
V sobotu 25. mája si v 28 štátoch Európskej únie volili obča
nia poslancov do Európskeho parlamentu (EP). Podľa údajov 
Slovenského štatistického úradu po sčítaní všetkých okrskov 
dosiahla celková účasť 22,74 %.

Poslancami v EP sa tak za Slovensko stali M. Šimečka, V. Bil
čík, M. Wiezik, M. Hojsík, M.Beňová, M. Číž, R. Hajšel, M. 
Uhrík, Miroslav Radačovský, I. Štefanec, M. Lexmann, L. Ďu
riš Nicholsonová, E. Jurzyca a P. Pollák. Lexmann sa mandátu 
ujme až po vystúpení Veľkej Británie z EÚ.

Slovenskí poslanci v EP Najlepšia destinácia Európy sú Vysoké Tatry

Ing. Darina Žembová, vedúca oddelenia regionálnej politiky, cestovného ruchu 
a medzinárodných vzťahov, Eugen Knotek, prednosta MÚ (obaja Vysoké Tatry)  
a Joe Reville, generálny manažér Lonely Planet pre strednú Európu.

Ako povedal Joe Reville, skúsení ces
tovatelia už viac ako 45 rokov hľadajú 
po celom svete nové zážitky a zostavujú 

aj rebríčky európskych destinácií. Cez 
top destinácie sa tak usilujú prinášať tipy 
na výlety za gastronómiou či na miesta, 

V druhej polovici mája si na Lomnickom štíte zástupcovia Oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu pre región Vysoké Tatry, ale aj zástupcovia mesta Vyso-
ké Tatry, prevzali ocenenie Best in Europe 2019, ktoré im udelil známy vydávateľ 
turistických sprievodcov  a zahraničný cesťovateľský portál Lonely Planet. 

ktoré návštevníci ocenia, keď potre
bujú utiecť pred davmi.  Tohto roku 
vyšli už po siedmykrát a na čele 10 
najlepších destinácií na leto kráľujú  
práve najmenšie veľhory sveta – Vy
soké Tatry. 

„Na Vysokých Tatrách je niečo mý-
tické. Návštevníci tohto regiónu budú 
očarení vznešenou ríšou krivolakých 
vrchov a majestátnych vodopádov,“ 
povedal Joe Reville. Vysoké Tatry 
vybrali s pomocou a hodnotením 
expertov cestovateľského sprievod
cu s pripomienkou, že turisti tu 
môžu vidieť hory, vodopády a do
konca aj medvede hnedé, ktoré už z 
mnohých regiónov Európy vymizli. 
Divoká príroda ich očarila nádher
ným priestorom na turistiku, ale aj 
možnosťami na člnkovanie, lyžova
nie a korčuľova nie.

„Vysoké Tatry sú rajom dobrodru-
hov, ponúkajú vodopády, vysokohor-
ské lúky a viac ako 100 ultramaríno-
vých jazier. Pozorovanie divokej zve-
ry, medveďov hnedých, rysa a kam-
zíka tatranského je vďaka rastúcemu 
počtu cestovných kancelárií, ktoré 
ponúkajú aj takéto zážitky, ľahšie 
ako kedykoľvek predtým,“ upozor
nil viceprezident pre zážitky Lonely 
Planet Tom Hall. 

 Pokračovanie na 2. strane

Hoci pokus o prvovýstup na 
Dhaulágirí doteraz nezdolaným 
severozápadným hrebeňom sloven
skému horolezcovi Petrovi Hámoro
vi nevyšiel, stal sa prvým Slovákom, 
ktorý vystúpil na všetkých 14 osem
tisícoviek v najvyšších horách sveta. 
Najúspešpnejší slovenský horolezec 
Peter Hámor chcel s dvomi Rumun
mi, zdolať Dhaulágirí (8167 metrov 
nad morom) doposiaľ nezdolaným 
severozápadným hrebeňom.  Zasta
vil ich však silný vietor. 

Petrovi Hámorovi 
pokus nevyšiel
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Expozícia, za ktorou cestu
jú tisíce ľudí do Číny prišla aj 
do Popradu. V Tatranskej ga
lérii do 22. augusta tohto roku 
tak môžete objaviť úžasný po
hľad do hrobky prvého cisára 
Čchin Š chuangti, ktorý ako 
prvý dokázal zjednotiť Čínu 
a ukončil tak obdobie chao
su medzi všetkými čínskymi 
štátmi. Terakotová armáda sa 
označuje ako ôsmy div sveta 
a objavili ju v roku 1974. 

Na výstave sa návštevní
ci môžu dozvedieť o  živote 
prvého čínskeho cisára, de
tailne si prehliadnuť prepra
cované sochy hlinených voja
kov a koňov v životnej veľko
sti, ktoré boli dovezené pria
mo z oblasti Sianu v Číne. 

Terakotová armáda je sú
časťou veľkého komplexu 

Čínska terakotová armáda - ôsmy div sveta
hrobky prvého zjednotiteľa 
Číny – cisára  Čchin Š‘chu
angtiho ( 64 km 2 ), v blíz
kosti západočínskeho mesta 
Sian ležiaceho cca 1 200 
km od Pekingu. Objavili ju 
náhodne 29. marca v roku 
1974 pri pokuse vykopať 
studňu. Vidiečania v hĺbke 
asi piatich metrov objavili 
obrovské množstvo keramic
kých črepov. Nález oznámili 
archeológom, ktorí pokračo
vali vo výkopových prácach. 
Na tejto podzemnej hrobke 
pracovalo približne 800 tis. 
poddaných cisára, poväčšine 
otrokov a vojnových zajatcov. 
Stavebné práce pritom trvali 
36 rokov, pričom v čase ci
sárovej smrti nebola hrobka 
ešte úplne hotová. Výsled
kom stavebných prác okrem 
samotnej hrobky bolo okolo 
8 000 hlinených bojovníkov  
v životnej veľkosti (1,7 1,9 
m), koňov, vozov, sôch hu
dobníkov, akrobatov či 
úradníkov. 

Terakotová armáda tvorí 
posmrtný sprievod cisára 
a zároveň chráni posledný 
odpočinok Prvého cisára. 
Armáda dostala názov Tera
kotová podľa terakoty, teda 
pálenej hliny hnedočervenej 
farby, z ktorej sú aj všetky so
chy vyrobené. Pôvodne boli 
sochy bojovníkov pomaľo
vané žiarivými farbami, av
šak postupne po ich odkrytí  
a vystavení, pôsobeniu vzdu
chu, tieto farby opadli. Jed
notlivé sochy bojovníkov sa 
odlišujú pózou, oblečením, 

či výrazom tváre, v ktorom 
je vraj vpísané tajomstvo. Ich 
meče, luky či oštepy sú pri
tom skutočné zbrane, ktoré 
aj po dvetisíc rokoch sú stále 
lesklé a ostré – archeológovia 
usudzujú, že vtedajšia čínska 
civilizácia dokázala bronzové 
zbrane pochrómovať. Stopy 
chrómu, zistené na povrchu 
bronzových zbraní, viedli  
k presvedčeniu, že remeselní
ci Qin éry vynašli predchod
cu technológie chrómovania, 
čo je technika, ktorá bola pa
tentovaná až na začiatku 20. 
storočia a ktorá sa dodnes 
používa. Pôvodné organické 
zložky zbraní, ako sú dreve
né rukoväte, tulce a pošvy sa 
v priebehu posledných 2000 
rokov väčšinou rozpadli, 
bronzové komponenty zo
stávajú v pozoruhodne dob
rom stave. Hlinené sochy 
bojovníkov sa nachádzali  
v troch podzemných halách. 
V prvej hale/jame, s rozlohou  
229 x 61 m a s hĺbkou 4,9 m 
sa našlo približne šesť tisíc 
vojakov – pešiakov a luko
strelcov zoradených v štvor
stupoch. Táto miestnosť je 
aj sprístupnená turistom.  
V druhej sa nachádzala 
stovka jazdcov, lukostrelcov  
a vojnových vozov. V posled
nej, tretej miestnosti, bolo už 
len 68 figúr predstavujúcich 
pravdepodobne veliteľský 
štáb pozostávajúci z generá
lov a dôstojníkov.

Čchin Š’chuangti, známy 
aj ako iniciátor výstavby Čín
skeho múru, zomrel roku 210 

pred Kristom. Cisár Čchin 
sa dostal na trón vo svojich 
trinástich rokoch a už sa ho 
nikdy nechcel vzdať. Neváhal 
preto uväzniť svoju matku, 
svojich odporcov pochová
val zaživa, nechal zlikvidovať 
všetky spisy, ktoré obsahovali 
to, s čím on sám nesúhlasil. 
Na druhej strane sa mu po
darilo počas vlády zjednotiť 
Čínu, dal vystavať prvé úseky 
Veľkého čínskeho múru, zjed
notil menu i písmo. Čchin je 
preto značne kontroverznou 
postavou čínskej histórie. 
Jeho hrobka sa nachádza asi 
1 500 metrov od hál s terako
tovou armádou, pod návrším 
vysokým 43 metrov. 

Nadzemná hrobka po
zostáva z obetných miest, 
zo  zádušného chrámu  
s areálom pre niekoľko ti
síc služobníkov a z 350 
metrov dlhej, 345 metrov 
širokej a 76 metrov vyso
kej mohyly, ktorá dodnes 
nie je preskúmaná. Hrobku 
ešte dodnes nik nevyrabo
val, na rozdiel od pyramíd  
a hrobiek egyptských faraó
nov. Je to možno aj preto, 
lebo sa predpokladá, že pod
zemný palác leží pod tromi 
vrstvami podzemných vôd. 
Akýkoľvek pokus do hrobky 
vstúpiť by sa mohol skončiť 
zaliatím vodou a obrovskými 
škodami. Ďalším problémom 
podľa legendy je problema
tický obsah hrobky. V zmys
le historických prameňov sa 
predpokladá, že vo vnútri je 
skrytý palácový komplex. Z 

opisov v zápiskoch historika 
však zároveň vyplýva, že sar
kofág cisára spočíva na nie
čom, čo pôsobí ako maketa 
vtedajšej Číny. Maketa vy
robená z ušľachtilých kovov 
a materiálov je zaujímavá 
tým, že jej „rieky“ a „jazerá“ 
boli vyplnené tekutou ortu
ťou. Preto sa poniektorí ar
cheológovia domnievajú, že 
vnútro hrobky je naplnené 
jedovatými výparmi ortuti  
a vykopávky by bolo potreb
né robiť v plynových mas
kách. Výskumy pritom sku
točne potvrdili, že pôda oko
lo hrobky 280krát prekraču
je prípustnú normu obsahu 
ortuti. Celková plocha poh
rebného areálu zaberá 46 km2   
a celková konštrukcia hrob
ky má tvar pyramídy.

Lokalita Terakotová ar
máda je súčasťou zoznamu 
svetového dedičstva UNE
SCO od roku 1987. Múze

um v meste Sian, spravuje 
rozsiahly pamiatkový areál 
s rozlohou 63 kilometrov 
štvorcových. Je to enormná 
plocha, kde výskum neustále 
prebieha a známa terakotová 
armáda je vlastne len jednou 
z viacerých súčastí tohto ob
rovského areálu.

Expozícia v Tatranskej ga
lérii vám predstaví verné rep
liky terakotových bojovníkov, 
koní a vozov, ktoré vznikli  
v roku 2002 v Číne. Dozvie
te sa o ich objavení, spôsobe 
archeologických vykopá
vok, o jednotlivých typoch 
zbraní bojovníkov, ale aj  
o samotnom cisárovi Čchin 
Š‘chuangti (260 – 210 pr.
Kr.) Z jeho dynastického 
mena Čchin pochádza naše 
dnešné pomenovanie Čína. 
Výstavu si môžete pozrieť  
v utorok až piatok od  9. h do 
18. h, v sobotu a v nedeľu od 
11. h do 18. hodiny.  (red)
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Príďte na prvý nákup do predajne 
JUB Kastaco s.r.o. a dostanete 

KARTU VÝHOD
s ktorou budete mať prvý aj ďalšie nákupy 

s 15% zľavou na výrobky JUB.
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Partizánska 688/9, Poprad mobil: 0918 561 069
e-mail: predajnapp@jubkastaco.sk, www.jubkastaco.sk
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Pokračovanie z 1. strany
Dodal, že rebríček naj

lepších letných destinácií  
v Európe na rok 2019 pred
stavuje destinácie, kam je  
v tejto chvíli najlepšie začať 
plánovať cestu. Súčasne vy
zdvihli aj cyklotrasy, trackové 
turistické trasy, ale aj horské 
výstupy, nádherné výhľady 
a pohostinnosť na horských 
chatách v našich Tatrách.

