dediny v Čes-
koslovensku a na besnenie 
nacistov naprieč celou Euró-
pou. Akoby sa ľudský mozog 
usiloval vymazať spomienky 
na prežité hrôzy a súbežne 
ale prahol po ďalšej nenávisti  
a ďalšom vraždení. A nie iba 
ľudský mozog, ale aj ľudia 
samotní začínajú prepisovať 
históriu, klamať, prispôsobo-
vať si dejiny svojim potrebám  
a hlavne peniazom. Je nepo-
chopiteľné, ako môžu krajiny, 
ktorých oslobodila Červená 
armáda, zrazu búrať pamät-
níky svojich osloboditeľov, 
bagatelizovať smrť toľkých 
miliónov ľudí, vojakov, ale aj 
civilného obyvateľstva. Kde 
sa opäť v nadľuďoch berie 
toľká nenávisť a komu vlastne 
vadí mierové spolunažívanie? 
To naozaj nám bolo v Európe 
tak zle, že potrebujeme na 
našom území muničné sklady 
armády, ktorej ľudské straty  
boli minimálne? Naopak, 
v posledných dňoch a týž-
dňoch 2. sv, vojny zbombar-
dovali priemyselné a najviac 
obývané mestá v Nemecku,  
v Čechách i na Slovensku. 

Nuž nie všetci sú také hye- 
ny a aj preto si v nasledujú-
cich dňoch pripomenieme 
obete II. svetovej vojny a Deň 
víťazstva, vykúpený krvov mi-
liónov ľudí.  Ľ. Rešovská

Deň 
víťazstva

Už tento mesiac si bude-
me voliť poslancov do Eu-
rópskeho parlamentu. Zo 
všetkých strán, ale hlavne zo 
strany rôznych eurohujerov 
a liberálov, sa na slovenských 
voličov „valí“ kampaň, aby 
sme išli voliť a „prekonali“ 
najnižšiu účasť spomedzi 
európskych štátov v minu-
lých voľbách. Musíme voliť, 
lebo jedinou alternatívou pre 
Slovensko je Európska únia  
a NATO a slovenskí europos- 
lanci potrebujú vyšší man-
dát, aby ďalej „kuli pikle“  
s európskou a svetovou eli-
tou proti Slovensku a národ-
ným štátom. 

Mne ale akosi chýba ví-
zia slovenského parlamentu, 
prezidenta i vlády, aké sú ich 
priority pre kolóniu v srd-
ci Európy – pre Slovensko  
z hľadiska hospodárskeho  
a ekonomického rozvoja náš-
ho štátu v rámci Európskej 
únie? Ako nám únia svojimi 
zákazmi, príkazmi, sankcia-
mi, nezmyselnou liberálnou, 
multikultúrnou politikou, 
riešením ľudských práv men-
šín, samozrejme bez akých-
koľvek povinnosti, rôznymi 
montovňami a ostatnými 
hlúposťami typu GDPR 
vlastne pomáha? Prečo nik 
v tejto mohutnej kampani 
eurohujerov, hochštaplerov  
a celebrít ani len nespomenie, 
skutočnú slovenskú ekono-

miku – priemysel, poľno-
hospodárstvo, stavebníctvo 
či cestovný ruch? Tým ne-
myslím ekonomiku cudzích 
štátov na Slovensku, ale tú 
skutočnú, slovenskú. Pre-
čo nikto ani len nespome-
nie pozíciu zvrchovanosti  
a suverenity Slovenska v rám-
ci Európskej únie? Nuž asi 
preto, že už nič také ako zvr-
chovanosť a suverenita štátov 
strednej a východnej Európy 
v rámci únie neexistuje. Exis-
tujú len záujmy globalistov, 
najväčších európskych či sve-
tových monopolov, lobistov 
a našich oligarchov, ktorí sa 
už celé roky priživujú na štát-
nom rozpočte a eurofondoch. 
Práve eurofondy sú totiž naj-
väčším zlom – základom 
korupcie. Vraj proti korup-
cii „bojuje“ nielen slovenská 
vláda, ale celá únia - dobrá 
sprostosť, že? Kedy konečne 
pochopíme, že eurofondy 
existujú len preto, aby sa cez 
nich korumpovali elity jed-
notlivých štátov a aby tie ti-
chúčko prikyvovali na rôzne 
nezmysly Bruselu, Nemecka  
a Francúzska, a aby EÚ mala 
v rukách nástroj, ako tých 
„neposlušných“ potrestať. 

Neviem, ale zdá sa mi, že 
konečne by sme mali otvoriť 
oči a pýtať sa našich vlasti-
zradcov, prečo tí okydávaní 
komunisti dokázali za 40 ro-
kov vybudovať celé Slovensko 

– priemysel, poľnohospodárs- 
tvo, stavebníctvo, infraš-
truktúru, bezplatné zdra-
votníctvo, školstvo a pos- 
tavili byty pre takmer všetky 
rodiny bez jedinej koruny  
z eurofondov, bez obrovské-
ho štátneho dlhu a bez po-
maly najvyššieho zadĺženia 
pracujúcich Slovákov v únii? 

Od tzv. nežného prevra-
tu uplynulo už 30 rokov  
a čo dokázali naši kapitalis-
ti okrem toho, že zruinovali 
všetko, čo vybudovali komu-
nisti, vyrabovali celé Sloven-
sko, vyrúbali lesy, predali nám 
ešte aj vodu, pôdu a zo Slová-
kov urobili ekonomických 
migrantov? Ako je možné, že 
naši ľudia majú rovnaké platy 
ako pred dvadsiatimi rokmi  
a tzv. „uťahovanie“ opaskov 
ani po 15 rokoch od vstupu 
do únie neviedlo k  zvýše-
niu našej životnej úrovne? 
Naopak, nedostatok práce, 
nízke mzdy a vysoké odvo-
dy vyhnali státisíce vzde-
laných, najmä mladých 
ľudí, za prácou na Západ.  
A tak si opäť prišli kolonialisti 
na svoje! Zničili naše hospo-
dárstvo, zaplavili naše trhy, 
prekonávajú sa vo vytváraní 
ziskov a zvyšujú si svoj bla-
hobyt a my tu nariekame, 
ako nám chýba pracovná 
sila. Pán premiér nám neraz 
prízvukoval, že sme sa ni-
kdy nemali tak dobre, ako 

v súčasnosti, keď sme člen-
mi únie. Áno, štátne elity  
a štátni úradníci (nie všetci) 
sa skutočne majú dobre, ale 
tí, z práce ktorých žijete, sa 
vôbec dobre nemajú! A v sú-
časnosti už nehovoríme len  
o Slovensku. Napr. žlté vesty 
vo Francúzsku jasne ukázali, 
že už aj štáty západnej Eu-
rópy majú problém vyžiť so 
svojich výplat. Búria sa Briti, 
Taliani, Nemci, Holanďania, 
Francúzi a ďalší. A Európ-
ska únia rieši LGBT, gender  
a migrantov zo stredoveku.

Podľa toho, čo počujeme 
z televízií a z mainstremu,  
o týchto problémoch hovoriť 
nemáme a už vôbec nie kri-
tizovať úniu. Máme byť po-
liticky korektní, slepo veriť  
v krajšie zajtrajšky a neustále 
tvrdiť, že Slováci sa najlepšie 
cítia s exekúciami na krku  
a v pozícií lacnej pracovnej 
sily, bez akýchkoľvek práv. 

Je úsmevné neustále do-
okola počúvať tie klamstvá 
z úst slovenskej elity, kto-
rá spolu s tou bruselskou  
a svetovou žije v úplne inej 
dimenzii a vôbec si neláme 
hlavu, ako vlastne žijú tí, 
ktorí ich volili a ktorí na nich 
pracujú. Oni dokonca uverili 
vlastným klamstvám a tak sa 
aj chovajú. Preto tá kampaň, 
lebo rozlúčiť sa s 20, 30 či 50 
tisícovými platmi je naozaj 
ťažké. A hlavne prísť o moc! 

Nuž ale, čo človek môže 
zmeniť, keď stačí ani nie 13 %   
účasť vo voľbách a zopár jed-
notlivcov okamžite povýši 
svoje záujmy nad záujmy ce-
lého národa, vraj s mandátom 
od občanov!

Verte, môžeme niečo 
zmeniť! Práve preto, že ná-
rodné štáty v Európskej 
únii sa začínajú organizovať  
a celá opozícia v Európe volá 
po zmene charakteru únie  
a jej fungovaní, mali by 
sa rozhýbať aj Slováci a ísť  
k volebným urnám. Svojim 
hlasom pronárodne oriento-
vaným kandidátom so zdra-
vým sedliackym rozumom  
a nie zapredaným európs- 
kym politikom a eurohuje-
rom pomôžeme zmeniť úniu 
na takú, akú ju chcú mať 
zvrchované národy jednotli-
vých suverénnych štátov bez 
bruselského diktátu. Ľudí, 
ktorí sa neboja pravdivo  
a nahlas pomenovať  to, čo 
sa v Európe deje, je už dosť 
a my máme na výber – buď 
podporíme rozumných, 
pronárodne orientovaných 
kandidátov do Európskeho 
parlamentu, alebo z nás uro-
bia ešte väčšiu kolóniu akou 
už sme a my môžeme navždy 
zabudnúť na zvrchovaný  
a suverénny štát a svoje tra-
dície. Tentokrát už na strane 
viťazov stáť nebudeme.  

 Ľudmila Rešovská

Spomienkové akcie a kla-
denie vencov Pri príležitosti 
74. výročia oslobodenia si  
v našom regióne pripomenie-
me nasledovne: 
Gerlachov  6. mája o 16. h
V. Tatry  7. mája o 11. h
Sp. Belá  7. mája o 13. h
Poprad  7. mája o 13. h
Svit  7. mája o 13. h
V. Lomnica  7. mája o 16. h
Batizovce  7. mája o 16. h
Kravany  8. mája o 14. h
Lip. Teplička   9. mája o 12. h
Kežmarok  9. mája o 10. h 
 cintorín
 o  11. h na hrade
Sp. Bystré  10. mája o 11. h

Pokračovanie  z 1. strany 
„K ďalším produktom 

nášho združenia za hod-
notené obdobie patria naše 
vlastné projekty, ktoré pre-
ukázali správnosť a živo-
taschopnosť. Ide o projekty 
„Obecný portál“, na ktorom 
majú všetci zúčastnení zria-
dené vlastné webové sídlo 
na povinné zverejňovanie 
zmlúv, údajov faktúr a ob-
jednávok. K 31. 12. 2018 
sme evidovali 99 klientov 
Obecného portálu, takmer 
z celého Slovenska. Prevaž-
nú časť klientov tvoria však 
obce a mestá a nimi zriade-
né alebo založené organi-
zácie z územnej pôsobnosti 
nášho združenia. Ďalším 
produktom je „Školiteľ“ ako 
informačný program, ktorý 
je zameraný na informova-
nie klientov o pripravova-
ných aktivitách, prihlasova-
nie a komunikáciu v oblasti 
ponúkaných vzdelávacích 
aktivít, ktorý zatiaľ využíva 
cca 600 klientov. Z hľadis-
ka efektívnosti našej práce  
a dostupnosti informácií 

Na konferencii volili nové orgány  RVC - ZO
od 1. 1. 2015 je možné viesť 
celú komunikáciu v oblasti 
vzdelávacích aktivít – ozná-
menie o aktivite s doručením 
pozvánky, prihlásenie na 
jednotlivé aktivity až po do-
ručenie materiálov prihlá-
seným účastníkom, výlučne 
cez tento program,“ priblížila 
jeho tajomníčka združenia.  

Dôležitou súčasťou aktivít 
združenia je aj poradenská 
činnosť, v rámci ktorej v mi-
nulom roku RVC - ZO pos- 
kytlo právne a ekonomické 
rady a informácie súvisiace  
s činnosťou obecnej samosprá-
vy, legislatívnymi zmenami  
a aplikáciou právnych noriem 
v praxi v 38 prípadoch. Okrem 
toho využívajú aj novú formu 
pomoci organizovaním Kon-
zultačných dní na pracovisku 
združenia v Poprade-Veľkej, 
na Mestskom úrade v Popra-
de a Obecnom úrade vo Vav-
rišove. Rovnako zabezpečujú 
pre obce a mestá odborné 
publikácie zamerané na od-
borné témy. 

„V roku 2018 sme zorgani-
zovali 2-dňovú Konferenciu 

pri príležitosti 25. výročia 
založenia nášho združe-
nia v Tatranskej Javorine 
a pripravili sme podnety  
a návrhy na zmenu zákona 
o obecnom zriadení a zá-
kona o miestnych daniach  
a poplatku za KO a DSO“, 
doplnila Danuša Beláková. 

Vo výročnej správe tiež 
zhodnotila činnosť Rady  
a Kontrolnej komisie, člen-
skej základne, členstvo  
v združení, spoluprácu  
a partnerstvo s inými združe-
niami obcí a miest. V závere 
podala i správu o hospodáre-
ní RVC - ZO. 

Konferencia pokračovala 
voľbou členov orgánov zdru-
ženia – Rady a Kontrolnej 
komisie. V novom funkčnom 
období boli zvolení títo čle-
novia Rady: PhDr. Desana 
Stromková - predsedníčka, 
JUDr. Gabriel Bodnár - pod-
predseda a členovia Ing. Šte-
fan Džurný, Mgr. Miriam Szi-
tová, PhD. a Ing. Viktor Selep.  

