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V  tomto roku bude festival venovaný pi-
vovarníckemu a  debnárskemu cechu, kto-
ré v Kežmarku vznikli v rokoch 1589, resp. 
1609. Nielen debnári, ale aj pivári ukážu, ako 
v praxi ich remeslo vyzerá. 

Podujatie začne tradične v piatok 12. júla 
scénickým otvorením súvisiacim so 750. vý-
ročím udelenia mestských práv Kežmarku. 
Na troch pódiách sa návštevníkom predsta-
via  folklórne súbory zo Slovenska, Českej re-
publiky, Maďarska, Ruska, Srbska a Grécka.

Piatkový večerný program bude patriť 
Zuzane Smatanovej, Majkovi Spiritovi a Pet-

rovi Nagyovi so skupinou Indigo. Moderáto-
rom sobotňajšieho večera bude Lukáš Lati-
nák, ktorý postupne uvedie Kristínu, Arzén 
a českú skupinu Čechomor.

Program v  sobotu popoludní spestrí Hr-
dza a nedeľňajšie dopoludnie netradičná fú-
zia divadla, cirkusu a folklóru Younak.

V  sobotu budú do Kežmarku vypravené 
dva príležitostné vlaky. Tým prvým bude 
parný vlak Papagáj zo Svitu, druhým zas 
súprava osobného vlaku z Košíc, ktorý príde 
do Kežmarku cez Kysak, Prešov, Plaveč a Sta-
rú Ľubovňu.  Pokračovanie na 2. strane

Európske ľudové remeslo bude 
patriť pivárom a debnárom

Druhý júlový víkend 12. - 14. júla bude pod Tatrami patriť opäť remeslám a ľudo-
vej kultúre. V centre mesta Kežmarok sa uskutoční už 29. ročník festivalu Európske 
ľudové remeslo (EĽRO) s dôrazom na 750. výročie od udelenia mestských práv mestu 
Kežmarok.

Miss Spiša 2019 bude učiteľka

www.KiNEKUS.sk

KiNEKUS Poprad Dlhé Hony 5268/9, (OC Kriváň), Poprad
Po-SO: 07:00-19:00 / NE: 09:00-19:00 052/20 222 02

kinekuspoprad

Odšťavovací 
hrniec
3-dielny, objem 8 l, 
hrubé dno, sklenená
pokrievka, vhodný na 
rôzne ovocie

Česák na čučoriedky
drevená konštrukcia, kovové hroty,
dĺžka 22 cm, šírka 14 cm

Demižón
sklenený, v plastovom obale 
s ušami

Vďaka 
plastovému 
obalu je nižšia 
pravdepodob-
nosť rozbitia. 
Navyše vďaka 
ušiam sa ľahšie 
prenáša.

850€

CENOVÝ TRHÁK
3490€

40€

Kotol na guláš
smaltovaný, závesný, čierny, vnútro sivé

CENOVÝ TRHÁK
1390€

18€
16 l

25 l 17,90 €
34 l 19,90 €
54 l 22,90 € 25 l 22,90 €

Ceny mesta 
udeľovali vo Svite

Slovenka roka 
2019

Keď sme prednedávnom 
avízovali, že Sviťanka Andrea 
Gontkovičová, rod. Kocúro-
vá, je nominovaná do celo-
slovenskej ankety Slovenska 
roka 2019, hoci sme ju svoj-
imi hlasmi podporovali, nie 
celkom sme verili, že dievča 
z malého mestečka spod Ta-
tier môže uspieť. Keď sa však 
k nám pridala aj odborná ko-
misia, bolo rozhodnuté.

Na radosť samotnej víťazky  
a nás všetkých sa však PhDr. 
Andrea Gontkovičová, ria-
diteľka pre inovácie a rozvoj 
v spoločnosti Philip Morris 
stala absolútnou víťazkou  
a tým aj Slovenkou roka 2019.

Blahoželáme!

Dni mesta Svit a oslavy 85. vý-
ročia založenia mesta a Chemosvi-
tu, a. s., boli otvorené už v piatok 
21. júna dopoludnia kultúrnym 
programom. V predvečer rovnaké-
ho dňa sa uskutočnilo slávnostné 
odovzdávanie Ceny mesta, Ceny 
primátorky a ceny Mladá osobnosť 
mesta.

Cenou mesta boli ocenení Ing. 
Anton Bezák – za významný prí-
nos v oblasti rozvoja textilnej výro-
by vo Svite a za celoživotnú prácu 
v prospech mesta Svit, Ján Perinaj 
– za angažovanosť v  rôznych or-
ganizáciách v  meste, mimoriadny 
osobný prínos v  rozvoji spoločen-
ského života v meste a propagáciu 
mesta Svit doma i  zahraničí, Mgr. 
Mária Smatanová – za dlhoroč-
nú pedagogickú prácu, významnú 
podporu a  aktivitu v  prospech se-
niorov.

Cenu primátorky mesta si pre-
vzali Meta Eleonore Zacharová – 
za celoživotnú prospešnú činnosť 
v  prospech občanov mesta Svit  
a PhDr. Andrea Gontkovičová 
– za doterajšie bohaté aktivity na 
Slovensku, ale aj vo svete (Slovenka 
roka 2019). Ako Mladý talent bol 
ocenený Sebastián Buch za dote-
rajšie aktivity v  hudobnej oblasti 
(hrá na klavír a komponovanie, keď 
už v súčasnosti má 4 vlastné sklad-
by. Jednu zahral aj na slávnostnom 
odovzdávaní cien).

 V druhý deň bol opäť pripravený 
bohatý kultúrny program a v areáli 
Iskra  Arény a priľahlej ulici našli 
obyvatelia mesta i návštevníci stán-
ky miestnych komunít, stan s ani-
mačným programom pre deti, Eko 
stánok, „Baťov“ stánok, predajné 
stánky svitských spoločností, stán-
ky s občerstvením, detské nafuko-
vacnie atrakcie, kolotoče i výstavy 
spoluobčanov – modelárska a foto-
grafická.  (pkr)

Už 23. ročník populárnej sú-
ťaže krásy sa konal v tradičnom 
Spišskom divadle v Spišskej Novej 
Vsi. O titul Miss Spiša a korunku 
vo finále bojovalo deväť krásnych 
dievčat zo všetkých kútov nášho 
regiónu. Moderovania sa ujal opäť 
Michal Hudák, ktorý oslávil dve ju-
bileá – 50 rokov života a po dvad-
siatýkrát moderoval MISS Spiša.

Do poroty usadli známe a po-
pulárne osobnosti ako český spe-
vák Josef Laufer, český expremiér 
Mirek Topolánek, starosta Štrby 
Michal Sýkora, exminister financií 
Ivan Mikloš, riaditeľka súťaže Ma-
rietta Širákova, majiteľka a riaditeľ-
ka umeleckej a módnej Agentúry 
Šýl a úlohy predsedu poroty sa ujal 
operný spevák Miroslav Dvorský. 
Celý večer sa niesol v znamení 
prvej republiky, ktorej atmosféru 
priniesla aj do Spišskej Novej Vsi  
kapela Fats Jazz Band.  

Pokračovanie na 2. strane

Víťazky Miss Spiša zľava: 1. vi-
cemiss Spiša Daniela Bajtošová, 
Miss Spiša Romana Michalíkové, 
2. vicemiss Spiša Júlia Kubalcová  
a Miss Sympatie Lenka Keruľová.
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Otvorím noviny - sme za 
bezuhlíkovú Európu, zapnem 
rádio – bojujeme proti klima-
tickým zmenám a otepľovaniu 
našej planéty, zapnem televí-
ziu – chránime životné pros-
tredie a mladí demonštrujú, 
zapnem počítač – bojujeme  
s plastovými slamkami... Člo-
vek sa nestačí čudovať, ako 
sme za pár rokov zozeleneli, 
ale mám nepríjemný pocit, že 
iba rečami a výkrikmi do tmy. 

V prvom rade tieto výkri-
ky smerujú len k obyčajným 
občanom, ktorí si majú uve-
domiť, ako škodia životnému 
prostrediu, keď rodia deti 
(biele), neseparujú komunál-
ny odpad, jazdia na autách, 
kupujú si vodu v plastových 
fľašiach, používajú plastové 
tašky, domácnosti vykuru-
jú uhlím, chovajú dobytok  
a kopec ďalších ponaučení, čo 
všetko by mali ľudia robiť, aby 
zachránili planétu. Tu si na ľu-
dí vymyslia elektromobily bez 
toho, aby zvážili ich dopad na 
životné prostredie, sprísňujú 
emisné kontroly, dotujú eko-
energiu z daní pracujúcich  
a samozrejme, na ich úkor.  

Prečo som ale doteraz 
nikde nepostrehla, aby títo 
ekoteroristi apelovali na tých 
najväčších znečisťovateľov ži-
votného prostredia – armády, 
vedúce permanentné vojny, 
letectvo, ťažobné spoločnosti, 
lodnú a kamiónovú dopravu, 
spracovateľov drahých kovov, 
vyrubovačov dažďových pra-
lesov, ale aj lesov na celej pla-
néte? Prečo sa na úrodných 
poliach stavajú chemické a os-
tatné priemyselné konglome-
ráty, vďaka ktorým je celá Zem 
zamorená CO2, pôda a voda 
pesticídmi, dusičnanmi, rôz-
nymi chemickými postrekmi? 
Prečo v súvislosti so život-
ným prostredím nehovoríme  
o zbytočnom, ale nenásyt-
nom konzume nás všetkých, 
o obrovskej spotrebe najvy-
spelejších štátov sveta. Ľudia 
tam už ani nevedia, koľko áut 
majú v garáži, koľko bazénov 
pri svojich vilách. Ako chceme 
neustále zvyšovať hospodár-
sky rast, spotrebu a životnú 
úroveň, na ktorej zarábajú 
ťažké miliardy a súčasne vraj 
máme chrániť životné pros-
tredie? Kvôli ziskom a hospo-
dárskemu rastu má „vykapať“ 
minimálne polovica populácie, 
aby mohli ďalej rabovať našu 
Zem a budovať svoj blahobyt? 
A pritom všetkom počúvame 
katastrofické prepovede o kli-
matickej katastrofe a zániku 
ľudskej civilizácie! Nezdá sa 
vám to choré?

Bolo by zaujímavé, opýtať 
sa protestujúcich mladých 
ľudí v súvislosti s ekológiou, 
či vôbec vedia, proti čomu 
bojujú. Keď 12-ročné dieťa 
nevie na hodinách s ručička-
mi povedať, aký je čas, ako 
pri chabých vedomostiach  
z matematiky, fyziky, chémie, 
biológie a ekonomiky vôbec 
vedia, čo je to globálne otep-
ľovanie a čo znamná klima-
tická katastrófa? Myslím, že 
práve tu je „pes zakopaný“  
a tieto deti, ktoré tu budú ešte 
pár desiatok rokov žiť, veľmi 
neskoro pochopia, ako sa dali 
zneužívať práve tými, ktorých 
nezaujíma ľudská civilizácia, 
ale len a len zisk a ich blaho-
byt! Že, ekoaktivistka Gretka...  
 Ľ. Rešovská  

Že, Gretka
Pokračovanie z 1. strany

Kyvadlová autobusová do-
prava z  a  do Popradu bude 
vo večerných a  nočných ho-
dinách zabezpečená za sym-
bolické cestovné 0,50 eur. Po 
meste bude opäť premávať 
vláčik Maguráčik. 

Pestrý program nájdu náv-
števníci aj v  kežmarskom 
hrade a na nádvorí. Na pódiu 
vystúpia sokoliari, šermiari, 
divadelníci, historickí taneč-
níci a lákadlom bude aj his-
torická módna prehliadka. 
V  priestoroch hradu čakajú 
na návštevníkov Krvavé de-
jiny a rozprávka Kráľ je nahý.

Výška vstupného ostane 
nezmenená. V predpredaji, 
ktorý začne v júni, bude vý-
hodné kúpiť   3-dňový lístok 
s neobmedzeným vstupom 
za 8 eur na osobu. Dospelí na 
mieste zaplatia 10 eur a deti  
a mládež od 140 cm a do 18 
rokov 5 eur. Mesto zvýhod-
ňuje dôchodcov od 62 rokov a 
tí majú vstup zadarmo.  ŤZP-
-S a osoby do výšky 140 cm 
majú tiež nulové vstupné. Ce-
na lístka iba na nedeľu bude  
5 eur, deti a mládež od 140 
cm výšky do 18 rokov a drži-
telia platnej ISIC karty zapla-
tia 3 eurá. Mgr. L. Paugsch

Európske ľudové remeslo...

Pokračovanie z 1. strany
Ako priznala česká spevácka legenda Jo-

sef Laufer, ktorý v tomto roku oslavuje 80-té 
narodeniny, miluje východniarov, jeho man-
želka pochádza z Michaloviec, on vojenčil  
v Košiciach a na východ nedá dopustiť.

A koho nám porota vybrala tohto roku?
Miss Sympatia sa stala 24 ročná Lenka 

Keruľová zo Spišspej Novej Vsi, 2. vicemiss 
bola zvolená 21 ročná Júlia Kubalcová zo 
Smižian, titul 1. vicemiss putuje do Popradu 
vďaka 21 ročnej Daniele Bajtošovej. „ Až raz 
budem učiteľkou“..., známy hit od speváč-
ky Dariny Rolincovej, si môže zaspievať  18 
ročná Romana Miháliková zo Sloviniek, le-
bo práve táto študentka Strednej pedagogic-
kej školy v Levoči, ktorá študuje učiteľstvo, 
sa stala novou MISS SPIŠA 2019.

Blahoželáme a prajeme víťazkam veľa 
úspechov.   Text a snímky: Jozef Mašlej

Miss Spiša 2019 bude učiteľka

Miss SPIŠA 2018 Klaudia Repkova odo-
vzdala korunku svojej nastupkyni Miss 
Spiša 2019 Romane Mihálikovej.

1.vicemiss Spiša 2019 Daniela Bajtošová.

2.vicemiss Spiša 2019 Júlia Kubalcová.

 V súvislosti s  transformá-
ciou športových gymnázií 
na stredné športové školy, 
ktorá bola vyvolaná zmenou 
legislatívy – najmä zákonom 
440/2015 o športe,  sa v prí-
pade našej školy vyskytol 
problém. Ministerstvo škol-
stva vyriešilo túto transfor-
máciu pomerne elegantne 
– premenovaním dovtedaj-
ších športových gymnázií 
na stredné športové školy, 
pričom v  nich ponechalo 
študijný odbor gymnázium 
šport a  umožnilo otvoriť 
i ďalší odbor – športový ma-
nažment. Tu nastal pre nás 
problém, naša škola sa takto 
premenovať nemohla, preto-
že nebola kompletne športo-
vým gymnáziom, vyučovali 
sme  študijný odbor 7902 
J 77 gymnázium-šport iba 
ako jeden zo samostatných 
odborov gymnázia. Problém 
však  bol z nášho pohľadu iba 
formálny, nie  obsahový, pre-
tože všetky ostatné „športové 
gymnáziá“ na Slovensku boli 
tak ako my športovými gym-
náziami preto, lebo vyučovali  
uvedený odbor. 

Ukázalo sa, že ak chceme 
zachovať výborne rozbeh-

Prečo vznikla Stredná športová škola v Poprade?
V ostatnom čase mi veľa ľudí kladie otázky prečo vlast-

ne zakladáme novú školu, prečo od 1. septembra vznikne 
v  Poprade Stredná športová škola a  nebude pokračovať 
športové gymnázium, čo táto zmena prinesie mladým 
športovcom a ako bude škola fungovať? Keďže v rozhovo-
roch je ťažko komplexne zodpovedať všetky tieto otázky, 
budem sa snažiť objasniť fakty a súvislosti v tomto člán-
ku.

nutý projekt optimalizácie 
vzťahu športovej prípravy 
a  kvalitného štúdia, je jedi-
nou cestou vznik nového 
právneho subjektu Stredná 
športová škola   Poprad. Ke-
ďže sa s  takýmto riešením 
stotožnil i  zriaďovateľ - Pre-
šovský samosprávny kraj, po 
neľahkom splnení všetkých 
legislatívnych krokov sme 
úspešne požiadali o  zarade-
nie Strednej športovej školy 
v  Poprade do siete škôl Slo-
venskej republiky.

Logiku to malo, pretože 
pôvodný plán vzniku Špor-
tového gymnázia v  Poprade 
rátal s  niekoľkými etapami, 
keďže založiť verejnú strednú 
školu na „zelenej lúke“ nie 
je z  organizačných a  finanč-
ných dôvodov možné. Prvou 
etapou bol vznik športových 
tried, ktorými sa testoval zá-
ujem verejnosti a športových 
klubov. Po zistení, že tento 
projekt je vysoko života-
schopný, sme v  druhej etape 
organizačne prešli na študij-
ný odbor gymnázium - šport.  
V  tretej, plánovanej etape, 
ktorá mala odštartovať po do-
siahnutí plnej kapacity školy 
(momentálne je odbor v tre-

ťom roku fungovania) sme 
plánovali otvorenie osemroč-
ného športového gymnázia 
a osamostatnenie športového 
gymnázia buď úplne, alebo vo 
forme samostatnej organizač-
nej zložky školy – Gymnázia 
Kukučínova. Tento proces bol 
však narušený legislatívnymi 
zmenami, ktoré sme nemohli 
predvídať.