Ako povedal Eugen Kno
tek, ocenenie Best in Europe 
je záväzok aj zadosťučine
nie pre našu lepšiu prácu. 
„Máme dnes nastavené pa-
rametre mesta tak, aby sme 
zlepšovali jeho úroveň, pra-
cujeme veľa na cyklotrasách, 
robíme veľa pre cestovný 
ruch, a verím, že toto ocene-
nie je pre nás dostatočným 

povzbudením,“ konštatoval 
E. Knotek.

Riaditeľka OOCR Veroni
ka Littvová konštatovala, že 
toto ocenenie pomôže do Ta
tier prilákať ešte viac ľudí zo 
zahraničia. „Je to potvrdenie 
kvalitných služieb a atrakcií, 
ktoré tu máme. Veríme však, 
že sa nám tú návštevnosť po-
darí nastaviť tak, aby aj prí-
roda bola chránená, pretože 
si musíme uvedomiť, že sme 
v národnom parku a zvieratá 
tu boli ešte pred nami. Hrani-
ca musí byť jasne stanovená 
tak, aby to bolo prínosom pre 
ľudí a únosné pre prírodu.“

Po top destinácií 2019– Vy
sokých Tatrách na 1. mieste 
sa ďalej umiestnili: 2. Mesto 
Madrid, Španielsko, 3. Arctic 
Coast (Arktické Pobrežie), Is

land, 4. Bosna a Hercegovina, 
5. Mesto Bari, Taliansko, 6. 
Ostrovy Shetlandy, Škótsko, 
7. Mesto Lyon, Francúzsko, 

8. Lichtenštajnsko, 9. Mesto 
Vevey, Švajčiarsko a 10. Po
loostrov Istria, Chorvátsko.
 (pkr), Snímky: M. Pavligová

Najlepšia destinácia Európy sú Vysoké Tatry

Vernárske folklórne slávností
Obec Vernár a Folklórna skupina Vernár všetkých srdeč-

ne pozývajú na 12. ročník Vernárskych folklórnych sláv-
ností,  ktoré sa uskutočnia 15. - 16. júna 2019 v miestnom 
amfiteátri.

Program otvoria v sobotu 
15. júna o 14. h deti z Ma
terskej školy Vernár a Janík  
a Rebeka Handuloví z Telgár
tu. O 15. hodine začínajú vy
stúpenáia folklórnych súbo
rov a skupín Vernár, Poničan 
z Poník, Gemer z Dobšinej a 
Stromiš z Vlachova. O 18. h 
sa publiku predstaví RS Jáno
šík z Fiľakovo s ľudovou hud
boru Ďatelinka a o 20. h za
čína Ľudová zábava v podaní 
Ľudovej hudby FsK Vernár.

Programom bude sprevá
dzať Ján Jankov Šefránik. 

V nedeľu o 16. h si môžu 
diváci pozrieť divadelné 
predstavenie Ferka Urbáneka 
„Už sú všetci v jednom vre
ci...“ v podaní divadelníkov  
z Lipt. Tepličky.

Ani tohto roku nebude chý
bať zaujímavý program, napr. 
retro výstava Vernárska ško
ly, výstava fotografií či rôzne 
iné zaujímavé výstavy, zábava 
pre deti i občerstvenie.

 Festival Viva Italia 2019
Od stredy12. júna do soboty 15. júna sa v Poprade, ale aj 

v Kežmarku a v Levoči uskutoční festival gastronómie a kul
túry Viva Italia 2019. Pod Tatrami sa predstaví región Sar
dínia, ktorý bude reprezentovať 60 ľudí, vrátane umelcov  
a podnikateľov.

Tešiť sa môžeme na talianske špeciality a obľúbené talian
ske trhy, ktoré začínajú už 10. júna. Pripravený je bohatý kul
túrny program s jedinečnými talianskymi zážitkami a večer
nými vystúpeniami pouličných kapiel v Poprade, ale vo štvr
tok večer 13. júna v Levoči a v piatok 14. júna v Kežmarku. 
Novinkou je  tzv. Mestečko Sardínia, ale aj prehliadka vzác
nych sardínskych kostýmov, folklórnych skupín, deti hrajúce 
na ťahacie harmoniky či hranie na tzv. launedass.

Hlavný program sa bude odohrávať na Námestí sv. Egídia, 
ale aj v Kine Tatran, Tatranskej galérii, v Katedrále sv. Jakuba 
v Levoči, Artikulárnom drevenom kostole v Kežmarku a pri 
hrade. Pripravené sú Sprievod sardínskych kostýmov a umel
cov, ale aj folklórny večer regiónu Sardínia. 

25. mája 2019 sa pri príležitosti pätnásteho výročia odhale
nia Pamätníka usmrtených na hraniciach v r. 19481989 usku
točnila pietna spomienka na cintoríne v Kežmarku. Pri pamät
níku sú pochovaní Ondrej Brejka a Milan Dlubač, ktorí boli 
usmrtení Československou pohraničnou strážou 7. júla 1980 
pri pokuse o útek do Rakúska. Jubilejná, už 15 pietna spo
mienka bola venovaná vyše 400 obetiam a pripravilo ju Sveto
vé združenie bývalých politických väzňov.  F. Bednár, SZBPV

Pietna spomienka v Kežmarku
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POPRAD
Míľa pre mamu na námestí v Poprade 

Pod záštitou primáto
ra mesta Antona Danka sa 
11. mája v popoludňajších 
hodinách uskutočnila ce
loslovenská kampaň Míľa 
pre mamu, ktorú Únia ma
terských centier organizuje 
nepretržite už od roku 2004. 

Usporiadateľom tejto ak
cie v našom meste bolo Ma
terské Centrum Bambino. 
Hlavným posolstvom Míle 
pre mamu je osláviť mater
stvo a aspoň v jeden deň  
v roku ho povýšiť na najvyš
šiu hodnotu v spoločnos
ti. Kampaň je známa ako 
najväčšia oslava Dňa ma
tiek na Slovensku a tak ako 
po minulé roky sa konala  
v druhú májovú sobotu, kto
rá tento rok pripadla na 11. 
mája. 

Primátor mesta Pop 

rad Anton Danko spolu so 
svojou dcérou a v sprievode 
manželky prestrihol pásku  
a odštartoval symbolickú 
jednu míľu na oslavu ma
terstva spolu s mamičkami, 
deťmi, ale i otcami a starými 
rodičmi. „Mesto je otvorené 
rodinám a je jeho povinnos-
ťou ich podporovať. Prišiel 
som vzdať hold všetkým ma-
mám, pretože mama je pre 
každé dieťa  tou najvzácnej-
šou osobou na svete,“ dodal 
primátor Anton Danko. 

V rámci podujatia Míľa 
pre mamu sa uskutočnil aj 
Deň otvorených dverí ang 
l i č t iny  Helen  D oron.  
Na mamičky s ratolesťami 
tam čakali tvorivé dielničky, 
občerstvenie a kopec zábavy, 
ktorý potešil srdcia všetkých 
mamičiek. 

 Stranu pripravila: 
 Jarka Hlaváčová, hovorkyňa mesta Poprad

„Mesto Poprad v spolu-
práci s OOCR  región Vyso-
ké Tatry  vyvinulo iniciatívu 
a poskytlo finančnú podpo-
ru, aby rímskokatolícka cir-
kev v záujme sprístupnenia 
veže verejnosti zabezpeči-
la vypratanie vnútorných 
priestorov veže, základnú 
rekonštrukciu schodiska, 

Veža kostola sv. Egídia je prístupná verejnosti
V kostole sv. Egídia sa 5. mája o  13. h kona-

lo slávnostné otvorenie veže, ktorá je už prís- 
tupná verejnosti. Sprievodný program spestri-
la ľudová hudba DFS Venček. Podnetom pre sprís- 
tupnenie veže bol predovšetkým dopyt turistov a skutoč-
nosť, že mestu doposiaľ chýbalo vyhliadkové miesto ako 
napríklad veža či rozhľadňa. 

elektroinštalácie a osvetle-
nia, doplnenie zábradlí tak, 
aby to zodpovedalo bezpeč-
nostným požiadavkám. Nás- 
ledne sa doplnili protipo-
žiarne ochranné  opatrenia 
a zo strany MIK Poprad 
bolo navrhnuté technicko - 
organizačné zabezpečenie 
prístupu do veže, režim výs- 

tupov, ako aj bezpečnostné 
požiadavky a obmedzenia 
pre záujemcov,“ dodal vice
primátor mesta Poprad On
drej Kavka.

Výstup na vežu má ale pre 
návštevníkov  pomerne vy
soké bezpečnostné nároky. 
Môže ho absolvovať iba náv
števník s dostatočnou kondí
ciou, ktorý netrpí závratmi  
z výšky, či úzkostnými stav
mi zo stiesnených priesto
rov. Podmienkou je tiež 
vhodné oblečenie a to pre
dovšetkým bezpečná obuv. 

Každý účastník výstupu 
bude poučený o bezpečnost
ných zásadách a riziko výs 
tupu preberá na vlastnú 
zodpovednosť podpísaním 
príslušného vyhlásenia. Deti 
môžu výstup absolvovať 
od veku 12 rokov a to len  
v sprievode dospelej zodpo
vednej osoby. Výstup spolu 
s prehliadkou veže trvá zhru
ba 30 až 40 minút. Maximál
ny počet ľudí pre skupinový 
výstup je 10 osôb. Možnosť 
výstupu je poskytnutá náv
števníkom v rámci obľúbenej 
prehliadky námestia a výkla
du v kostole sv. Egídia, ktorú 
ponúka Mestská informačná 
kancelária Poprad  denne 
počas pracovného týždňa  
o 15. h. Cena prehliadky je  
3 €/os. „V prípade záujmu 
o iný termín, prípadne čas, 
nie je problém zarezervovať 
si túto službu aj inokedy av-
šak s dostatočným predsti-
hom. V letných mesiacoch 
budú pravidelné prehliadky 

realizované aj počas víken-
dov a nie je vylúčené, že aj  
v pracovných dňoch pri-
budnú pravidelné prehliad-
ky v dopoludňajších hodi-
nách,“ dodala opäť riaditeľka 
MIK Lucia Pitoňáková.

Obyvatelia mesta, ako aj 
návštevníci sa budú môcť 
potešiť výhľadom z ochodze 
veže umiestnenej 26 metrov 
nad zemou, pričom samotná 
veža má celkovú výšku viac 
ako 36 m.  Predtým sa však 
treba popasovať so samot
ným náročným výstupom  
a 90 timi strmými schodmi. 
Panoráma však stojí za to. 
Veža ponúka unikátne pohľa
dy  do širokého okolia, či už 
na Vysoké a Nízke Tatry, ale
bo aj smerom na Slovenský 
raj. Na medziposchodiach je 
osadená výstava o meste a sa
motných mestských častiach. 
Naskytuje sa tu možnosť na 
vydýchanie sa, no zároveň je 
tu priestor na zaujímavý vý
klad o samotnej veži.

Mesto Poprad získalo certifikát 
za úsporu emisií skleníkových plynov

Primátorská 
kvapka krvi 

2019

Mesto Poprad ako súčasť systému ENVI  PAK prevádz
kujúceho triedený zber odpadu v roku 2018 prispelo množ
stvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme  
3 620 051kg  k celkovej úspore produkcie skleníkových ply
nov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov  
z obalov k 59 263 667 kg CO2.

Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, 
ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5 480
krát obehlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vy
vinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV 
združených v asociácií PRO EUROPE. Množstvo vytriede
ného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka obyvateľom, ktorí 
budú k triedeniu pristupovať zodpovedne. Osveta a vzdeláva
nie obyvateľov je najlepšou cestou, ako ich motivovať k tomu, 
aby sa odpady triedili správne a množstvá vyseparovaného 
odpadu sa zvyšovali. Recyklácia odpadu je dnes v porovnaní 
s minulosťou každodennou záležitosťou pre väčšinu ľudí vo 
svete, ale aj na Slovensku. Motiváciu pri separovaní odpadu 
by malo byť zlepšenie kvality života  pre nás aj budúce gene
rácie a ochrana životného prostredia.