V Kontrolnej komisii 
budú pracovať Mgr. Jana 
Gazdičová - predsedníčka, 

Ing. Mária Goduľová - pod-
predsedníčka, Ing. Helena 
Mihalčínová, Ing. Slavomír 
Pucci a Ing. Peter Labant. 

Tajomníčkou RVC – ZO 
zostáva Danuša Beláková, 
ktorá túto funkciu vykonáva 
od vzniku združenia a vo vý-
konnej kancelárii RVC – ZO 
bude naďalej pôsobiť Vladi-
mír Belák.

V druhej časti prvého dňa 
bola pozornosť venovaná 
téme Obecná samospráva – 
praktické riešenia, v ktorej 
sa lektor JUDr. Marián Hoff-
mann, PhD., venoval aktuál-
nym legislatívnym zmenám, 
rozboru najčastejších pochy-
bení zo strany samosprávy  
a aktuálnej judikatúre súdov 
a informáciám z dozorovej 
činnosti prokuratúry.

V utorok konferencia po-
kračovala druhou odbornou 
témou, ktorú lektor doc. 
JUDr. Jozef Tekeli, PhD., ve-
noval Prístupu k informáci-
ám v obciach a školách, ako 
jednej z foriem zvyšovania 
transparentnosti činnosti 
samosprávy.

Účastníci konferencie tak 
mali možnosť diskutovať  
o konkrétnych prípadoch 
nielen s lektormi, ale mohli si 
vymieňať názory a skúsenos-
ti i medzi sebou. Túto formu 
aktivity účastníci hodno-
tili ako prínos pre získanie 
konkrétnych správnych pos- 
tupov vo svojej činnosti  
s eliminovaním možných  
pochybení.  Tajomníčka 
združenia D. Beláková po-
ďakovala aj Mestu Poprad 
za umožnenie organizovaní 
podujatí v priestoroch MsÚ 
Poprad. (reš)

Predsedníčka Rady RVC-ZO PhDr. Desana Stromková pri 
hodnotení činnosti  združenia. 

Blší trh a zberateľská bur-
za starožitností pod záštitou 
primátora mesta Poprad sa 
uskutoční 11. mája od 8. h do 
14. h na parkovisku pri Bil-
le v Popade. „Príďte predať, 
kúpiť, vymeniť zberateľské 
zaujímavosti, kuriozity, ale aj 
predmety z domácností ale-
bo sa iba stretnúť...“. 

Sprievodný program - výs- 
tava automobilových vete-
ránov, možnosť posúdenia 
starožitnosti odborníkom, 
prezentácia psíkov, ktorí hľa-
dajú domov.

Farmárske trhy na Ná-
mestí sv. Egídia v Poprade 
sa uskutočnia 16. - 18. mája. 
Kúpiť si môžete originálne 
slovenské výrobky priamo od 
farmárov a rôzne BIO pro-
dukty. Pripravný je aj kultúr-
ny program, ktorý vám určite 
spríjemní pobyt na námestí.

14. ročník Spišskosobot-
ských hasičských dní spolu 
so Spišskosobotským kotlí-
kom a Spišskosobotským Re-
pete sa bude konať 18. mája 
na námestí v Spišskej Sobote. 

Vidieť môžete ukážky his-
torickej a súčasnej hasičskej 
techniky, ukážky zásahu sta-
rou a novou technikou a po-
čuť Evu Mázikovú, Božanku 
a Martina Jakubca, Roba Ka-
zíka, Juraja Tomašiak a sku-
pinu STAR BAND. A to všet-
ko doplnené o fantastickú 
vôňu, ktorá bude sprevádzať 
súťaž vo varení kotlíkového 
guláša. Nebude chýbať ani 
dražba tradičného Spišsko-
sobotského kotlíka a vyhlá-
senie víťaza.

Medzinárodný deň detí 
 v Poprade budú oslavovať už 
od 31. mája do 3. júna.  (pkr)

Máj v Poprade
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Mesto Poprad sa po roku 
opäť zapojilo do celonárod-
nej cyklistickej súťaže „Do 
práce na bicykli“. V minulom 
roku sa v Poprade do súťaže 
zapojilo 42 tímov a 147 súťa-
žiacich, ktorí spolu najazdili  
20 219,02 km a uskutočnili 
3 057 jázd do práce a z práce 
na bicykli.                                           

„Na základe rastúceho 
záujmu o túto súťaž sme sa 
aj tento rok rozhodli opäť 
prihlásiť do tejto súťaže. 
Pevne veríme, že sa zvýši 
počet súťažiacich ako aj ki-
lometrov oproti vlaňajšku,“ 
uviedla lokálna koordinátor-
ka súťaže v Poprade Zuzana 

Compelová. Hlavným cieľom 
súťaže je podpora rozvoja 
nemotorovej, predovšet-
kým cyklistickej dopravy  
v mestách, ktorá chce inšpi-
rovať k vytváraniu kvalitných 
podmienok pre ekologické 
druhy dopravy. Je to záro-
veň výzva pre zamestnávate-
ľov, aby budovali vo svojich 
sídlach vhodné podmienky 
pre zamestnancov, ktorí do-
chádzajú do práce na bicykli  
a motivácia pre zamestnan-
cov, aby viac používali túto 
formu alternatívnej dopravy 
pri každodennom cestovaní 
do práce. 

Vyhlasovateľom súťa-

že je Ministerstvo dopravy 
a  výstavby SR a národný 
cyklokoordinátor.                                                                                                                             

 Jeden tím môže mať 2 – 4 
členov, ktorí sú preukáza-
teľne v čase trvania súťaže 
zamestnancami firmy, pod 
ktorej číslom IČO je tím do 
súťaže registrovaný. Z  jed-
nej firmy môže pochádzať 
ľubovoľný počet tímov. Kaž-
dý tím musí mať minimálne  
2 členov, najviac však 4 čle-
nov. Každý súťažiaci sa môže 
do súťaže zaregistrovať iba 
1x. Súťaž začína 1. mája a po-
trvá celý mesiac. 

Jarka Hlaváčová, 
hovorkyňa mesta Poprad

Mesto Poprad sa opäť zapojilo do súťaže 
Do práce na bicykli

Kameň požehnal dekan 
Rímskokatolíckej farnosti 
Poprad Ondrej Borsík. Ko-
nateľka spoločnosti Tatrakon 
Katarína Kacvinská zrekapi-
tulovala: „Výrobný program 
sa obmieňal. Spočiatku to 
bola fabrika na spracovanie 
lesných plodov a húb, potom 
limonád a džúsov, delením 
sortimentu v rámci vtedaj-
šieho štátneho podniku Fru-
cona Košice sme dostali do 
vienka spracovanie mäsa 
na mäsové konzervy a ho-
tové jedlá, ktoré vyrábame 
dodnes.“ V súčasnosti spo-

V Matejovciach stavajú nový výrobný areál
Na ploche 15 tisíc m2 vyrastá v Poprade – 

Matejovciach nový výrobný areál spoločnos-
ti Tatrakon – konzerváreň a výroba cereálií. 
Po 88 rokoch, kedy boli v roku 1931 posta-
vené budovy na Alžbetinej ulici, sa približne 
o rok presťahuje do novej lokality. Termín 

kolaudácie je totiž stanovený už na marec 
2020. Slávnostné osadenie a poklopanie zá-
kladného kameňa výstavby nového areálu 
Tatrakonu sa uskutočnilo za účasti kona-
teľov spoločnosti, primátora mesta Poprad 
Antona Danka a ďalších hostí.

ločnosť zamestnáva 150 ľudí, 
ročne vyrobia 25 miliónov 
kusov produktov a dosahujú 
výnosy v objeme približne 10 
mil. eur. 1. novembra uply-
nie 25 rokov od privatizácie 
tejto spoločnosti a dvaja ko-
natelia – vlastníci ju doviedli 
až k dnešnej novej výstavbe. 
Tatrakon dokázal úspešne 
splniť prísne požiadavky EÚ 
pre výrobu pasterizovaných 
a sterilizovaných mäsových 
výrobkov. Spoločnosť už do-
teraz investovala približne 
50 miliónov eur do moder-
nizácie výrobných zariadení, 

zdokonalenia technologic-
kých postupov a inovácie 
výroby, ale po zrelej úvahe 
sa pustila i do novej výzvy  
v podobe svojho nového 
komplexu na vlastnom po-
zemku v Matejovciach. Roz-
hodnutie nebolo jednodu-
ché. K. Kacvinská povedala: 
„Dlho sme zvažovali, buď 
fabriku predať alebo sa od-
sťahovať, pretože starý areál 
je už nevyhovujúci a preká-
žame i rozvoju mesta. Už v 
roku 2015 sme ohlásili náš 
zámer. Dlho sme otáľali, či 
to vôbec finančne zvládne-
me, ale hnacím motorom pre 
nás oboch boli naše deti, kto-
ré pokračujú v tomto biznise. 
Naša značka je na Slovensku 
známa, konzervy sú obľúbe-
né, preto sme si napokon trú-
fli na novú výstavbu.“ Kona-
teľ Juraj Pisarčík sa pripojil: 
„Musím povedať za seba a 
zaiste aj za moju spoločníčku 
vo firme, že táto túžba trvala 
niekoľko desaťročí a teraz sa 
stane skutočnosťou. Chceme, 
aby sa udržala konzerváren-
ská výroba a s tým i zamest-
nanosť v regióne. Som rád, 
že sa nám to darí.“ 

 Zdroj: Noviny Poprad V Kostole sv. Egídia sláv-
nostne odhalili kópiu obrazu 
Madona s anjelmi z Popra-
du, ktorej originál pochádza 
z roku 1484. Autorom kópie 
je reštaurátor, popradský ro-
dák Ján Gildein: 

„Bola to moja dlhodobá 
túžba namaľovať tento ob-
raz, lebo ešte ako študent 
som ho videl v Slovenskej 
národnej galérii, preto som 
teraz využil šancu, ktorú 
mesto začalo riešiť.“ Vyt- 
vorenie tohto diela trvalo 
zhruba 4 mesiace a technika 
maľby bola náročná: „Išlo  
o klasický kriedový pod-
klad, do ktorého som vy-
rýval brokátovanie, čo je v 
podstate vzor na zlátení za 
postavou Madony s anjelmi 
a brokátovanie bolo potom 
zlátené 23,75 karátovým 
zlatom,“ dodal Ján Gildein. 
Dielo Madona s  anjelmi je 
jedno z mála zachovaných 
diel tzv. devočného typu, sa-
mostatne umiestnené dielo, 
určené na súkromnú zbož-
nosť. Neznámy umelec, kto-
rý toto dielo maľoval, pochá-
dzal podľa typológie hláv na 
obraze z levočskej maliars- 
kej dielne. Originál obrazu 
je od roku 1957 umiestnený 
v Slovenskej národnej galérii 
v Bratislave.

 „V roku 1927 bol obraz za-
požičaný na zreštaurovanie 
reštaurátorovi Jánovi Hoff-
manovi, vtedajšiemu vedú-
cemu referátu pamiatkovej 
starostlivosti na Slovensku. 
Do SNG bol definitívne de-
limitovaný v roku 1957. Mi-
nulý rok sme mali možnosť 
ho zapožičať do Tatranskej 

Odhalenie kópie obrazu 
Madona s anjelmi

Zľava Ing. Anton Danko, primátor mesta Poprad, Katarína Kacvinská a Juraj Pisarčík, 
konatelia  spoločnosti Tatrakon a Ondrej Borsík, dekan RK farnosti.

galérie na dva mesiace,“ 
dodala riaditeľka Tatranskej 
galérie Anna Ondrušeková.  
S prvotnou myšlienkou 
prišiel viceprimátor mesta 

Po p r a d  O n -
drej Kavka: „Je 
to veľká pocta 
pre mesto, pre 
tento kostol ,  
a tak ako aj náv-
števníci mes- 
ta aj domáci sú 
hrdí, že takáto 
história je tu 
a  máme z  čoho 
čerpať.“

Vyhotovenie  
kópie podporil 
aj  popradský 
dekan Ondrej 
B o r s í k :  „ Z a 
týmto obrazom 
je kus ľudskej 
práce, umu aj 
zbožnosti. Dú-
fam, že tento 

Odhalenie kópie obrazu Madona s anjelmi v Kostole sv. Egí-
dia v Poprade.

obraz bude pre nás inšpirá-
ciou k väčšej láske k Bohu  
a Panne Márii.“  

 Jarka Hlaváčová,  
hovorkyňa mesta Poprad
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Postreh tretí
Mám 23 rokov, študujem. 

Moja mama pracuje ako 
opatrovateľka v Rakúsku 
už dlhé roky. Istý čas som 
si myslel, že mám tú naj-
prísnejšiu a najprotivnejšiu 
matku. Samé zákazy, prí-
kazy. Rodičia sa rozviedli  
a ja som nedokázal dlho po-
chopiť, čoho sa moja mama 

Malé postrehy k Medzinárodnému dňu matiek
Postreh prvý

Ešte pár dní. Ešte pár noci 
v cudzej posteli a potom ná-
vrat na moje známe územie 
lásky. Ešte parkrát pripraviť 
raňajky pre „omu“ a nevší-
mať si, že zrkadlo mi ukazuje 
nové vrásky. V každej z tých 
vrások je podpis odlúčenia  
a nocí, keď nemôžem spávať. 
Je v nich stopa strachu, keď 
musím viac, ako som pripra-
vená zo seba dávať. Po dome 
už rozvoniava čerstvá káva  
v konvici. Všetko sa prebú-
dza a vstáva a ja pozorujem  
z okna ruch na ulici. Každý 
sa niekam náhli a kroky sú 
niekam namierené. Dolie-
vam mlieko do kávy a viem, 
aké vzácne môže byť, nachá-
dzať sa práve tam, kde to veľ-
mi chceme. Pozerám túžob-
ne na telefón, kedy donesie 
mi nové správy a dúfam, že 

je doma všetko v poriadku 
a že sú všetci zdraví. Zdo-
lávam deň za dňom, som 
anjelom pre moju „omu“, 
zdolávam to a v duchu po-
čítam, koľko dní ma delí 
ešte od môjho domu. Koľko 
dní a koľko nocí v tej cudzej  
a predsa už známej posteli, 
koľkokrát ju vezmem ešte na 
prechádzku a potom ma už 
nič od mojich túžob nedelí. 
„Danke“ za výplatu, šeky už 
čakajú, „danke“ za možnos-
tí, čo mi doma nedajú. Tak 
„danke“ za všetko, aj za to, 
že môžem spať vo vašej po-
steli. No aj tak som najrad-
šej, keď od môjho domova, 
toľko kilometrov ma nedelí. 
Prídem a odchádzam, dni  
v práci chcela by som tak 
veľmi skrátiť. Kto pozná to 
pochopí, že niečo v živote 
nedá sa už nikdy vrátiť. 