Naše postavenie bolo z dô-
vodu krátkeho fungovania 
odboru v  rámci športových 
gymnázií špecifické. Urči-
te to však nebol dôvod na 
zrušenie tohto projektu, či 
na prerušenie jeho kontinui-
ty, najmä keď sa už v  tomto 
štádiu preukázateľne jednalo 
o  veľmi úspešný a  v  regió-
ne akceptovaný projekt, na 
ktorý dnes nadväzujú ďalšie 
aktivity smerom:

do  športového prostre-
dia  regiónu:

▶ existujúce zmluvy o spo-
lupráci s dvadsiatimi športo-
vými klubmi, 

▶ zmluvy o  spolupráci 
s ďalšími inštitúciami 
a mestom Poprad, 

▶ plánovaný vznik centier 
talentovanej mládeže a špor-
tových akadémií v  hokeji, 
futbale a  volejbale v  meste 
Poprad,

školstva:
◆ rozbehnutá spolupráca 

potvrdená Memorandom 
o spolupráci s  Univerzitou 
Mateja Bela v  B. Bystri-
ci o  zriadení bakalárskeho 

štúdia Športový manažment 
v Poprade,od školského roka 
1919/20,

◆ nadväznosť na existujú-
ce športové triedy v Poprade 
a okolí.

Ďalšími argumentami bo-
li záujem o  odbor – pomer 
dvaja žiaci na jedno miesto, 
vysoko prekračuje priemer 
záujmu o  štúdium na stred-
ných školách i  gymnáziách 
v  rámci PSK, prospecho-
vý priemer prijatých žia-
kov na štúdium v  šk. roku 
2017/2018 i  2018/2019 ne-
prekročil hodnotu 1,5 (!), čo 
je v realite športových gym-
názií Slovenska absolútna 
rarita a  navyše, v  triedach 
odboru šport už dnes študu-
je 19 mládežníckych a  dva-
ja seniorskí reprezentanti 
Slovenska, čo bolo reálnym 
dôkazom o dôležitosti a pro-
spešnosti zachovania konti-
nuity vzdelávania športov-
cov v  nových legislatívnych 

podmienkach. 
Všetky tieto argumenty 

ministerstvo školstva pre-
svedčili, nová škola bola za-
radená do siete škôl v  skrá-
tenom legislatívnom konaní, 
stihli sme prijímacie kona-
nie, v ňom sme vybrali šikov-
ných žiakov a tí sa 1.9. 2019 
stanú prvými žiakmi novej 
školy – Strednej športovej 
školy v  Poprade. Sme veľmi 
radi, že sa nám ťažký a kom-
plikovaný proces transfor-
mácie a  vzniku novej školy 
(v období keď všade dookola 
školy zanikajú a  zlučujú sa) 
podarilo zavŕšiť a  sme pre-
svedčení, že sme tým otvorili 
smer dvojcestnej kariéry pre 
nadaných a talentovaných 
športovcov mesta a regiónu.

O  tom, ako bude škola 
fungovať a  aké perspektívy 
jej rozvoja vidíme, napíšeme 
niekedy nabudúce.

PaedDr. Vladimír Lajčák, 
 PhD. 

Pred 40-timi rokmi sa v Mlynickej doline stala najväčšia 
tragédia horských záchranárov. Pri záchrannej akcii na po-
moc nemeckej turistke prišlo k havárii vrtuľníka Mi-8. Pri 
pristávacom manévri zahynuli na mieste nehody záchranári 
Štefan Estočko, Martin Hudák, Pavol Húska, Bernard Jamnic-
ký, pilot Vladimír Bačák a palubný mechanik Václav Dvořák. 
Na následky nehody zomrel v nemocnici Milan Kriššák. Od-
borná, ako aj laická verejnosť, si toto výročie pripomenula na 
mieste tragédie v Mlynickej doline a na Symbolickom cinto-
ríne pri Popradskom plese.  (hzs)
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Popradské kultúrne leto 
2019 prinesie Popradčanom 
a  návštevníkom mesta až 95 
vystúpení rôznych umelec-
kých telies z 10 zahraničných 
krajín. Samospráva v  tomto 
roku pristúpila k  inovácií 
festivalu, výsledkom ktorej je 
striedanie žánrov počas kaž-
dého dňa v  týždni, čím po-
skytne návštevníkom mesta 
bohatú programovú ponuku. 

Všetky pondelkové večery 
budú patriť jazzu. Predstavia 
sa nám tí najlepší  z  najlep-
ších, ako Eugen Botoš a  Ró-
bert Vizvári, český spevák 
Dan Bárta a  Robert Balzar 
Trio a nebude chýbať ani slo-
venská legenda, významná 
osobnosť slovenského džezu 
Peter Lipa and Band. Každý 
utorok sa predstaví jedna 
revivalová kapela. Na nerozo-
znanie od originálu to bude 
napríklad Kiss forever Band 
z Maďarska, Eric Clapton Re-
vival, World Roxette tribute 
Band ROCKSET a chýbať ne-
bude ani Queenmania.  Ďal-
šou novinkou samosprávy je 
otvorenie zóny pre najmen-
ších a  to každú stredu od  

Popradské kultúrne leto vo veľkom štýle
15. 00 do 18.00 hod. na ná-
mestí sv. Egídia. Večerné 
“Cool“ vystúpenia budú ur-
čené teenagerom, ktorí mô-
žu vidieť nielen tanečné vy-
stúpenia Mira Bruise Žilku, 
Nora Grofčíka, ale aj zábavné 
divadelné predstavenia Otec-
kovia a teenageri alebo Naša 
triedna. Návštevníci sa môžu 
tešiť aj na divadelné štvrtky, 
kde na všetkých čaká divadel-
né predstavenie Hľadá sa no-

vý manžel s Jožom Pročkom, 
Zuzanou Tlučkovou a Mariá-
nom Labudom ml., „One man 
Show“ zabávača a  kúzelníka 
v jednom Richarda Nedveda, 
či Divadlo Commedia s pred-
stavením Don Quichot a San-
cho Panza. Piatky budú spo-
jené s koncertami rockových 
a  popových kapiel. Vystúpi 
Korben Dalas s popradskou 
predkapelou Ostrov, Henry 
Tóth and Zeus, Katarzia, ale 

aj fenomenálny huslista Filip 
Jančík, ktorý žne v zahrani-
čí jeden úspech za druhým. 
Sobotné dopoludnia budú 
už tradične patriť  rozpráv-
kam pre deti a  večery open-
-air filmových premietaniam, 
zároveň v júli čaká návštev-
níkov známy Bažant kinema-
tograf-letné kino na kolesách. 
Nedeľné popoludnia budú 
venované folklóru a prome-
nádnym koncertom. 

Popradské kultúrne leto 
spolu s  letnou turistickou 
sezónou otvorí vo veľkom 
štýle  legendárna nemecká 
skupina Saragossa Band. 
Hity Hands Up, Agadou či 
Zabadak zahrá naživo na ná-
mestí sv. Egídia v piatok, 28. 
júna o 19.00 hod. Veľkým 
hudobným prekvapením bu-
de taliansky spevák a herec  
Ryan Paris, ktorý vystúpi vô-
bec po  prvýkrát na Slovensku  
na Námestí sv. Egídia pred 
Saragossa Band.  Odznie aj 
megahit Dolce Vita, s kto-
rým získal medzinárodnú 
popularitu. Skladba Dolce 
Vita bola v roku 1983 no.1 
vo viacerých krajinách sveta. 

Popradské kultúrne leto 
vyvrcholí 6. septembra na 
Námestí sv. Egídia, kde sa 
predstaví známa česká le-
genda Josef Laufer s progra-
mom „Představení   jedného 
muže“ plného príbehov, pes-
ničiek a zábavných scénok. 
Deň vyvrcholí koncertom 
hviezdy, ktorou je nespor-
ne Rico Sanchez and Gipsy 
Kings Party. Súčasťou festi-
valu Popradské kultúrne leto 

2019 sú aj dva festivaly, a  to 
Viva Italia, ktorý už máme 
úspešne za sebou a  MADE 
IN SLOVAKIA, ktoré orga-
nizuje združenie Pre mesto 
v  spolupráci s  mestom Po-
prad a OOCR Región Vyso-
ké Tatry. Made in Slovakia 
sa uskutoční v  dňoch 31. 
júla - 3. augusta na Námestí 
sv. Egídia, kde samozrejme 
nebudú chýbať originálne 
a  autentické slovenské vý-
robky a  ľudovo-umelecká 
tvorba s  pestrým kultúr-
nym programom, ktorý je 
pre tento rok žánrovo roz-
delený do jednotlivých dní.  
V stredu 31. júla sa predsta-
via SLOVENSKÉ LEGENDY 
Vašo Patejdl a  Paľo Drapák, 
vo štvrtok v programe FOL-
KLÓR Števo Štec a Čarovné 
ostrohy, v  piatok POPRAD 
SA BAVÍ zaspieva Ivana 
Regešová, Peter Marcin so 
Starmániou a Kmeťo Band. 
Made in Slovakia vyvrcholí  
v sobotu  programom Made 
in Poprad prehliadkou do-
mácich umelcov. 

  Jarka Hlaváčová,
 hovorkyňa mesta Poprad

ZŠ a MŠ  na Komenského 
ulici má nový multifunkč-
ný športový areál. Pre-
strihnutím pásky ho dnes 
slávnostne otvoril primátor 
mesta Poprad Anton Dan-
ko a  riaditeľka ZŠ a  MŠ na 
Komenského ulici Monika 
Strnková.  Mesto tento are-
ál vybudovalo z vlastných 
finančných zdrojov. Multi-
funkčná zóna sa začala stavať 
v júli 2018 a  stála 340 000 
eur. Obsahuje atletický sek-
tor, v  ktorom sa nachádza 
atletická šprintérska dráha, 
atletický bežecký ovál, sek-
tor pre vrh guľou, sektor pre 
skok do diaľky, sektor pre 
skok do výšky. Multifunkčné 
ihrisko s  rozlohou 43x22 m   
je určené na hádzanú, futbal, 
tenis. Ďalšie multifunkčné 
ihrisko slúži  na basketbal. 
Nechýba ani detské ihrisko  
s lanovou pyramídou, reťa-
zovou trojhojdačkou, šplha-
cou zostavou, reťazovou lavi-
cou, kladinou na pružinách a 
vežovou zostavou. Areál ob-
sahuje aj fitpark. „To, že má-

Otvorenie športového areálu

Na novom multifunkčnom areáli ZŠ a MŠ Komenského slávnostne prestrihli pásku Moni-
ka Strnková, riaditeľka ZŠ a MŠ a Anton Danko, primátor mesta Poprad.

me nový športový areál, pri-
dá hodnotu našej škole, ale 
aj samotnému mestu, keďže 
je jeden z najmodernejších  
v Poprade,“ zhodnotila ria-
diteľka školy Monika Strnko-

vá. „Je to jeden z najväčších 
areálov v meste, okrem Juhu 
III je to druhé také ihrisko, 
kde sú všetky multifunkčné 
plochy pre rôzne druhy špor-
tov,“ priblížila vedúca odbo-
ru výstavby MsÚ Poprad 
Kristína Horáková. Športový 
areál bude cez pracovné dni 
od pondelka do piatka otvo-
rený od 7.00 do 16. 00 len pre 
žiakov školy. Od 16.00 do 19. 
00 pre verejnosť. Počas ví-
kendov i  letných prázdnin 
bude otvorený od 9.00 do 
19.00 hodiny. V tomto roku 
chce mesto pristúpiť k reali-
zácii  multifunkčného ihris-
ka vo vnútrobloku na Jarnej 
ulici, ktoré bude určené pre 
deti, mládež, ale aj staršiu 
generáciu Popradčanov. 
„Pripravujeme tiež projek-
tovú dokumentáciu na det-
ské ihriská v rámci celého 

mesta - pôjde o sídliská Juh  
a Západ a centrum mesta.  
V areáli Centra voľného času 
pribudne tento rok aj ľadová 
plocha,“ dodala opäť vedú-
ca odboru výstavby Kristína 
Horáková. Odbor školstva, 
mládeže a športu v Poprade 
má pripravený audit ihrísk 
pri školách na území mes-
ta. „Väčšie či menšie ihriská 
sú   takmer pri každej škole, 
bolo by však potrebné vy-
tvoriť takýto areál aj pri ZŠ 
na Francisciho ulici. Nachá-
dzajú sa tam aj dve stredné 
školy, takže možno by bolo 
vhodné spojiť finančné pro-
striedky, pretože v centre 
mesta chýba takáto športová 
zóna,“ skonštatovala vedú-
ca odboru školstva, mládeže 
a  športu MsÚ Poprad  Edita 
Pilarová. Jarka Hlaváčová, 

 hovorkyňa mesta Poprad

Mesto vytvorilo v mestskej časti Kvetnica nový, vyše 10 ki-
lometrový úsek, ktorý je určený na nordic walking, beh či 
cyklistiku pre Popradčanov i turistov. Slávnostne ho 8. júna 
prestrihnutím pásky oficiálne otvoril primátor mesta Poprad 
Anton Danko, viceprimátori Štefan Pčola a  Ondrej Kavka, 
ako aj členovia cyklistického a  bežeckého klubu. Uvedená 
trasa sa začína oproti jazierku v malom kameňolome, pokra-
čuje na Strelnicu, kde sa nachádza napojenie cyklochodníka 
od sídlisk, cesta pokračuje okolo muflónieho Zverníka a pre-
chádza cez južnú stranu mestských lesov, kde sa rekreanti 
môžu pokochať nádhernými kvetnatými lúkami a  dubový-
mi lesmi. Úsek prechádza cez záhrady poza horáreň a  späť 
k  východiskovému bodu. Okruh sa začal realizovať v  roku 
2007, keď sa začala budovať lesná cesta Strelnica. „Táto časť 
bola v dĺžke 1km, ďalšie dve lesné cesty Zverník a lesná cesta 
Vysová sa budovali z prostriedkov eurofondov v roku 2010 
a 2011 a čakalo sa na poslednú etapu, ktorú mesto pomohlo 
svojimi finančnými prostriedkami dokončiť v celkovej dĺžke 
a rozpočtovom náklade zhruba 700 tisíc eur,“ uviedol riadi-
teľ Mestských lesov Róbert Dula. Podmienky pre športovcov 
na tomto novom okruhu sú ideálne. Vyskúšali si ich bežci aj 
cyklisti. „Tešíme sa, že sa niečo také vybudovalo a za všetkých 
členov nášho klubu môžem povedať, že ho určite budeme vy-
užívať, veľmi sa nám páči dĺžka trate ako aj okolitá nádherná 
príroda,“ zhodnotil podpredseda Bežeckého klubu Poprad 
Julian Lavrík. „Sme naozaj veľmi radi, že sa otvoril takýto 
nový úsek a že sa to takto rozbehlo, pretože každý nový úsek 
je pre nás cyklistov vítaný, napokon okres Poprad má veľmi 
dobrú cyklosieť,“ dodal zakladateľ cykloklubu Poprad Fran-
tišek Majchrovič. Jarka Hlaváčová, 

 hovorkyňa mesta Poprad

Zatraktívnenie
mestskej časti Kvetnica
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Pred viac ako dvanástimi 
rokmi vládla na Neurologic-
kom oddelení v Levoči veľ-
ká neistota ohľadom budúc-
nosti a samotnej existencie 
jednotlivých oddelení i celej 
nemocnice. To spôsobilo, že 
aj z neurológie odchádzali 
atestovaní lekári a situácia 
sa stabilizovala až zmenou 
vlastníka VNsP Levoča, 
ktorým sa stala spoločnosť 
Agel. Sk. 

Ako si spomínate na tieto 
ťažké začiatky neurologic-
kého oddelenia? - je otázka 
pre primára MUDr. La-
dislava Gurčíka PhD, ktorý 
v tejto funkcii pracuje od 
roku 2007.

- Od roku 2007 sme zažili 
proces budovania neurolo-
gického oddelenia od zákla-
dov, pretože odišlo viacero 
kvalifikovaných zdravotných 
sestier a  hlavne kvalifiko-

Neurologické oddelenie Všeobecnej nemocnice s po-
liklinikou (VNsP) v Levoči, člen skupiny Agel, poskytu-
je už mnoho rokov komplexnú zdravotnú starostlivosť  
o neurologicky chorých pacientov. V centre nášho  záujmu 
sú pacienti z bližšieho i širšieho regiónu Spiša, ale neuro-
logické oddelenie je vyhľadávané aj pacientami z celého 
Slovenska. Dôkazom odbornosti nielen v celoslovenskom, 
ale aj v celoeurópskom meradle je získanie najvyššieho – 
diamantového ocenenia European Stroke Organisation 
Angels Award (na snímke) za I. štvrťrok 2018 za lekársku  
a ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov s akútnou ciev-
nou mozgovou príhodou (CMP). Ide o cenu, ktorá sa ude-
ľuje neurologickým oddeleniam z celej Európy na základe 
dlhodobého monitorovania kvality a  zadávania údajov  
do národných a medzinárodných registrov CMP. 

vaných lekárov do susednej 
nemocnice v Spišskej Novej 
Vsi a ostali dvaja atestovaní 
lekári a traja neatestovaní,  
z ktorých bol jeden internis-
ta na dlhodobej cirkulácii. 
Bolo to v čase veľkej neistoty 
a prilákať mladých lekárov  
a zdravotné sestry bolo 
takmer nemožné. Pokračo-
vali sme v systematickej poc-
tivej práci s pacientmi, popri-
tom publikovali v odborných 
časopisoch, aktívne sa zú-
častňovali odborných pod-
ujatí, vzdelávali sa doma aj  
v zahraničí a postupne sa roz-
rastal náš tím. V súčasnosti 
ho tvorí 15 lekárov (z toho  
5  na materskej dovolenke), 
28 sestier a 17 členov pomoc-
ného zdravotného personálu

Akými zmenami po sta-
bilizovaní situácie prešlo 
vaše oddelenie v nasledujú-
cich rokoch?  