V programe spievali a tancovali deti  zo súkromnej MŠ 
Centra pre rodinu, Balerínky a balerínčatá z Fly studia Pop- 
rad, DFS Venček, tanečný súbor Arabeska, či Bow Romano 
Asaben. Zahrala aj Cimbalovka Poprad a Zbyňo Džadoň 
a svoje umenie predviedli aj Capoeira oxumare a 3Al biket-
rial club Poprad.  Nechýbalo ani maľovanie na tvár  a iné 
zaujímavé súťaže pre deti.

Národná transfúzna služ
ba SR pracovisko Poprad  
v spolupráci s mestom Po
prad, pod záštitou primátora 
mesta Ing. Antona Danka or
ganizujú pri príležitosti Sve
tového dňa darcov krvi „Pri-
mátorskú kvapku krvi“, kto
rá sa uskutoční 17. júna 2019 
od 7.00 hod. v priestoroch 
Mestského úradu Poprad. 
Pozývame všetkých občanov, 
ktorí by v tento významný 
deň pre darcov krvi chce
li aj svojím darovaním krvi 
pomôcť chorým, ktorí túto 
vzácnu tekutinu potrebujú. 
Darovaním krvi môžete nie
komu zachrániť život.  K od
beru si nezabudnite priniesť 
preukaz totožnosti, poisťovne 
i preukaz darcu krvi.
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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.

Základná škola s Mater
skou školou v Spišskom 
Bystrom spolu s vedením 
obce už viac rokov zápasili 
s riešením havarijného sta
vu vzdelávacích inštitúcií. 
Konečne sa im to podarilo 
a získali dotáciu na Opravu 
strešnej konštrukcie na bu
dove ZŠ s MŠ v Spišskom 
Bystrom. 

Obci bola poskytnutá 
dotácia od Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu  
a športu SR vo výške 60 tis. 

eur, pričom celkové náklady 
na projekt predstavovali 67 
503,07 eur a výška spolu 
účasti bola 7 503,07 eur. Re
konštrukcia sa urobila v pre
biehu marca 2019. Za účasti 
generálneho tajomníka slu
žobného úradu MŠVVŠ SR 
Mária Schrenkela (na sním
ke hore v strede), podpredse
du Rady športu MŠVVŠ SR  
Jána Krišandu (vľavo), Pat
rika Františku a zástupcu 
spoločnosti Sagansport, 
ktorá rekonštrukciu urobi

la, sa slávnostné odovzda
nie uskutočnilo v piatok 10. 
mája. Okrem žiakov školy, 
ktorí si pripravili kultúrny 
program, sa vytúženého pre
strihnutia pásky na ukonče
nom projekte  zúčastnili sta
rosta obce Marián Luha (na 
snímke hore vpravo), riadi
teľka ZŠ s MŠ Daniela Vyš
ňová, Alena Madzinová zo 
školského úradu a poslanci 
obecného zastupiteľstva.  
 Bc. Paulína Orolínová, 
 snímky: Václav Klust

Konečne sa dočkali

14. júna sa uskutoční už 43. ročník Zamagurských folkĺórnych slávností (ZFS). Záštitu nad 
podujatím prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majetský a podujatie 
finančne podporil FPU, KULT MINOR.

Pozývame pod Tri koruny

Piatok 14. 6. 2019
17.00 hod. Vitajte v Zamagurí  Uvítací program domácich súborov a hostí  Kultúrny dom 

Spišská Stará Ves 
20.00 hod. Rómsky temperament pod Troma korunami 2019  amfiteáter kúpele Smer

džonka Červený Kláštor
Účinkujú: Lomnicke čhave Veľká Lomnica
21.00 hod. Hudobná skupina Arzén  rockovoterchovská kapela  amfiteáter Kúpele Smer

džonka ČK
Sobota 15. 6. 2019 (všetko v areáli Kúpele Smerdžonka ČK) 
10.00 hod. Zakliata krása  Trh remesiel s programom Rómsky temperament pod Troma 

korunami 2019 s ĽH Loli roklica Veľká Lomnica 
14.00 hod. Na vlnách Dunajca Splav 
15.00 hod. Stretnutie pod Troma korunami  otvárací program
Svadobné zvyky na Spiši a u Goralov 
17.00 hod. Jubilant: 65. FS Magura Kežmarok
19.00 hod. RFS Deti Kesaj Kežmarok a RFS Loli roklica Veľká Lomnica  Rómsky tempera

ment pod Troma korunami 2019
21.00 hod. Zlatá slávica: Zuzana Smatanová so svojou skupinou
Nedeľa 16. 6. 2019 (všetko v areáli Kúpele Smerdžonka ČK) 
8.00 hod. sv. omša
10.00 hod. Zakliata krása  Trh remesiel s programom Rómsky temperament pod Troma 

korunami 2019 s ĽH Loli roklica Veľká Lomnica
10.30 hod. Eniki benik Detský program účastníkov krajskej súťaže DFS v Raslaviciach
13.30 hod. Rómsky temperament pod Troma korunami 2019 ĽH Lomnicke čhave
14.00 hod. Pieniny, Pieniny  Záverečný program 43. ZFS
16.00 hod. PUĽS Prešov
Účinkujú: FS Maguranka, DFS Rovinka a DFS Pieniny Spišská Stará Ves, DFS Kutníček 

Spišské Hanušovce, DFS Furmanček Malá Franková
10.ročný FS Frankovčan a FSk Osturňanka Osturňa, ĽH Furcoňovci Matiašovce, Spevácka 

skupina Vorodaj Malý Lipník,FSk Talar Nová Ľubovňa
FSk Batizovce, FSk Folkmarčanka Veľký Folkmár, FS Jánošík senior Svit, FSk Harihovčan 

Harichovce, FS Vagonár stará škola Poprad, FS Lomničan Veľká Lomnica, DFS Goralik a 
Maguráčik Kežmarok, ĽH Bystrianka a FS Stráne z Važca, FS Rozsutec Žilina, FS Jánošík Svit, 
PUĽS Prešov a mnohí ďalší... Zmena programu vyhradená!

Program Zamagurských folklórnych slávností



5
CHEMOSVIT, a. s., SI PRIPOMÍNA 85 ROKOV OD ZALOŽENIA

V roku 1934 sa zrodila 
myšlienka vybudovať pod 
Vysokými Tatrami Baťo-
vé závody, v ktorých naš-
lo prácu množstvo najmä 
mladých ľudí, ktorí sa popri 
práci mali možnosť aj vzde-
lávať a zvyšovať si kvalifiká-
ciu. Ako vnímate 85 rokov 
firmy?

Najjednoduchšia odpo
veď  by bola – stále rovnako, 
ako pred 5 rokmi. Je to dobrá 
správa, pekné výročie, ktoré 
nemá len svoju mediálnu ale 
najmä svoju vecnú stránku. 
Tá je priamo spojená s kaž
dodenným nasadením zod
povedných pracovníkov či 
v  predaji, výrobe, logistike 
alebo iných úsekoch. Je pot 
rebné si uvedomiť, že pokra
čovanie v tejto tradícii nie je 
jednoduché, ale že je pria
mo spojené so zabezpeče
ním konkurencieschopnosti 
firmy, reagovaním na nové 
trendy, požiadavky zákazní
kov, úrovne a kvality výroby. 
Tradícia tak predstavuje dob
rý základ, ale bez toho, aby sa 
tento systematicky zveľaďo
val, neobstojí. 

A o to viac sú tieto výročia 
pre nás vzácne a dôležité. Sú 
potvrdením už spomínanej 
konkurencieschopnosti fi
riem a  to aj za podmienok, 
ktoré dnes podnikaniu nepra
jú. Prvou je zvyšovanie mini
málnej mzdy či príplatkov za 
prácu v noci a vo sviatok, čo 
síce reprezentuje oprávne
nú požiadavku zvyšovania 
miezd, ale jednoznačne ne
bola dobre zvolená forma ani 
spôsob. Namiesto dlhodo
bej koncepcie podpory ras
tu miezd, ktorej by sa mohli 
firmy v priebehu niekoľkých 
rokov prispôsobiť tu vidíme 
politicky motivované kroky, 
kde v politike “vyhráva“ ten, 
kto v  krátkej dobe dokáže 
navrhnúť čo najviac. Kde 
o posúdení realizovateľnosti, 
dopadu na hospodárstvo či 
jednotlivé firmy alebo o vzá
jomnej synchronizácii týchto 
opatrení nemôže byť ani reči. 
Iróniou je, že týmto stranám, 
ktoré navrhujú tieto opatre
nia to z politického hľadiska 
už ani veľmi nepomáha. Veľa 
zamestnancov zrejme už skôr 
prehliadlo fakt, že vláda to 
len navrhuje a schvaľuje, pri
čom vyrobiť a  zaplatiť tieto 
“balíky“ musia zas len firmy 
samotné (a teda všetci ich 
zamestnanci).

CHEMOSVIT, akciová spolocnost, Svit

Hovoríme s Ing. Jaroslavom Mervartom, predsedom predstavenstva a. s. Chemosvit a riaditeľom spoločnosti Chemosvit folie
 Druhým nepriaznivým 

faktorom je nárast cien ener
gií, kde na burze za uplynulý 
rok cena narástla skoro dvoj
násobne. Nie je podstatné či 
to analytici vysvetľujú ako 
opodstatnený či špekulatív
ny rast, tieto ceny musíme 
akceptovať, pričom pred
stavujú navýšenie už beztak 
vysokých slovenských cien 
v porovnaní s inými európ
skymi štátmi.

Tretím  je nestabilita cien 
vstupov, ktorá bola charak
teristická už pre rok 2018, 
ale tento vývoj pokračuje aj 
v roku 2019. Ako príklad je 
možné uviesť výkyvy resp. 
vysoké ceny ropy. Táto ne
stabilita vplýva na nárast 
cien vstupov, čo je ďalší z ne
priaznivých faktorov, často 
spojený aj s  nedodávkami 
týchto surovín a polotovarov 
v  štandardných termínoch. 
V  týchto podmienkach sa 
iba veľmi ťažko dlhodobo 
plánuje,  na druhej strane 
sa o  to viac cení schopnosť 
operatívne reagovať a riešiť 
výzvy či problémy na trhu.

Takže späť k  tej tradícii. 
Áno, je pre firmu určite prí
nosom, motiváciou a záväz
kom – ale v prvom rade sú 
to informácie, skúsenosti 
a  znalosti, ktoré majú pra
covníci na jednotlivých 
úrovniach riadenia procesov 
k dispozícii, a tiež je to úzko 
spojené s  ich motiváciou, 
nasadením a  schopnosťou 
inovovať procesy a produkty 
vo firme. Aby ostala konku
rencieschopnou a aby mohla 
pokračovať v tradícii, ktorú 
nám zanechali predchádza
júce generácie. Aby mohla 
byť aj naďalej stabilným, 
serióznym a vyhľadávaným 
zamestnávateľom.

Vznik fabriky znamenal 
aj vznik mesta s dôrazom 
na výstavbu infraštruktú-
ry, bytov pre zamestancov, 
škôl, obchodov a podobne. 
Práve v tejto oblasti fab-
rika vždy spolupracovala  
s mestom a vlastne táto 
symbióza pretrváva celých 
85 rokov...

Som veľmi rád, že ako 
v predchádzajúcich rokoch, 
tak aj teraz, po voľbách, mô
žeme pokračovať v  dobrej 
spolupráci s  mestom Svit. 
Pretože ak Baťov projekt 
v  roku 1934 chápeme ako 
dobre pripravený startup 
doslova na zelenej lúke, tak 

po všetky tie roky sa ved
ľa seba a spoločne rozvíjala 
ako firma tak aj mesto. Preto 
som rád, že táto spoluprá
ca pokračuje, a že môžeme 
spoločne a produktívne rie
šiť nielen pracovné záleži
tosti, ale aj takéto príjemné 
oslavy, ktoré verím, sú pre 
občanov mesta a našich za
mestnancov vítaným spes
trením všedných dní. Aj tu 
sa dá hovoriť o tradícii, a to 
je potrebné si vážiť a pripo
mínať, lebo aj keď história 
mesta a skupiny firiem Che
mosvit nie je tak dlhá, máme 
byť na čo hrdí.