Postreh druhý
Som matka. Nasadám do auta a do kufra nalo-

žím svoju tašku. Posledný bozk na rozlúčku a prosím 
žiadne slzy... nechcem tu cestu vnímať zase ako ťaž-
kú. Príjemná melódia v aute a rozhovor ďalších žien. 
Tak o chvíľu má tam „oma“ zase máte. Prečo to robím? 
Robím to pre teba, anjel môj s vláskami blonďavými. Robím 
to preto, aby si mala všetko čo ti treba, aby sme sa v starých 
topánkach nebáli zimy. Robím to pre teba, aj pre tvojho bra-

čeka... Keď sa o dva týždne vrátim, budem vás objímať do 
bezvedomia, budete moje šťastie, moja nádej, moja útecha. 
Pár dní nám utečie ako voda. Pripravím „ome“ raňajky, obed 
aj večeru.. Vás počujem každý deň, len objať vás nemôžem  
a to je to najhoršie. Sľúbili ste mi, že sa budete učiť a budete sa 
menej hádať. Sľúbili ste mi, že nezabudnete desiatu a nestratí-
te od bytu kľúčik, že pomôžete ockovi, ako len budete vládať. 
Naplánujeme si kino, more a ďalšie krásne veci. V nede-
ľu budeme piť kakao v pyžame a tešiť sa, že sme takto všet-
ci spolu. Nebudeme riešiť to, že o chvíľu budem zase hádzať 
veci do svojej tašky. Nebudeme sa pýtať, prečo je to tak? 
Lebo my vieme, že život vie byť niekedy aj riadne ťažký. 
Som na cestách, ale srdcom som stále s vami. Som nie-
kedy len na telefóne, či na skype, ale vy nikdy nie ste sami. 
Keď zapletám tie blonďavé vrkoče, alebo keď futbal hrá-
me, tak nie len vtedy ste so mnou a ste pri mne, deti pri-
rástli už navždy k srdcu mame. Je jedno, koľko kilomet-
rov nás práve delí, ja sa vrátim a budeme zase v cieli. 
Som vďačná matka, ktorá sa teší z každého úsmevu svojich po-
kladov a nemieni sa len tak vzdať. Som matka, ktorá vie, že ak 
chce niečo dostať, tak musí veľa dať. Som matka, ktorej srdce 
rozpadá sa niekedy na črepiny... Som proste matka, ktorá chce, 
aby sme sa mali dobre a preto chodí do cudziny.

stále bála. Veď peniaze boli, 
sú a budú! Na začiatku to 
bolo ťažké a mnohé veci som 
nechápal. Mal som svoj svet  
a starosti. Mama mi vôbec 
nerozumela. Často plakala a 
to ma privádzalo do šialen-
stva. Už ma unavilo večne 
počúvať: Nájdi si brigádu! 
Neseď na tom internete! 
Uprataj si izbu! Teraz som ti 

dobila kredit a už nemáš? Ja 
na to nemám peniaze! Zarob 
si! No najhoršie boli tie jej 
,,psychosedy“. Keď sa chcela 
rozprávať. Keď videla nejaký 
problém. Vtedy mi chýbal 
otec. Ten by mi dal pár faciek 
a poslal do čerta. Mama bola 
rafinovanejšia. Trestala ma 
nežnými slovami, vypytovala 
sa a rýpala v mojom vnútri. 
Neznášal som to. Jedného 
dňa sa zbláznila, začala sa 
po nociach drviť nemčinu. 
Bolo to divné, ale išlo jej to 
lepšie ako mne. Zmaturo-
vala na výborné, zatiaľ čo ja  
s odratými ušami. Prvýkrát 
som sa hanbil. Potom odišla. 
Prvý rok bol neočakávane 
ťažký. Chýbala mi vo všet-
kom. To čo bolo normálne  
a prirodzené sa stalo vzác-
nym. Raňajky, desiaty, po-
riadok, moje vždy pripra-
vené a čiste veci, oblečenie, 
uprataný byt. Stále plakala, 
ale už za dverami svojej 
izby. Najmä keď odchádzala 
do Rakúska. Vzdialila sa mi  

a konečne mi dopriala tú vy-
túženú slobodu, no nepáčilo 
sa mi to. 

Keď som ju raz navštívil 
v Rakúsku a videl jej ťažkú 
prácu, plakal som. Nevedela 
o tom. Došlo mi, aký som 
bol hajzel a sebec. Cez čo 
všetko musela prejsť, denne 
prekonávať a stále jej ostalo 
dosť, aby mala chuť rozdá-
vať, objať ma, učiť, alebo iba 
,,dať všetko“. Bol som na ňu 
pyšný. Prestala byť obyčajnou 
mamou - po ruke, bola že-
nou, ktorá ,,to dala „! Viem, 
že je lepšia a vždy bude. To 
je moja matka. Stále prekva-
puje. Obdivujem ju, vidím tú 
únavu a nové vrásky, šediny, 
ktoré si prefarbí Palletkou...
Pre mňa bude vždy pekná  
a jedinečná. Dnes obaja štu-
dujeme na vysokej. Ona ex-
terne popri ťažkom živote. 
Často sa dnes pýtam, či vedel 
môj otec, ktorý dávno zmizol 
vo svojom svete, aká úžasná 
je moja matka. Vôbec si ju 
nezaslúžil.   Beáta Heldáková

Všetkým úžasným mamám, mamkám, ma-
mičkám, mamulienkam a babičkám ďakujeme 
za život, za ich obetavú lásku a starostlivosť. 

„Mamy držia svoje deti za 
ruku len krátko, ale vo svo-
jich srdciach navždy.“

Citát od neznámeho au-
tora, ktorý vystihuje lásku, 
nehu, oddanosť, obetavosť, 
dobrotu, ale aj najväčší strach, 
ktorý sprevádza každú matku 
od narodenia svojho dieťaťa. 
Rovnako s pôrodom dieťaťa 
sa aj z dovtedy ženy, stáva 
nový človek – mama. Len 
ťažko by sme na svete naš- 
li človeka, ako je mama, ktorý 
bezvýhradne miluje, vycho-
váva, ale aj odpúšťa. Pre-
bdené noci pri chorom die-
ťatku, trpezlivosť pri prvých 
opatrných krôčikoch malého 
človiečika, pomoc a usmer-
nenie pri učení, či stavanie 
sa na vlastné nohy – aj to je 
mama. Každé trápenie či žiaľ 
dokáže utíšiť, boľačku pofú-
kať, pohladiť pri nezdaroch. 
Aj keď mama neraz „lezie“ 
na nervy svojim rebelujúcim 
adolescentom, ktorí si myslia, 
že to už preháňa so svojimi 
otázkami, vypytovaním sa 
a poúčaním. Aby pochopili 
svoju mamu, musia sa sami 
stať rodičmi. Vtedy sa aj im 
otvoria oči a zistia, že matka 
je jediný človek, na ktorého sa 
vždy môžete úplne spoľahnúť  
a veriť mu. Práve preto by 
sme sa mali trošku zastaviť  
a popremýšľať, či sme pre 
našu mamku oporou a ro-
bíme všetko preto, aby z nás 
mala radosť a tešila sa z na-
šich úspechov.  Potešiť svoju 
mamku – či už vlastnoručne 
vyrobeným darčekom, neča-
kanou návštevou či obyčajnou 
kytičkou môžete tohto roku 
12. mája, v druhú májovú so-
botu, kedy sa aj u nás oslavuje 
Medzinárodný deň matiek. 

„Každý chce zachrániť 
Zem, ale nikto nechce po-
môcť mame umyť riad.“ - PJ 
O’Rourke  (reš)

Deň matiek KURZY 
KERAMIKY

Kedy: Termín kurzu a čas je možné dohodnúť 
individuálne
Kde: ATELIÉR POPPRAT
Cena za jeden kurz:  20 eur dospelí
           15 euro deti a študenti
Trvanie jedného kurzu: 90 min.
Kontakt: 0903 608 499

V cene je zahrnutý základný materiál, 
t. z. keramická hlina a výpal keramiky,
v nasledujúcom kurze glazúry a výpal.

Príďte zmysluplne relaxovať 
a vytvoriť si vlastné dielka, ktoré potešia.

NOVINKA!!!
Sprevádzané prehliadky
kostola sv. Egídia 
od teraz aj 
 možnost́ou výstupu 
na kostolnú vežu!

www.VisitPoprad.sk

Pravidelné prehliadky:
od pondelka do piatku o

15:00; pre skupiny od 5 osôb
aj na objednávku podľa

dohody. 

Zraz a začiatok
prehliadky je v

Mestskej informačnej
kancelárii Poprad

26 m

Vstupné: 3,00 € / osobaDielo 17 sochárov zo Sloven-
ska, Čiech, Poľska, Walesu 
a z USA pod vedením Ada-
ma Bakoša pretvorilo 225 
ton ľadu na veľkolepý ľadový 
chrám, ktorý sa niesol v téme 
Baziliky Sv. Petra v Ríme 
spolu s Berniniho koloná-

dou. Z 1 880 kusov ľadových 
blokov vytvorili majstri úžas-
ný objekt, ktorý bol ukrytý 
pod klimatizovanou kupo-
lou s priemerom 25 metrov.  
Tatranský ľadový dóm bol na  
Hrebienku po prvýkrát posta-
vený v decembri 2013.

 Opatrovateľka vykoná upratovanie, dohľad, 
hygienu, sprievod k lekárovi a i.

Ponúkame opatrovateľskú 
službu v domácnosti - v byte, 

v dome klienta 
v trvaní 8 hod. a viac.

Kontakt: https://opatera.webnode.sk/ 
Tel. 0948/619 739, 0905/742 400, www.familiaris.sk

Ľadový dom skončil

Medzinárodný deň detí v Poprade budú 
oslavovať už od 31. mája v Kine Tatran, 1. 
júna na Námestí sv. Egídia s bohatým progra-
mom, ktorý o 10. h otvorí Festival Krojova-
né bábiky. 2. júna v ZŠ na Ul. mládeže sú 

pripravené pohybové aktivity Ja a môj psík  
a 3. júna o 12. h v Dome kultúry tvorivé diel-
ne Farebný svet detí a o 17. h  Deti deťom. 
Pre deti sú pripravené zábavné hry, súťaže, 
atrakcie, stánky plné radosti a sladkosti.

Mesto Poprad deťom 

Neuveriteľných 5 mesiacov - od 23. novembra 2018 do 23. 
apríla 2019 trvala sezóna Tatranského ľadového dómu na 
Hrebienku. Atrakcia, ktorá na Slovensku nemá obdobu, má 
za sebou už v poradí šiestu sezónu. 



Na 23. marca 2019 vy-
hlásila starostka obce Ing. 
Helena Mihalčinová, „Deň 
cintorínov“.   Cieľom vyhlá-
senej akcie bolo skrášlenie 
priestranstiev troch cinto-
rínov, ktoré sa nachádzajú  
v obci, v miestnej časti Kišov-
ce, Hôrka a Primovce. Účasť 
obyvateľov a poslancov obce 
bola na všetkých troch cinto-
rínoch bohatá. Priestranstvá 
boli vyčistené od lístia, trávy, 
náletových drevín a odpad-
kov, ktoré sa tu nachádzali. 
Akcie sa zúčastnili deti, mla-
dí aj starší a výsledok tohto 
snaženia našiel veľkú odozvu 
medzi obyvateľmi. Vyzbie-

ralo sa 18 veľkoobjemových 
vakov s lístím a   konármi  
a tri veľkoobjemové kontaj-
nery so zmiešaným odpa-
dom. V spolupráci so spo-
ločnosťou Brantner bol hneď 
nasledujúci týždeň odpad  
z cintorínov vyvezený na prís- 
lušné skládky. 

„Aj touto cestou sa chcem 
úprimne poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na prípra-
ve a realizácii tejto aktivity. 
Verím, že nás všetkých hreje 
pocit z dobre vykonanej prá-
ce, ktorý je výsledkom nášho 
spoločného záujmu - urobiť 
našu krásnu obec ešte kraj-
šou!“ - povedala starostka.

V posledných dňoch apríla finišovali práce na tvorbe nášho 
nového webového sídla, ktoré spĺňa všetky požiadavky spoje-
né s jeho prevádzkou. Nová web stránka umožní predovšet-
kým zvýšenie informovanosti o dianí v našej obci aj formou 
SMS notifikácie pre obyvateľov, ktorí o túto službu budú mať 
záujem. Nová web stránka bola spustená 30. apríla tohto roku.