- Dôležitým krokom bo-
lo sťahovanie do nových 
priestorov bývalej slobodár-
ne, ktorá bola kompletne 
zrekonštruovaná za vedenia 
Mgr. Miroslava Jašku MPH 
pre potreby nášho oddelenia 
a v lete roku 2013 nám bola 
odovzdaná do užívania. Po-
stupne sme modernizovali 

aj prístrojové vybavenie, 
zavádzali nové diagnostické 
a terapeutické metódy do 
praxe, napríklad motorické  
evokované potenciály, trans- 
kraniálny Doppler monito-
ring, single fibre EMG vy-
šetrenie, ozonoterapia či rá-
diofrekvenčná termoablácia 
pri fazetových syndrómoch.

S ktorými najčastejšími 
neurologickými ochore-
niami vás v súčasnosti vy-
hľadávajú pacienti a aká je 
vaša spolupráca s ostatný-
mi oddeleniami nemocni-
ce? 

- V súčasnosti nás vyhľa-
dávajú pacienti zo širokého 
aj blízkeho okolia s cerebro-
vaskulárnymi ochoreniami, 
neuromuskulárnymi ocho- 
reniami, demenciami, epi-
lepsiou, parkinsonskými 
syndrómami, mimovoľnými 
pohybmi, ochoreniami chrb-
tice, migrénou, roztrúse-
nou sklerózou a inými neu- 
rologickými chorobami. 

Vykonávame širokú škálu 
diagnostických a terapeu-
tických metód vrátane naj-
modernejších, našim pa-
cientom poskytujeme počas 
hospitalizácie v spolupráci 
s FRO oddelením pod ve-
dením primárky MUDr. 
Ingrid Dzurňákovej MBA 
aj možnosť rehabilitačných 
procedúr. Veľmi úzko a in-
tenzívne spolupracujeme aj 
s CT pracoviskom pod vede-
ním primárky MUDr. Ele-
ny Loumovej pri realizácii 
početných diagnostických 
a terapeutických výkonov. 
Dlhodobo a úspešne spo-
lupracujeme aj s Centrom 
pre neuromuskulárne ocho-
renia v Bratislave, s Neuro-
chirurgickou klinikou UN 
v Košiciach, Neurologickou 

klinikou UN v Košiciach  
a s pracoviskom intervenč-
nej rádiológie v Košiciach. 

Keďže sa ako lekár venu-
jete neurológii už takmer 
tridsať rokov, akým sme-
rom sa vyvíjajú neurolo-
gické diagnózy a ako viete 
dnes pomôcť pacientom 
oproti minulosti? Posúva 
sa aj spodná hranica veku 
tých, ktorí trpia neurolo-
gickými ochoreniami?

- Vedomosti sa posúvajú 
dopredu vo všetkých ob-
lastiach, nevynímajúc ani 
oblasť mozgu, miechy a pe-
riférnych nervov. Nechceme 
byť pozadu a podieľame sa 
tiež na tomto trende  publi-
káciami o moderných diag-
nostických, terapeutických 
metódach alebo zaujímavých 
kazuistikách z našej praxe  
v odborných neurologických 
časopisoch alebo na odbor-
ných slovenských aj česko-
slovenských konferenciách.  
A keďže populácia starne  
a posúva vekovú hranicu po-
stupne nahor, narastá aj po-
čet vekovo viazaných ocho-
rení, z ktorých je mnoho 
neurologických. Nesmieme 
však zabúdať ani na neuro-
logické civilizačné choroby 
či ochorenia chrbtice násled-
kom nesprávneho životného 
štýlu, ktoré nás v súčasnosti 
plne zamestnávajú.

Ďakujeme za rozhovor.
Ľ. Rešovská

Neurologické oddelenie v Levoči využíva najmodernejšie metódy vyšetrení
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU V LEVOCI

Medzi ocenenými jed-
notlivcami boli Kristiána 
Fabišíková, vyznamenaná 
za dlhoročnú, zodpovednú 
prácu v prospech pacientov 
a  za odovzdávanie pracov-
ných skúseností a vedomostí 
mladším kolegyniam. Mag-
daléna Jarabová a Alžbeta 
Lisoňová získali ocenenia 
za zodpovednú a  svedomi-
tú prácu sestry, za ľudský, 
obetavý a  tolerantný prístup 
k  pacientom počas dlhých 
rokov v zdravotníckej praxi. 

Adriana Brnová si pre-
vzala ocenenie Biele srdce 
z  rúk Prezidentky Regionál-
nej komory sestier a pôrod-
ných asistentiek Mgr. Marce-
ly Prílohovej. 

,,Získať Biele srdce je pre 
mňa veľká česť a  pocta, nes-
mierne si to vážim. Beriem 
to ako ocenenie nielen mojej 
osoby, ale aj celého nášho ko-
lektívu. Zároveň je to aj dar-

Levočská nemocnica ocenila výnimočné zdravotníčky
Všeobecná nemocnica s  poliklinikou Levoča si uctila 

v utorok 4. júna štyri výnimočné sestry, čerstvé držiteľky 
titulu Biele srdce a pripomenula si význam ich poslania 
pre celú spoločnosť.

ček k  mojim dnešným naro-
deninám,“ povedala  Adriana 
Brnová.

,,Ocenenie si Adriana Br-
nová určite zaslúži  za svoju 
precíznosť a  trpezlivosť. Stať 
sa sestrou bola pre ňu výzva 
a  sen, pretože chcela pomá-
hať chorým deťom, byť im 
oporou a  tieto priania sa jej 
splnili. Patrí medzi vynika-
júce a  obetavé sestry našej 
nemocnice a  srdečne jej bla-
hoželáme,“ povedala PhDr. 
Beáta Ružbacká, MPH, ná-
mestníčka pre ošetrovateľskú 
starostlivosť.

Medzi výnimočné zdra-
votníčky z levočskej nemoc-
nice sa zaradili i Mgr. Ľubica 
Klímová a Margita Mihálo-
vá. Tie sa zúčastnili okres-
nej súťaže Žena roka a boli 
ocenené v Mestskom divadle  
v Levoči.

Mgr. Ľubica Klímová je  
v regióne známa svojim ľud-

ským, tolerantným a trpezli-
vým prístupom k pacientom 
s  mentálnym postihnutím 
a zasadzuje sa o ich edukač-
nú činnosť. Svoje aktivity re-
alizuje taktiež v miestnej or-
ganizácii Matice slovenskej  
v Levoči. 

Margita Mihálová je vzo-
rom pre kolegyne a  širokú 
verejnosť vďaka 40 ročnej 
obetavej práci v zdravotníc-
tve v odbore masér.

,,Tešíme sa, že v  našej ne-
mocnici pracujú takéto skvelé 
sestry. Za svoju prácu a  prí-
nos pre odbor ošetrovateľ-
stvo si zaslúžia poďakovanie 
a  preto raz ročne slávnostne 
oceňujeme tie najlepšie z naj-
lepších,“ dodala PhDr. Beáta 
Ružbacká, MPH.  

Levočská nemocnica počas 
udeľovania ocenení a  sláv-
nostného sesterského se-
minára vyhlásila i najlepšiu 
posterovú prezentáciu. Tú 
vyberali zamestnanci pros-
tredníctvom internetového 
hlasovania, do ktorého sa za-
pojilo 254 zamestnancov. 

,,Sestry z  jednotlivých od-
delení pripravili postery na 
tému zdravie, prevencia 
a  zdravý životný štýl. Naj-
lepšiu posterovú prezentáciu 
pripravili autorky z  psychiat-
rického oddelenia s  názvom 
Dáma v  čiernom ,,depresia“ 
o  čom rozhodli zamestnanci 
svojim hlasovaním. Poste-
rom chceli priblížiť ochorenie 
depresia, poukázať na typické 
depresívne prejavy a podnety 
vzniku chorobného stavu. Po-
ukázali na depresiu ako ak- 
tuálny problém celej spoloč-
nosti alebo takpovediac civi-
lizačnú chorobu,“ doplnila 
PhDr. Beáta Ružbacká, MPH. 

Autorky posterovej prezen-
tácie Bc. Katarína Šoltýsová 
a Tatiana Kordiaková upo-
zorňujú na dôležité zásady 
zdravého životného štýlu, na 
ktoré by naša populácia ne-
mala zabúdať a taktiež o nich 
hovoriť a zároveň poukazujú 
na najefektívnejšie spôsoby 
predchádzania depresie.

Mgr. Iveta Chreneková,
tlačová hovorkyňa

Kristiána Fabišíková, ocenená za dlhoročnú, zodpovednú 
prácu a odovzdávanie skúsenosti.

Alžbeta Lisoňová, ocenená za dlhoročnú, svedomitú prá-
cu, ľudský a obetavý prístup.

Adriane Brnovej patrí ocenenie Biele srdce z rúk prezi-
dentky Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Vedenie Všeobecnej nemocnice s poliklinikou v Levoči 
ocenila aj výnimočné sestry za dlhoročnú prácu.

ˇ
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Aktuálne
z obce HÔRKA

Slávnostný ceremoniál so 
sľubom športovcov, olympij-
skou hymnou a olympijským 
ohňom deti naladil na súťa-
ženie v duchu fair play a do-
spelým sa pri pohľade na  to 
obrovské nadšenie tisli do očí  
slzy. Radosť z pohybu a úspe-
chu bola prenáramná a  traja 
najúspešnejší športovci boli 
nominovaní do reprezentácie 
MŠ na IV. ročník „medzi-
národnej“ Hôrkolympiády 
v utorok 4. Júna 2019. Všetci 
dúfali, že putovný hôrkolym-
pijský pohár ostane v  našej 
materskej škole...

Na školskej Hôrkolympiáde si deti schuti zašportovali
Prvé júnové dni patria v Materskej škole v Hôrke už tra-
dične športu. V duchu základnej olympijskej myšlienky 
„šport je hra“ deti z materskej školy aj tento rok športo-
vali a súťažili na školskej Hôrkolympiáde v behu, skoku 
a hode loptičkou v pondelok 3. júna 2019. 

IV. ročníka Hôrkolympi-
ády sa zúčastnilo osem ma-
terských škôl: MŠ Liptovská 
Teplička, MŠ Vikartovce, MŠ 
Kravany, MŠ Spišské Bystré, 
MŠ Gánovce, MŠ Hozelec, 
EMŠ Švábovce a domáca MŠ 
Hôrka. Našu materskú školu 
reprezentovali  Oliver Dávid, 
Félix Harendarčík a  Martin 
Ďurina.  

IV. ročník Hôrkolympiády 
otvorila vedúca Školského 
úradu Veľký Slavkov Mgr. 
Alena Madzinová. Všetci 
športovci sa snažili zo všet-
kých síl, podávali skvelé vý-
kony a  tlieskali aj výkonom 
svojich súperov. Tohtoroč-
ným víťazom a  držiteľom 
putovného pohára sa na naj-
bližší rok sa stala MŠ Spiš-
ské Bystré, druhú priečku 
obsadila MŠ Hozelec a tretie 
miesto patrilo domácim – 
MŠ Hôrka. 

Veľkú udalosť výdatne 
podporili rodičia, starí ro-
dičia a ďalší priaznivci ma-
terskej školy, ktorí pomáhali 
pri príprave športovísk, pri 

rozhodovaní, občerstvení či 
oceňovaní malých športov-
cov. V  mene všetkých detí  
ďakujem pani učiteľkám, ku-
chárkam, rodičom a všetkým 
pomocníkom za nádhernú 

akciu s  veľkým posolstvom 
o  radosti z  pohybu,   priateľ-
stve, čestnosti, vzájomnom 
rešpekte a úcte. 

Mgr. Beata Machová,  
riaditeľka MŠ Hôrka

Dňa 20. júna 2019 sa v zasadačke Obecného úradu v Hôrke 
konalo slávnostné uvítanie detí do života. Malých občanov 
a ich rodičov slávnostne privítala starostka obce Hôrka Ing. 
Helena Mihalčinová. Rodičom zaželala veľa úspechov pri vý-
chove svojich detí, aby deťom vytvorili šťastný domov a boli 
im dobrými a trpezlivými rodičmi. Rodičia novonarodených 
detí boli po zapísaní sa do pamätnej knihy obce obdarovaní 
malým darom a  kvietkom. Slávnostne bolo privítaných 22 
malých občanov. Úvodom slávnostného aktu sa predstavili 
so svojím pásmom deti zo Základnej školy v Hôrke pod ve-
dením Mgr. Zuzany Lazorovej.

Materskú školu v  Hôrke 
opustí 20 detí, ktoré po lete 
zasadnú do školských lavíc, 
väčšina z  nich so svojimi 
kamarátmi v Základnej ško-
le v  Hôrke. Hostia, medzi 
ktorými okrem rodičov, sta-

Rozlúčka so škôlkárikmi, v septembri ich čaká škola
V stredu 19. júna 2019 popoludní sa  Kultúrnym domom  
v Hôrke rozliehali krásne hlasy budúcich prvákov – dovi-
denia, milá škôlka, my už nie sme malí...

rých rodičov, priateľov, boli 
aj pani starostka a  budúca 
pani riaditeľka ZŠ si pri do-
jímavom programe detí utie-
rali slzy a pani učiteľky tiež. 
Každej z  nich prebehli pred 
očami obrazy spred pár ro-

kov, kedy prišli do materskej 
školy malinké deti a  zrazu 
sa na pódium hrdo postavili 
krásni, sebavedomí, múdri 
a  talentovaní budúci prváci. 
V  talároch a  bakalárskych 
čiapkach. S úsmevom a oča-
kávaním v očiach. 

Deti spolu s rodičmi a pani 
učiteľkami v  materskej škole 

odviedli poriadny kus prá-
ce, veľa sa toho naučili a pri-
pravili sa nielen na vstup do 
prvej triedy, ale aj do života. 
S  výbavou dobrého citlivého 
človeka, ktorý sa rád učí, má 
rád svoju krajinu a  stará sa 
o  ňu. Prajme deťom veľa ra-
dosti z učenia a nám všetkým 
vďaka nim radostný život.

Slávnostné uvítanie detí do života

Ešte stále beháme...
Už dvadsiaty druhýkrát 

prvá júnová sobota patrila 
Starostovskej desiatke. V  ro-
ku 1995 siedmi nadšenci behu 
založili bežecký oddiel pri TJ 
Baník Hôrka. Jeho členovia 
sa zúčastňovali rôznych be-
žeckých podujatí. Absolvovali 
behy na stredné a dlhé trate, 

V  prvom ročníku sa zú-
častnilo 35 pretekárov. Zví-
ťazil p. Župa, ktorý dosiahol 
rekord trate 34:24:33. Dobré 
meno pretekov v Hôrke pre-
siahlo aj hranice našej vlasti. 
Dôkazom toho sú zúčastne-
ní bežci z  Poľska, Maďarska  
a Českej republiky. 

V 3. ročníku bol prekonaný 
rekord trate Poliakom Žig- 
mundom Liznickým 32:26 

polmaratóny a  maratóny. 
V  snahe podchytiť mladšiu 
generáciu a  nadchnúť ju pre 
šport, rozhodli sa usporiadať 
bežecké  preteky v obci Hôrka 
pri Poprade. Podporu získali 
aj u starostu obce Karola Leva 
Irrganga. A tak sa v roku 1996 
zrodila Starostovská desiatka.

:01. V roku 2005 sa pretekov 
zúčastnilo 75 bežcov. Medzi 
účastníkmi boli aj Jana Ja-
nečková z  Bardejova, Jozef 
Dubaššák z  Popradu, Štefan 
Summerling zo Spišskej No-
vej Vsi. Bežec Miroslav Van-
ko, reprezentant SR, utvoril 
v  roku 2009 nový rekord na 
10 km s časom 31:42:04, kto-
rý nebol doposiaľ prekonaný. 
 Pokračovanie na 20. strane
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V ostatnom období vy-
volali nekvalitné dovozové 
mäsa v našej spoločnos-
ti značnú nevôľu. Koľko 
kontrol dovezeného mäsa 
vykonali vaši inšpektori vo 
vašej spádovej oblasti  od 
začiatku roka a s akými vý-
sledkami?

Príjemcovia v miestach 
určenia zásielok produktov 
živočíšneho pôvodu z iných 
členských krajín sú povinní 
nahlásiť príslušnej regionál-
nej veterinárnej a potravino-
vej správe prostredníctvom 
elektronického systému štát-
nej veterinárnej a potravi-
novej správy príchod zásiel-
ky produktov živočíšneho 
pôvodu, miesto jej určenia, 
krajinu pôvodu zásielky, 
druh zásielky a jej množstvo. 
Na základe týchto hlásení 
RVPS Poprad prostredníc-
tvom svojich inšpektorov 
vykonáva kontroly bezpeč-
nosti čerstvého, chladeného 
a zmrazeného hovädzieho, 
bravčového a hydinového 
mäsa so zameraním na ich 
označovanie, senzorické 
vlastnosti, mikrobiologic-
ké ukazovatele a stanove-
nie reziduí veterinárnych 
liekov. Inšpektori vykonali 
od začiatku roka 85 kontrol  
v miestach určenia s hore-
uvedenými zameraniami.  
V rámci inšpekcií bo-
li odobraté úradné vzorky  
v počte 19, ktoré vyhove-
li sledovaným analytom, 2 
vzorky nevyhoveli označe-
niu. Nedostatky v označení 
boli odstránené a príjemca 
zásielok zjednal nápravu. 
Okrem úradného odberu 
vzoriek sa vykonávajú aj 
kontroly dokumentov spre-
vádzajúcich živočíšne pro-
dukty za účelom vysledova-
teľnosti potravín. 