Výrobný program Baťo-
vých závodov bol založený 
na chémii a trvalo celé de-
saťročia, kým pod Tatrami 
konečne vznikla spoloč-
nosť, ktorá s bývalou výro-
bou nemá už vôbec nič spo-
ločné. Ľudstvo pokročilo  
a dnes nepočujeme pomaly 
nič iné, len „pripoviedky“  
o ochrane našej planéty. Ako 
vidíte perspektívu výroby 
plastových obalov vo svetle 
nových ekologických požia-
daviek a usmernení?

Tento svet má tendenciu 
sa vyvíjať skôr živelne, čo 
bolo vidieť na opatreniach 
vo vzťahu ku globálnemu 
otepľovaniu a  teraz k  plas
tom. Namiesto racionálneho 
a konštruktívneho prístupu 
sa „riešitelia“ často pohybu
jú v extrémoch, čo sledovaný 
zámer nenapĺňa, pretože na
miesto faktov a informácií sa 
viac pracuje v emocionálnej 
rovine. V každom prípade sa 
však už podarilo dosiahnuť 
dielčie výsledky ako elimi
nácia jednorazových plastov 
používaných napr. v poulič
ných stánkoch. Nízko visia
ce ovocie sa ale vždy zbiera 
ľahšie, ale musíme si dávať 
väčší pozor, keď dôjde na 
náročnejšie aplikácie. V prí
pade dcérskych spoločností 
skupiny firiem Chemosvit sa 
jedná napr. o  výrobu elek
trofólií, kde ale ekologický 
konflikt primárne nevidím 
kvôli tomu, že vytvorený 
produkt má dlhú životnosť, 
či už ide o vysoko či nízko 

napäťové kondenzátory. Tie 
sú súčasťou vodných, veter
ných či slnečných elektrár
ní, alebo sa používajú vo 
vlakoch, elektromobiloch  
a  rozvodných sieťach.

V  prípade spoločnosti 
Fibrochem vyrábame po
lypropylénové vlákno pre 
rôzne aplikácie, ako sú napr. 
interiéry áut, výroba od
ľahčených kufrov či výroba  
termoprádla pre vojenské, 
technické alebo športové 
aplikácie. Aj tu platí, že doba 
použitia je niekoľko rokov, 
čiže dostatočne dlhá. Takéto 
výrobky z polypropylénu je 
možné po uplynutí úžitkovej 
doby štandardným spôso
bom recyklovať.

Tretiu oblasť reprezentujú 
flexibilné obaly na potraviny 
resp. na technické účely. Tu 
je doba spotreby relatívne 
krátka, a súvisí práve s funk
ciou obalu, ktorý má obsah 
dostatočne chrániť od jeho 
výroby po spotrebu. Ak ne
berieme do úvahy sklo, kto
ré je náročné na výrobu aj 
transport, tak flexibilné oba
ly majú mnoho výhod, ktoré 
iná baliaca technológia za
tiaľ neponúka. Ako prvú by 
som spomenul nízku gramáž 
(váhu) flexibilného obalu 
v  pomere k  iným možnos
tiam balenia, pričom aj táto 
nízka gramáž garantuje kva
litnú ochranu výrobku. Ako 
príklad je možné spomenúť 
porovnanie s  iným spôso
bom balenia, napr. rôznych 
zaváranín v  skle alebo tvr
dom plastovom obale (ktorý 
je z  ekologického hľadiska 
väčšou záťažou) – uhorky, 
kapusta, mozarella, kde fle
xibilné obaly ponúkajú naj
lepšie riešenie.

Ako som však už uviedol 
skôr, najdôležitejšou funk
ciou obalu je ochrana výrob
ku. Jedna zo štúdií hovorí, 
že ak by neexistovali straty 
pri spracovaní a distribúcií 
potravín, podarilo by sa od
strániť hlad na celom svete. 
Kvôli zlému alebo žiadnemu 
baleniu sa totiž vyhadzuje až  
30 % rýb a morských plodov, 
20 % mäsa a  45 % ovocia  

a zeleniny. Je potrebné zdô
razniť, že dobrý obal v da
nom prípade chráni niekoľ
konásobne vyššiu hodnotu, 
ktorou je samotná potravina.

Ešte dôležitejšie vyznieva 
aplikácia flexibilných oba
lov v medicíne. Aplikácia až  
40 % zle vydezinfikovaných 
injekčných striekačiek má 
na svedomí až 1,3 mil. obe
tí na životoch kvôli rôznym 
infekciám. Podľa štatistic
kých údajov až 37 % HIV 
infekcií v Afrike je spôsobe
ných práve zlou hygienou pri 
aplikácií injekcií v liečebnom 
procese. Flexibilné obaly – 
na jednorazové striekačky 
či infúzie zabezpečujú ste
rilnosť a hygienické prostre
die, sú antibakteriálne a ve
dia garantovať informáciu, 
či došlo k  porušeniu obalu  
(a teda prípadnej strate vyššie 
uvedených vlastností). Táto 
aplikácia plastov sa javí ako 
kriticky dôležitá, nehovoriac 
o  nízkej hmotnosti takých
to medicínskych pomôcok, 
ktoré sa takto stávajú ľahko 
dostupné po celom svete.

Z pohľadu uhlíkovej stopy 
flexibilné obaly spôsobujú 
iba 1/1000 celkových emisií 
CO2. Teda napr. v Nemecku 
pri porovnaní uhlíkovej sto
py na osobu a rok v porov
naní s  dopravou, výrobou 
energií a  inými faktormi 
vplýva výroba flexibilných 
obalov na celkové emisie 
hodnotou iba 0,1 %. Tu je 
však potrebné zvýrazniť aj 
skutočnosť, že práve ochra
na potravín cez kvalitný 
obal ich chráni pred zne
hodnotením, a tým výrazne 
prispieva k zníženiu tvorby 
skleníkových plynov. Ak by 
strata potravín celosvetovo 
reprezentovala konkrétnu 
krajinu, tak táto krajina by 
bola najväčším pôvodcom 
skleníkových plynov na 
svete!

Zaujímavá je aj skutoč
nosť, ktorá dokresľuje vyššie 
uvedené údaje, a  to, že iba  
0,4  % celkovej spotreby ropy 
na svete slúži na výrobu flexi
bilných obalov. Štyri percentá 
idú na výrobu plastov, z toho 
1,4 % na obaly všeobecne  
a iba 0,4 % na flexibilné obaly. 

Málokedy má normálny 
človek prístup k takýmto 
údajom a vytvoriť si tak 
vlastný názor na danú tému. 
Väčšinou ide o prázdne frá-
zy, nad ktorými len mávne 
rukou a nevenuje im po-
zornosť. Kde teda vidíte 
možnosti ďalšieho šetrenia 
životného prostredia?

Prvý príspevok by mal 
priniesť samotný priemysel 
a teda firmy. Aj my v sku
pine firiem Chemosvit sa 
zaoberáme aplikáciami oba
lov, vyrobených z obnovi
teľných zdrojov, ako je napr. 
kukurica. Od roku 2012 
sme účastní projektu vývo
ja biodegradovateľných fólií 
tzv. bioplastov v  spolupráci 
so Slovenskou technickou 
univerzitou v Bratislave, na 
Fakulte chemickej a potravi
nárskej technológie. V spolu
práci s prof. Pavlom Alexym 

a  jeho tímom sme vyvinuli 
a  v  testoch odskúšali dva 
druhy fólií, ktoré sme v spo
lupráci s našimi zákazníkmi 
pripravení aplikovať na trhu. 
Ich väčšiemu rozšíreniu brá
ni najmä vyššia cena, ale to 
je aj vecou legislatívy a do
poručení, ktoré by mali byť 
pripravené a prijímané na 
úrovni Európskej únie. 

Ďalší potenciál sa jed
noznačne skrýva vo výcho
ve a osvete ľudí. Aj keď na 
Slovensku čiastočne recyk
lujeme, stále zaostávame 
za rozvinutými krajinami,  
a teda máme v tomto smere 
ešte čo zlepšovať. Nedávno 
som mal napr. na vystúpení 
žiakov na Základnej škole na 
Komenského ulici vo Svite 
možnosť vidieť zaujímavé 
predstavenie Ekodémia, ve
nované ochrane Zeme a  jej 
zdrojov, ktoré v jednotlivých 
scénkach veľmi vhodne pou
kazovalo na potrebu ochra
ny prírody, recyklácie, a pod. 
Som presvedčený, že takéto 
predstavenia sú potrebné 
a užitočné nielen pre deti, ale 
aj pre rodičov...

V médiach často počujeme 
o zamorení oceánov plastmi, 
o rybách, ktoré mali po vylo
vení v tráviacom trakte veľa 
plastov. Tu si však musíme 
uvedomiť, že táto infraštruk
túra a  výchova k  separova
niu a recyklácii sa musí stať 
celosvetovou záležitosťou. 
Len na porovnanie, vo vys 
pelých západných krajinách 
skončí v prírode a vodných 
zdrojoch cca 2 % plastov,  
v priemere vo svete je to  
16 %, ale v  málo rozvinu
tých krajinách Ázie je to až 
82 %! Je možné konštatovať, 
že títo ľudia nemajú prístup 
k riadenému systému zberu 
odpadov, a  nemajú ani do
statočné povedomie, prečo 
a ako je potrebné tento druh 
odpadu spracovávať!

Takže vidíte perspektí-
vu pre flexibilné obaly aj 
v budúcnosti?

Flexibilné obaly sú veľmi 
efektívne z  pohľadu vlast
ností a  nízkej váhy obalu, 
veľmi dobre chránia výživné 
vlastnosti potravín a vitamí
ny, sú elastické, majú veľmi 
dobrú bariéru proti vonkaj
ším vplyvom, umožňujú ba
lenie v ochrannej atmosfére, 
a majú veľmi dobré využitie 
aj v medicíne.

Tú perspektívu určite vi
dím, pretože aj z vyššie uve
deného vyplýva, že výhody 
výrazne prevyšujú nad prob
lémami.  A spomínané prob
lémy majú svoje riešenia 
v nových napr. biodegrado
vateľných obaloch, prípadne 
v dobudovaní infraštruktúry 
a povedomí resp. vzdelávaní 
obyvateľstva. Je potrebné vy
tvoriť také legislatívne pros 
tredie, ktoré minimalizuje 
skládkovanie a naopak pod
porí recykláciu či bezpečné 
zneškodnenie zvyškových 
plastov napr. cez moderné 
spaľovne, ktoré ich zužitkujú 
na energiu bez negatívneho 
vplyvu na životné prostredie. 

 Ľudmila Rešovská

ˇ ,
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RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA

 DETSKÝ
SVET

RODEO
SHOW

PARTNERI PODUJATIA:

Návrh na ocenenie Mgr. 
Marcely Prílohovej predloži
la Rada Regionálnej komory 
sestier a pôrodných asisten
tiek v  Levoči za záchranu 
ľudských životov, dobrovoľ
nú činnosť pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti na 
športových podujatiach, za 
edukačnú činnosť detí a žia
kov na základných školách 
zameranú na poskytova
nie laickej prvej pomoci, za 
aktívnu prácu  v orgánoch 
regionálnej komory sestier  
a pôrodných asistentiek v le
vočskom regióne a za  orga
nizovanie odborných vzde
lávacích podujatí pre sestry  
a pôrodné asistentky.  

Mgr. Marcela Prílohová sa 
narodila v obci Granč Petrov
ce. Vyštudovala na Strednej 
zdravotníckej škole v Levoči. 
Ako čerstvá maturantka za
čínala v Bratislave a nastúpila 
na oddelenie anestézioló

Biele srdce získala i Marcela Prílohová z levočskej nemocnice
Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra/pôrodná asis-

tentka v  praxi, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier  
a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pri príležitosti Medzi-
národného dňa sestier si prevzala i Mgr. Marcela Príloho-
vá zo Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči, člen 
skupiny AGEL. 

gie a intenzívnej medicíny 
v Univerzitnej nemocnici 
Ružinov, neskôr pracovala 
v Železničnej nemocnici  
s poliklinikou v Bratislave, 
kde pôsobila až do roku 2000. 
Takmer po štyroch rokoch sa 
vrátila  naspäť do Levoče a nas 
túpila ako ambulantná sestra 
na internej ambulancii, ďalej 
pracovala v oddelení urgent
nej medicíny. Od  roku 2014 
pracuje ako sestra špecialist
ka na Oddelení anestéziológie  
a intenzívnej medicíny v le
vočskej nemocnici, ale zá
roveň  pracuje aj ako sestra 
špecialistka v záchrannej 
zdravotnej službe. 