Výzva na predkladanie 
žiadostí o dotáciu z Environ-
mentálneho fondu na Zvyšo-
vanie energetickej účinnosti 
existujúcich verejných budov 
bola vyhlásená 15. marca 
2019. Do tejto výzvy sa zapo-
jila aj naša obec s objektom 
Základnej školy v Hôrke. 
Budova si takúto rekonštruk-
ciu zaslúži aj vďaka tohto-

ročnému 60. výročiu od jej 
otvorenia. V nasledujúcich 
dňoch budú finišovať aj prá-
ce na úprave okolia základnej 
školy a novej materskej ško-
ly, ktorá je tesne pred kolau-
dáciou. Budeme sa usilovať  
o to, aby 1. septembra 2019 
nastúpili deti a žiaci do novej 
materskej školy a vynovenej 
základnej školy.

Od 4. ap- 
ríla sa koná 
dvakrát týž- 
denne, utor- 
ky a  štvr t-
ky, od 18.00 

do 19.00 hodiny v priesto-
roch nášho kultúrneho domu 
skupinové cvičenie pod ve-
dením pána Adama Siksu  
z Orient Akadémie, ktorá je 
vzdelávacim centrom zdravia 
a pohybu. 

Okrem iného sa venujú 
aj skupinovým cvičeniam  
a prednáškam, čo spolu vedie 
okrem iného k dosiahnutiu 
pokoja, rovnováhy a dlho-
vekosti. Cvičenia sa stretli  
s pozitívnou odozvou a nad-

Riaditeľka ZŠ v Hôrke 
PaedDr. Danka Hašková, pô-
sobí v školských službách od 
roku 1969, na tunajšej  škole 
od roku 1972 až do roku 1991 
ako učiteľka. V roku 1991 
bola menovaná do funkcie 
riaditeľky školy a túto funk-
ciu zastáva až doposiaľ. Za 
mimoriadne výsledky, ktoré 
dllhodobo dosahuje vo vý-
chovno-vzdelávacom procese 
získala v roku 2002 ocenenie 
od Slovenskej rady rodičov-
ských združení pod záštitou 
MŠVVaŠ SR  a v roku 2009 
pri príležitosti Dňa učite-
ľov  bola ocenená ďakovným 

Nová riaditeľka základnej školy
Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Zák-

ladnej školy v Hôrke sa konalo 10. apríla 2019 a zúčastnili 
sa ho dvaja uchádzači. Vo výberovom konaní uspela Mgr. 
Jana Dávidová, ktorú na návrh Rady školy pri Základnej 
škole v Hôrke, vymenovala do funkcie riaditeľky na dobu 
funkčného obdobia od 1. júla 2019 do 30. júna 2024 sta-
rostka obce Ing. Helena Mihalčinová.

listom Krajského školského 
úradu v  Prešove. V  tomto 
školskom roku sa rozhodla 
ukončiť svoju kariéru odcho-
dom do dôchodku.

„U novozvolenej kandidátky 
vo výberovom konaní,  Mgr. 
Jany Dávidovej, oceňujem 
obetavosť, jej pedagogické 
majstrovstvo, múdrosť a lásku, 
ktorými napĺňa svoje povola-
nie,“ povedala súčasná riadi-
teľka ZŠ Dr. Danka Hašková. 

„Vážim si dôveru, ktorú som 
dostala vo výberovom konaní 
na funkciu riaditeľky tunajšej 
základnej školy. Mojou prio- 
ritou v  najbližších rokoch 

bude určite udržať vysokú 
kvalitu výchovno – vzdeláva-
cieho procesu, ktorou je naša 
škola známa v celom okrese. 
Veselé deti, spokojní rodičia 
a zamestnanci by mali byť aj 
naďalej našou prioritou. Ako 
škola bez právnej subjektivity 
nemôžeme fungovať bez úz-
kej spolupráce s vedením obce.  
Pani starostka má úprimný 
záujem o napredovanie a roz-
voj školy. Verím, že sa nám 
spoločným úsilím podarí našu 
školu udržať modernú nielen 
charakterom, ale i  stavom 
budovy aj v  jej úctyhodnom 
veku,“ konštatovala Mgr. 
Dávidová.

Dr. Danke Haškovej ďa-
kujeme za vykonanú prácu 
a Mgr. Jane Dávidovej pra-
jeme veľa pevného zdravia, 
entuziazmu, pracovných  
a osobných úspechov v novej 
pozícii.

V malej obci Hôrka vy-
rástla basketbalistka, ktorá 
sa dnes pýši titulom majster-
ky Slovenska v basketbale. Je 
ňou  25-ročná Zuzana Ivan-
čáková, ktorá reprezentuje 
MBK Ružomberok. 

20. apríla 2019 odohrali 
ružomberské basketbalistky 
na domácej pôde finalový 
zápas s piešťanskými Čajka-
mi a tie v sérii zdolali 3:0 na 
zápasy a stali sa tajsterkami 
Slovenska. MBK tak potvr-
dil rolu sezónneho favorita 
a po pätnásťočnej domi-
nancii Good Angels Košice 
vrátili extraligový titul do 
Ružomberku.

Členkou víťazného tímu 
bola i Zuzana Ivančáková, 
ktorej srdečne blahoželáme 
k dosiahnutému titulu a že-
láme veľa úspechov celému 
tímu, ktorý reprezentuje 
naša rodáčka z Hôrky!

Majsterka Slovenska z Hôrky

Deň cintorínov

Uchádzame sa o dotáciu 
z envirofondu

Cvičíme s Orient Akadémiou

Máme novú web stránku

šením. Nech sa páči, pridajte 
sa aj Vy!

V piatok 12. 4.  sme  mohli  
zažiť ďalší z našich pravi-
delných koncertov, kde sme 
počuli klavír, gitaru, husle 
našich žiakov i učiteľov. Keď 
po koncerte Fantázie odchá-
dzate domov s úsmevom na 
tvári, naša misia je splnená. 
Niekedy je to misia tajná, lebo 
tie dlhé hodiny pri notách, 

Veľkonočný koncert SZUŠ Fantázia

Na snímke zľava PaedDr. Danka Hašková a Mgr. Jana Dá-
vidová.

neustálom cvičení a vylepšo-
vaní hry na hudobný nástroj 
sa podobajú tajnému pro-
jektu. Nie každý totiž vie, čo 
všetko predchádza tomu, aby 
sa struny rozozvučali. Začať 
hrať, vytrvať a zlepšovať sa, 
to chce disciplínu a hodiny 
práce. 

Pokračovanie na 10. strane
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6 máj 2019 Z REGIÓNU

Vzbura alebo skôr rebélia, 
či úplne presne rabovačka, na 
ktorú si už skoro nik nespo-
menie, presnejšie nik si ju už 
ani v dobe jej stého výročia 
nepripomenul, sa odohra-
la pred viac ako sto rokmi, 
na začiatku novembra 1918  
v obci Hranovnica. 

Aby sme pochopili, čo sa 
stalo, musíme sa vrátiť o nie-
koľko rokov dozadu, teda do 
roku 1914. Vtedy, začiatkom 
leta, spáchali atentát na de-
diča  rakúsko - uhorského 
kráľovského trónu Františka 
Ferdinanda a ani atentátnici, 
nemohli vedieť, čo svojím 
činom spôsobia. Krátko po 
atentáte vyhlásilo Rakúsko 
– Uhorsko vojnu Srbsku. 
Spočiatku sa zdalo, že pôjde 
o jednoduchú záležitosť, veď 
samotní rukujúci vojaci tvr-
dili, že do Vianoc sú doma.  
Skoro mali pravdu. Domov 
sa vrátili pred Vianocami, ale 
až v roku 1918. Medzi tým sa 
rozpútal dovtedy najkrvavej-
ší konflikt, aký sa na planéte 
Zem odohral. Vypukla voj-
na, do ktorej sa zapojil celý 
svet. Túto vojnu historici  
a aj účastníci najprv nazývali 
Veľká vojna, ale  postupom 
nasledujúcich rokov a uda-
lostí, ktoré sa odohrali, sa jej 
názov zmenil na Prvá sve-
tová vojna, pretože história 
veľkého svetového konfliktu 
s oveľa hroznejšími násled-
kami, sa zhruba o  dvadsať 
rokov zopakovala a  preto 
tieto konflikty dostali názov 
Prvá a Druhá svetová vojna. 

Veľká vojna si postupne 
vyžadovala čoraz väčší po-

Zabudnutá vzburačet chlapov v zákopoch a na 
bojiskách  všetkých frontov. 
V zázemí sa to odrazilo hlav-
ne na nedostatku pracov-
ných síl predovšetkým v ob-
ciach, ale aj v hospodárstve 
všeobecne, čo spôsobilo, že 
sa tu začal šíriť hlad, bieda, 
choroby a iné utrpenie.

Čím dlhšie vojna trvala, 
tým sa tieto nešváry znáso-
bovali. V  obci Hranovnica 
vyústili až do radikálne rieše-
ných udalostí, ktoré sa odo-
hrali na sklonku roku 1918. 
Väčšina občanov, ktorí sa za-
ujímajú o históriu tejto obce 
isto počula príbeh, ktorý vo 
svojej knihe Dejiny Štiavnic-
kého opátstva na Spiši opísal 
Ján Vencko: „V čase prevra-
tu vypukla „rabovačka“ pri 
ktorej vybili okná notárskeho 
domu a nebezpečne sa vyhrá-
žali. Lenže medzi tým došla 
národná stráž, ešte magyar 
nemzeti örség, a ďalšie výtrž-
nosti zastavila: a  ako to už 
býva  - za všetkých účastní-
kov zadosť učinil cigán Pačan, 
ktorý práve ukradnutú hus 
držal pod pazuchou, preto bol 
štatariálne odsúdený a  pred 
obecnou sýpkou zastrelený.“

Tento príbeh sa uvádza 
aj  v  školskej kronike evan-
jelickej  školy  v Hranovnici: 
„Problémy so zásobovaním  
a nedostatkom potravy 
spôsobili, že v obci vypukla  
6. 11. 1918 rabovačka. Za-
čali ju mládenci u krčmára 
Goldbergera, pokračovali u 
krčmára Junga, nasledoval 
byt notára. Pochod pokra-
čoval pred byt obchodníka 
Jozefa Zimmermanna, kto-

rému tiež porozbíjali okná, 
dvere i poškodili tovar. Na 
druhý deň ráno chceli ísť do 
mlyna, na poštu a na pílu. 
No ráno prišla vojenská po-
sádka a zastihla cigána Pa-
čana, ako hrozil richtárovi 
sekerou. Posádka ho zlapa-
la a zastrelila.“ Možno sa to 
vám všetkým zdá ako krutý 
trest pre jedného človeka, keď 
rabovačky sa zúčastnil väčší 
počet občanov, ktorí neboli 
nijako potrestaní. 

Ale bolo to naozaj tak? 
V  archíve v  Poprade sa 

nachádza list z 13. 11. 1918, 
ktorý napísal hlavný radca zo 
Spišskej Soboty podžupanovi 
v Levoči a kde sa uvádza, že 
v nedeľu 3. 11. 1918 podvečer 
sa pod vedením vracajúcich 
sa vojakov zo 67. prešovské-
ho  pluku uskutočnila vzbura 
„zberby“, ale aj majetnej-
ších obyvateľov, proti piatim 
židovským obchodníkom 
a  krčmárovi, počas  ktorej 
prišli o svoje zásoby tovaru, 
peniaze v hotovosti, šperky, 
ale aj iné cenné predmety 
a majetok. 

Na základe požiadania 
o  pomoc notárom a  pošto-
vým úradom dostavila sa na 
miesto popradská pohranič-
ná polícia a vojenský náčel-
ník asi s 20 člennou posád-
kou nastoliť poriadok, počas 
ktorého zadržali 14 osôb 
a  ich vodcu Jozefa Čonku, 
vojaka, ale aj zbeha od 67. 
pluku. Na základe štatárneho 

práva a so súhlasom košické-
ho vojenského veliteľstva ho 
dali zastreliť strelou do hlavy. 

Budovu obecného úradu 
a  tam sídliacich ochrancov 
verejnej moci voči vzbúren-
com však  pomohol zachrániť 
a následne nastoliť poriadok 
iba zo Spišskej Novej Vsi pri-
volaný vojenský oddiel s gu-
ľometmi. Zadržaných zo stra-
ny vojenskej moci prepravila 
popradská pohraničná polí-
cia na Košický vojenský súd, 
kde od nich bolo zhabaných 
14  000 ukradnutých korún 

a množstvo iných nakrad-
nutých vecí. Až od 5. resp. 6. 
novembra bol úplne nastole-
ný poriadok v obci. 

Následne bola do obce 
poslaná ešte 8-člená vojen-
ská posila, ale na požiadanie 
sedemnástich najbohatších 
gazdov a na príhovor poslan-
ca Jozefa Takácsa, ktorí aj pí-
somne aj hmotne garantovali 
udržanie poriadku, túto po-
silu odvolali a pomery v obci 
sa postupne stabilizovali.

Po tom, čo odozneli tie-
to revolučné udalosti, boli 
pomery v  obci urovnané 
a  nakoniec aj rebelujúci 
zbeh z  rakúsko – uhorskej 
armády – Jozef Čonka  bol 

riadne pochovaný na miest-
nom cintoríne a celá obec sa 
zapojila do budovania novej 
Československej republiky, 
ktorá bola o niekoľko dní na 
to vyhlásená.  