Ako je známe, najmä v 
prihraničných regiónoch sa 
neraz mäsá predávajú z po-
jazdných predajní vo viace-

Kvalita potravín, najmä tých dovozových, sa v ostatnej 
dobe stala centrom záujmu nielen na Slovensku, ale aj v 
ďalších nových štátoch Európskej únie, ba i v samotnej 
únii. Dvojaká kvalita potravín nás rozčuľuje aj preto, že 
cenovo sú nekvalitnejšie výrobky, predávané u nás ešte 
drahšie, ako originály, predávané v starých štátoch únie. 
Keďže na pultoch obchodných reťazcov, najmä zahranič-
ných, prevládajú aj zahraničné výrobky,  navštítili sme 
Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Popra-
de a jej riaditeľovi MVDr. JUDr. Ing. Petrovi Žoldošovi, 
PhD. sme položili niekoľko otázok.  

rých slovenských dedinách. 
Zachytili ste nedostatky aj v 
tejto sfére takpovediac po-
domového predaja?

Podomový  a ambulantný 
predaj pri cestách je zakáza-
ný. Predaj potravín je  v ob-
ciach  možný len na trhových 
miestach .Obec všeobecne 
záväzným nariadením upra-
vuje predaj výrobkov a po-
skytovanie služieb . Pri vy-
dávaní trhových poriadkov 
spolupracuje s RVPS a má 
povinnosť vopred nahlásiť 
predaj potravín na trhových 
miestach príslušnej RVPS. 

V rámci akčného progra-
mu MP a RV a ŠVPS SR  
inšpektori RVPS Poprad  
v spolupráci s Policajným 
zborom Slovenskej republiky 
a Colnou správou Sloven-
skej republiky vykonávajú 
kontroly prepravy potravín 
na cestách. Za minulý rok 
a prvú polovicu tohto roka 
bolo prekontrolovaných 220 
prepravných vozidiel , nedo-
statky boli zistené pri nedo-
držaní chladiaceho reťazca 
počas prepravy, neoznačené 
potraviny v slovenskom ja-
zyku, absencia sprievodných 
dokladov. Za zistené nedo-
statky boli prepravcom ulo-
žené blokové pokuty, resp. 
bolo začaté správne konanie. 

Neraz sa stáva, že človek 
si kúpi napríklad bravčo-
vé mäso, ale urobiť z neho 
mäkučký, chutný rezeň sa 
jednoducho nedá. Vždy 
vám na tamieri skončí akási 
tvrdá „hužva“, ktorú nechce 
prerezať ani ostrý nôž. Čím 
sú vlastne kŕmené tieto 
ošípané, že sú pomaly ne-
jedlé a pritom ceny hovoria  
o tom, že by malo ísť o pr-
votriedne mäso?  Naozaj je 
v tejto oblasti všetko v po-
riadku?

Potravinová sebestačnosť 
Slovenska sa pohybuje okolo 
37 %. Zvyšnú časť potravín 
je nutné dovážať zo zahra-

ničnej produkcie. Dovoz 
potravín je podrobený prís-
nym kritériam s dôrazom 
na zdravotnú bezpečnosť 
dovážaných potravín. Spô-
sob chovu, kŕmenia hospo-
dárskych zvierat zahranič-
ných producentov nie je pod 
vplyvom štátnych orgánov 
SR . V zásade doporučujeme 
spotrebiteľom informovať 
sa o pôvode mäsa uvádza-
ného na trh a rozhodnúť sa 
pre výrobky vyprodukované 
na Slovensku a tak podporiť 
slovenskú produkciu v smere 
zvyšovania podielu sloven-
ských výrobkov na domá-
com trhu. 

Mám pocit, že výrobco-
via a predajcovia nás nútia 
začať chovať ošípané opäť 
doma a na druhej strane 
nás štát, ale aj EÚ, „bom-
barduje“ povinným nahla-
sovaním doma chovaných 
ošípaných? Veď tradičná 
zabíjačka k Slovensku jed-
noducho patrí...

Produkty z domácej  zabí-
jačky sú určené výlučne pre 
súkromnú spotrebu chova-
teľa a jemu blízkych osôb, 
nesmú sa uvádzať na trh za 
účelom predaja pre koneč-
ného spotrebiteľa a usmr-
covanie zvierat sa vykonáva  
v priestoroch domácnosti 
chovateľa. Zabíjanie hospo-
dárskych zvierat je potrebné 
nahlásiť RVPS aspoň jeden 
pracovný deň vopred, musia 
byť dodržané požiadavky na 
ochranu zvierat v čase zabí-
jania , neškodné odstránenie 
živočíšnych vedľajších pro-
duktov. RVPS monitorujú 
domáce zabíjačky ošípaných 
na trichinelózu a kontrolu 
transmisívnych spongiform-
ných encefalopatií. Postup 
je usmernený podľa pôvo-
du a veku zvieraťa  regiónu  
s kontrolovaným a neurče-
ným rizikom BSE. Monito-
rovanie ošípaných na trichi-
nelózu sa vykonáva podľa 
výskytu rizika u vnímavých 
voľne žijúcich zvierat.

Nahlasovanie domácich 
zabíjačiek a registrácia cho-
vov s jednou ošípanou na 
domácu spotrebu sa zavied-
la za účelom ochrany spot-
rebiteľa pred prenosnými 
ochoreniami z potravín na 
človeka po konzumácií ne-
bezpečných potravín . Pre-
dovšetkým evidencia chovu 

ošípaných je jedno z preven-
tívných opatrení v súvislosti 
s výskytom vysoko infekč-
ného ochorenia Afrického 
moru ošípaných, ktorý je na 
značnom vzostupe v okoli-
tých európskych krajinách.

Keď už hovoríme o mäse 
a mäsových výrobkoch... V 
obchodoch máme desiat-
ky rôznych klobás, salám, 
šuniek, s množstvom rôz-
nych názvov, ale väčšina z 
nich chutí úplne rovnako. 
Keď si človek niekedy kúpil 
Tatranskú salámu, presne 
vedel čo si kupuje. Dnes si 
kúpite Tatranskú salámu 
a neviete, či sa predavač-
ka nepomýlila a nepredala 
nám niečo celkom iné...

Jedným zo základných 
cieľov potravinového práva 
je snaha o vysokú úroveň 
ochrany ľudského života a 
zdravia. Každý výrobca po-
travín musí mať vypracova-
ný vlastný vnútorný systém, 
ktorý zabezpečí, aby celý 
technologický proces od 
získavania zložiek potravín 
až po balenie, skladovanie, 
prepravu a uvádzanie potra-
vín do obehu sa vykonával 
hygienicky vyhovujúcim 
spôsobom, identifikuje kaž-
dé miesto v technologickom 
procese, ktoré by negatívne 
ovplyvňovalo zdravotnú ne-
škodnosť a kvalitu. Zabezpe-
čenie zdravotnej bezpečnosti 
potravín je prvoradou úlo-
hou veterinárnej a potravi-
novej správy. Nie sú určené 
presné normy (bývalé STN), 
receptúry, senzorické vlast-
nosti mäsových výrobkov. 
Výrobca sa riadi trhovo pod-
ľa dopytu, takže spotrebiteľ 
nepriamo určuje výrobný 
sortiment.    

Vašou úlohou je aj kon-
trola potravín rastlinného 
pôvodu vrátane čerstvého 
ovocia, zeleniny, zemiakov 
a ostatných poľnohospo-
dárskych produktov. Koľko 
takýchto kontrol ste vyko-
nali a čo vám prezradili?

Kontrola potravín čerstvé-
ho ovocia a zeleniny sa vyko-
náva podľa dvoch zákonov 
a  to podľa zákona NR SR č. 
152/1995 Z. z. o potravinách 
v  znení neskorších predpi-
sov, v zmysle ktorého sa rieši 
bezpečnosť potravín, teda 
posudzuje sa len nevhod-
nosť na ľudskú spotrebu ako 
napríklad hnilobu, či pleseň. 
Uvedené kontroly sa reali-
zujú pri každej plánovanej 
kontrole. 

Druhým zákonom je zá-
kon č. 491/2001 Z. z. o  or-
ganizovaní trhu s  vybraný-
mi poľnohospodárskymi 
výrobkami v  znení neskor-
ších predpisov, ktorý okrem 
iného zastrešuje aj kontro-
ly kvality čerstvého ovocia 
a  zeleniny. Predajná kvalita 
týchto tovarov sa hodnotí na 
obchodné normy zakotvené 
v  príslušnej európskej legis-
latíve a  tie sú záväzné pre 
všetky členské štáty európ-
skej únie. 

V roku 2018 bolo vykona-
ných 30 kontrol obchodnej 
kvality ovocia a zeleniny. 
Najčastejšie nedostatky boli 
zistené v  čerstvosti ovocia 
a zeleniny ako ponúkanie na 
predaj tovaru so zavädnutý-
mi konzumnými časťami so 
silnou dehydratáciou, v  ce-
listvosti predávaných plodín, 
kedy boli predávané plody 
poškodené otlačeniami zasa-
hujúcimi do dužiny s vyteka-
júcou šťavou a v zdravotnom 
stave ovocia a  zeleniny, kde 
na predajnom mieste bo-
li umiestňované potraviny 
napadnuté hnilobou a  s  vý-
skytom plesne. Nedostatky 
boli zistené aj v  informač-
ných náležitostiach v  ma-
loobchodnej fáze, kde boli 
uvedené nesprávne údaje 
uvádzajúce krajinu pôvodu, 
prípadne triedu kvality pro-
duktov.   Zistené nedostatky 
boli riešené opatreniami na 
mieste a  uložením pokút 
v správnom konaní.

Mnohí ľudia vyslovene 

Kvalita potravín z pohľadu inšpektorov Regionálnej a potravinovej správy
prestali jesť dovozové ovo-
cie a zeleninu s tým, že tie-
to výroky obsahujú priveľa 
chémie a okrem toho, že sa 
podobajú napríklad na pa-
radajky, papriku, či mrkvu, 
ale s menovanou zeleninou 
nemajú toho veľa spoločné-
ho. Čím to je, že paradajka 
dnes už nechutí ako para-
dajka, paprika ako paprika, 
mrkva ako mrkva? 

Ohľadom kontroly tzv. 
„chémie“ je potrebné spome-
núť, že ŠVPS SR vypracováva 
viacročný národný program 
kontroly reziduí v  potravi-
nách. Pre vysvetlenie: - re-
ziduá sú všetky zlúčeniny, 
ktoré sú určené na ničenie 
alebo potlačenie nežiadúcich 
mikroorganizmov, rastlín a 
živočíchov počas produk-
cie, skladovania, distribúcie 
a spracovania poľnohospo-
dárskych plodín. Veľmi často 
zostávajú tieto látky ako rezí-
duá na a v plodinách, a tým 
môžu predstavovať význam-
né zdravotné riziko pre spot-
rebiteľov. 

V rámci spomínaného 
programu každá regionálna 
a  veterinárna a potravinová 
správa podľa harmonogra-
mu na daný rok odoberá 
vzorky na laboratórnu ana-
lýzu. Odoberajú sa vzorky 
konkrétnych druhov ovocia 
a zeleniny i ďalších potravín 
a  tie sú určené Európskou 
komisiou a ŠVPS SR na zák-
lade analýzy rizika z výsled-
kov zistených v predchádza-
júcich rokoch. RVPS Poprad 
nezaznamenala nadlimitné 
hodnoty reziduí pesticídov v 
odobratých vzorkách.

Čo sa týka chuťových as-
pektov, tak väčšina tovarov 
sa k  nám dováža z  iných 
členských krajín a sú zberané 
už vo fáze obchodnej zrelos-
ti, pričom sa zohľadňuje sku-
točnosť, že ovocie a zeleniny 
počas dopravy dosiahne po-
žadovaný stupeň konzumnej 
zrelosti. 

Keďže organoleptické po-
žiadavky ako chuť a vôňa sú  
kritéria založené na subjek-
tívnych požiadavkách kon-
zumenta, samozrejme od-
hliadnuc od netypickej vône 
a  chuti, preto hlavná miera 
voľby je na spotrebiteľovi, 
či si daný tovar chce alebo 
nechce kúpiť.
 Ľudmila Rešovská
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Občasník obyvateľov obce Batizovce

Prajem vám pekný deň vá-
žení spoluobčania. V  týchto 
pár riadkoch vám priblížim 
stav rozpracovaných  záme-
rov, ktoré by sa mali realizo-
vať v tomto roku. S niektorý-
mi sme už začali. Ide o  po-
kračovanie výstavby chod-
níka na Ul. osloboditeľov  
v dĺžke cca 100 metrov a re-
alizácia asfaltového povrchu 
časti ulice Komenského. Pred 
pokládkou asfaltu je potreb-
né upraviť podložie a sklon 
vozovky s  prihliadnutím na 
odvodnenie plôch. Aj z tých-
to dôvodov nie je vhodné na 

tejto časti komunikácie klásť 
cestné obrubníky, ktoré by 
bránili odtekaniu povrcho-
vých vôd do jestvujúcich ka-
nálov. V nasledujúcom obdo-
bí budú ukončené zmluvne 
dohodnuté práce tréningovej 
plochy pri futbalovom ihris-
ku. Mamičky a  najmenších 
určite poteší oplotenie det-
ského ihriska od cesty z Ul. 
záhradnej. V  tomto čase sú 
ukončené elektroinštalač-
né práce v  budove bývalej 
evanjelickej školy, spolu so 
zriadením novej elektrickej 
prípojky. Všetky investičné 

zámery sa vykonávajú s pri-
hliadnutím na limitované fi-
nančné možnosti  obecného 
rozpočtu, ktoré sa snažíme 
využívať čo najefektívnejšie.   

K dlhodobým projektom 
ktoré sa budú v našej obci re-
alizovať, patrí aj snaha o vy-
budovanie optickej siete spo-
ločnosti Telekom, a. s.. Spo-
ločnosť Telekom v súčasnosti 
disponuje všetkými potreb-
nými povoleniami a rozhod-
nutiami.  Zahájenie samotnej 
výstavby priamo nadväzuje 
na kapacitné a personálne 
možnosti realizátora projek-
tu. Na základe oznámenia 
od spoločnosti Telekom je 
predpokladaný začiatok prác 
počas letných mesiacov tohto 
roka. Nakoľko tento projekt 
nerealizuje ani nefinancuje 
naša obec, nemáme možnosť 
priamo vstúpiť do rokovania 
kvôli urýchleniu výstavby. 
Optická sieť spoločnosti Te-
lekom v našej obci zabezpečí 
pre občanov možnosť využí-
vať rôzne elektronické služby 
spoločnosti Telekom vo vy-
sokej kvalite (Magio TV, In-
ternet, telefónne služby atď.). 
Za trpezlivosť pri realizácií 
projektu vám v mene svojom 
a aj v mene Telekom, a. s., vo-
pred ďakujem.

Na záver by som vás rád 
pozval na oslavy Dňa obce 
Batizovce, ktoré sa už tra-
dične budú konať poslednú 
augustovú sobotu t. j.  31. 8. 
2019 v parku pri hoteli Guľa. 
Pripravujeme bohatý kultúr-
ny a spoločenský program. 
Teším sa na stretnutie s vami. 

 JUDr. Gabriel Bodnár, 
 starosta obce

Napríklad v apríli naša 
folklórna skupina reprezen-
tovala v okresnej súťaži Vi-
diečanová habovka, ktorá sa 
konala vo Svite. Medzi inštru-
mentalistami si prvé miesto 
a  postup na krajskú súťaž 
vybojoval Miroslav Riša v hre 
na fujare. V sólovom speve sa 
nestratila Mgr. Simona Cho-
vanová, ktorá získala zlaté 
pásmo s návrhom na postup 
na krajskú súťaž. Ďalšie zlaté 
pásmo získali naši heligonká-
ri v  zložení Ninka Šoltísová, 
Janko Pastrnák, Gabko Bod-
nár, Peter Truhan a tiež po-
stúpili na krajskú súťaž, ktorá 
sa bude konať 28. septembra 

Folkloristi v plnom nasadení

V obci budujú optickú sieť

Folklórnu skupinu Batizovce za ostatné roky spoznáva čo-
raz viac obyvateľov blízkeho i ďalekého okolia. Vo svojich 
vystúpeniach prezentujú nielen zaujímavé kroje z podtat-
ranského kraja, ale aj nádherné ľudové piesne či tance.

v  Zamutove. Ženská spevác-
ka skupina získala strieborné 
pásmo. Všetkým postupujú-
cim budeme držať palce, ale 
pôjdeme ich aj osobne po-
vzbudiť.

V  apríli sme vystúpili  aj 
v  Aquaparku Gino paradise 
Bešeňová s Batizovskou svad-
bou a čepčením.

Cez Veľkonočné sviatky 
sme predviedli v hoteli Belle-
vue a v hoteli Hubert ukážky 
vyškrabávania veľkonočných 
vajíčok a  Veľkonočnej ob-
lievačky a pre TV Markíza 
ukážku predveľkonočných 
zvykov. Počas Veľkonočné-
ho pondelka chlapci v  kroji 
z folklórnej skupiny oblievali 
hostí v  Spolcentre vo Svite a 
pokračovali s  oblievačkou 
všetkých členiek FSk v obci.

Koncom apríla sme vy-
stúpili na kongrese v  hoteli 
Atrium.