Počas svojej 22 ročnej 
praxe si pravidelne dopĺňala 
vzdelanie. Úspešne absolvo
vala  špecializačné štúdium 
na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite v Bratislave, o rok 
neskôr obhájila magisterský 
titul v odbore ošetrovateľstvo.   

Pri  návrhu na ocenenie 
zavážil i jej záslužný čin zá
chrany života dieťaťa ešte  
v marci 2009, keď v levoč
skom potoku zbadala ležať 
nehybné detské telíčko bez 
známok života. Po krátkej 
resuscitácii dieťa začalo pla
kať. Vďaka nej dieťa prežilo. 
Chlapec má dnes 14 rokov a 
táto traumatizujúca udalosť 
na ňom nezanechala žiadne 
trvalé následky. 

Aktívne pomáhala aj pri 
vyslobodzovaní ranených pri 
páde rozostavaného mosta 
pri obci Kurimany v roku 
2012 za čo získala ocenenie 
,,Zlatý záchranársky kríž“  
v kategórii Záchranársky čin 
profesionálneho kolektívu, 
ocenenie ministerky zdra
votníctva JUDr. Zuzany Zvo
lenskej a ocenenie primátora 
mesta Levoča.

V spolupráci so stavovskou 
organizáciou podporuje sús 
tavné vzdelávanie a organi
zuje rôzne vzdelávacie podu 
jatia na rôznych úrovniach 
určené pre zdravotníkov.  
V jej osobe je  ukrytý obrov
ský potenciál, odhodlane bo

juje za lepšie pracovné pod
mienky a za  zlepšenie po
stavenia sestier a pôrodných 
asistentiek v regióne.

Marcela Prílohová pra
covala i pre Slovenský čer
vený kríž ako inštruktorka 
prvej pomoci. Už niekoľko 
rokov vykonáva rozhodky
ňu na jednotlivých stano
vištiach počas súťaže Mla
dých záchranárov SČK pre 
stredné školy a vo svojom 
voľnom čase tiež dobrovoľ
ne zabezpečuje zdravotnú 
starostlivosť na rôznych ce
loslovenských športových 
podujatiach. 

Mgr. Iveta Chreneková,
tlačová hovorkyňa 

Tel.: 0949 556 760

Joga pre harmóniu a pokoj

MEDZINÁRODNÝ DEŇ JOGY
POPRAD

21.jun 2019
19.00hod

Námestie sv. Egídia

lektorka Vierka z Indoo štúdia
vás pozýva na spoločnú jogu

pre začiatočníkov aj
pokročilých 

 prineste si pohodlné oblečenie a podložku

viac info na 0948 104 640
fb: indoostudio-yoga a ayurveda

Medzinarodný deň jogy bol stanovený na 21. júna indickým ministrom vlády Mo-
dim, schválený 117 národmi a oslavovaný na celom svete.

Hlavným účelom Medzinarodného dňa jogy je zvýšiť povedomie o joge  
a upovedomiť ludí o jej benefitoch.

Logom Medzinárodného 
dňa jogy je človek  vyjad
rujuci NAMASKAR – poz 
drav so spojenými ruka
mi,  ktorý ukazuje jednotu 
medzi telom a dušou, me
dzi človekom a  prírodou. 
Modrá farba človeka ref 
lektuje na element vody. 
Hnedé lístie za osobou 
symbolizuje zem a  zelené 
lístky prírodu. Žltá farba 
symbolizuje oheň a  slnko 
zdroj inšpiracie a energie. 
Logo prezentuje harmóniu 
a pokoj, ktorý sa dosahuje 
jogou.

Prečo 21. juna? 
Slnko sa začína pohy

bovať zo severu na juh, 
k zemi. Končí jar a začína 
leto. Z jogového hľadiska je 
najlepší čas na zmenu.

Dôležitosť tohto dňa
Žijeme v  rýchlo rastú

com svete, kde nemáme čas 
porozumieť samým sebe 
a práve preto čelíme každý 
deň stresu. Joga nám po
máha riešiť vonkajšie prob
lémy s pokojnou mysľou.

Práve v tento deň sa schá
dzajú ľudia po celom svete 
nie len v úzkych kruhoch, 

ale aj v širokých spoločen
stvách v  centrách veľkých 
miest a praktizovať pózy – 
asany, hovoriť o výhodách 
a pôsobení jogy na ľudské 
nielen telo, ale aj myseľ 
a dušu.

Prvýkrát sa 21. juna 2019 
stretneme aj na námes
tí nášho mesta v Poprade 
a strávime pár chvíľ s jogou. 
Hodina je určená začiatoč
níkom aj pokročilým, mla
dým aj tým skúsenejším, 
rodičom aj deťom  jedno
ducho všetkým, ktorí otvo
ria srdce životu.

Medzinárodný deň jogy

Sprievodné akcie: piatkové obedové menu vo vegetariánskej reštaurácii Lahodnosti 
Poprad, pripravované indickým šéfkuchárom Sourabhom  Srivastavom a sobotný kurz 

indického varenia v Indoostudiu Svit tiež pod vedením šéfkuchára Sourabha.
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Osláv sa zúčastnil i prezi
dent DPO SR Pavol Ceľuch, 
člen Prezídia DPO SR, pred
seda KO DPO SR Prešov 
a  predseda ÚzO DPO SR 
Poprad Marián Rušin, sta
rosta obce Vikartovce Ing. 
Vladimír Šavel, riaditeľka ZŠ 
s MŠ Vikartovce RNDr. Da
rina Koščaková a ďalšie osob
nosti obce i hasičstva okresu 
Poprad.

Oslavy začali slávnostnou 
sv. omšou v  rímskokato
líckom kostole sv. Martina, 
ktorý je i  patrónom obce. 
Bohoslužbu celebroval miest
ny kňaz Mgr. Martin Bakoš, 
ktorý požehnal slávnostnú 
hasičskú zástavu DHZ vo 
Vikartovciach. Krstnou ma
mou zástavy sa stala Darina 
Koščaková, ktorá významne 
podporuje DPO v obci spolu 

95 rokov Dobrovoľného hasičského zboru Vikartovce
Oslavy 95. výročia vzniku DHZ Vikartovce sa za účasti 

hasičov okrsku č. 4 okresu Poprad konali v nedeľu 12. 5. 
2019. Okrem domácich boli prítomné zbory Hranovni-
ca, Kravany, Liptovská Teplička, Spišské Bystré, Spišský 
Štiavnik, Vernár a Šuňava s historickými zástavami.

so starostom obce Ing. Vladi
mírom Šavelom, ktorý je vo 
funkcii už od roku 2002.

Následne sa v  miestnom 
kultúrnom dome konalo 
slávnostné stretnutie účast
níkov podujatia. Po pozdrav
ných príhovoroch hostí na
sledovalo ocenenie aktívnych 
a zaslúžilých členov DHZ Vi
kartovce a osôb, ktoré sa po
dieľajú na podporovaní zbo
ru. DHZ Vikartovce prevzal 
Pozdravný list DPO SR pri 
príležitosti tohto významné
ho jubilea, ktorý je ocenením 
dlhoročnej aktívnej činnosti 
členov i funkcionárov zboru.

História zboru
História organizovaného 

hasičstva v obci sa datuje na 
začiatok dvadsiatych rokov 
minulého storočia. Po založe
ní Zemskej hasičskej jednoty 

na Slovensku v  roku 1922, 
bola 14.3.1924 založená Ha
sičská okresná jednota č. 25 
so sídlom v Spišskej Sobote  
(neskoršie sídlo Poprad). Ná
sledne už v tomto roku veliteľ 
HOJ Robert Oravec postupne 
pomohol pri zakladaní DHZ 
v okrese Poprad – Gánovce, 
Hozelec, Kravany i Vikartov
ce, ktoré sa stali súčasťou HOJ 
č. 25. Zakladateľom DHZ vo 
Vikartovciach bol Vojtech K. 
Faix, správca školy a jeho syn 
Dr. Ladislav Faix. Prvú ručnú 
striekačku si zbor zakúpil už 
3.3.1925.

Postupne sa vo funkcii ve
liteľa vystriedali Štefan Ša
vel, Ondrej Polovka, Ondrej 
Drevko, František Kečka, 
Ján Šebest, Ondrej Polovka, 
Šimon Baran, Jozef Berče
nyi, František Šebest a Jozef 
Ludvig, ktorý je vo funkcii 
od roku 1994 až doteraz. 
Do  funkcie predsedu DHZ 
boli postupne zvolení Šimon 
Baran, Štefan Baran, Jozef 

Bukovina a  Libor Kester 
(2001 – 2017), ktorý spolu 
s  veliteľom Jozefom Ludvi
gom veľmi dobre viedli skoro 
stočlennú organizáciu. Pod 
ich vedením hasičské druž
stvá mužov do 35 a  nad 35 

rokov. dorastencov i  doras
teniek dosiahli viaceré úspe
chy. Najvýznamnejším je 1. 
miesto dorasteniek na maj
strovstvách SR hasičského 
dorastu v roku 2011 v Skalici, 
kam sa prebojovali z krajskej 
súťaže konanej v  Terni. Na 
ich príprave sa podieľali Jozef 
Ludvig a Pavol Krajč.

V súčasnosti prvé volebné 
obdobie je predsedom DHZ 
Gabriel Bukovina, ktorý spo
lu s  dlhoročným veliteľom 
Jozefom Ludvigom úspešne 
pokračujú v činnosti. Na nej 
sa významne podieľa aj ta
jomník zboru Milan Šebest, 
ktorý vyhotovuje bohatú fo
todokumentáciu z akcií DHZ 
i  obce. Systematickej práci 
s mládežou sa dlhodobo ve
nuje Peter Drevko, ktorý sa 

úspešne zapája s družstvami 
chlapcov i dievčat do mládež
níckych  hasičských súťaží.

Sami každoročne organizu
jú súťaž hasičských družstiev 
dospelých, dorastu a žiakov 
O pohár starostu obce, v tom
to roku už 11. ročník i súťaž 
družstiev mladých hasičov 
O putovné poháre riaditeľky 
ZŠ s MŠ (5. ročník). 

Z  mladých členov je vy
tvorený DHZO zaradený do 
kategórie B, ktorý sa každo
ročne zapája do previerok 
pripravenosti s námetových 
cvičení jednotiek požiarnej 
ochrany. Úspešne viackrát za
sahoval pri požiaroch a iných 
nežiaducich udalostiach  
i v okolitých obciach. 

Obecné zastupi
teľstvo môže zria
ďovať komisie ako 
svoje stále alebo do
časné poradné, ini
ciatívne a kontrolné 
orgány. Komisie sú 
fakultatívnymi or
gánmi samosprávy 
obce a sú zložené z poslancov 
obecného zastupiteľstva a z 
ďalších osôb zvolených obec
ným zastupiteľstvom z radov 
odborníkov. Zloženie a úlohy 
komisií vymedzuje obecné 
zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo volí 
predsedu komisie, ktorým je 
vždy poslanec OZ a členov 
komisie.

Predseda komisie :
▶ riadi a organizuje prácu 

komisie, zvoláva jej schôdze 
a riadi ich priebeh,

▶ zastupuje komisiu na 
vonok

Komisie nemajú rozhodo
vaciu povinnosť. Schádzajú 
sa podľa potreby, najme
nej však jedenkrát za dva 
mesiace.

Na riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva boli 

Zo samosprávy obce
Komisie obecného zastupiteľstva...

26. 4. 2019 schvá
lené plány činností 
jednotlivých komisií 
na volebné obdobie 
2018 2022.