Ako zaujímavosť môžme 
uviesť, že na pomníku pad-
lých občanov Hranovnice 
v Prvej svetovej vojne sa na-
chádza aj meno Jozef Čon-
ka. Teda mohlo by sa zdať, 
že obec aj tohto dezertéra 
uznala za padlého vo vojne. 
Ale ako ukázal výskum pad-
lých občanov, ktorý pomo-
hol finančne riešiť aj Obecný 
úrad v  Hranovnici, všetko 
bolo ináč, ale o tom snáď na-
budúce. PhDr. Peter Roth

Poprava Jozefa Čonku „Bundarika“ pri obecnej sýpke, tak ako si ju predstavoval miestny 
učiteľ a kronikár Juraj Palguta.

14.-16. JÚN 2019
ČERVENÝ KLÁŠTOR - KÚPELE SMERDŽONKA

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ,
PODTATRANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO POPRAD,

SPIŠSKÁ STARÁ VES, ČERVENÝ KLÁŠTOR, LECHNICA 8. ROČNÍK
HNIEZDNE

28.- 29.06.2019

VIAC INFO NA WWW.NESTVILLEOPENFEST.SK Predpredaj vstupeniek na

SAMANTHA FOX
RICHARD MÜLLER
SIMA MARTAUSOVÁ
MIRO JAROŠ SIMA
OTECKOVIA KRISTÍNA
S HUDBOU VESMÍRNOU
GLADIATOR HEĽENINE OČI
PETER CMORIK  AKUSTIKA
RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA

 DETSKÝ
SVET

RODEO
SHOW

PARTNERI PODUJATIA:

Aj tohto roku pre vás organizátori Za-
magurských folklórnych slávností pri-
pravili zaujímavý program, ktorý začína  
v piatok 14. júna o 17. h pozvánkou v Spiš-
skej Starej Vsi. Večer vás v Kúpeľoch Smer-
džonka v Červenom Kláštore pobaví AR-
ZÉN, žilinsko-terchovská rocková kapela.

Sobota 15. júna začína trhmi a všet-
kým, čo je s nimi spojené – chutné domá-
ce špeciality, muzička opäť k Kúpeľoch 
Smerdžonka. O 15. h začína Stretnutie 
pod Troma korunami, v ktorom vystú-
pia folklórne súbory a skupiny  z blízkeho  

a ďalekého okolia slovenského. Keďže sa 
staré zvyky vracajú, v pásme na Svadbách 
si pripomenieme, ako to kedysi naozaj bolo. 
Podvečerný program o 18. h bude venova-
ný jubilujúcemu FS a večerný program je 
vyhradený pre Zuzanu Smatanovú. Nede-
ľa začína sv. omšou v areáli Kúpeľov Smer-
džonka, pokračuje detským programom  
a o 14. h začína záverečná folklórna show  
Pieniny, Pieniny s výnimočným tanečným 
hosťom. Počas troch dní sa môžete tešiť na 
plus mix program – Rómsky temperament 
pod troma korunami 2019.
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V priebehu zimných me-
siacov sme dokončili admi-
nistratívne náležitosti, ukon-
čili verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa diela a momen-
tálne nás čaká samotná re-
konštrukcia. Samotné práce 
budú pozostávať z dostavby 
ďalšej garáže, a zateplenia 
objektu jestvujúcej hasičskej 
zbrojnice vrátane výmeny 
obvodových konštrukcií – 
dverí a okien. 

Samotná rekonštrukcia 
hasičskej zbrojnice je ur-
čitou symbolikou, keďže si 
v tomto roku pripomenieme 
90. výročie založenia Dob-
rovoľného hasičského zboru 
v našej obci. Oslavy výročia 
budú venované všetkým, 
ktorí sa podieľali a stále po-
dieľajú na vzniku a  rozvoji 
hasičstva. 

Dobrovoľný hasičský zbor 
Vernár bol založený 27. sep-
tembra 1929, kde sa naši 

V roku 2017 sme od Mi-
nisterstva financií SR zís-
kali dotáciu v sume 7 000 € 
na vybudovanie kúrenia 
v  tanečnej sále kultúrneho 
domu. 

Samotné vybudovanie kú-
renia robíme v priebehu toh-
to roku. Práce budú pozostá-
vať z nákupu a montáže vy-
kurovacieho telesa, vyvlož-
kovania komína a  úpravy 
priestorov. 

V priebehu minulých ro-
kov sa nám z poskytnutých 
dotácií podarilo tanečnú 
sálu čiastočne rekonštruovať. 

V roku 2015 boli vymene-

Návštevný poriadok NP 
Slovenský raj, ktorého je 
Vernár súčasťou, prešiel 
v roku 2018 zmenami. Zme-
nou, ktorá sa týka našej obce 
je nový cyklistický chodník. 
Ide o prírodný cyklochodník 
spájajúci centrum obce – 
Hlaviny – Biela Voda (Kopa-
necká cesta). Ku koncu roku 
2018 bol nový chodník pre-
značený, v pláne  je osadenie 
informačných tabúľ. Na Ko-
panci sa tento chodník na-
pája na existujúce cyklotra-
sy v  Slovenskom raji, ktoré 
vedú do  najatraktívnejších 
častí Slovenského raja.  
V najbližšej dobe plánujeme 
slávnostné otvorenie tohto 
cyklochodníka. 

Štátna ochrana prírody 
– Správa NP Slovenský raj, 
Daphne – Inštitút aplikova-
nej ekológie a  obec Vernár 
vás srdečne pozývajú na  
1. ročník ručného kosenia 
Kopaneckých lúk v NP Slo-
venský raj v  dňoch 10. 7. 
– 13. 7. 2019.  Lúka sa bude 
kosiť a hrabať výlučne ručne, 
takže je potrebné si priniesť 
vlastné kosy a hrable. Tiež sa 
dozviete, ako sa niekedy ko-
sili lúky vo Vernári a aké tra-
dície boli s kosením spojené. 
Priamo na Kopaneckých 
lúkach vystúpi Folklórna 
skupina Vernár s tradičným 
repertoárom, a pochutiť si 
budete môcť na vernárskych 
špecialitách. 

Kopanecké lúky, nachá-
dzajúce sa práve v  katastri 
Vernára,  sú v rámci celého 
národného parku Slovenský 
raj druhovo najbohatšie a pre 
ochranu prírody najcennej-
šie. Tieto lúky patria medzi 
druhovo najbohatšie lúky ce-
lého sveta! Príroda tu doká-

Obec Vernár leží v  nád-
hernom prírodnom pros-
tredí na rozhraní Spiša, Ho-
rehronia a  Gemera. Vernár 
je známy autentickým fol-
klórom patriacim k Hore-
hroniu, výrazným nárečím, 
ľudovými krojmi, zvykmi 
a svojou pohostinnosťou. 

Tohtoročné oslavy folkló-
ru, priateľstva a  rodinných 

Kosenie Kopaneckých lúk  
zala vypestovať na 1 m2 až 72 
druhov vyšších rastlín. To je 
unikát, ktorý má obdobu len 
na niekoľkých miestach na 
svete. Lúky a hospodárenie 
na nich prešli zložitým vývo-
jom. Sú súčasťou našej dedo-
vizne, našich tradícií, nášho 
kultúrneho odkazu. Občania 
obce Vernár ich každoročne 
kosili, ale v roku 1975 im ich 
násilne odňali a boli začlene-
né do JRD Hranovnica. Pre-
trhol sa tak dlhodobý vzťah 
našich ľudí k hospodáreniu 
na pôde. Hoci po spoločen-
ských zmenách v r. 1989 už 
nič nebráni ľuďom začať 
opäť hospodáriť, následky 
15 ročnej odmlky, keď boli 
lúky občanom odobraté, sú 
zdá sa, nezvrátiteľné. Ľudia 
sa zamestnali v iných oblas-
tiach, respektíve sa z dediny 
vysťahovali. Samotné lúky 
sa z dôvodu ťažkej prístup-
nosti prestali obhospoda-
rovať a  postupne zarastajú 
drevinami

Táto akcia ručného ko-

senia Kopaneckých lúk má 
nielen pomôcť zachrániť 
druhovo najbohatšie lúky 
sveta, ale vnímame ju ako 
záchranu našich tradícií, zá-
chranu nášho kultúrneho de-
dičstva. Celý priebeh sa bude 
niesť v duchu pripomenutia 
nie až tak dávnej minulosti, 

keď bola starostlivosť o lúky 
či pôdu neoddeliteľnou sú-
časťou života dedinského 
človeka. Domnievame sa, 
že len aktívnym prístupom 
a  objasnením významu lúk 
pre ochranu prírody, pre za-
chovanie funkčnej a pestrej 
krajiny, ale tiež zdôraznením 

významu pôdy ako zdroja 
obživy v symbióze tradičné-
ho a moderného poľnohos-
podárstva možno postupne 
zmeniť vzťah vidieckeho 
človeka k pôde, obnoviť jeho 
historickú pamäť a  oživiť 
jeho záujem hospodáriť na 
pôde.

 Vernár – Hlaviny – 
Biela Voda 

(Kopanecká cesta) 

Cyklistický 
chodník

Vykurovanie tanečnej sály kultúrneho domu
né okná a dvere, a bola vybu-
dovaná vodovodná prípojka 
a rozvody. 

V roku 2016 sme zrekon-
štruovali sociálne zariade-
nia. Tento rok je v  pláne 
vykurovanie. Do budúcnosti 
ešte plánujeme zrekonštruo-
vať priestor bývalej kuchyne, 
zatepliť strop tanečnej sály 
a  vymeniť podlahu. Takto 
zrekonštruovaný priestor 

bude atraktívnym pre rôzne 
kultúrne, ale aj iné spoločen-
ské, športové a voľnočasové 
aktivity miestnych obyvate-
ľov a návštevníkov. 

Potreba tohto priestoru je 
daná zvýšeným dopytom po 
priestore na organizovanie 
väčších kultúrnych podujatí, 
či už obecných,  alebo iných 
spoločenských akcií – sva-
dieb, rodinných osláv a pod. 

12. ročník Folklórnych slávností obce Vernár  
15. jún 2019 (sobota)

Obec Vernár a Folklórna skupina Vernár všetkých sr-
dečne pozývajú na 12. ročník Vernárskych folklórnych 
slávností,  ktoré sa uskutočnia 15. júna 2019, v sobotu,  
v miestnom amfiteátri.

stretnutí budú pripomí-
nať zápis horehronského 
viachlasného spevu do sve-
tového zoznamu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva 
- UNESCO. 

Program začne o  14:00  
hodine v miestnom amfiteát-
ri živou pozvánkou v podaní 
domácej Folklórnej skupiny 
Vernár.  Následne bude po-

kračovať vystúpeniami fol-
klórnych kolektívov z blízke-
ho aj ďalekého okolia. Večer 
bude zavŕšený, ako tradične, 
ľudovou zábavou. Progra-
mom bude sprevádzať náš 
dlhoročný moderátor - Ján 
Jankov Šefránik. 

V  areáli amfiteátra bude 
pripravený bohatý sprie-
vodný program, atrakcie, 
a  rôzne výstavy. Nebudú 
chýbať stánky s  občerstve-
ním, domácimi špecialitami  
a suvenírmi.

Už jedenásť rokov sa vo Vernári stretávajú milovníci folklóru a folklórnych tradícií nášho 
národa. Mnohí prídu do tohto krásneho kraja aj preto, aby aspoň raz za čas potešili svoju 
dušu nádherným horehronským viachlasným spevom. 

Obnova hasičskej zbrojnice

otcovia a  dedovia rozhodli 
chrániť životy a majetok ľudí 
pred ohňom a inými živelný-
mi pohromami. Základnými 
princípmi tohto zoskupenia 
je dobrovoľnosť, obetavosť 
a  ochota pomôcť. Z histo-
rických písomných zmienok 
sa dozvedáme o ťažkých za-
čiatkoch, prvých cvičeniach, 
o  organizovaných verejno-
prospešných brigádach, no 
hlavne o  úspešných zása-
hoch v teréne. V súčasnosti 
DHZ Vernár napĺňa základ-
né ciele svojich zakladateľov, 
a to sú prevencia, výcvik, boj 
s  ohňom, údržba hasičskej 
techniky a  hasičskej zbroj-
nice a v neposlednom rade 
nenahraditeľná pomoc obci 
a jej občanom.

Veď členovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru po-
máhajú pri každej športovej, 
kultúnej či spoločenskej ak-
cii v obci dodnes. 

Obec Vernár sa v roku 2018 uchádzala o dotáciu na re-
konštrukcie hasičských zbrojníc prostredníctvom roz-
počtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Boli sme 
úspešní a získali sme dotáciu na rekonštrukciu v sume 
28 118 €. 

Patrí už k tradícii, že 
občania vo Vernári si oslo-
bodenie a Deň víťazstva 
nad nemeckým nacizmom 
pripomínajú hodinovým 
pásmom v obecnom rozhla-
se. V jeho rámci vychádzajú 
z histórie obce a slávnych 
bojov proti  fašistom, ktorí 
od Popradu do obce neve-
deli preraziť. Snáď preto má 
Vernár prívlastok Partizán-
ska obec.  Aj keď vo Vernári 
už priami účastníci vymreli, 
odbojárska organizácia má 
viac ako 40 členov.

MÁJ 2019                         ČÍSLO 1

Príď a pomôž zachrániť druhovo najbohatšie lúky na svete
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Nátery striech 
a kostolov vo výškach

LACNO A KVALITNE!