1. mája sme postavili pre 
návštevníkov Aquaparku Be-
šeňová máj a zároveň sme aj 
zatancovali a zaspievali.

4. mája sa konali v spo-
lupráci s  obcou Batizovce 

folklórne slávnosti obce Ba-
tizovce za účasti 5 folklór-
nych súborov a skupín - FSk 
Štvrtočan, FS Frankovčan, Ja-
ščurečky, FSk Batizovce a FS 
Magurák. V závere programu 
vystúpila hudobná skupina 
Hrdza.

Staršie deti vystúpili na ple-
se pre klientov CSS Batizovce. 
1. júna sa traja členovia FSK 
- vedúci detských kolektívov 
zúčastnili kongresu „Metodi-
ka výučby detí vo folklórnych 
zoskupeniach“ v Žiline.

Zhruba po 20–tich rokoch 
sme boli súčasťou 43. ročníka 
Zamagurských folklórnych  
slávností v Červenom Klášto-
re, kde sme predviedli ukážku  
Batizovskej svadby.

22. júna vystúpime na nul-
tom ročníku Strážske folklór-
ne slávnosti a 29. júna sme 
prijali pozvanie na Dni obce 
Gerlachov.

Blížia sa prázdniny, na kto-
ré sa tešia hlavne školopovin-
né deti. Cez prázdniny budú 
mať staršie a  mladšie deti 
voľno.

Ďakujeme všetkým za pod-
poru a členom FSK za trpez-
livosť pri skúškach a vystúpe-
niach.

   Ľubomír Šoltís, 
 FSK Batizovce

Milí spoluobčania, ani sme 
sa nenazdali a  príjemnú, ale 
chladnú  jar, nám prekvapivo 
rýchlo vystriedalo horúce le-
to a blížiace sa vytúžené ob-
dobie oddychu a dovoleniek. 
Čoskoro zaznie naposledy 
školský zvonec a naši ško-
láci budú môcť po náročnej 
desaťmesačnej práci opustiť 
svoje školské lavice, odlo-
žiť školské tašky a tešiť sa na 
nezabudnuteľné prázdnino-
vé dobrodružstvá a  zážitky. 

Klub žien nechýbal pri žiadnej akcii
Skôr, ako si naplno začneme 
užívať krásne letné mesiace, 
dovoľte mi informovať vás 
o  niektorých úspešných ak-
ciách Klubu žien Batizovce 
v posledných mesiacoch.  

Naše žienky pripravili 
chutné koláčiky pri akciách, 
ktoré organizovala obec Bati-
zovce, folklórna skupina Bati-
zovce, DHZ Batizovce, mesto 
Svit, obce Gerlachov, Men-
gusovce, Štôla. Boli to akcie: 
Gúľaj sa vajíčko, Memoriál 

Jána Svočáka, Folklórne sláv-
nosti Batizovce, Deň detí. Ne-
zabudli sme ani na kultúrne 
podujatia mimo našej obce, 
prechádzky, krásnou podtat-
ranskou prírodou, oslavy 1. 
mája v Starom Smokovci. 

Deň matiek sme oslávili 
spolu s  pani Beátou Kele-
menovou, ktorá nám pri-
šla predstaviť svoju knihu 
„Martin s krásnymi modrý-
mi očami“, ktorú napísala na 
pamiatku svojej babičky Emy 

Straňákovej. Domov sme 
si odniesli peknú knižočku  
s venovaním autorky, bohaté 
umelecké zážitky a ešte sme 
sa dozvedeli mnohé zaujíma-
vosti.

Ďalšie zaujímavé podujatia 
a aktivity plánujeme v Klube 
žien Batizovce aj v jesenných 
mesiacoch, o ktorých vás bu-
deme včas informovať. Už 
teraz sa tešíme na naše spo-
ločné stretnutia a predovšet-
kým na stretnutia s vami. 

Ďakujeme vám za vašu 
podporu pre akcie Klubu 
žien Batizovce, ktoré by ne-
boli tak úspešné a atraktívne 
bez vašej podpory a priazne. 
Veľmi si vážime vašu anga-
žovanosť a prejavenú dôveru. 
Pevne verím, že v našej čin-
nosti budeme môcť úspešne 
pokračovať i  v  ďalších me-
siacoch  a spoločne budeme 
môcť vždy pripraviť program 
plný zaujímavých podujatí.

Prajem vám krásne, slneč-
né, horúce a na zážitky boha-
té leto.  Marta Šerfelová,

 Klub žien Batizovce
Batizovská svadba si vyslúžila potlesk aj na tohtoročných 
Zamagurských folklórnych slávnostiach v Č. Kláštore.
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Ani sme sa nenazdali 
a o chvíľu je tu koniec škol-
ského roka. V máji a júni sa 
uskutočnilo v materskej ško-
le veľa zaujímavých podujatí.

23. mája to bola regionál-
na akadémia, v ktorej sa vždy 
snažíme zobraziť nejaký 
úsek zo života našich pred-
kov. Tohtoročnou témou 
bola “Svadba na dedine“, kde 
sme hravou a  vtipnou for-
mou priblížili niektoré zvy-
ky a tradície spojené s touto 
krásnou udalosťou. 

28. mája deti boli na výle-
te v galérii „Dobrá hračka“ 

Veselé chvíľky našich najmenších
v Tatranskej Lomnici. Všetci 
sa na chvíľku premenili na 
rozprávkové bytosti, model-
ky, hasičov, šoférov, lekárov, 
hudobníkov,...Zažili tam veľa 
krásnych a veselých chvíľ.

31. mája bol v  škôlke veľ-
ký deň- oslavoval sa sviatok 
detí. Skvelú atmosféru zažili 
s  KIDSFUN-om animátor-
mi, ktorí ich preniesli do 
sveta rozprávkových bytos-
tí. Šašo Jašo s nimi triedil 
farebné guľôčky, s morskou 
pannou vyrábali mega bub-
liny, s pirátkou zdolali cestu 
za drakom a indiánka Betka 

všetkých roztancovala.
4. júna navštívil materskú 

školu ujo sokoliar. Formou 
zážitkového učenia deti spo-
znávali myšiaky, sokola, pla-
mienku driemavú, sovu pa-
tagónsku, výra skalného,.....

Pripravili sme tvorivé diel-
ne pre rodičov, deti skrášľo-
vali exteriér MŠ – zasadili 
si kvietky a  zaujímavou ak-
tivitou bol farebný týždeň 
v škôlke.

Ešte do konca júna sú 
pripravené akcie: rozlúčka  
s  predškolákmi v  materskej 
škole, s  rodičmi, s  pánom 

starostom, rozprávkový ve-
čer pre predškolákov a záve-
rečné zhrnutie formou hry: 
„Čo všetko som sa naučil.“

V  mesiaci júl je materská 
škola v prevádzke V auguste 
je prevádzka prerušená. Ako 
všetky posledné roky, tak aj 
tento rok máme naplánova-
né opravy a  rekonštrukčné 
práce. Bude sa pokračovať 
v  prácach na zatepľovaní 
a  fasáde budovy a  rekon-
štrukcií únikového schodiš-
ťa.

 Soňa Chalásová, 
 riaditeľka MŠ

Počas sezóny 2018/2019 
pôsobili v  rámci OFK Bati-
zovce tri družstvá. V  druž-
stve žiakov zbieralo viace-
ro mladých chlapcov svoje 
vôbec prvé súťažné minúty, 
ukázali ale, že máme do 
budúcna na čom stavať. So 
ziskom 19 bodov sa žiaci 
umiestnili v  tabuľke vyrov-
nanej 3. ligy na predposled-
nom 11. mieste a  stačilo im 
len pár bodov k  lepšiemu 
umiestneniu. Dorastenci po-
čas jarnej časti bojovali s po-
klesom hráčov a  hoci sa im 
výsledkovo veľmi nedarilo, 
podstatné je, že na každom 
hráčovi badať herný prog-
res. S 8 bodmi sa umiestnili 
dorastenci na 12. mieste. Po 
neúspešnej jesennej časti 
bojovalo „A“ mužstvo o  zá-
chranu v  6. OMV lige. Po 
poslednom zápase možno 
konštatovať, že naši hráči 
ukázali svoj talent a v bojoch 
o záchranu uspeli. Najväčším 
pozitívom je fakt, že sa darí 
napĺňať aj cieľ vedenia klubu, 
aby za našich mužov nastu-
povalo v  súťaži stále viac a 
viac mladých odchovancov. 
So ziskom 23 bodov sa muži 
umiestnili na 12. mieste. 

Obecný futbalový klub Batizovce

V  apríli sme pokračovali 
našimi environmentálnymi 
aktivitami. Deň Zeme patril 
upratovaniu okolia školy a se-
parácii vyzbieraného odpadu. 
Pani Martina Proháczková 
nás poučila o  problematike 
separovania a  jeho význame 
pre nás všetkých. Že to so 
separáciou myslíme všetci 
vážne, dokázali naši žiaci pri 

Jún patrí k  najhektickejším mesiacom školského roka. 
Ale ešte skôr ako sa ozve posledné školské zvonenie, by 
sme chceli bilancovať. Veď aj vysvedčenia, ktoré budú na-
ši žiaci 28. júna držať v rukách, sú bilanciou ich celoroč-
ného snaženia.

zbere papiera. Tento rok sme 
ho vyzbierali 2 661 kg. V spo-
lupráci s  firmou Curaprox 
zbierame použité zubné kef-
ky, a  v  každej triede máme 
umiestnené nádoby na trie-
denie papiera a  plastu. Naše 
aktivity vyvrcholili učením 
v prírode, aj keď počasie s na-
mi veľmi nespolupracovalo . 
Napriek chladnému počasiu 

sme zrealizovali hodiny ma-
tematiky, anglického jazyka 
i  prírodovedy v  okolí našej 
školy.

Naše ,,enviro“ snaženie 
sme zavŕšili zapojením sa 
do  dobrovoľníckeho podu-
jatia NAŠE MESTO 2019. A 
ako hlásalo heslo tohtoroč-
nej kampane ,,Mám srdce na 
správnom mieste“, ukázalo sa, 
že ešte naozaj takýchto ľudí 
okolo seba máme. Projektové 
ho riadenia  podujatia sa ujala  
Mgr. Ingrid Bernátová, ktorá 
po výjazde do Berlína s orga-
nizáciou Strom života túžila 
zrealizovať výstavbu vonkaj-
šej učebne a s pomocou dob-
rovoľníkov sa jej to podarilo. 
Veríme, že učebňu budeme 
všetci čo najčastejšie využívať 
a stane sa neoddeliteľnou sú-
časťou našej školy. Revitalizá-
cia školského areálu sa touto 
aktivitou len začína, naši žiaci 
sa môžu tešiť na ďalšie vylep-
šenia. 

Blíži sa leto, čas kúpania, 
a preto sa aj naši tretiaci zú-
častnili plaveckého kurzu. 
Žiaci zvládli základy troch 
plaveckých štýlov. Športom 

žijú aj naši hokejbalisti, kto-
rí sa držia na popredných 
priečkach hokejbalovej ligy. 
Veríme, že ich úsilie bude ko-
runované medailovým úspe-
chom. 

Pani učiteľky sa neustále 
snažia  žiakom sprostredko-
vať vedomosti trochu inak. 
Práve preto sa naši tretiaci 
a štvrtáci vybrali do Planetá-
ria v Prešove a vo vynovených 
priestoroch im pracovníci 
planetária predstavili vesmír 
trochu inak ako na hodinách 
prírodovedy. Štvráci sa jeden 
týždeň venovali zážitkovému 
učeniu a ukončili ho návšte-
vou galérie Poliankovo. Tre-
tiaci si hodiny pracovného 
vyučovania spestrili v  Tat-
ranskej galérii v  Poprade. 
Naši žiaci si svoje teoretické 
vedomosti z  dopravnej vý-
chovy overili na dopravnom 
ihrisku. Ako každý rok sa o to 
postarali pracovníci Mestskej 
polície Vysoké Tatry.  Prváci 
sa hrali na farmárov a tak by 
sme mohli pokračovať ďalej. 

Tešia nás aj úspechy na-
šich žiakov vo vedomost-
ných súťažiach, na okresnom 

kole Pytagoriády i  anglickej 
olympiáde organizovanej 
CVČ vo Svite.  

V  marci sme sa tešili na 
besedu s  autorkou detských 
kníh Gabrielou Futovou, kto-
rá sa však pre jej mimoriadnu 
zaneprázdnenosť nekonala. 
Pani učiteľka Erika Kuchá-
rová ako malé bolestné pre 
všetkých ,,čitateľmaniakov“ 
pripravila v  júni  čitateľský 
piknik spojený s  vyhodnote-
ním súťaže Čitateľmánia.  

Posledné júnové dni patria 
v  našej škole športu. Čaká 

nás Detská športová olym-
piáda v  Spiškom Bystrom, 
naša školská olympiáda, fi-
nále hokejbalovej ligy i  cvi-
čenie v  prírode. Žiaci napnú 
sily,  budú zápoliť na športo-
viskách a prekonávať samých 
seba. Presne tak ako to robili 
počas celého školského roka. 
A potom sme sa už v dobrej 
nálade a úsmevom na perách 
stretli 28. júna 2019 na sláv-
nostnom ukončení školského 
roka. 

   Mgr. Zuzana Kľocová
 riaditeľka ZŠ Batizovce

Letné prázdniny - zaslúžená odmena pre usilovných žiakov

Do ďalšej sezóny máme, 
v prípade dostatočného poč-
tu hráčov, záujem prihlásiť aj 
družstvo prípravky pre hrá-
čov narodených v roku 2009 
a mladších, preto ak máte 
doma nádejného futbalistu 
vekom spadajúceho do tejto 
kategórie, prípadne aj star-
šieho, neváhajte a kontaktuj-
te nás na čísle 0940872750. 
Rovnako si Vás dovoľuje-
me pozvať na už 42. ročník 
Mundiálu, ktorý sa uskutoč-
ní v sobotu 13. júla. 

Pri príležitosti 755. výro-
čia prvej písomnej zmienky 
o obci Batizovce zvažujeme 
oceniť občanov v  oblasti 
kultúry, športu, všeobecné-
ho prospechu obce. Návrhy 
nominácií na tieto ocenenia 
a ich zdôvodnenie nám mô-
žete zasielať na email obec@
obecbatizovce.sk do konca 
júna 2019.  Ocenenia budú 
slávnostne odovzdané dňa 
31. 8. 2019 na Dňoch obce 
Batizovce.

ANKETA

ANKETA

Tak ako v poslednom vyda-
ní novín, aj v tomto čísle vám 
chceme priblížiť naše aktivity 
v poslednom období. 

16. 3. 2019 sme pre našich 
členov zorganizovali stolno-
tenisový turnaj, na ktorom 
sa zúčastnilo 24 súťažiacich, 
ktorí si zmerali sily v rôznych 
kategóriách. Koncom marca 
sa stretli členovia DHZ v ha-
sičskej zbrojnici, aby pripra-
vili techniku na letné obdobie 
a tiež upratali a skrášlili areál 
DHZ po zimnom období.  
4. 5. 2019 sa v obci konali fol-
klórne slávnosti. Samozrej-
me, ani tu nechýbal náš zbor, 
ktorý pomáhal pri hladkom 

priebehu tejto akcie. Vybraní 
členovia zásahovej jednotky 
sa zúčastnili 11. 5. previerko-
vého cvičenia, ktoré pripra-
vili dobrovoľní hasiči zo Sp. 
Bystrého. Aj napriek nepriaz-
ni počasia sa nám v dvoch 
dňoch 14. - 15. mája podarilo 
vyzbierať 5 260 kg železného 
šrotu, ktorý zavadzal našim 
občanom. 

V nedeľu 26. 5. sa zišli mla-
dí hasiči na hasičskej súťaži 
pri ZŠ v  Batizovciach, ktorá 
je zaradená do podtatranskej 
olympiády mladých hasi-
čov. Naši chlapci a  dievčatá 
sa zhodne umiestnili na 11. 
mieste. V  rámci organizova-

nia územných súťaží sa jed-
na konala aj u nás – 9. 6., sa 
v  areáli ZŠ a  na futbalovom 
ihrisku stretli družstvá žien 
a mužov nad 35 r. a dorastu. 
Na tejto súťaži nás výborne 
reprezentovali naše ženy, kto-
ré obsadili 1. miesto a doras-
tenci s  mužmi sa umiestnili 
na druhých pozíciách. 

Marcové suché počasie sa 
tiež podpísalo v  celkových 
výjazdoch DHZ. Do konca 
marca sme evidovali 5 vý-
jazdov, z  toho väčšina bola 
k už tradičnému vypaľovaniu 
suchých porastov. 1. 4. sme 
boli povolaní KOS v Prešove 
k požiaru lesa pod obcou Tat-

ranské Zruby. 21. 4. sme zase 
pomáhali pri likvidácii lesné-
ho požiaru v  ťažko dostup-
nom lesnom teréne v katastri 
obce Kravany. Po dlhšom ob-
dobí sme si do štatistiky zapí-
sali aj pátranie po nezvestnej 
osobe - 5. 6. sa okrem členov 
DHZ zúčastnili pátrania aj 
občania Batizoviec spolu s PZ 
SR. Vďaka nasadeniu veľkého 
počtu ľudí sa našťastie táto 
akcia skončila v krátkom čase 
šťastne a hľadaná osoba bola 
bez vážnejších zranení náj-
dená. Týmto by sme sa chceli 
poďakovať všetkým zúčastne-
ným za príkladnú spoluprácu 
a pomoc.