Obec Vikartov
ce má nasledovné 
komisie:

1. Komisia pre 
územné plánovanie ,staveb-
né činnosti a hospodárenie 
s nehnuteľnosťami obce

Predseda:  Ján Šebest, pos- 
lanec OZ 

 Komisia sa podieľa na ak
tualizácii územného plánu, 
podáva stavebnému úradu 
podnety na prejednávanie 
priestupkov, spracováva pri
ority v  oblasti investičných 
zámerov a  rozvoja obce 
(výstavba športovo – kul
túrneho areálu Pod hoľou, 
rekonštrukcia dolnej budo
vy základnej školy s mater
skou školou, vybudovanie 
inžinierskych sietí na starom 
futbalovom ihrisku a pod.), 
doporučuje stanoviská k ná
vrhom dohôd o  prenájme 
nehnuteľného majetku obce. 

Pokračovanie 
na nasledujúcej strane        

Už po tretíkrát ZŠ s MŠ Vikartovce zorganizovala chari
tatívnu akciu Deň rodiny. Táto akcia je kolektívnym dielom 
organizátorov, pomocníkov, sponzorov a účastníkov, ktorí sa 
snažili potešiť a pomôcť druhým. 

Aj keď počasie bolo upršané, no ľudí to neodradilo a prišli 
sa zabaviť, ale hlavne podporiť detičky, ktoré potrebujú po
moc. Pre rodičov so svojimi ratolesťami bolo pripravených 
množstvo športových a zábavných  disciplín, pri ktorých sa 
potrápili nielen deti, ale aj mamky a ockovia. Po odsúťažení 
čakalo na deti občerstvenie.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým účastníkom,  
ktorí sa zapojili do charitatívnej akcie a tým posilnili celé jej 
posolstvo. Mnohí odchádzali z akcie spokojní, lebo sa cítili 
dobre. Aj keď niektorí boli unavení z dlhej tomboly, lebo cien 
sa nazbieralo neúrekom, vydržali to, lebo išlo o charitatívne 
spojenie ľudí s veľkými srdcami. Každý má svoj dôvod, prečo 
pomohol, prečo prispel, prečo na akciu prišiel. Ďakujeme za 
to, že nezabúdate na deti, ktoré potrebujú pomoc nás všet
kých.  Mgr. Monika Sitiariková, snímky: Daniel Koščák

Charitatívny Deň rodiny

Na príprave Vikartovského občasníka sa podieľala 
komisia  pri OcZ v zložení PhDr. Martin Šefc, MPH, 
Mgr. Matej Kurilla a Mgr. Monika Sitiariková. 

 Predseda DHZ,
snímky Milan Šebest                                                                                                                                           
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Pre prácu hasičov je po
trebná technika a priestory. 
DHZ Vikartovce má svoje 
priestory v Hasičskej zbroj
nici, kde sú umiestnené 
technika a  administratívne 
priestory. Z  troch garáži sú 
dve vyčlenené pre techniku. 
V  malej garáži je uložené 
všetko, čo je potrebné pre 
zásah a to Tatra 148 CAS 32, 
motorová striekačka Tohatsu 
85, zásahové oblečenie a iný 
zásahový materiál. V polovi
ci druhej garáže je zaparko
vaný mercedes sprinter, pro

Naši dobrovoľní hasiči bilancovali úspešný minulý rok
Hlavnou úlohou dobrovoľných hasičov je riadiť sa úlo-

hami, ktoré nám vyplývajú zo zákona 314/2002 a jeho no-
velizáciami, vykonávajúcimi vyhláškami, ako aj potreba-
mi obce. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) má k dnešné-
mu dňu 24 členov, z toho 3 ženy. V pláne je ďalšie rozšíre-
nie radov členov, ktorí môžu zasahovať v prípade potreby, 
prakticky už v tomto mesiaci. Okrem toho z našich radov 
môžu štyria členovia robiť veliteľa zásahu, máme šiestich 
strojníkov a jeden je preventivár obce. Všetci títo členo-
via majú platné oprávnenie na takúto činnosť. DHZ  Vi-
kartovce, ako materská organizácia má k dnešnému dňu 
83 členov, z toho 17 dievčat.  

tipovodňový vozík,  športové 
náradie a  striekačky DS 16, 
PPS 12 stará, PPS 12/2 a PPS 
12 1800 cm3 sport .  

V minulom roku obec po
žiadala o dotáciu na obnovu 
požiarnej zbrojnice, kde aj 
uspela a financie boli pou
žité na výmenu dverí na ga
rážach, dverí do veže, okien 
spolu s  potrebnou elektro
nikou. Celková dotácia pre 
obec bola 21 752,53 €. 

Našou prvoradou úlo
hou je zásahová činnosť. 
Našu pripravenosť preverili 

hlavne dva požiare, obidva 
v  rómskej osade. Prvý vy
pukol večer 12. 1. 2018, keď 
zhoreli tri chatrče. Príčinou 
bolo sálavé teplo od piecky 
a  horľavý materiál chatr
če. Zásah bol vykonaný do 
troch minút, čo sa prejavilo 
potom pri vyprázdnení cis
terny, keď sme museli čakať 
na profesionálov dlhých 10 
minút a  bola potrebná aj 
policajná ochrana. Ochrá
nená bola ďalšia chatrč 
a  okolité domy Rómov. 
Druhým požiarom bol opäť 
požiar v rómskej osade, kde 
sme zasahovali večer 15. 
10. 2018, keď horela kôlňa 
vedľa domu. Na tento zásah 
sme vyšli v priebehu ôsmich 
minút. Zásah bol náročný 
z dôvodu, že sa tam nachá
dzali vysoko horľavé mate
riály a plynové bomby, kto
ré sa plameňom poškodili 
a unikal plyn. Pri všetkých 
týchto aktivitách bola pou
žitá hlavne naša Tatra 148. 

K zvolávaniu členov využí
vame hlavne zvolávací sys
tém pomocou SMS správy, 
ktorý sa použil na zvoláva
nie členov nie iba na zásahy, 
ale aj bežné potreby v práci 
v zbore.

Náš okres organizuje 
previerku pripravenosti 
dobrovoľných hasičských 
zborov obcí a minulý rok 
sa ho náš zbor aj zúčastnil. 
Na túto previerku sa pripra
vujeme s technikou, ktorú 
by sme použili pri ostrom 
zásahu. Všetky dané úlohy 
sme zvládli  dobre a získali 
osvedčenie o pripravenosti. 
Samostatnou kapitolou je 
taktické cvičenie, ktoré sa 
koná každoročne v  našom 
okrsku. Zúčastňujú sa ho 
obce nášho okrsku a aj pro
fesionáli z Popradu. Účelom 
cvičenia bolo koordinovanie 
jednotiek v prípade hasenia 
veľkého požiaru, ako aj do
pravou vody pomocou vozi
diel. Toto cvičenie sa kona
lo na poľnohospodárskom 
družstve v  Spišskom Bys
trom. Výsledok  je  spraco
vaný okrskovým inštrukto
rom a je vám nahliadnutiu. 

Za prípravu k  zásahom 
môžeme považovať aj špor
tovú prípravu a účasť na sú
ťažiach. Aj naše DHZ malo  
v uplynulom roku svojich 
zástupcov. Hlavne to boli 
páni nad 35 rokov, ktorí 
urobili tri súťaže a celkovo 
skončili na 5. mieste v rám
ci PHL a ženy, ktoré boli iba 
na jednej súťaži. Páni sa na 

troch súťažiach umiestni
li trikrát na treťom mies
te. Medzi dospelými nám 
hlavne robia radosť Ján Še
best ako jeden z najlepších 
železných hasičov, ktorý 
reprezentuje DHZ a  obec 
a robí jej dobré meno. Ďal
ším naším reprezentantom 
je Marek Šebest, ktorý sa 
stal majstrom Slovenska 
na 100 metrov s prekážka
mi v  Poprade. Medzi jeho 
veľké úspechy patrí aj prvé 
miesto na majstrovstvách 
sveta  v  požiarnom úto
ku, ktoré vybojoval so že
nami Slovenska v  Banskej 
Bystrici ako vedúci druž
stva a  ako tréner doraste
niek v  bulharskej Varne    
v útoku tretie miesto a cel
kovo štvrté miesto. 

 Pre našu organizáciu nie 
sú cudzie kultúrne  a  špor
tové akcie. Snažíme sa, aby 
sa zachovali niektoré akcie, 
ktoré zabezpečujeme mi, na

príklad Krížová cesta, Biela 
sobota, regulovanie cyklis
tického preteku Horal, ktoré 
prechádza našou obcou a iné. 
Pomáhali sme škole materi
álne pri organizovaní chari
tatívnej akcie a spoločne sme 
organizovali akciu Deň obce. 
Pre chod našej organizácie 
potrebujeme financie. Aj pre
to vyberáme členské, ale to 
nám nepokryje všetky nákla
dy a preto financie získavame 
aj inými spôsobmi. Snažili 
sme sa získať financie cez or
ganizovanie súťaží, čo sa nám 
aj darilo. Na chod zboru nám 
prispieva aj obec a  od nás 
čaká fungovanie jednotky 
a  aktívnu prácu s  mladými 
ľuďmi. Tretím zdrojom sú 
dotácie na chod obecnej jed
notky od ministerstva vnútra 
pre „B“ 3 000 €, ktoré slúžia 
na opravy, školenia, výstroj 
a iné. 
Jozef Ludvig, veliteľ DHZ, 
 snímka Milan Šebest

Veľká Lomnica 
a Huncovce

       052/28 28 561

            Veľký Slavkov, 
       Dolný Smokovec, Stará Lesná, 
   Nová Lesná, Mlynica, Šuňava, 
Liptovská Teplička, Vikartovce, 
Kravany, Spišské Bystré, 
Hranovnica, Spišský Štiavnik, 
Gánovce, Hozelec, Švábovce, 
Hôrka, Hrabušice 
a Poprad - Sp. Sobota

      052/28 28 575

Rýchly 
internet máme 
aj pre vás 
Aktivujte si pevný 
internet bez viazanosti 
už od 9 € mesačne
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Dokončenie 
z predchádzajúcej strany

2. Komisia pre ochranu 
životného prostredia a  ve-
rejný poriadok.

Predseda:   Ing. Miroslav 
Grofčík,  poslanec OZ

Komisia sa podieľa na mo
nitoringu nelegálnych sklá
dok odpadu v  extraviláne 
obce, vykonáva obhliadky 
obce zamerané na kontro
lu uskladnenia materiálov 
mimo vlastných pozemkov 
občanov, kontroluje pohos
tinskú činnosť v  spolupráci 
s OO PZ Hranovnica a rieši 
podnety od občanov.

3. Komisia pre kultúrnu 
činnosť

Predseda:  Jozef Švagerko 
st., poslanec OZ

4. Komisia pre športovú 

činnosť, poslanec OZ
Predseda: Ing. Ján Buko-

vina, poslanec OZ
Tieto dve komisie organi

začne napomáhajú pri orga
nizovaní športových a  spo
ločensko  kultúrnych pod
ujatiach v obci aj mimo nej, 
hľadajú možnosti a aktívne sa 
podieľajú na získavaní finanč
ných prostriedkov pre rozvoj 
kultúry a športu v obci, ko
misie ďalej riadia a koordinu
jú činností folklórnej skupiny 
Vikartovčan a obecného fut
balového klubu.

5. Komisia pre prezentá-
ciu a propagáciu obce
Predseda:  Martin Šefc, pos
lanec OZ

Komisia propaguje obec 
v  jej vnútri, ale aj navonok. 
Kontroluje a spolupodieľa sa 

na spravovaní internetovej 
stránky obce, spolupracuje 
s kronikárkou obce a fotodo
kumentaristom pri samotnej 
propagácii obce, spolupracu
je s redakciou Podtatranské
ho kuriéra pri vydávaní obec
ných novín a hodnotí činnos
tí obecných organizácií v sú
vislosti  s ich propagáciou.

Občania obce sa v prípade 
potreby môžu kedykoľvek 
obrátiť na uvedené komisie, 
ktoré im budú nápomocné 
pri riešení ich problémov 
prípadne sa budú zaoberať aj 
novými návrhmi. 

Mená členov všetkých 
komisií sú uvedené na web
stránke obce Vikartovce.

PhDr. Mgr. 
 Martin Šefc, MPH,  
 poslanec OZ Vikartovce

Zo samosprávy obce, Komisie obecného zastupiteľstva...