+421 908 842 631
Michal Švec

Kozmetický salón

Výrazné uvádzacie zľavy

- skin scrubber

Novootvorený

Kontakt: 0904 195 480

Kozmetický salón

Výrazné uvádzacie zľavy

- skin scrubber

Novootvorený

Kontakt: 0904 195 480

Kozmetický salón

Výrazné uvádzacie zľavy

- skin scrubber

Novootvorený

Kontakt: 0904 195 480

PONÚKAME:
 ULTRAZVUKOVÉ 
 ČISTENIE PLETI          29 EUR

 DIAMANTOVÚ 
 MIKRODERMABRÁZIU 17 EUR

  MEZOTERAPIU 25 EUR

  RÁDIOFREKVENCIU 20 EUR

Pred desiatimi rokmi, z ini-
ciatívy tatranskej Mestskej 
polície, vznikala spolupráca 
mestských a  štátnych poli-
cajtov v  regióne darovaním 
krvi. Ďalším ich spoločným 
humánnym činom je adresná 
zbierka šatstva na charitu. 

V  meste Vysoké Tatry 
vznikla tradícia adresného 
recyklovania nepotrebností 
niekedy v  období veternej 
kalamity. Domáci si na prí-
ležitosť prelustrovať šatníky 
zvykli. Mestskí policajti or-
ganizovaním zbierok (kaž-
doročne sa vyzbiera zhru-
ba päť ton), predchádzajú 
možnému vzniku čiernych 
skládok a veci dostanú šancu 
ešte prakticky poslúžiť. Tak 
tomu bolo aj 29. apríla 2019, 

Spolupráca polícií oblieka
keď sa zbierka šatstva usku-
točnila v  Novom Smokovci, 
vo Vyšných Hágoch, v Novej  
a Tatranskej Polianke, v Dol-
nom Smokovci a v Tatranskej 
Lomnici.

„Po výborných ohlasoch, 
s ktorými sme sa stretli, a ke-
ďže stále je dosť ľudí, ktorí sa 
ocitnú v núdzi a túto pomoc 
vítajú, sme sa podujali ne-
čakať do jesene, ale zbierku 
v  Tatrách sme zorganizovali 
koncom apríla,“ približuje 
zástupca náčelníka MsP Jozef 
Štefaňák, z  iniciatívy ktoré-
ho sa recyklovať prebytočný 
textil z domácností darí šest-
násty rok.  

Po Žakovciach, Sociálnom 
družstve Diakonie Broumov, 
či oravskej neziskovke Po-

mocný anjel, poputuje šat-
stvo ľuďom v ťažkej sociálnej 
a ekonomickej situácii. „Prá-
ve spoluprácou so štátnymi 
policajtmi, ktorí majú takéto 
prípady zmapované, sa už 
časť textílií podarilo umiest-
niť do rodiny, ktorá požiarom 
prišla nielen o  strechu nad 
hlavou, ale ocitla sa vplyvom 

prírodného živlu s  malými 
deťmi v bezvýchodiskovej si-
tuácii,“ konkretizuje Štefaňák 
neoceniteľnú úlohu, a tým aj 
sociálny rozmer, tatranskej 
zbierky. „Tí ľudia sa nechtiac 
dostali do problémov, ktoré 
nemali ako ovplyvniť, no Tat-
ranci im týmto veľmi pomohli, 
a to je nádherné.“  (stefa)

Hoci sa ešte jar pod tat-
ranské štíty akosi nechys-
tá, Centrum voľného času 
(CVČ) vo Svite už pripravuje 
letné aktivity pre deti počas 
letných prázdnin. Priprave-
né sú tri turnusy táborov.

Letný tábor Cykloturis-
tika sa bude konať v 2. a 3. 
júlovom týždni pre deti vo 
veku 8 – 13 rokov, ktoré 
zvládli základy bicyklovania. 

V rovnakom termíne je 
zase pripravený Tvorivo - 
športový tábor, zameraný 
na kultúru a šport, hru s an-
gličtinou, výlety do blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia.

Špotrovo-poznávací den-
ný tábor sa bude konať od  
5. 8. do 9. 8. 2019. Prihlášky 
sú na stránke CVČ Svit, prí-
padne v kancelárii CVČ.

CVČ Svit 
ponúka
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www.marion.sk
darčeky, dekorácie, bytové doplnky

predajca kriedových farieb 
Annie SloanTM 

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

VOLBY DO EP

V Levoči  zmodernizovali detskú ambulanciu

Útulnejšie a  modernejšie 
priestory pre malých pacien-
tov a modernejšie vybavenie 
pre zdravotnícky personál 
priniesla modernizácia, kto-
rou v  týchto týždňoch pre-
šla Všeobecná ambulancia 
pre deti a dorast  nemocnice 
Levoča.  

Všeobecná nemocni-
ca s  poliklinikou Levoča, 
člen skupiny AGEL otvo-
rila v  týchto dňoch dve-
re novej ambulancie pre 
deti a  dorast, ktorú  dopo-
siaľ  prevádzkovala v  tro-
chu stiesnených podmien-

kach pri detskom oddelení.
Aby rozšírila svoju pôsob-

nosť zrenovovala levočská 
nemocnica za účelom mo-
dernizácie  a zlepšenia kom-
fortu pre detských pacientov, 
ich doprovod a  taktiež aj 
personál pôvodné priestory 
Imunoalergologickej am-
bulancie, MUDr. Evy Lap-
šanskej. Tie boli vynovené  
a zmodernizované. V rámci 
stavebných úprav bolo vyma-
ľované,  vymenená podlaha, 
vymenené boli dvere, svie-
tidlá a interiér doplnil nový  
moderný nábytok. Aby sa 

detskí pacienti cítili príjemne 
na stenách ambulancie ich 
čakajú milé obrázky rozpráv-
kových postavičiek. 

Všeobecnú ambulanciu 
pre deti a dorast môžete  od 
apríla nájsť v budove, kde sa 
nachádza Všeobecná ambu-
lancia pre dospelých, hneď 
vedľa detského oddelenia  
a   ošetrovať detských  pa-

cientov denne okrem stredy 
(ordinuje Imunoalergologic-
ká ambulancia) bude mladá 
sympatická doktorka MUDr. 
Elena Dzurňáková. „Veľmi 
sa tešíme z  týchto vynove-
ných priestorov a veríme,  že 
sa  tu naši detskí  pacienti 
budú cítiť príjemne,“ uviedla 
pani doktorka MUDr. Elena 
Dzurňáková.    

„Všeobecná nemocnica s po- 
liklinikou Levoča, neustále 
investuje a snaží sa zvyšovať 
komfort pre všetkých svojich  
pacientov a veľmi nás teší, že 
môžeme otvoriť ďalšie zmo-
dernizované pracovisko v na-
šej nemocnici“ uviedol na 
záver  MUDr. Jozef Tekáč, 
MPH, riaditeľ nemocnice. 
 Mgr. Iveta Chreneková

Noc múzeí a galérií
Aj tohto roku sa 18. mája 

pripravuje obľúbená Noc 
múzeí a galérií. Zaujímavý 
program majú pripravené 
najväčšie podtratranské mú-
zeá a galérie, ale aj tie menej 
tradičné, ktoré sme doteraz 
v našom regióne nemali. Na-
príklad Múzeum Baťa pod 
Tatrami, alebo  Múzeum 
Tatranskej kinematografie 
v Mestskej knižnici vo Svite.  

Druhá najstaršia politická strana na Slovensku
Po druhej svetovej vojne vyhrala parlamentné voľby
Demokratická strana zorganizovala kompetentných ľudí vrátane nestraníkov 
a je pripravená zastávať zodpovedných a čestných občanov Slovenska.

Ing. Michal Kravčík, CSc., predseda Demokratickej strany
prvý slovenský nositeľ Goldmanovej ceny*, člen medzinárodnej siete inovátorov 
pre verejné blaho ASHOKA, ktorá odštartovala globálne iniciatívy na ozdravenie klímy, 
zakladateľ MVO Ľudia a voda

Ing. Jela Tvrdoňová, CSc. 
Konzultantka pre regionálny, sociálno-ekonomický rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo 
a životné prostredie so skúsenosťami zo Slovenska i z Bruselu.

Ing. Pavol Gašper 
Vedec, manažér, politik, konateľ spoločnosti pôsobiacej v oblasti manažmentu 
na medzinárodnej úrovni, poslanec Prešovského samosprávneho kraja.

Mgr. art. Ján Greššo
Divadelný a filmový herec, pätnásť rokov úspešne pôsobil ako riaditeľ DAB v Nitre, 
skúsený mestský a krajský poslanec.

Prof., PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
Popredný medzinárodne rešpektovaný odborník, inovátor a vizionár v oblasti IT a vedy. 
Expert Európskej komisie pre oblasť digital humanities.

www.demokratickastrana.org

DEMOKRATICKÁ STRANA
V EUROVOĽBÁCH  ČÍSLO 30

Objednávateľ: Demokratická strana, Račianska 69/B, Bratislava 831 02, IČO: 30866880 
Dodávateľ: Podtatranský kuriér, s.r.o., Kysucká 3416/27,  058 01 Poprad, IČO: 46 285 903

*Ocenenie udeľované Goldmanovou Environmentálnou Nadáciou s ústredím v San Franciscu, Kalifornia, 
 tiež známe ako „Green Nobel“.
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

Hlavným lákadlom bežcov, 
ale aj fanúšikov, bol nedeľný 
maratón a polmaratón. Poča-
sie nám prialo a tak sme my 
Podtatranci v nedeľu ráno o 
9. h vyrazili na náš prvý sku-
točný polmaratón. Nálada a 
organizácia boli skvelé a tak 
sme si náš beh užívali. Každý 
bežal ako vedel a svojim be-
hom sa snažil podporiť svoje 
športové ambície, prípadne 
nejaký vyšší cieľ.

V dnešnej uponáhľanej 
dobe väčšina z nás pozabud-
ne na priateľov a známych, 
ktorých život skúša ľahšou či 
ťažšou skúškou. Aj náš bežec-
ký tím dospel k rozhodnutiu 
svojim behom podporiť a 
dodať síl do ďalšieho boja 

onkologicky chorých bojov-
níkov, ktorí zatiaľ na spoloč-
ný beh nemajú dostatok síl. 
Počas celého podujatia sme 
sa držali dvoch zásadných  
a pre náš tím rozhodujúcich 
hesiel: „Run For HANKA“ 
a  „Je to tým, že sme tím“. 
Tieto na prvý pohľad dve 
obyčajné vety vyjadrujú našu 
tímovú podporu pre našu 
priateľku Hanku, ktorá si 
svoj boj s nepriazňou osudu 
aj vďaka priateľstvu nás všet-
kých určite úspešne vybojuje.

Teším sa na ďalšie bežecké 
podujatia a spoločné zážitky 
na ktorých sa s nami bude 
môcť zúčastniť aj NAŠA 
HANKA. 

 RUN for HANKA tím

Beh pre NAŠU HANKU
V dňoch 6. - 7. apríla 2019 sa v našom hlavnom meste 

konal už tradičný 14. ročník bežeckého sviatku ČSOB Bra-
tislava Marathon. Bežeckých súťaží sa počas celého víken-
du zúčastnilo takmer 13 000 bežcov v rôznych kategóriách.

Družstvo dievčat zo Šuňa-
vy, pod vedením Jána Kallu, 
ako víťaz minuloročných 
majstrovstiev SR, bude v júli 
reprezentovať Slovenskú re-
publiku v meste Martigny vo 
Švajčiarsku na medzinárod-
nej olympiáde mladých hasi-
čov CTIF.

Dobrovoľný hasičský zbor 
(DHZ) v  Poprade-Veľkej 
a Územná organizácia Dob-
rovoľnej požiarnej ochrany 
SR Poprad uskutočnil 3. roč-
ník súťaže mladých hasičov 
O putovné poháre primáto-
ra mesta Poprad.

V sobotu 27. 4. 2019 ožil 
areál Základnej školy s ma-
terskou školou v Poprade 
- Veľkej   mladými hasičmi 
vo veku od 6 do 16 rokov. 
Súťažili v  tradičných  troch 
disciplínach - štafete 5 x 30 

 Mladí hasiči odštartovali sezónu vo Veľkej
   Dobrovoľní hasiči okresu Poprad dlhoročne venujú ha-
sičskej mladi mimoriadnu pozornosť, o čom svedčia výs- 
ledky dosiahnuté  v predchádzajúcom období vo vyšších 
– krajských a celoštátnych kolách hry PLAMEŇ  i počty 
mladých zapojených do súťaží. 

metrov, štafete hasičských 
dvojíc a uzlovej štafete.                                       
   Dvojhodinový súťažný ma-
ratón postupne absolvovalo 
dvadsaťsedem 5-členných 
družstiev  mladých hasičov  
a hasičiek. Spomedzi 12 
družstiev dievčat bola najlep-
šia Šuňava I (ved. J. Kalla), 
na čom majú zásluhu Bianka 
Ďurišová, Zita Monika Dia-
belková, Ema Fridmanová, 
Bianka Plavčanová a  Vero-
nika Sedláková. Strieborná 
priečka pripadla družstvu 
Gánoviec (ved. Mgr. M. 
Materný), ktoré reprezen-
tovali Lenka Strakulová, 
Mária Slavkovská, Mária 
Jendrušáková, Saskia Šten-
clová a Timea Šebestová. Na 
treťom mieste sa umiestnilo 
družstvo Likavky z okresu 
Ružomberok (ved. K. Brt-
ková)  – Daniela Muchová, 
Terézia Brtková, Monika 
Brtková, Viktória Milanová 
a Tamara Madleňáková. Do 
prvej desiatky sa ešte nomi-
novali: 4. Spišská Teplica, 5. 
Šuňava V, 6. Šuňava VI, 7. 
Šuňava II, 8. Štrba, 9. Spišské 
Bystré, 10. Gánovce II.