Dobrovoľní hasiči pomáhali, hasili požiare a pátrali po nezvestnej osobe

Komisia športu a mládeže
KŠaM si v stredu 7. mája vo večerných hodinách pripra-

vila pre všetkých, čo radi súťažia a testujú svoje vedomosti, 
historicky prvý Kvíz. Zapojilo sa 8 družstiev, pre ktoré si or-
ganizátori pripravili 70 otázok z rôznych kategórií. Zvíťazilo 
družstvo AJAX a až bonusová otázka rozhodla o tom, že na 
druhom mieste sa umiestnili Nezábudky pred tretími Hudá-
kovcami. 

Deň detí pripadol tento rok na sobotu, čo využili naši 
najmenší občania, ktorí sa spolu s  rodičmi zúčastnili Cyk-
loparády. Trasa bicyklového sprievodu viedla od obecného 
úradu, okolo štrkovísk, popod Kimbiark do Mengusoviec na 
ihrisko, kde dobrovoľníci, členovia DHZ a panie animátor-
ky z Kidsfun pripravili pre deti občerstvenie, súťaže a  hry. 
Celkovo si takto spestrilo program počas dňa detí 151 ľudí, 
z ktorých bolo približne 80 detí na bicykloch. 

Komisia športu a mládeže pri OcZ Batizovce sa na Vás teší 
pri ďalších podujatiach, najbližšie vás radi privítame na Súťa-
ži o najlepšie batizovské pirohy, ktorá sa bude konať v sobotu 
20. júla.
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V  sobotu 31. 8. 2019 sa uskutoční už 26. 
ročník Horského krosu Gerlach - 8 400 met-
rov dlhý beh do vrchu z Gerlachova cez Velic-
kú dolinu k Horskému hotelu Sliezsky dom, 
ktorý bude zároveň aj 8. kolom Slovenského 
pohára v behu do vrchu. Aj tento rok sa mô-
žete prihlásiť a zmerať si sily aj na kratšej trati 
z Gerlachova do Tatranskej Polianky v dĺžke 3 

650 metrov pre všetky kategórie (od starších 
žiakov až po veteránov). Pre žiacke kategórie 
je pripravená  2 250m dlhá trať z Gerlachova 
k Hotelu Hubert. Samozrejme, organizátori 
myslia aj na najmenšie deti, ktoré absolvujú 
okruh po uliciach obce Gerlachov. Všetky 
podrobné informácie a registračný formulár 
nájdete na https://horskykrosgerlach.sk/

Pozývame na Horský kros Gerlach

Vážení občania, 
ani sme sa nenazdali a má-

me tu leto. Dovoľte mi pri-
blížiť, čo sa nám za posledné 
mesiace podarilo urobiť a na 
čom pracujeme. Podarilo sa 
nám zrealizovať časť projek-
tu na rozšírenie kanalizácie. 
Keďže sme z  envirofon-
du dostali na tento projekt 
100  000 eur, tak sme vybu-
dovali jednu časť kanalizácie. 
Nakoľko spádové pomery 
nedovoľujú riešiť gravitač-
né odkanalizovanie daného 
územia, musela sa v  tejto 
časti vybudovať tlaková ka-
nalizácia, ktorá bude ústiť do 
kanalizácie na Hlavnej ulici. 
Z dôvodu, že na celú kanali-
záciu sme nedostali celú po-
žadovanú sumu, tak už teraz 
pripravujeme nový projekt 
a novú žiadosť o dotáciu, aby 
sa nám podarilo odkanalizo-
vať rodinné domy na Lúčnej 
ulici, ktoré sa nemôžu pripo-

Čím žije naša obec v tomto roku?
jiť na obecnú kanalizáciu.   

V septembri začneme s re-
konštrukciu hasičskej zbroj-
nice, na ktorú sme z dotácie 
ministerstva vnútra dosta-
li 30  000 eur. Pôjde najmä 
o  rekonštrukciu vnútorných 
priestorov, aby sme dokáza-
li parkovať obidve hasičské 
autá v  priestoroch zbrojni-
ce. Vymenia sa zvyšné okná 
a  dvere a vybuduje sa nové 
schodisko v  zadnej časti. 
Financie nám nebudú po-
stačovať na celú rekonštruk-
ciu, tak budeme postupne 
rekonštruovať aj z  vlastných 
zdrojov a samozrejme, bude-
me hľadať aj ďalšie finančné 
zdroje z dotácií. 

Z  vlastných zdrojov sa 
nám podarilo zrealizovať 
vnútorné priestory obecné-
ho úradu. Ide o vybudovanie 
WC, opravu priestorov cho-
dieb, schodiska a  priestorov 
bývalej čitárne. Chceli sme 

vybudovať nové garáže vedľa 
budovy obecného úradu, ale 
tento rok to už nestihneme 
z  dôvodu čiastkovej zmeny 
územného plánu.  Samozrej-
me, pripravujeme a  sleduje-
me množstvo výziev, ktoré 
by boli pre našu obec vhod-
né.

Stále nás trápia aj tie opa-
kujúce sa problémy s  tvor-
bou divokých skládok 
a  separovaným odpadom. 
Neustále sa snažíme pou-
kazovať na tento problém, 
ktorý zaťažuje nielen obecný 
rozpočet a  tým aj nás obča-
nov, ale ovplyvňuje aj kva-
litu životného prostredia. 
Nenastala žiadna náprava 
v  hniezdach separovaného 
odpadu (stále sa tam nachá-
dza odpad, ktorý do daných 
nádob nepatrí) a  tým bu-
deme musieť pristúpiť len 
k  vrecovému systému zberu 
odpadu, ktorý má štatisticky 

väčšiu úspešnosť a  účinnosť 
kvality vyseparovania odpa-
du. Riešime neustály prob-
lém s voľným pohybom psov, 
a  preto budeme musieť pri-
stúpiť k ich odchytu. Aj touto 
cestou apelujeme na obča-
nov, že voľný pohyb psov  
v obci zakazuje VZN č. 
2/2007 O podmienkach dr-
žania a chove psov v obci 
Gerlachov. Za porušenie 
tohto zákona môže byť ma-
jiteľovi psa uložená pokuta 
od 16,50 € do165,50 €. Záro-
veň pripomíname majiteľom 
psov povinnosť nahlásiť kaž-
dého nadobudnutého psa. 

Na záver vám chcem v mo-
jom mene, v mene poslancov 
a  zamestnancov obecného 
úradu popriať krásne preži-
tie leta a dovoleniek, aby sme 
všetci nabrali silu a pozitívnu 
energiu v  tejto uponáhľanej 
dobe.  Ján Hroboň, 

starosta obce

Jednou z pomerne náročných investičných akcií v našej ob-
ci bola rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úra-
du (na snímkach vpravo). Po ich dobudovaní sa zamest-
nanci, ale určite aj naši občania, budú v nich cítiť lepšie. 

Náročnou tohtoročnou akciou bolo vybudovanie časti ka-
nalizácie v našej obci.

Na stránke obce Gerlachov 
sme pripravili virtuálnu pre-
hliadku zaujímavých miest.

Nafotili sme Evanjelický 
kostol z  roku 1800, Gerla-
chovská izba, zvyšky rano-
gotického kostola z  13.  sto-
ročia, cintorín padlých voja-
kov, Kamenný most, obecný 
úrad a materskú školu. Tieto 
miesta sú tak jedinečné, že 
stojí zato aby boli verejnos-
ti detailnejšie priblížené. 
Pomocou tejto prehliadky 
si budú môcť návštevníci 
webovej stránky prezrieť 
jednotlivé zaujímavé miesta 
v našej malebnej obci. Mož-
no aj takýmto spôsobom do-
kážeme prilákať turistov nie 
len na krásnu prírodu s krás-
nymi výhľadmi na Vysoké 
Tatry, ale aby si pri návšteve 
obce pozreli aj tieto zaujíma-
vé miesta, na ktoré sme pat-
ričné hrdí. 

Prehliadka obce
v mapách Google
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TATRANSKÉ KULTÚRNE LETO
JÚL 2019

2.7.2019 (utorok)
18:00 Nový Smokovec – Kostol sv. Petra a Pavla

 – koncert miešaného AKADEMICKÝ ZBOR
speváckeho zboru z Wroclavi (PL)

12.7.2019 (piatok)
18:00 Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.

 - koncert 20-členného TEREZA A JEJ DETI
sláčikového orchestra

5.7.2019 (piatok)
21:15 Tatranská Lomnica - mestský park
Film , FR, 2017, 90 min. MADAM SLÚŽKA

13.7.2019 (sobota)
14:00 Tatranská Lomnica - mestský park

 – koncert retro kapely SESTRY HAVELKOVE
z Prahy (CZ)

2.7.2019 (utorok)
19:00 Tatranská Lomnica – hotel Titris

 – koncert 40-členného symfonického POLYFONIA
orchestra z Ľvova (UA)

5.7.2019 (piatok)
15:00 Tatranská Lomnica – mestský park

 – koncert mladých SÚBOR BICÍCH NÁSTROJOV
bubeníkov z Legnice (PL)

26.7.2019 (piatok)
19:00 Tatranská Lomnica - futbalový areál

 – koncert známej bratislavskej kapely HEX

28.7.2019 (nedeľa)
19:30 Tatranská Lomnica – terasa hotela Lomnica

 - Účinkujú: SYMPHONY NIGHT
Ondřej Brzobohatý & Gustav Brom Big Band
(diriguje Vlado Valovič), Andrea Zimányiová a ďalší

12.7.2019 (piatok)
21:15 Tatranská Lomnica - mestský park
Film , USA, DE, 2018, 101 min. PSÍ OSTROV

19.7.2019 (piatok)
18:00 Tatranská Lomnica - hotel Lomnica

 – program 30 ROKOV S DIVADLOM
k 30. výročiu založenia Divadelného súboru 
Paľa Bielika Tatranská Lomnica

13.7.2019 (sobota)
15:00 Tatranská Lomnica - mestský park

 – TATRANSKÝ OLDTIMER
IV. ročník zrazu veteránov, concours 
d´elegance o pohár primátora 
Vysokých Tatier

6.7.2019 (sobota)
16:00 - 22:00 Tatranská Lomnica - mestský park

 - multižánrový ALTANFEST
hudobný festival. 
Účinkujú: FANATIK, AMC TRIO,
DURA & BLUES CLUB, AYA ALTANFEST

26.7.2019 (piatok)
21:00 Tatranská Lomnica - mestský park
Film , USA, 2018, ZRODILA SA HVIEZDA
136 min. 

19.7.2019 (piatok)
21:00 Tatranská Lomnica - mestský park
Film , CZ, 2018, 95 min.PO ČOM MUŽI TÚŽIA

20.7.2019 (sobota)
21:15 Tatranská Lomnica - mestský park

 - nočné divadelné JANA Z ARCU, BOH A KAT
predstavenie v podaní Divadla COMMEDIA

21.7.2019 (nedeľa)
16:00 Tatranská Lomnica - mestský park

 ASTERIX A OBELISK A VOĽBA STAROSTU
- Košické divadlo hudby pre deti

21.7.2019 (nedeľa)
19:00 Nový Smokovec – Kúpele a.s., kongresová sála

 - divadelná komédia RYSAVÁ JALOVICA
v podaní Divadla Na doske z Prešova
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TATRANSKÉ KULTÚRNE LETO
AUGUST 2019

3.8.2019 (sobota)
18:00 Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.

 -  live koncertPETER CMORÍK BAND

4.8.2019 (nedeľa)
14:30 Tatranská Lomnica - mestský park
19:00 Nový Smokovec - areál Kúpeľov, a.s.

 - Promenádne koncerty MUSIKSCHULE FRÖLICH
40-členného akordeónového orchestra z Lipska (DE) 

7.8.2019 (streda)
18:00 Tatranská Kotlina - areál Sanatória

 – Promenádny koncert MUSIKSCHULE FRÖLICH
40-členného akordeónového orchestra z Lipska (DE)

2.8.2019 (piatok)
20:45 Tatranská Lomnica - mestský park
Film , JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE
USA, ES, 2018, 130 min.

10.8.2019 (sobota)
18:00 Tatranská Lomnica - mestský park

 - live koncertKATKA KNECHTOVÁ BAND

9.8.2019 (piatok)
20:45 Tatranská Lomnica - mestský park
Film , BOHEMIAN RHAPSODY
VB, USA, 2018, 134 min. 

16.8.2019 (piatok)
20:30 Tatranská Lomnica - mestský park
Film , MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
USA, 2018, 114 min. 

17.8.2019 (sobota)
17:00 Nový Smokovec – areál Kúpeľov, a.s.

 - live koncert ADAM ĎURICA

23.8.2019 (piatok)
20:15 Tatranská Lomnica - mestský park
Film , JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
VB, FR, USA, 2018, 88 min. 

24.8.2019 (sobota)
18:00 Nový Smokovec - areál Kúpeľov a.s.

 CELESTE BUCKINGHAM & KING SHAOLIN
- live koncert

30.8.2019 (piatok)
20:00 Tatranská Lomnica - mestský park
Film , USA, 2017, 105 min. COCO

31.8.2019 (sobota)
12:00-19:00 Tatranská Lomnica - mestský park
ZÁVER TATRANSKÉHO KULTÚRNEHO 
LETA
12:00 - KARPATON - akustický koncert 
            so širokou škálou etnických hudobných
            nástrojov
13:00 - Workshop s Michalom Smetankom
14:00 - VIDIEK - live koncert
15:00 - TATRANSKÁ LETNÁ DRAŽBA - 15. ročník 
             jedinečnej charitatívnej akcie. 
             Moderuje SLAVO JURKO
17:30 - FILMOVÝ VEČER 
            S RASŤOM HATIAROM - 
             premietanie filmov Teória šťastia, 
             Slepá dôvera a Vrcholová príťažlivosť

Vstup na všetky programy voľný
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Organizátor: Región Vysoké Tatry www.regiontatry.sk
Produkcia: Mesto Vysoké Tatry - oddelenie kultúry a športu +421 52 478 04 55-6, kulturasport@vysoketatry.sk, 

www.vysoketatry.sk, Facebook: Vysoké Tatry kultúra a šport
Tatranské kultúrne leto je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
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Milí spoluobčania, už je 
za nami skoro šesť mesiacov 
kalendárneho roka 2019. 
Toto obdobie bolo naplnené 
prácou a  úsilím o  zabezpe-
čenie príjemného života pre 
vás našich občanov a aj pre 
návštevníkov našej obce.

V tomto zmysle obec Štôla 
za uplynulé obdobie:

▶ zrealizovala osadenie 
solárneho osvetlenia na vo-
jenskom cintoríne z dotácie,

▶ zabezpečila deratizáciu 
verejných priestranstiev pri 
bytových domoch, 

▶ umiestnila na detskom 
ihrisku za Domom služieb 
kolotoč a pieskovisko, ktoré, 
dúfame, budú zodpovední 
rodičia každý večer zamykať 
,aby piesok ostal hygienicky 
nezávadný, 

▶ zabezpečila zmenu pro-
jektu dopravného značenia 
a  zabezpečí aj osadenie do-
pravnej značky zákazu zasta-
vovania vozidiel na miestnej 
komunikácii na Uložisku,

▶ umiestnila na verejných 
priestranstvách kvetinovú 
výsadbu,

▶ realizuje osadenie dvoch 
prístreškov na separovaný 
zber - jeden v blízkosti cha-
tovej osady a  jeden na Ulo-
žisku,

▶ realizuje stavebné úpra-
vy na požiarnej zbrojnici za 
pomoci dotácie 30  000 € zo 
štátneho rozpočtu prostred-
níctvom rozpočtu Minister-
stva vnútra SR,

▶ realizuje 3. zmenu 
územného plánu podľa po-
žiadaviek občanov a obce.

Každodennú údržbu 
a úpravu verejných priestran-
stiev naša obec zabezpečuje 
prostredníctvom dvoch za-
mestnancov, pričom jedné-
mu končí zmluva 31. augusta 

Činnosť našej obce v prvom polroku 2019
2019, v  súlade s  poskytnu-
tým príspevkom od  Úradu 
práce sociálnych vecí a rodi-
ny Poprad, na podporu roz-
voja miestnej zamestnanosti. 
Keďže terajšie prajné počasie 
podporuje rast trávy, je isté, 
že zamestnanci budú mať čo 
robiť, aby stíhali kosiť všade 
a hneď, preto prosíme aj tou-
to cestou občanov o zhovie-
vavosť, kým sa postupne pre-
pracujú na všetky plochy na 
verejných priestranstvách.

Okrem každodenných 
činností sme riešili aj zmenu 
v  poskytovaní stravovania 
pre našich dôchodcov. Poda-
rilo sa zabezpečiť poskytova-
nie stravy od dvoch dodáva-
teľov. Jedným je Hotel Ava-
lanche, ktorého majiteľ nám 
vyšiel v  ústrety a  poskytuje 
stravu pre našich dôchodcov, 
ktorí sú schopní sami si obed 
doniesť. A druhým je Pizze-
ria Calabria Šuňava, ktorá 
doručuje stravu pre imobil-
ných dôchodcov. Sme radi, 
že túto formu stravovania si 
naši dôchodcovia začínajú 
pochvaľovať. Treba pripo-
menúť, že stravujúci sa dô-
chodcovia si môžu uplatniť 
preplatenie 0,40 € za jeden 
odobratý a zaplatený obed, 
na obecnom úrade.

Pred nami je však ťažšia 
úloha, prenajať uvoľnenú 
nehnuteľnosť (dom služieb č. 
súpisné 55) pre poskytovanie 
reštauračných služieb. Obec 
Štôla už zverejnila zámer 
prenajať túto nehnuteľnosť 
na uvedený  účel.