FSk Vikartovčan má v tom-
to roku niekoľko naplánova-
ných a už aj zrealizovaných 
aktivít. Medzi tie, ktoré boli 
urobené v poslednom obdo-
bí patrí hlavne rozobratie a 
 uskladnenie jednej z posled-
ných dreveníc v obci, o ktoré 

sa postarala mužská zložka 
FSk Vikartovčan. 

K aktivitám, ktoré nás 
v tomto roku čakajú patrí 
niekoľko vystúpení, napr. 
na Folklórnych slávnos-
tiach pod Kraľovou hoľou 
v Liptovskej Tepličke, natá-

čanie klipu do známej te-
levíznej relácie Kapura a  
v neposlednom rade aj spolu-
účasť pri organizovaní Dňa 
obce, ktorý sa uskutoční v ter-
míne 10. - 11. augusta 2019.  
 Veronika Lavková,  
 snímka Milan Šebest

FSK Vikartovčan sa predstaví aj v známej Kapure

ˇ
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Program:

15.6.2019 (sobota) - 20:00 h
Nový Smokovec – areál Kúpeľov , a.s.

SZIDI TOBIAS BAND 

14.6.2019 (piatok) - 21:00 h
Starý Smokovec – prameň Smokoveckej kyselky

STRETNUTIE PRI KYSELKE
Magický večer v žiari hviezd, fakieľ a reflektorov. 

Nebudú chýbať víla s vodníkom,
  posvätenie prameňa farármi, otvorenie TKL primátorom. 

Hosť programu: 
MARIÁN LUKÁČ, sólista Opery ŠD Košice.

Otvárací koncert Tatranského kultúrneho leta

16.6.2019 (nedeľa) - 09:00 - 13:00 h
Tatranská Lomnica - jazdecký areál

Slovenská liga v kosení ručnou kosou za účasti mužov, 
žien i detí z celého Slovenska. 

KOSENIE POD TATRAMI

16.6.2019 (nedeľa) - 13:00 - 18:00 h
Tatranská Lomnica - centrálny mestský park

Celodenný program pre rodiny s deťmi. 
Interaktívna zábava, nafukovacie atrakcie, 
akumulačné autíčka, jazda na poníkoch, 

stánky s remeselníkmi, občerstvenie v Salaši U Franka. 

TATRANSKÝ JUNIÁLES

Program na pódiu:

13:00 h - CIMBAL BROTHERS
                  Jedinečná kombinácia cimbalu, 
                   huslí a svetových hitov
14:00 h -   Vyhlásenie výsledkov súťaže 
                  Kosenie pod Tatrami
14:30 h - VRBOVSKÍ VÍŤAZI
                  Výnimočný koncert výhradne na netradičných 
                    nástrojoch známych z pracovných dielní

16:00 h - BANJO BAND IVANA MLÁDKA 
                   Zlatý klinec dňa v podaní legendárneho 
                   zoskupenia z Prahy

Zmena programu vyhradená !
Organizátor: Región Vysoké Tatry, www.regiontatry.sk

Produkcia: Mesto Vysoké Tatry – oddelenie kultúry a športu (+421 52 4780455-6), kulturasport@vysoketatry.sk, www.vysoketatry.sk 

Vstup na všetky programy voľný

OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY 
VO VYSOKÝCH TATRÁCH

O dohľad nad ekologickým prístupom, poriadkom a čistotou v parku počas akcie sa stará Tatranský parlament, o.z. 
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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

Ponúkame vaòový kúpe¾
v minerálnej vode /úèinný pri

lieèbe pohybového ústrojenstva/,
rôzne masáže, zábaly

Otvorené: pondelok - nede¾a 10:00 hod. - 19:00 hod.

Kontakt: 052/ 7733617, 0917 123 453

viac info na www.aquaspaganovce.sk

V 56. ročníku súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Vý
tvarné spektrum 2019“ Prešovského kraja  si úspešne počínali 
neprofesionálni umelci , ktorí zo základného kola nášho re
giónu poriadaného Podtatranským osvetovým strediskom  
v Poprade postúpili do krajského kola v Humennom.

V kategórii autorov od 26 do 60 rokov získal cenu bez urče
nia poradia  Marcel Gallik (Slovenská Ves) za dielo „Portrét 
starého otca“, technika suchý pastel.

V kategórii autorov nad 60 rokov získali ceny bez určenia 
poradia Ondrej Ruttkay (Spišské Bystré) za diela „Voľnosť“, 
„Grosebabka a cigerkoza“, „Nočná“, „Priateľka priateľa môj
ho FB priateľa“, technika akvarel, Emil Farkašovský (Jamník)  
za dielo „Malá studená dolina“, technika olej.

V kategórii insitnej tvorby získal cenu bez určenia pora
dia  Ján Veteška (Štôla) za dielo „Kleopatra“, technika žulová 
skulptúra. Čestné uznanie získal Milan Bocko (Poprad) za die
la „Bez domova“, „Do kostola“, „Materstvo“, technika drevená 
skulptúra.

Autori s ocenenými  dielami postupujú do celoslovenského 
kola v Trenčíne. Rozborový seminár  a slávnostné vyhlásenie 
výsledkov s odovzdávaním cien sa uskutoční 6. júna 2019 
v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom.  V. Vlado

Výtvarné spektrum  2019

Popradský literárny klub  
a Tatranská galéria pozýva
jú na Kvíz o umení, ktorý sa 
bude konať  21. júna 2019  
o 19. h v Artklube TG v Po
prade. Súťaží sa v oblastiach: 
literatúra, hudba a film a vy
hrať sa dajú zaujímavé knižné  
a vecné ceny. Rezervá
cia miest emailom: info@
pplitklub.sk alebo telefonic
ky na tel.č. 0907609760.

Pozývame
do Artklubu TG

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

V amfiteátri vo Východnej 
sa 9. júna od 9.30 h začnú 
XI. celoslovenské ovčiarské 
slávností. V ich rámci sa tu 
bude konať aj výstava oviec  
a kôz, doplnená o majstrov
stvá Slovenska v ťahaní syro
vejkorbáčikovej nite, súťaž o 
Majstra syrára a iné zaujíma
vé súťaže, či či napr. i pečenie 
jahniat v keramickej peci.

Ovenálie 2019
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Zaujimavé čísla a štatisti
ky ponúkol zoznam prihlá
sených posádok 46. ročníka 
Rallye Tatry. Usporiadate
ľom z AOS klubu Poprad 
sa prihlásilo celkom 74 po
sádok z troch štátov. Do 
slovenského šampionátu 
(MSR) sa prihlásilo 45 po
sádok, v rámci Slovenského 
rally pohára (SRP) odštar
tovalo 14 súťažiacich, pre
miérový ročník Rallye Tatry 
Legend absolvovalo 13 po
sádok a dve súťažné dvojice 
sa prihlásili do Rallyškoly 
(RŠ). Najviac prihlásených 
posádok  59, bolo zákoni
te zo Slovenska. Medzi 15 
zahraničnými posádkami 
dominovali súťažiaci z Čes
kej republiky, ktorých sa 
prihlásilo 12 a tri posádky 
boli z Poľska. Kvalitu aktuál
neho ročníka tatranskej rally 
podčiarkol štart 9 jazdcov  
s prioritou ASN vrátane 
Grzegorza Grzyba z Poľska 
a Ondřeja Bisahu s Roma
nom Odložilíkom z Českej 
republiky. Medzi prihláse
nými sme zaregistrovali tri
násť zmiešaných posádok, 
keď na sedadle spolujazdca 
sedeli zástupkyne nežného 
pohlavia. Rallye Tatry boli 
po tretí raz zaradené do Tat
ranskoValašského pohára. 
Z pôvodných 35 registrova
ných jazdcov sa prihlásilo 
24 posádok. Podmienkou 
zaradenia do celkovej kla
sifikácie československého 
pohára bola účasť na Kowax 
Valašská rally vo Valašskom 
Meziříčí a Rallye Tatry  
v Poprade.

Krátko pred slávnostným 
štartom sa v Obchodnom 
centre Forum uskutočnila 
autogramiáda popredných 
posádok. Zúčastnila sa jej 
aj legenda československé
ho rallyšportu, päťnásob
ný majster republiky Pavel 
Valoušek, ktorého na se
dadle spolujazdca navigoval 
Košičan Vladimír Palko, 
niekoľkonásobný majster 
Slovenska. „Atmosféra na 
Slovensku je vždy úžasná. 
Potešilo ma pozvanie od or-
ganizátorov, nesmierne si to 

Nech žije staronový vládca tatranskej rally! 
Posádka ŠKODA Slovakia Motorsport v zložení Martin Koči, Radovan Mozner na 

vozidle Škoda Fabia R5 s prehľadom vyhrala 46. ročník Rallye Tatry, najstaršej automo-
bilovej súťaže na Slovensku, ktorá sa konala 3. - 5. mája. Úradujúci majstri Slovenska 
obhájili minuloročné prvenstvo a spod Tatier a do domáceho šampionátu si priviezli 
maximálny bodový zisk. Tohtoročná rally v Poprade ponúkla všetko, čo pod Tatry patrí. 
Súťažiaci sa museli počas dvojdňovej rally vysporiadať s veľmi náročnými podmienka-
mi. Meteorológovia sľubovali silný dážď a ochladenie. 
vážim. Je tu veľa fanúšikov  
a už sa tešíme, ako prevet-
ráme stotridsiatku v sobo-
tu dopoludnia na Šuňave,“ 
povedal šesťdesiatsedemroč
ný bývalý pretekár. 

Priestor pred obchodným 
centrom Forum na Námestí 
svätého Egídia zaplavili ti
sícky fanúšikov. Záštitu nad 
aktuálnym ročníkom pre
brala ministerka školstva SR 
Martina Lubyová a primátor 
mesta Poprad Anton Danko. 
Najlepšie posádky poslali na 
náročnú trať Ján Krišanda 
podpredseda Rady minis
terky školstva, vedy, výsku
mu a športu SR pre šport, 
viceprimátor mesta Poprad 
Štefan Pčola a zástupcovia 
partnerov a sponzorov po 
dujatia. Ako prví zo štar
tovej rampy zišli úradujúci 
majstri Slovenska a obhajco
via minuloročného prven
stva Martin Koči, Radovan 
Mozner na vozidle Škoda 
Fabia R5 tímu ŠKODA Slo
vakia Motorsport. „Budeme 
sa snažiť obhájiť, ale bude 
to veľmi náročné. Verím, že 
si to užijeme. Trate sú pek-
né, predovšetkým v nedeľu 
to bude veľká výzva. Oča-
kávam pekné preteky,  ktoré 
dážď ešte sťaží. Na mokru to 
bude ťažká skúška pre kaž-
dého“, povedal dvadsaťšesť
ročný Košičan.

Ku horúcim favoritom 
patrili aj trojnásobní víťa
zi tatranskej rally Grzegorz 
Grzyb, Jakub Wróbel na vo
zidle Škoda Fabia R5 z tímu 
Rufa Sport. „Prišli sme do 
Tatier bojovať o víťazstvo. Je 
tu veľmi kvalitné štartovné 
pole. Určite veľká lotériea
bude počasie, má veľa pršať a 
budú veľmi ťažké podmien
ky. Rýchlostné skúšky sú 
veľmi rýchle, ale podmien
ky sú pre všetkých rovnaké. 
Sme veľmi dobre pripravení, 
ako naši súperi. Verím, že 
prídeme šťastne a úspešne 
do cieľa“, uviedol štvorná

sobný majster Slovenska. 
Ambasádorom súťaže bola 
česká posádka Ondřej Bisa
ha, Petr Těšínský štartujúci 
s vozidlom Ford Fiesta R5 
pod hlavičkou slovenského 
tímu KM Polčin Rally. „Ak 
bude pršať, bude to o hľa-
daní správneho nabehnutia 
do zákrut. V sobotu sú rých-
lostné skúšky rýchlejšieho 
charakteru, nedeľa je viac 
technická. Na mokrej trati 
sa výkon maže a môže hrať 
podstatnú rolu znalosť tra-
te. Mám mokro rád a vždy 
sa mi išlo v ťažkých pod-
mienkach dobre,“ uviedol 
Bisaha.