V kategórii chlapcov sa 
predstavilo 15 družstiev. Aj 
tu sa víťazom stalo družstvo 
Šuňavy I (ved. Mgr. Hen-
rich Barilla) v  zložení Filip 
Dravecký, Martin Smolár, 
Michal Marton, Adrián Mi-
šianik a Štefan Gazda. Druhé 
miesto obsadila Spišská Tep-
lica I (ved. Marek Kupčo) 
– Samuel Pavličko, Adam 
Šeliga, Radovan Nagy, Sebas- 
tián Kubík, Marek Želonka.   
Z bronzu sa tešila Štrba I 
(ved. Peter Gavalier)  - An-
drej Ceklár, Lucia Bezáková, 
Matej Juhás, Matúš Kuruc  
a  Karolína Blahová. Ďalšie 
miesta v prvej desiatke patrili 
: 4. Šuňava II, 5. Hranovnica, 
6. Spojená škola Ul. Mierová 
Svit, 7. Šuňava III, 8. Likavka, 
9. Nová Lesná, 10. Gánovce.

 Ondrej Klimo

Úspešná hasičská mlaď.  Snímka: Karolína Juráčková

Pokračovanie z 5. strany
Až potom môžu žiaci prísť 

na javisko, hrať, pokloniť sa 
a mať ten dobrý pocit, keď 
radostne tlieskate. Či už sú 
to zamilované alebo zasne-
žené melódie, súhra učiteľa 
umelca a žiaka, umelca bu-
dúceho, je citeľná v jednom 
pohľade, podpore učiteľa, 
keď si  zahrá so žiakom, ale-
bo len nastaví mikrofón. 
Aké by to bez hudby bolo? 
Fantázia s plnou náručou roz-

dáva radosť v podobe hudby 
a aj pred veľkou nocou spája 
notu k note a počas jari pri-
pomína lásku k vetru, dažďu, 
slnku,  k  hudbe. Cez gitaru, 
husle, flautu si hudobná jarná 
láska hľadá priazeň k tomu, 
čo hrá, neskôr k tomu čo po-
čúva. Z javiska až k vám, od 
správneho prstokladu na kla-
víri k splneným prianiam...  
K atmosfére, kedy sa i malý 
koncert môže stať veľkolepým.

 Viera Piekelnická

Veľkonočný koncert SZUŠ Fantázia
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Blížiaci sa 46. ročník sú-
ťaže je zaradený do týchto 
seriálov a pohárov: FIA CEZ 
majstrovstvá historických 
automobilov v rally (CEZ 
HA), Majstrovstvá Sloven-
ska v rally (MSR), Maj-
strovstvá Slovenska v rally 
historických automobilov 
(MSR RHA), Slovenský Ral-
ly Pohár (SRP), Rallye Tatry 
Legend (RTL-RHP) - Rally 
pravidelnosti historických 
automobilov, Rally Legend 
(RL), Rallyškola (RŠ), Tat-
ransko - Valašský Pohár  
a Green Rallye Tatry.

Niekoľko technických 
parametrov 

Trať pretekov povedie 
okresmi Poprad a Kež-
marok. Súťaž je rozdelená  
do dvoch dní model sobo-
ta-nedeľa, avšak už v piatok 
prebehne technické a admi-
nistratívne preberanie, ob-
lúbená autogramiáda a sláv-
nostný šatrt na Námestí sv. 
Egídia v Poprade pred OC 
Forum. Povrch trate tvorí 
takmer v 100 percentách 
asfalt, celková dĺžka trate je 
448,50 km, počet rýchlost-
ných skúšok 12, s celkovou 
dĺžkou rýchlostných skúšok 
139,50 km.

V sobotu 4. mája sú na 
programe rýchlostné skúšky 
Šuňava-Vikartovce, Spiš-
ské Bystré-Poprad a chý-
bať nebude ani atraktív-
ny nočný mestský okruh,  
v rovnakej podobe ako  
v minulom roku. V nedeľu sa 
posádky presunú do okresu 
Kežmarok, kde budú v boji  
s časomierou jazdiť na rých-
lostných skúškach Vojňany-
-Reľov, cez Spišskú Maguru 
a takisto na úseku Spišské 
Hanušovce-Osturňa. Prvé 
vozidlo sa na cieľovej ram-
pe objaví v nedeľu o 16.30 
h pred OC Forum. Prihlá-

V Poprade uvidíme na štarte 74 posádok, 
nové trate v okolí Spišskej Magury

S radou noviniek prichádza v tomto roku najstaršia automobilová súťaž na Slovensku 
Rallye Tatry. Populárna rely, pod hlavičkou organizátorov z AOS klub Poprad sa usku-
točnila začiatkom mája. V poradí 46. ročník, s tradičným centrom v Poprade, sa bude 
konať v termíne 3. - 5. mája 2019. Súťaž zaradená do kalendára Majstrovstiev Slovenska 
v rally (MSR) sa pôjde ako dvojetapová rely. Posádky a diváci sa môžu tešiť aj na nové 
rýchlostné skúšky, ktoré svojou náročnosťou preveria pripravenosť štartového poľa.  
Do súťaže sa prihlásilo spolu 74 posádok, registrácia na Green Rallye Tatry ešte nie je 
uzatvorená. So štartovným číslom 1 vyštartuje a titul z roku 2018 obhajuje slovenská 
dvojica Martin Koči-Radovan Mozner, na vozidle Škoda Fabia R5.

sených je 74 posádok. Titul  
z roku 2018 obhajuje sloven-
ská dvojica Martin Koči-Ra-
dovan Mozner, na vozidle 
Škoda Fabia R5.

Servisné parkovisko bude 
situované v areáli bývalých 
kasární na sídlisku Západ 
v Poprade, riaditeľstvo sú-
ťaže svoje zázemie rozloží 
v priestoroch NTC Poprad, 
kde bude aj Press centrum.

V Poprade sa predstavia 
aj „zelení“

Medzi aktuálne trendy 
vo svete automobilizmu  
v posledných rokoch patrí 
skúmanie možností alter-
natívnych pohonov, ktoré 
by mohli v budúcnosti na-
hradiť spaľovacie motory. 
Usporiadatelia tatranskej 
rally z AOS Klub Poprad dr-
žia s týmto prúdom krok. V 
minulom roku v rámci kla-
sickej rally usporiadali pre-
miérovo GREEN RALLYE 
TATRY pre hybridné autá s 
kombinovaným spaľovacím 
a elektrickým pohonom. Po 
minuloročnom úspešnom 
ročníku, ktorého sa zúčast-
nili takmer dve desiatky 
vozidiel, sa v termíne 3. - 5. 
mája bude konať 2. ročník 
GREEN RALLYE TATRY. 
Druhý ročník Green Rallye 
Tatry je rozdelený do dvoch 
dní. Na súťažiacich na vo-
zidlách s elektrickým alebo 
hybridným pohonom čaká 
232 kilometrová trať. Na nej 
absolvujú jazdy pravidelnos-
ti, jazdu zručnosti, branno-
-športové prvy a vyskúšajú 
si jazdu na štyroch rých-
lostných skúškach, ktoré sú 
zaradené aj v itinerári rally 
špeciálov. 

 
Ambasádor podujatia

Hlavným motívom na 
billboardoch a plagátoch 
tohto ročníka najstaršej slo-

venskej súťaže sa stal súťaž-
ný špeciál Ford Fiesta R5 
českej posádky Ondřej Bisa-
ha - Petr Těšínský. Úradujúci 
šampióni Central Rally Tro-
phy (ERT) sa stali oficiálny-
mi veľvyslancami 46. roční-
ka Rallye Tatry a v Poprade 
odštartujú pod hlavičkou 
slovenského tímu KM Pol-
čin Rally. Reprezentatívna 
úloha ambasádora na Ral-
lye Tatry vznikla prvýkrát 
vlani, cieľom je propagovať 
dobré meno legendárnej 
značky, akou je Rallye Tatry 
v Európe.

4. ročník výtvarnej súťaže
Hlavný usporiadateľ Ral-

lye Tatry, AOS klub Poprad 
v spolupráci s mestom Po-
prad vyhlásil štvrtý ročník 
výtvarnej súťaže na tému 
„Nakresli Rallye“, ktorej sa 
zúčastnia deti popradských 
základných škôl. Najlepšie 
práce budú ocenené a vysta-
vené vo vestibule Mestského 
úradu v Poprade od 23. aprí-
la do 6. mája 2019 . Teší nás 
obrovský záujem o túto sú-
ťaž medzi deťmi. Popradské 
a podtatranské deti obľubujú 
našu Rallye Tatry.

Od Tatier k Dunaju 
zabehnú aj relysti

Najväčší štafetový beh na 
Slovensku „Od Tatier k Du-
naju“ tento rok pobeží viac 
ako 2 400 bežcov v počte 200 
tímov. Na tomto jedinečnom 
bežeckom podujatí, ktoré 
sa uskutoční cez víkend 17. 
a 18. augusta 2019 po trase 
dlhej až 345 km sa zúčastní 
aj náš novozaložený dva-
násťčlenný tím Green Ral-
lye Tatry. Štartuje sa z Jasnej  
v Nízkych Tatrách a cieľom 
je nábrežie Dunaja v Bratis- 
lave. Beží sa non-stop dňom 
aj nocou cez lesy a horské 
cesty, ale aj cez centrá miest. 

95 % trasy však vedie po  as-
faltových cestách 2. a 3.trie-
dy. Celý úsek je rozdelený na 
36 úsekov dĺžky 7-12 kma 
každý tím beží trasu na spô-
sob štafety. 

Program podujatia
3. 5. 2019 - PIATOK

07:00 h - otvorenie ser-
visného parkoviska v areáli 
bývalých kasární, Ul. 29. au-
gusta, Poprad

6:30 - 14:30 h - adminis-
tratívne preberanie

miesto: riaditeľstvo súťaže 
NÁRODNÉ TRÉNINGO-
VÉ CENTRUM, Športová 2, 
Poprad

7:00 - 15:00 h - technické 
preberanie,

miesto: areál bývalých ka-
sární, Ul. 29. augusta, Poprad

16:30 h - autogramiáda 
najlepších jazdcov

Obchodné centrum Fo-
rum, Poprad

18:00 h - slávnostný štart 
súťaže na Námestí sv. Egídia, 
pri OC Forum, Poprad

4. 5. 2019 - SOBOTA
08:00 - 11:00 h - SHAKE-
DOWN, testovacia rých-
lostná skúška,
miesto: Štrba - Šuňava 
13:00 h Servis - odjazd
13:31 h - RS 1 ŠUŇAVA 1
14:01 h  - RS 2 SPIŠSKÉ 
BYSTRÉ 2
14:30 h Servis - vstup
15:31 h - RS 3 ŠUŇAVA 2
16:01 h - RS 4 SPIŠSKÉ 
BYSTRÉ 2
16:30 h Servis - vstup
17:31 h - RS 5 ŠUŇAVA 3
18:01 h - RS 6 SPIŠSKÉ 
BYSTRÉ 3
21:05 h Servis - vstup
21:46 h - RS 7 POPRAD/
OKRUH

5. 5. 2019 - NEDEĽA
10:13 h - RS 8 MAGURA 1
10:41 h - RS 9 TATRANS- 
KÁ 1
11:49 h Servis - vstup
13:32 h - RS 10 MAGURA 2
14:00 h - RS 11 TATRAN-
SKÁ 2
15:22 h - RS 12 TATRANS- 
KÁ 3

16:30 h cieľ rallye, slávnost-
né vyhlásenie výsledkov

miesto: Námestie sv. Egí-
dia, pri OC Forum

Uzávierky ciest
RS 7 Poprad-mestský okruh
piatok 3. 5. 2019 od 20.00 h 
do 24.00 h (obhliadka trate)
sobota 4.5.2019 od 18.30 
h do 01.30 h (rýchlostná 
skúška)

Uzatvorená bude mimo-
úrovňová križovatka medzi 
obchodnými prevádzkami 
OBI, Tesco, Asko, cesta 1/18 
od križovatky pri cirkevnej 
škole po križovatku pri ben-
zínových čerpadlách Slov-
naft Poprad-Západ,  Teplic-
ká ulica od Mediapressu po 
bývalú autoškolu Zväzarmu, 
Partizánska ulica o predajne 
peugeot po svetelnú križovat-
ku pri benzínovom čerpadle 
Slovnaft Poprad-Západ.

Obchádzka v obidvoch 
smeroch vedie od kruhovej 
križovatky pri hoteli Poprad, 
okolo Billy, cez mestskú časť 
Poprad -Veľká, okolo pop- 
radského letiska smerom 
k benzínovým čerpadlám 
Slovnaft  Poprad-Západ  
a odtiaľ na parkoviská  
k jednotlivým obchodným 
prevádzkam OBI, Tesco, 
Asko, Jysk, Merkury Mar-
ket, Tatry Shoping Center. 
Riaďte sa pokynmi polície  
a organizátorov.

Shakedown (testovacia 
rýchlostná skúška)

sobota 4.5.2019 od 7.30 h 
do 11.00 h

Uzavretý bude úsek cesty 
medzi Štrbou a Šuňavou 
okolo chatovej oblasti Valtie-
rová. Obchádzka vedie cez 
obec Štrba. 