Z  kultúrnych akcií sme  
1. júna oslávili Medzinárod-
ný deň detí na futbalovom 
ihrisku v  Mengusovciach. 
Bola to spoločná akcia Ob-
čianskeho združenia Kim-
biark - združenia štyroch 

obcí – Batizovce, Gerlachov, 
Mengusovce, Štôla, ďalej 
Národnej diaľničnej spo-
ločnosti, stredisko údržby 
Mengusovce, ZO Odboro-
vého zväzu polície Poprad, 
PD Mengusovce a tiež Mesta 
Svit. Ukážky hasičskej tech-
niky, techniky na údržbu 
diaľníc, techniky policajné-
ho zboru a veteránov si našli 
svojich obdivovateľov aj z ra-
dov rodičov. Detské súťaže, 
občerstvenie aj bubble-futbal 
boli zas vítaným rozptýlením 
pre všetky deti, ktoré sa vy-
šantili do sýta. Detičkám sa 
však aj tak najviac páčil vlá-
čik a  mláčky, ktoré ostali na 
ihrisku po výdatnom daždi. 
Takže tešili sa všetci, aj keď 
každý z iného.

Aby si naše deti užili do-
statok zábavy, obec pripra-
vila „Športový deň detí“ 
na multifunkčnom ihrisku 
22.júna 2019. O  dobrú zá-
bavu sa postarali  animátori, 
dobrá hudba a občerstvenie.

Z  pripravovaných akcií 
sa v dňoch od 8. júla do 12. 
júla 2019 uskutoční 20. roč-
ník denného kresťanského 
anglického tábora, ktorý 
organizuje Bratská jednota 
baptistov Štôla-Mengusovce 
v  spolupráci s  americkými 
lektormi a obcou Štôla.

Pre zaujímavosť uvádza-
me, ako sme volili v  tomto 
roku v našej obci.

Prvého kola voľby prezi-
denta SR 16. 3. 2019  sa zú-
častnilo 267 oprávnených 

voličov, čo  predstavovalo 
účasť 61,80 %, druhého ko-
la voľby prezidenta SR 30. 
3. 2019 sa zúčastnilo 237 
oprávnených voličov, čo 
predstavovalo účasť 54,10%. 
Volieb do Európskeho parla-
mentu 25. 5. 2019 sa zúčast-
nilo 142 oprávnených voli-
čov, čo predstavovalo účasť 
31,69.

Zaujímavý je aj prehľad 
počtu obyvateľstva v obci 
Štôla za roky 2010 – 2019 
k  poslednému dňu roka: 
2010 – 501 obyvateľov, 2011 
– 504 obyvateľov, 2012 - 520 
obyvateľov, 

2013 – 514 obyvateľov, 
2014 – 524 obyvateľov, 2015 
– 522 obyvateľov, 2016 – 
522 obyvateľov, 2017 – 516 
obyvateľov, 2018 – 521 oby-
vateľov a  k  31.5.2019 – 517 
obyvateľov. Od počtu obyva-
teľstva sa odvíja aj výška príj-

mu obce od štátu vo forme 
podielových daní. 

A  keď sme pri tých príj-
moch, v  poslednej dobe sa 
nám nedarí vo výbere daní 
z nehnuteľností, dani za psa, 
dani z ubytovania a poplatku 
za komunálny odpad. Stále tí 
istí občania nám dane a po-
platky neplatia, prípadne 
určujú si sami dátumy splat-
nosti. Potom nám chýbajú 
prostriedky na plánované 
aktivity. Dosť sme sa vyhýba-
li možnosti zverejniť dlžní-
kov, ale keďže nám to zákon 
o daňovom poriadku v § 52 
umožňuje, asi využijeme aj 
túto možnosť.

Samozrejme, ďakujeme 
všetkým tým občanom, kto-
rí si plnia svoje povinnosti 
a  vďaka ktorým môžeme 
každý rok zveľaďovať našu 
obce.  Martin Hajko, 
 starosta obce

Sezónu 2019 začali naši 
hasiči tradične účasťou v Re-
gionálnej hasičskej lige Spiš 
(RHLS/) ktorá v tejto sezóne 
zahŕňa 10 kôl v 5 krajoch a 6 
okresoch. 

Začali sme v  druhej polo-
vici mája dvoj kolom na Ho-
rehroní, kde sme sa museli 
zaobísť bez jedného z našich 
prúdarov, ktorí sa tesne pred 
začiatkom sezóny zranil. Mu-
seli sme preto rýchlo hľadať 
náhradu a  aj vďaka tomuto 
neočakávanému problému 
prvé dve kolá nedopadli tak, 
ako by sme si želali, iba 4. a 8. 
miesto. V treťom kole začiat-
kom júna sme už boli kom-
pletní a  to sa ukázalo aj na 
výsledku, kde sme pekným 

Našu obec v  sezóne 2019 reprezentujú - horný rad zľava: 
Marek Baláž, Jaroslav Gahura, Dávid Láska, Rastislav Strom-
ko, Radovan Bachorík, dolný rad zľava: Daniel Skokan Mar-
tin Stromko. Mgr. Martin Stromko, veliteľ DHZ Štôla

Dobrovoľní hasiči pred športovou sezónou 2019
Obec Štôla je už roky známa najmä hasičským 

športom. Naši hasiči po úspešnej sezóne 2018, 
kedy sa po 3x stali víťazmi Regionálnej hasič-
skej ligy Spiš, v čase písania tohto článku už opäť 
reprezentujú našu obec na hasičských dráhach.

útokom v  čase 14.19 s  brali 
premiérové víťazstvo v RHLS  
v sezóne 2019. 

Ďalšie kolo nás čaká kon-
com júna a potom to už bude 
nasledovať v  rýchlom slede, 
nakoľko sa blížia mesiace júl 
- august, kde sa tradične na 
Slovensku ale aj v  Čechách 
koná najviac kvalitných pre-
tekov. 

Dúfame, že smolu v prípa-
de zranení sme si vyčerpali 
v  úvode a  ak budeme v  pl-
nej zostave, tím pre sezónu 
2019 je opäť veľmi kvalitný. 
A ak  bude priať aj povestné 
športové šťastie, dúfame, že 
o  našich výkonoch v  rámci 
RHLS, ale aj celého Sloven-
ska, budete ešte počuť.

Detské ihrisko sme tohto roku doplnili o kolotoč a piesko-
visko.
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Vo večerných hodinách 
23. júna 2019 prijala Horská 
záchranná služba informá-
ciu, že do ubytovacieho za-
riadenia v  Zuberci sa z  túry 
nevrátil 57 – ročný muž čes-
kej národnosti. Kamaráti ne-
zvestného uviedli, že na túru 
odišiel v  ranných hodinách 
a  mal namierené k  Roháčs- 
kym plesám. Posledný kon-
takt s ním mali večer o šiestej 
prostredníctvom SMS, kde 
im napísal, že príde neskôr, 
pretože zišiel z chodníka. Od 
tohto momentu nebolo mož-
né spojiť sa s ním telefonicky. 
Do terénu ho odišli hľadať 
záchranári HZS z  Oblastné-
ho strediska Západné Tatry 
a  zároveň bola o  lokalizáciu 
jeho telefónu požiadaná Stá-
la služba odboru pátrania 
Prezídia PZ SR, s  pomocou 
ktorej sa potvrdilo, že hľa-
daný turista je v  Západných 
Tatrách. Záchranári HZS na 
terénnych autách prepátrali 
najskôr zvážnice, následne 
sa rozdelili a postupovali 
od Zuberca  po Skriniarky. 
O pol piatej ráno sa prost- 
redníctvom tiesňovej linky 
„112“ spojil so záchranármi 
nezvestný turista. Počas túry 
si nedopatrením zablokoval 
mobil a nemohol prijímať ho-
vory, ani volať. Navyše stratil 
orientáciu a  tým, že v noci 
sa snažil stále kráčať a  nájsť 
chodník, bol vyčerpaný. Zá-
chranári HZS, ktorí sa v tom 
čase nachádzali na hrebeni, 
boli podľa poslednej uvede-
nej pozície pri nezvestnom 
do 30-tich minút. Muža vy-
šetrili, zateplili, poskytli mu 
jedlo a tekutiny. Po zlepšení 
zdravotného stavu v  sprie-
vode záchranárov bol turista 
schopný kráčať Zelenou doli-
nou až na Adamcuľu. Násled-
ne bol terénnym vozidlom 
HZS zvezený do   Zuberca, 
kde si ho prevzali rodinní 
príslušníci.

Záchrannej akcie, ktorá bo-
la ukončená po ôsmej hodine 
ráno, sa zúčastnilo sedem 
profesionálnych a šesť dobro-
voľných záchranárov HZS.

Celonočná 
pátracia akcia

Už po šiestykrát sa v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku (pamiat-
ka UNESCO) rozozvučia tóny jedinečného operného koncertu so silným posolstvom ľudskosti. 
Operné gala v Kežmarku 2019 s podtitulom Peter Mikuláš, sólista Opery SND a mladé oper-
né hlasy, zaznie v nedeľu 25. augusta o 17.00 h.

Koncert sa uskutoční pod záštitou svetoznámej opernej divy Edity Gruberovej.
Celý výťažok z koncertu sa prostredníctvom organizácie Dobrý anjel prerozdelí konkrét-

nym rodinám s deťmi z východného Slovenska, ktoré bojujú so zákernou chorobou.
Hlavnou hviezdou večera bude Peter Mikuláš (bas), renomovaný sólista Opery Slovenského 

národného divadla, ktorý sa predstaví nielen ako naša popredná spevácka osobnosť, ale aj ako 
pedagóg.

Spolu s ním účinkovaním na benefičnom koncerte svoju veľkorysosť prejavili štyria mladí 
umelci Alena Kropáčková, hosťujúca speváčka viacerých operných scén, Peter Malý, sólista 
opery Juhočeského Divadla v Českých Budějoviciach a poslucháči VŠMU Renata Bicánková a 
Dávid Harant. Umelci vystúpia s klavírnym sprievodom Júlie Grejtákovej, korepetítorky Štát-
neho divadla Košice. Na koncerte zaznejú diela Verdiho, Bizeta, Mozarta, Gounoda, Haydna, 
Dvořáka, Smetanu a ďalších.

Predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal, ECAV v Kežmarku a v predajni Colour music 
v Kežmarku. Priamy predaj hodinu pred koncertom priamo v kostole. Viac info na www.ope-
raslovakia.sk

Benefičný koncert Operné gala v Kežmarku 2019 
pomôže rodinám s deťmi bojujúcich so zákernou chorobou
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zvykov, ktoré sa dodnes tradu-
jú na Ponikách.“  FS Poničan 
ma 25 – 30 členov a ako nám 
povedal Mirko Šávolt, mlá-
dež v Ponikách má síce záu- 
jem o folklór, ale ten závi-
sí najmä od vzťahu rodičov  
k folklóru a ako svoje deti do-
kážu ku folklóru viesť. „Ešte  
v tom útlom veku, škôlkár-
skom a školskom, záujem je, 
ale potom už je to ťažšie. Je to 
skôr na škodu, ale dúfam, že 
sa to zmení a možno to bude 
aj lepšie,“ dodal. 

Práve tým sú tieto menšie 
folklórne slávnosti zaujíma-
vé, že tu znejú piesne, ktoré 
nikto nenapísal ani neskla-
da.. Vznikali postupne, počas 
celých generácií a viazali sa 
na všetky práce, ktoré sa vy-
konávali na dedinách počas 
roka a na všetky radostné i 

Po tomto vstupe sa už aj 
vďaka dlhoročnému moderá-
torovi Jánovi Jankov Šefráni-
kovi rozprúdil kolotoč krás-
nych slovenských piesní, tan-
cov a muziky v podaní detí z 
materskej školy Vernár. Uši, 
oči i srdcia divákov potešili  
aj Janík a Rebeka Handuloví 
z Telgártu. Opäť raz zneli ori-
ginálne piesne, charakteris-
tické pre jednotlivé regióny 
v podaní Fsk Vernár, FS Ge-
mer z Dobšinej, Fsk Stromíš 
z Vlachova či Fsk Poničan  
z Poník. Jej vedúci, Miroslav 
Šávolt – Kordík (na snímke) 
nám ozrejmil, že doteraz  sa 
nedopracovali k tomu, kedy 
folklórna skupina Poničan 
presne vznikla. „Podľa fotky 
zo Strážnice, ktorú som našiel 
doma, myslím si, že po II. sv. 
vojne, niekedy v roku 1947. 
Od samého začiatku sa zame-
riavame na autentický folklór, 
spievame a tancujeme to, čo 
sme si zapamätali z našich 
mladých čias, keď sme cho-
dili s našimi starými rodičmi 
a rodičmi po vystúpeniach. 
Ďalší zdroj sme nachádzali 
na zábavách a svadbách, či zo 

V. Ondruš: „Pre nás je autentický folklór alfou a omegou...“
Tohto roku sa 12. ročník Vernárskych 

folklórnych slávností, ktoré sa konali 15. 
a 16. júna, začal trochu netradične, skôr 
smutne. Členovia Folklórnej skupiny Ver-
nár si uctili pamiatku dlhoročného folklo-
ristu Janka Kormaňoša, ktorý len krátko 
pred slávnosťami zomrel. Na jeho počesť 
sa amfiteátrom niesla jeho obľúbená pie-
seň Pokosím, pokosím. „Mal ju veľmi rád, 

rád ju aj spieval a na našom poslednom 
CD-čku ju ešte predspevoval. Život plynie, 
život je taký, dnes sme tu, zajtra nemusí-
me byť,“ so smútkom konštatoval staros-
ta obce Vladimír Ondruš. Na vystúpenie 
svojich kamarátov a kamarátok sa Janko 
Kormaňoš pozeral už len z folkloristic-
kého neba s úsmevom a určite im dožičil  
i nádherné slnečné počasie.

smutné udalosti, čo život de-
dinského ľudu sprevádzali. 
Do dnešných dní sa zachovali 
len tak, ako povedal Miroslav 
Šávolt – Kordík, počúva-
ním a pozorovaním starších 
a rovnako tak sa aj dedili,  
z pokolenia na pokolenie  
a boli rovnako ľubozvučné, 
ako nárečia slovenských re-
giónov. Všetky sú však nád-
herné a jedinečné tak, ako sú 
aj rozmanité, pestré a zaují-
mavé ľudové kroje z jednot-
livých dolín Slovenska. Ešte 
aj ľudové hudby sa odlišujú 
hudobnými nástrojmi, ktoré 
sa tiež vyvíjali celé stáročia. 

Podvečerný program sláv-
ností vyvrcholil vystúpením 
Folklórneho súboru Jánošík 
z Fiľakova a ku krásnym zá-
žitkom si návštevníci uložili  
i piesne Ľudovej hudby Ďa-
telinka, ktoré sa niesli ver-
nárskym areálom. 

Po krásnych zážitkoch  
z celého odpoludnia dala 
bodku za prvým dňom ľudo-
vá zábava, ktorú pripravila 
Ľudová hudba FsK Vernár. 

„Tento ročník, aj keď spe-
vom a tancom inklinujeme 

ku Horehroniu, bol viac za-
meraný na Gemer. Mali sme 
tu folklórny súbor Gemer  
z Dobšinej a folklórnu sku-
pinu Stromíš z Vlachova, 
čo sú rýchdzo gemerské lo-
kality. Nezabudli sme ani 
na kamarátov z Podpoľania 
a mali tu súbor z Fiľakova  
s Ľudovou hudbou Ďatelinka 
pod vedením Ondreja Molo-
tu, s ktorým máme dlhodobo 
dobré vzťahy a naši priatelia 
z Poník, ktorí sa nám prišli 
odvdačiť, pretože minulý týž-
deň sme my vystupovali na 
ich festivale Zdola ponickýho 
mlyna. Naša folklórna sku-
pina sa predstavila pásmom 
Vernárska svaďba. Sme radi, 
že festival je takého rodin-
ného typu, nepovyšujeme sa 
nad nikoho, máme tu nor-
málnych ľudí, dedinské súbo-
ry, ale aj profesionálnejšie te-

lesá. Podstata je ale v tom, že 
každý sa tu cíti dobre, nehrá-
me sa na nejakých superreži-
sérov, je to také naše, ľudské. 
Pre nás je autentický folklór 
alfou a omegou a je takým 
nosným pilierom, ktorý drží 
tento festival. Možno by sa 
hodilo aj viac súborov, mož-
no nejaký ťahák, ale pre nás 
je dôležité aj to, aby sa stretli 
rodiny, priatelia, aby sa vi-
deli, porozprávali, ochutnali 
vernárske pirohy a iné tra-
dičné jedlá,“ zhodnotil prvý 
deň slávnosti Vladimír On-
druš, starosta obce.

Domáci návštevníci, ale aj 
tí z blízkeho či vzdialenej-
šieho okolia, si vrchovato 
užili nielen ľudové tradície, 
ktoré predviedli jednotlivé 
súbory vo svojich vystúpe-
nia. Pripravené boli i za-
ujímavé sprievodné akcie  

v areáli amfiteátra a v budove 
základnej školy. Práve „Ver-
narská škola“ retro výstava 
sa stretla medzi mladšími 
so záujmom, veď pomôcky, 
ktoré používali kedysi žiaci 
v škole nikdy v živote nevi-
deli. Návštevníkov oslovila 
aj výstava fotografií z pred-
chádzajúcich ročníkov fol-
klórnych slávností, výstava 
mincí a bankoviek, ukážky 
ručnej remeselnej práce, 
detské atrakcie a, samozrej-
me, nechýbali ani dobroty z 
kuchyne starých mám, ktoré 
aj na tento ročník pripravili 
členky Klubu seniorov.