Posádka v zložení Mar
tin Koči, Radovan Mozner 
z tímu ŠKODA Motorsport 
Slovakia na vozidle Ško
da Fabia R5 vyhrala prvú 
etapu (sobota 4. mája) v 
rámci 46. ročníka Rallye 
Tatry. Druhú priečku obsa
dila bratská dvojica Jaroslav  
a Erik Melichárekovci na 
aute Ford Fiesta RS WRC 
z tímu Zanetti Motorsport 
so stratou 21,5 sekundy, na 
treťom mieste došli s odstu
pom 50 sekúnd Ondřej Bi
saha, Petr Těšínský z Českej 
republiky, ktorí vo farbách 
tímu KM Polčin Rally štar
tujú s vozidlom Ford Fiesta 
R5. Štartové pole preverila 
náročná trať v podobe sied
mich rýchlostných skúšok 
vrátane večerného okruhu 
v Poprade. Predpoveď me
teorológov v podobe silného 
dažďa sa našťastie nepotvr
dila, ale množstvo lesných 
úsekov sa išlo na mokru, 
takže veľmi dôležitým fak
torom bola správna voľba 
pneumatík. 

Tatranská rally odštar
tovala v nedeľu 5. mája do 
druhého súťažného dňa.  
V rámci Majstrovstiev Slo
venska sa hodnotila každá 
etapa ako samostatný súťaž
ný deň. Štartovné poľa za
mierilo na nové rýchlostné 

skúšky v oblasti Spišskej Ma
gury s názvom Magura (dĺž
ka 11,70 km) a Tatranská 
(dĺžka 15,60 km). Počasie 
počas nedeľňajšieho dopo
ludnia ukázalo svoju odvrá
tenú tvár. S náročnými pod
mienkami sa opäť najlepšie 
vysporiadal Košičan Martin 
Koči, ktorý bol najrýchlej
ším jazdcom aj v nedeľu. 
„Bol to náročný víkend pre-
dovšetkým kvôli počasiu, 
Išli sme určitý kompromis 
medzi rýchlosťou a bezpeč-
nosťou. Konkurencia išla 
veľmi rýchlo. Naša stratégia 
fungovala skvele, vyhrali 
sme a získali sme plný po-
čet bodov, čo sa bude hodiť 
v závere sezóny. Výhru urči-
te oslavíme s tímom,“ pove
dal Martin Koči.

Druhé miesto v absolútnej 
klasifikácii vybojovali bratia 
Jaroslav a Erik Melicháre
kovci, štartujúci na vozidle 
Ford Fiesta RS WRC z tímu 
Zaneti Motorsport. „So zis-
kom druhého miesta v silnej 
konkurencii sme spokojní. 
V sobotu sa nasadilo veľmi 
rýchle tempo, druhý deň 
boli podmienky ešte ťažšie, 
pretože pršalo a snežilo. Išli 
sme rozumným tempom, 
nechceli sme riskovať a strá-
žili sme si druhé miesto,“ 
vysvetlil Melichárek, ktorý  
v rámci slovenského šampio 
nátu boduje iba vo svojej 
triede a do absolútnej kla
sifikácie body neberie. Tretí 
celkovo, ale druhý v hod
notení nedeľňajšieho dňa, 
došiel štvornásobný sloven
ský šampión Grzegorz Gr
zyb z Poľska (Škoda Fabia 
R5, Rufa Sport). V závere 
náročnej nedeľe dotieral aj 
na Kočího, keď mal stratu 
8,4 sekundy. „Sme šťastne  
v cieli, čo je hlavné. Vče-
ra sme na začiatku krátko 
viedli, ale prišiel defekt  
a kontakt s čelom sme strati-
li. Aj po tejto strate sme išli 
stále rýchlo a bojovali sme 
až do konca. V nedeľu sme 
chceli vyhrať, v závere sme 
zatiahli, ale posledná skúš-
ka bola zrušená. Verím, že 
nabudúce to bude ešte lep-
šie,“ povedal štyridsaťjeden
ročný poľský jazdec.  

V hodnotení triedy 3 vy
hral s viac ako minútovým 
náskokom pred Lukášom 
Lapdavským Prešovčan To
máš Konečný (Subaru WRX 
STi, Slovakia Rally Systém). 
„S výkonom sme spokojní. V 
nedeľu nám chvíľu nefungo-
val diferenciál, ale potom už 
sme išli bez problémov. Tra-
te boli pekné, súťaž sme si 
nádherne užili. Rýchlostná 
skúška Šuňava je nádherná, 
takisto úsek Tatranská je 
perfektný,“ uviedol Koneč
ný. V hodnotení dvojkoliek  
a triedy 6 bol na prvom 
mieste klasifikovaný Martin 
Koiš (Ford Fiesta, Ford Team 
RS Slovakia), ktorému víťaz
stvo doslova spadlo do lona. 
Po celý priebeh súťaže viedol 
Rastislav Chvála (Peugeot 
208 R2), ale technické prob
lémy (palivové čerpadlo)  
v samotnom závere zaprí
činili, že neuzrel cieľovú 
rampu. Hodnotenie triedy 5 
vyhral Vladimír Hudy (Re
nault Clio, Ambruz Racing), 
v triede 12 bol najrýchlejší 
František Fusko (Seat Leon 
TDi, Kesko Racing). V ostat
ných triedach bol na štarte 
iba jeden zástupca. V triede 
11 Miloslav Majerčák (VW 
Polo Proto, L Racing team) 
došiel na slušnom trinástom 
mieste v absolútnom poradí. 

Okrem hlavnej súťaže 
sa uskutočnil aj premiéro
vý ročník Rallye Tatry Le
gend – jazda pravidelnosti 
historických automobilov. 
Medzi trinástimi štartujúci 
si viedla najlepšie posádka 
Gabriel Szenderák, Gabriel 
Lapšanský na vozidle Škoda 
110 R, druhí boli Stanislav 
Koiš, Zdeno Rumanovský 
(Ford Sierra Cosworth RS), 

tretí skončili Martin An
drišek, Marian Husenica 
(Škoda 130 LR). Rally pod 
Tatrami sa išla ako úvodný 
podnik Slovenského Rally 
Pohára (SRP). Tu si najlep
šie počínala bratská dvojica 
Pavol a Štefan Spišakovci na 
voze LADA VFTS, v súčte 
oboch dní bol o 7,9 sekun
dy pomalší Tomáš Polovka 
(Seat Ibiza), tretí došiel Pe
ter Ďurkovič (LADA VFTS) 
a odstupom necelých troch 
minút. Kým Spišák vyhral 
hodnotenie sobotňajšieho 
dňa, Polovka bol najrýchlej
ší v nedeľu.

Konečné poradie 
v absolútnej klasifikácii:

1. Koči, Mozner (SVK, 
Škoda Fabia R5)   1:05:12,8 
hod

2. J. Melichárek, E. Meli-
chárek (SVK, Ford Fiesta RS 
WRC) + 45,4 s

3. Grzyb, Wróbel (POL, 
Škoda Fabia R5)   + 1:19,7 
min

4. Bisaha, Těšínský (CZE, 
Ford Fiesta R5)  + 1:33,8 min

5. Béreš jr., Šintal (SVK, 
Škoda Fabia R5)   + 2:01,0 
min

6. Gavlák, Horniaček 
(SVK, Škoda Fabia R5)   + 
4:09,7 min   

7. Chwist, K. Heller 
(POL, Hyundai i20 R5)  + 
6:04,6 min

8. Drotár, Ferenc (SVK, 
Škoda Fabia R5)   + 6:08,1 
min

9. Konečný, Lejko (SVK, 
Subaru WRX STi)  + 8:00,0 
min 

10. L. Lapdavský, J. Lap-
davský (SVK, Subaru Im
preza WRX STi) + 10:30,4 
min. Text a snímky:

Slavomír Petrus

Víťazi 46. ročníka Rallye Tatry, Martin Koči - Radovan  
Mozner.

Ambasádori sútaže Ondŕej Bisaha - Petr Tešinský s organizátormi podujatia. Škoda Fabia R5 víťaznej posádky Koči - Mozner.
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

ZÚČASTNI SA 
 A ŠKODA FABIA 
  MÔŽE BYŤ TVOJA

ŠKODA HORAL
 MTB MARATÓN

ROZTOČME TO SPOLU
10. 8. 2019 VO SVITE

www.horal.sk

134 km / 4 500 m Krejzi
74 km / 2 500 m Lejzi
43 km / 1 350 m Senzi
28 km / 835 m Ízi
17 km / 350 m Dejzi
HORAL JUNIOR
ŠKODA Family rodinná trať

2 0 1 9

Fight club KENKYO Poprad Okresné športové hry seniorov
Okresné športové hry se

niorov, združených v Jednote 
dôchodcov Slovenska (JDS), 
majú nielen pod Tatrami, ale 
aj na Slovensku už dlhoroč
nú tradíciu. Seniori sa práve 
na takýchto akciách stretá
vajú so svojimi rovesníkmi 

a spoločne sa tak zapájajú do 
rôznych športových aktivít 
aj napriek zdravotným zne
výhodneniam. Fascinujúce 
je vidieť, ako sa každý z nich 
snaží podať čo najlepšie vý
kony a reprezentovať svoju 
organizáciu aj na krajských 

či celoslovenských hrách. 
Športovci okresných orga
nizácií JDS pod Tatrami sa 
tohto roku stretnú 12. júna v 
areáli BK Iskra Svit a súťažiť 
budú v behu na 40 m, hode 
na cieľ, kope do bránky či  
v hode na basketbalový kôš.

Už takmer rok trénujú  
v Klube Fight club KENKYO 
Poprad chlapci, ktorým uča
rovalo zmiešané amatérske 
bojové umenie MMA, anglic
ky Mixed Martial Arts a box. 
MMA znamená plnokontak
ný bojový šport bez využitia 
zbraní, ktorý umožňuje úde
ry, chvaty, boj po stojačky, 
na zemi a spája rôzne tech
niký iných bojových športov  
i bojových umení. „V Pop- 
rade sme sa v minulosti väč-
šinou stretávali s profesio-
nálnymi zápasníkmi, ale 
v našom amatérskom klu-
be ide najmä o bezpečnosť  
a zdravie zápasníkov a féro-
vosť za každých podmienok,“ 
povedal nám Jan Kirsch 
baum, profesionálny tréner  
a manažér klubu. 

24. mája svoju činnosť 
zhodnoti l i  na členskej 
schôdzi a súčasne si vytýči
li ciele do budúcnosti – do 
dvoch rokov chce klub pat
riť medzi najlepších na Slo
vensku, do piatich rokov aj  
v Európe a následne aj na sve
te. Že sú to smelé ciele na to, 
že klub funguje ani nie rok? 
Ani sa to nezdá, keď už dnes 
je v klube organizovaných 
okolo 30 členov a pravidelne 
sa zúčastňujú českej amatér
skej ligy MMA. Mladé talenty 
sa už začínajú presadzovať aj 
medzi skúsenenšími zápas
níkmi. „Spočiatku síce prehrá-
vali, postupne začínajú vyhrá-
vať, ale o tom je predsa šport. 
Jedným z najväčších talentov 

je fighter Rastislav Matucha, 
ktorý už v treťom zápase uro-
bil rekord a za 23 sekúnd zložil 
súpera. Rasťo dnes začína pí-
sať peknú históriu, ale postup-
ne sa k nemu pridávajú Dávid 
Kestefran, Noro a Milan Plzá-
kovci, Ľubomír a Jakub Peš-
kovci, Jakub Konkoľ a ďalší. 
Ako povedal Rasťo Matucha, 
začínal dosť neskoro. „Mal 
som 21 rokov, ale verím, že už 
ten ďalší rok bude prelomový 
a potom už budem môcť prejsť 
do profiringu,“ prezradil svoje 
ciele mladý, mierumilovne sa 
usmievajúci bojovník Rasťo 
Matucha. 

Už tohoto roku by sa chce
li bojovníci z klubu zapojiť aj 
do amatérskej slovenskej ligy 
a skúsenosti chcú zbierať aj  
v rámci amatérských  veľkých 
turnajov. Na tom najbližšom 
v Bratislave. 

V klube môžu trénovať vo 
viacerých kategóriách už deti 
od 5 rokov a o tom, či je ten
to šport bezpečný pre zdravie 
maličkých fighterov prinesie
me info v budúcich číslach.  
Kontakt: e-mail: jkir688@
gmail.com   (pkr)

Na snímke vpravo hore 
Rasťo Matucha so svojim tré-
nerom J. Kirschbaumom.

Z REGIÓNU