RS 1, 3, 5 - Šuňava
sobota 4.5.2019 od 12.15 h 
do 20.00 h

Uzavretý bude úsek cesty 
od Šuňavy až po začiatok 
obce Vikartovce, vrátane 
Liptovskej Tepličky. Šuňava 
a Vikartovce budú prístup-
né, prísť a vyjsť z  Liptovskej 
Tepličky počas uzávery ne-
bude možné. 

Na snímke ambasádori podujatia, posádka Bisaha-Tešinský, s organizátormi súťaže.

RS 2, 4, 6 - Spišské Bystré   
sobota 4.5.2019 od 12.45 h 
do 21.30 h

Uzavretá bude cestná ko-
munikácia od poľnohospo-
dárskeho družstva v Spiš-
skom Bystrom, cez kopec 
Visová po známy vojenský 
objekt v Poprade-Kvetnici. 
Obchádzka vedie cez obec 
Hranovnica.

RS 8, 10 - Magura a RS 9, 
11, 12 - Tatranská 

nedeľa 5.5.2019 od 9.15 h 
do 17.30 h 

Uzavreté budú cestné ko-
munikácie od obce Podhora-
ny, cez Vojňany až po Reľov  
a od Spišských Hanušoviec, 
cez Veľkú Frankovú, Ostur-
ňu až po križovatku so štát-
nou cestou za obcou Ždiar 
vedúcou do Poľska. Vjazd do 
obcí Vojňany, Veľká Franko-
vá a Osturňa nebude počas 
uzávery ciest možný.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
vychádzajú v ústrety pri or-
ganizovaní a priebehu podu-
jatia. Obrovské poďakovanie 
patrí primátorom, starost-
kám, starostom a poslancom 
miest a obcí, cez ktoré vedie 
trať 46. ročníka Rallye Tatry.

Slavomír Petrus
tlačové stredisko, 
Rallye Tatry 2019



12 máj 2019 VOLBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Prečo som sa rozhodol kandidovať do EP ako nominant ĽSNS
Rozhodol som sa z  jednodu-

chého dôvodu. Viac ako 200 000 
voličov, teda občanov SR, pros-
tredníctvom tejto parlamentnej 
strany ma oslovilo, aby som za-
stupoval a obhajoval záujmy SR 
v  Európskom parlamente. Som 
právnik, ktorý si ctí svoju pro-
fesiu a ctí vôľu občanov, vyjad-
rených v demokratických a slo-
bodných voľbách. Spreneveril by 
som sa svojej profesii, keby som 
takto prejavenú dôveru a ponúk-
nutú službu odmietol. Neviem 
si predstaviť, aký relevantný dô-
vod prípadného odmietnutia by 
som uviedol. Nie som schopný 
zastupovať záujmy svojej vlas-
ti v  zahraničí? Klamal by som. 
Tváriť sa, že som chorý a nevlá-
dzem? Klamal by som. Povedať 
nechce sa mi! To by bolo neetické 
a v rozpore s mojou profesiou. 

Čo sa mi páči na Ľudovej  
strane Naše Slovensko?

Som nestranícky kandidát 
a neprislúcha mi hodnotiť poli-
tickú činnosť tejto silnej politickej 
strany ako takej. Vzhľadom na to, 
že som silným odporcom vojno-
vých konfliktov, rozdeľovanie Eu-
rópy raketovými základňami na 
východnú a západnú, vzhľadom 
na silné slovenské a proslovan-
ské cítenie, je mi na tejto strane 

sympatické, že ĽSNS ako jediná 
relevantná politická parlamentná 
strana presadzuje mier v Európe, 
odstránenie cudzích vojsk a rake-
tových základní z územia Sloven-
ska a vôbec z Európy, stiahnutie 
vojsk z ruských hraníc, teda de-
militarizáciu Európy. Uvedomu-
jem si, poukazujúc na historické 
skutočnosti, aké následky z mi-
nulosti mala militarizácia Európy 
a jej rozdeľovanie na východ a zá-
pad. Milióny mŕtvych žien a detí 
v troskách Leningradu, Berlína, 
Stalingradu a  Drážďan, milió-
ny mŕtvych žien a detí rôznych 
národov a  národností, rôznych 
vierovyznaní v  koncentračných 
táboroch. Zabíjanie mužov, žien 
a detí z princípu nenávidím, nech 
by to bolo z akéhokoľvek dôvo-
du. Taký dôvod totiž neexistuje. 
Tvrdím, že všetky spory je možné 
riešiť na základe priateľstva, dia-
lógu, vzájomnej pomoci a ekono-
mickej spolupráce. 

Môj postoj k Európskej únii
Európska únia ako spoločen-

stvo národných štátov existuje 
a Slovensko je jej členom. Toto 
je reaálna skutočnosť. Tvrdím, 
že pokiaľ sa EÚ nevráti k pôvod-
nému účelu jej vzniku, pokiaľ 
sa nereformuje na spoločenstvo 
rovnocenných národných štátov, 

bude to viesť k snahám jednotli-
vých štátov na vystúpenie z EÚ 
a v konečnom dôsledku aj k mož-
nému jej zániku.

Nie je predsa akceptovateľ-
né, aby eurobyrokrati, vedení 
Nemeckom a  Francúzskom, sa 
usilovali o vytvorenie nimi ria-
deného superštátu, kde len oni 
a  nikto iný, budú rozhodovať 
o Slovensku a Slovákoch. Slová-
ci a Slovensko musia mať miesto 
v Európe so svojím vlastným su-
verénnym štátom a nemôžu byť 
v  područí nejakého superštátu. 
Nemôžeme byť v Európe posluš-
ným služobníctvom, ale rovno-
cenným a hrdým Slovenskom. 

Akými problémami sa chcem 
po prípadnom 

zvolení do EP zaoberať? 
Svoju prípadnú účasť v EP by 

som rozdelil na dve oblasti mož-
ného pôsobenia v EÚ. 

Všeobecnú obhajobu záujmov 
Slovenskej republiky. Ochrana 
európskych hodnôt, princípov 
života a historických tradícií Slo-
venska. Ochrana tradičnej rodi-
ny a  ochrana pred nelegálnym 
prienikom nepriateľských nábo-
ženstiev a  kultúr, ohrozujúcich 
tradičné hodnoty našej vlasti. 
Presadzovať slovenskú hrdosť 
a slovanskú spolupatričnosť. 

Ak ide o konkrétne problémy, 
bezprostredne sa dotýkajúce ži-
vota a  predovšetkým sociálne-
ho postavenia občanov, hodlám 
otvoriť aj v  možnej spolupráci 
s inými europoslancami, prípad-
ne v rámci silne sa formujúcich 
pronárodných frakcií, témy ako 
minimálny európsky dôchodok, 
ochrana práv maloletých detí 
a  sociálneho postavenia rodín, 
otvorením témy o minimálnom 
európskom rodinnom prídavku. 
Zaoberať sa zvýšenou ochranou 
práv spotrebiteľov a to spotrebi-
teľov starších, v  dôchodkovom 
veku.  

Je pre mňa inšpirujúce, že aj iní 
kandidáti na post EP, si tieto témy 
osvojili, čo dáva reálny predpo-
klad na to, že v prípade zvolenia 
do europarlamentu sa tieto pri-
márne problémy starších ľudí, 
matiek a detí dajú reálne riešiť. 

Životné a profesionálne 
skúsenosti, ktoré chcem 

využiť v prípade, 
že budem zvolený do EP

Štyri desaťročia som pôsobil 
v  justícii ako sudca a  rozhodo-
val v mene SR. Som presvedčený, 
že budem vedieť aj najbližších 5 
rokov rozhodovať, pokiaľ budem 
zvolený, nielen v mene, ale aj za 
Slovenskú republiku. Je logic-

ké, a  nie samochválením sa, že 
z toho dôdovu poznám viac ako 
ktokoľvek iný, skutočné problémy 
ľudí, ich životné osudy, problémy 
rodín, problémy maloletých detí, 
pracovné problémy, problémy ži-
votné a podobne. Viem, čo je to 
pocit bezmocnosti občana, pocit 
zúfalstva, pocit nespravodlivosti, 
pretože som sa celý profesionálny 
život s takýmito problémami za-
oberal a riešil som ich. 

Neviem a nebudem veci riešiť 
kričaním, osočovaním iného, bi-
tím sa do pŕs a populistickým vy-
krikovaním bez reálneho výsled-
ku. Takýto spôsob prezentácie 
je síce zaujímavý, možno aj pre 
niekoho lákavý, ale v konečnom 
výsledku bezvýznamný. 

V prípade zvolenia chcem, aby 
ma v EP vnímali ako dlhoročné-
ho sudcu SR, ako slušného a hr-
dého príslušníka slovenského 
národa a odborne fundovaného 
zástupcu Slovenska, Slovákov 
a Slovenskej republiky.

JUDr. Miroslav Radačovský

JUDr. Miroslav Radačovský, 
exsudca a kandidát na poslanca Európskeho parlamentu

Do povedomia občanov, 
médií a vôbec širokej verej-
nosti a  to v  pozitívnom ale 
aj v negatívnom zmysle som 
sa dostal v  súvislosti s  roz-
hodovaním náročného po-
zemkového sporu prezidenta 
SR, Andreja Kisku. Tým, že 
som rozhodol v neprospech 

prezidenta SR a  došlo vďa-
ka tomu k ďalším zisteniam 
protiprávneho konania tzv. 
pozemkovej mafie pod Tat-
rami, ma mnohí považovali 
a považujú priam za hrdinu. 
Avšak mnohí ma za to priam 
nenávidia, špinia, vyhrážali 
sa mi a vyhrážajú. Aj napriek 

tomu, že išlo o, predovšet-
kým, psychicky náročné 
pojednávanie, pod silnými 
mediálnymi a inými tlakmi, 
necítim sa byť akýmsi hrdi-
nom. Rozhodol som vo veci 
nie ako Radačovský, rozho-
dol som ako sudca Slovenskej 
republiky, spravodlivo a v sú-

lade so zákonom. Niekedy 
je mi trošku aj ľúto, že moje 
dlhoročné pôsobenie v justí-
cii je vnímané len cez tento 
prípad. Rozhodoval som aj 
iné náročné spory z oblasti 
rôznych odvetví práva, či už 
z práva trestného, občianske-
ho, rodinného, pracovného, 

obchodného, v  spotrebiteľ-
ských veciach, pretože som 
nebol jednostranne zamera-
ným sudcom na určitú oblasť 
práva. Za takejto situácie de-
tailne poznám život a problé-
my občanov SR. 

Som absolventom Práv-
nickej fakulty UPJŠ v  Ko-
šiciach, maturoval som 
v Sabinove. Narodil som sa 
v obci Ľutina v okrese Sabi-
nov. Som Slovák, pokrste-
ný, 42 rokov ženatý, otec 2 
vysokoškolsky vzdelaných 
synov, starý otec. Manželka 
je výsluhová dôchodkyňa, 
vysokoškolsky vzdelaná, celý 
profesionálny život slúžila 
v ozbrojenom zbore Sloven-
skej republiky. Pracoval som 
na Okresnom súde v Prešo-
ve, Krajskom súde v  Koši-
ciach a  na Okresnom súde 
v  Poprade. Vo funkcii sud-
cu SR som pôsobil 37 rokov 
a 214 dní. Okrem niekoľkých 
blokových pokút za nepa-
trné prekročenie rýchlosti 
nedopustil som sa žiadne-
ho trestného činu ani iného 
protispoločenského konania, 
čo je zrejmé z môjho výpisu 
a  odpisu z  registra trestov. 
Nesplácam žiadny úver, lea-
sing, nič nikomu nedlhujem 
vo forme finančnej alebo 
majetkovej. Nikdy som s ni-
kým nebol v súdnom spore. 
Finančné ani iné majetkové 
problémy nemajú ani moji 
najbližší. Chovám pre vlast-
né potešenie a psychickú po-
hodu seba a svojej rodiny jaz-
decké kone. Starám sa o ne 

s manželkou sám, bez cudzej 
pomoci, pretože to relaxačne 
na nás dobre pôsobí. Máme 
taktiež veľkého psa, plemeno 
moskovský strážny pes, volá 
sa Ruslan. Teda, poznám 
čiastočne aj fyzickú prácu 
poľnohospodárov, viem ko-
siť klasickou kosou, ba do-
konca ju aj naklepať, hrabať 
seno, ba aj asistovať pri pod-
kúvaní koní. Jazdím na koni, 
plávam, hrám tenis, už nely-
žujem. Absolvoval som vo-
jenskú základnú službu, som 
dôstojníkom v zálohe. Moje 
nedostatky spočívajú v tom, 
že neovládam domáce prá-
ce, neviem variť, prať, žehliť. 
Mojím neduhom je tiež to, že 
dosť fajčím, čo mi je rodinou 
vytýkané. Prejavuje sa u mňa 
možno niekedy až emočne 
proslovenské a proslovanské 
cítenie, pretože je to u mňa 
dané geneticky, výchovou 
svojich rodičov, starých ro-
dičov a prarodičov. V  tom-
to duchu takúto genetickú 
výbavu po mne prevzali aj 
moji dvaja synovia a verím, 
že aj moji vnuci a  ďalšie 
pokolenie. 

Toto je stručný popis môj-
ho profesionálneho profilu, 
rodinného profilu, súkrom-
ného života, avšak verím 
a spolieham sa na tých, s kto-
rými som prišiel do kontaktu 
a ktorí ma osobne poznajú. 
Len tí môžu posúdiť a pove-
dať, že to, čo som vyššie uvie-
dol, je skutočnou pravdou od 
začiatku do konca. 
JUDr. Miroslav  Radačovský

Dovoľte mi, predstaviť sa vám

 SLOVÁCI 
A SLOVENKY 

HLAVU HORE! 
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