V nedeľu odpoludnia si 
diváci mohli pozrieť divadel-
né predstavenie Ferka Urbá-
neka „už sú všetci v jednom 
vreci...“, s ktorým sa predsta-
vili divadelníci z Liptovskej 
Tepličky.  (reš)

V odsávacej miestnosti je 
k dispozícii elektrická odsá-
vačka Symphony Plus, ktorej 
technológie podporujú zahá-
jenie laktácie ako aj dvojfázo-
vé odsávanie mlieka v dobe, 
kedy je to najviac potrebné. 
Proces tvorby materského 
mlieka je zložitý a každá jeho 
časť závisí od predchádzajú-
cich fáz. Odsávačka kombi-
nuje jedinečné programy na 
podporu matky pri rozbeh-
nutí, budovaní a udržiavaní 

Nová laktačná miestnosť v nemocnici
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Po-
prad, a. s., má novú laktačnú miestnosť. Už od mája slú-
ži mamičkám po pôrode na oddelení šestonedelia, ale 
aj mamičkám, ktoré porodili predčasne a majú bábätká 
hospitalizované na Jednotke resuscitačnej starostlivosti o 
novorodenca s JIRS. Pomoc pri rozbehnutí laktácie po-
trebujú najmä mamičky v prípade, že dieťa nemôže byť 
dojčené z prsníka alebo ak nedokáže účinne sať.

laktácie. Obsahuje program 
INITIATE (rozbehnutie) a 
MAINTAIN (udržanie). Je 
navrhnutá tak, aby podporo-
vala matky nedonosených i 
donosených detí pri rozbeh-
nutí, budovaní a udržiavaní 
tvorby mlieka a  zároveň aj 
zmierňovala symptómy hro-
madenia mlieka jeho odsa-
tím. (prof. Paula Meier, ná-
vod na použitie odsávačky 
Symphony plus)

Minulosť ukazuje, že sú-

časné trendy a  požiadavky 
mamičiek sú v  popradskej 
nemocnici  doma už 40 rokov 
a snahy o čo najlepšie prospe-
rovanie a  vývin novoroden-
cov sú v  tomto zdravotníc-
kom zariadení stále na prvom 
mieste.

Nová laktačná miestnosť 
v popradskej nemocnici bola 
v  uplynulom mesiaci zriade-
ná aj s pomocou daru od ve-
denia a žiakov ZŠ Komenské-
ho v Poprade, ktorí výťažok 
z predaja vlastných výrobkov 
na vianočných trhoch veno-
vali práve gynekologickému 
oddeleniu. V mene mamičiek 
i najmenších pacientov týmto 
Nemocnica Poprad oficiálne 
ďakuje všetkým, ktorí k zria-
deniu laktačnej miestnosti 
prispeli.   S. Galajda
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Pri príležitosti 85. výročia vzniku futbalového klubu OFK 
1934 Spišské Bystré oslávi klub toto výročie na dvojdňovom 
podujatí. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na zápasy „A“ a „B“ 
mužstva, ale aj U15 a U19 a turnaj prípravky U11. Netradič-
ne sa chystá turnaj medzi vedením OFK 1934, dobrovoľnými 
hasičmi obce, rodičmi U11, U15 a vedením obce. Podujatie 
bude sprevádzané rôznymi akciami, na ktoré klub pozýva 
všetkých športových fanúšikov. 

Dôvodov na oslavu má Futbalový klub okrem svojich na-
rodenín viacero. Tie ďalšie sa týkajú umiestnení v ostatnej se-
zóne.  „A“ mužstvo, ktoré je súčasťou 6. ligy Podtatranského 
futbalového zväzu v tabuľke obsadilo celkovo 9. miesto. U15 
v 3. lige PFZ ukončila sezónu na 7. mieste a prípravka U11 
obsadila 3. miesto, keď na vedúce Vikartovce stratila 14 bo-
dov. Cieľom klubu je najmä naučiť deti dobre ovládať loptu, 
hrať kolektívne a hlavne fair-play.  R. Kolbaský

Kubašskí futbalisti oslavujú 85-ku

Vo štvrtok 13. júna sa v Liptovskej Tepličke uskutočnil 19. 
ročník Hornádskych hier. Žiaci Základnej a materskej školy  
v Spišskom Bystrom dosiahli výborné výsledky. Turnaje vo 
futbale a v mix volejbale sa skončili víťazstvom našich druž-
stiev.  Súrodenci Krolákovci  obsadili 2. miesto v streľbe. Da-
rilo sa aj v atletických disciplínach. Kuriózna situácia nastala 
v cezpoľnom behu, keď všetky miesta na stupni víťazov ob-
sadili sestry Orolínové. Prvé miesto obsadila Michaela, pred 
Laurou a Paulou. Ďalšie víťazstvá si pripísali Tamara Ilošva-
jová v behu na 60 m, Táňa Kroláková v hode kriketovou lop-
tičkou. Tretie miesto v cezpoľnom behu pridal Peter Kubus, 
rovnako tretí v behu na 60 m skončil Pavol Šeleng. V celko-
vom poradí obsadila naša škola 2. miesto. Všetkým repre-
zentantom školy patrí poďakovanie za bojovnosť v horúcom 
počasí a slušné vystupovanie.  E. Bercel

Žiaci ukázali svoj športový talent

Už 5. ročník Detskej špor-
tovej olympiády pre žiakov 
prvého stupňa škôl sa usku-
točnil 19. 6. 2019. Súťaží sa 
zúčastnili družstvá z ôsmich 
obcí vrátane ZŠ a MŠ Spišské 
Bystré.  Deti súťažili v pia-
tich disciplínach - beh, hod 
kriketkou, skok do diaľky, 
streľba na basketbalový kôš, 
štafeta. Celkovými víťazmi sa 
stali žiaci so ZŠ a MŠ Spišská 
Teplica, druhé miesto obsa-
dili ZŠ a MŠ Liptovská Tep-
lička a pekné tretie miesto 
patrilo ZŠ a MŠ Sp. Bystré. 
 (ebe)

Športová
 olympiáda 

detí

KOCR Severovýchod Slo-
venska v rámci svojej čin-
nosti realizuje viacero aktivít 
na rozvoj cestovného ruchu. 
Jednou z nich je letný pro-
jekt LEGENDARIUM urče-
ný rodinám s  deťmi. Spolu 
20 oblastí kraja predstaví 
dvadsiatka legendárnych hr-
dinov. Na vyše 50 miestach 
budú môcť návštevníci zís-
kať súťažné nálepky, ktoré 
využijú ako zľavy na vstupy 
alebo môžu nálepky zaslať 
do záverečného žrebovania. 
„Farebné nálepky legendár-
nych hrdinov budú návštev-
níci zbierať do originálneho 
komiksu, ktorý ich prevedie 
svetom legiend, záhad aj 
zábavy. Komiks s  príbehmi 
pripravil ilustrátor Juraj G. 
Mandel,“ uviedol Janoško. 
Projekt je výnimočný tým, 
že spája rôzne typy prevádz-
kovateľov do jednej spo-
ločnej myšlienky – priniesť 
turistom zážitky a spoločne 
propagovať Prešovský kraj. 
Letné putovanie s legendami 
sa začalo 15. júna a  potrvá 
do 15. septembra 2019.

Široká verejnosť sa opäť 
môže zapojiť do fotografic-
kej súťaže o najkrajšie zábery 
z Prešovského kraja. Siedmy 
ročník súťaže Choď a  foť 
vyhodnotí odborná porota, 
ktorej predsedá známy fo-
tograf Jano Štovka. Súťaž je 
spojená s putovnou výstavou 
najkrajších fotografií.

Súťaž trvá do 15. októbra 
2019. K  dispozícii sú štyri 
tematické kategórie: 1. Prí-
roda, 2. Kultúra, tradície 
a  história, 3. Black & white 
a  4. Šport, športové aktivity. 
Podmienkou je, aby fotogra-
fia bola zhotovená na území 
Prešovského kraja.

Prípravy na leto 
v Prešovskom kraji
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Deti dostali mená Tomáš, Žofia a Zuzana a ich rodičmi boli 
Andreas (Ondrej) Polak s manželkou Hedvigou. Ako krst-
ní rodičia su zapísaní Anna Matiaška, Zuzana Martinkova  
a Mária Škvarkova.  -or-

Historicky prvé narodenie trojčiat v Kubachoch je v matri-
kách zaznamenané dňa 27. 12. 1731:

Kým v minulosti boli „Ku-
bašania“ známi predovšet-
kým vďaka spracovaniu ľa-
nu na súkno v  tzv. foľušoch, 
dnes sa môže obec pýšiť napr. 
úspechmi v  hasičskom špor-
te, a to vďaka A. Lavkovej a P. 
Vitkovi, ktorí získali viacná-
sobne tituly majstrov sveta. 
Avšak dobré meno robia ob-
ci taktiež žiaci Základnej a 
umeleckej školy na rôznych 
športových, vedomostných, 
ale aj umeleckých súťažiach. 
Pýchou obce a  zároveň veľ-
kými pamätníkmi sú aj naj-
významnejšie kubašské stro-
my – 200 ročná lipa, ktorá sa 

nachádza na miestnom cin-
toríne, a   Strom slobody pri 
požiarnej zbrojnici, ktorý bol 
vysadený pri príležitosti vzni-
ku Československej republiky 
a  minulý rok bola pri ňom 
odhalená pamätná tabuľa. 

Netreba zabudnúť ani na 
obľúbený Kubašský  festival 
s  Petrom Stašákom, ktorý 
navštevujú nielen obyvatelia 
obce, ale tiež ľudia zo široké-
ho okolia. Práve počas tohto-
ročného 21. ročníka festiva-
lu, ktorý sa bude konať 24. 
augusta, si obec pripomenie 
725. výročie svojho založenia.
 J. Peťko

 Poloha obce v  blízkos-
ti národných parkov Nízke 
Tatry, Slovenský raj a Vysoké 
Tatry, ale aj okresného mesta 
Poprad vytvára ideálne pred-
poklady pre jej návštevnosť 
turistami. Potenciál krá-
sy okolitej prírody sa obec 
rozhodla využiť v  minulom 
roku, keď otvorila v  jej blíz-
kosti dva náučné chodníky. 
Kubašský náučný chodník, 
zameraný na prírodu a  en-
vironmentalistiku, je  svojím 
terénom  vhodný aj na pre-
chádzky pre rodiny s deťmi. 
Druhý chodník, na ktorý sa 
podarilo získať prostriedky 
z  Karpatskej nadácie Stopy 
histórie, je tematicky veno-
vaný nielen historicky zau-
jímavým pozostatkom ako 
kamenný most, guľometné 

Koncom mája začali práce na objekte historickej sýpky, kde 
by malo vzniknúť prvé obecné múzeum, takzvaný „Kubaš-
ský ľemhalz“, ktorý sa v minulom roku podarilo obci odkú-
piť.  Hlavným zámerom je  zriadenie expozície historických 
predmetov, ktoré používali naši predkovia v  domácnosti 
a poľnohospodárstve. Aj takouto formou sa  snaží  obec pri-
spieť k zachovaniu jej kultúrneho dedičstva budúcim generá-
ciám.  Na tento účel bola obci schválená dotácia Slovenskou 
agentúrou životného prostredia z  Environmentálneho fondu 
v rámci projektu Obnova dediny. Podľa slov starostu Mariá-
na Luhu: „Pokiaľ nás neprekvapia nečakané a nepredvídateľné 
okolnosti, pevne veríme, že už koncom októbra sa nielen Ku-
bašania, ale aj návštevníci obce môžu tešiť na prvé Kubašské 
múzeum“.  Text a snímka: P. Orolínová

Modernizácia tento rok ne-
čaká len hasičskú zbrojnicu, 
ale aj obecnú knižnicu. Obec 
v  rámci projektu „Knižnica 
v novom šate“, na ktorý zís-
kala dotáciu z Fondu na pod-
poru umenia plánuje menšie 
stavebné a interiérové úpravy, 

ktoré v  sebe zahŕňajú vyma-
ľovanie miestnosti,  poklád-
ku nového koberca a  úplnú 
výmenu policových regálov. 
Takýmto spôsobom dôjde 
k   zefektívneniu a  zmoder-
nizovaniu priestorov kniž-
nice. Doplnenia sa dočká 

aj samotný knižničný fond, 
keďže obci sa podarilo zís-
kať dotáciu na nákup kníh 
vo výške tisíc eur.  Z dôvodu 
modernizácie interiéru bude 
knižnica pre čitateľov dlho-
dobejšie zatvorená. Presný 
termín prerušenia prevádzky 

bude oznámený. Pevne verí-
me, že obmedzenie nám naši 
čitatelia radi prepáčia, keďže 
odmenou im budú atrak-
tívne, vynovené priestory 
zodpovedajúce štandardom 
a potrebám moderných kniž-
níc.  P. Orolínová

Spišské Bystré 
oslávi svoje výročie

Vytvárame podmienky pre rozvoj turizmu 
a cestovného ruchu

Prvé obecné múzeum

Modernizácia interiéru knižnice a nákup nových kníh

ČÍSLO 2  |   JÚN 2019 |  ROČNÍK 4

Tento rok si obec Spišské Bystré pripomína významný 
míľnik vo svojej histórii, a to 725. výročie od prvej písom-
nej zmienky. Obec založil šoltýs Helbrand na sútoku po-
tokov Kubašok a Bystrá pred ich vyústením do rieky Hor-
nád. Okrem iných názvov, ktoré obec počas týchto rokov 
niesla, je asi najtypickejším  názov Kubachy. Veď dodnes 
sa aj samotní obyvatelia obce nazývajú „Kubašania“ a sú 
na tento názov patrične hrdí. Až v povojnovom období, 
roku 1948, bola obec premenovaná na Spišské Bystré 
a tento názov nesie dodnes. 

hniezdo, či prepadnutá  vý-
skumná banská štôlňa, ale aj 
pieskovcovým útvarom, krá-
sam prírody a  vyhliadke, 
ktoré sa na trase chodníka 
nachádzajú. V  tomto  roku 
plánuje obec  zrealizovať do-
plnenie náučných tabuliek 
k  rôznym druhom stromov, 
ktoré boli vysadené na tra-
se Kubašského chodníka  
miestnym pozemkovým spo- 
ločenstvom Urbariát. Pri-
budnúť by mala taktiež in-
formačná tabuľa k chránenej 
200-ročnej lipe na miestnom 
cintoríne. Do budúcnosti 
obec plánuje vytvorenie ná-
učného chodníka do „Ma-
jera“ lokalita Ugovské, kde 
kedysi stálo hospodárstvo, 
ktoré slúžilo spišskému opát-
stvu.  P. Orolínová

V  sobotu, 22. júna ,patril 
areál Kubašok v  Spišskom 
Bystrom nielen súťažiacim 
vo varení kotlíkového guľášu, 
ale aj tradičnej Jánskej vatre, 
či nočnej súťaži hasičských 
družstiev z okresu. 

Milovníci guľášu sa už po 
8-krát stretli na súťaži vo 
varení kotlíkového guľášu. 
Okrem domácich účastní-
kov nechýbali ani družstvá 
z  blízkeho či vzdialenejšieho 
okolia, celkovo sa súťaže zú-
častnilo 16 družstiev. Kým 
v kotlíkoch sa varilo, družstvá 
súťažili  v  rôznych disciplí-
nach. Tak ako každý rok, ani 
tentokrát nechýbala tvorivá 

disciplína, kedy mali družstvá 
za úlohu vymyslieť básničku 
zo zadaných slov,pričom nie-
ktoré pochádzali z kubašské-
ho nárečia. V  silnej konku-
rencii ukázalo najlepšie „bás-
nické črevo“ spojené s  ori-
ginálnym prednesom opäť  
družstvo z Kravian a obhájilo 
prvenstvo v  tejto disciplíne. 
Putovný pohár za najlepší 
guľáš si tento rok odniesli 
súťažiaci z  Liptovskej Tep-
ličky. Druhú a  tretiu priečku 
obsadili domáce guľášové 
partie a to, „Štvartok“ a „Bis-
tro Alžbetka“.  Aj táto akcia 
potvrdila staré známe heslo, 
že nie je dôležité vyhrať, ale 

zúčastniť sa, o  čom svedčila 
aj veselá a  priateľská nálada 
medzi samotnými „guľašník-
mi“. Samozrejme, nechýbal 
ani bohatý kultúrny program,  
súťaže pre najmenších, au-
togramiáda s  hokejistami a 
občerstvenie. S  príchodom 
súmraku už program zobrali 
do svojich rúk hasiči. Tí naj-
menší  pripravili originálne 
televízne príspevky z  obce, 
nasledovalo vystúpenie do-
mácich folkloristov a  zlatý 
klinec programu, zapálenie 
Jánskej vatry. Potom  už  pri-
šlo na rad zápolenie  v hasič-
skom útoku, kde si sily zme-
ralo 17 hasičských družstiev. 

Medzi ženami sa na prvom 
mieste umiestnilo domáce 
družstvo,  v  kategórii mu-
žov boli najúspešnejší hasiči 
z  Mlynčekov. Domáci muži 
obhájili druhú priečku. Ani 
vyhlásením výsledkov sobot-
ný program neskončil a na-
sledovala zábava až do rána. 
Na záver chceme poďakovať 
organizátorom, a to miestne-
mu Červenému krížu, hasi-
čom a obci, ktorí spojili svoje 
sily a pripravili perfektnú ak-
ciu. Netreba však zabudnúť 
ani na súťažiacich a divákov, 
ktorí prispeli svojou účasťou 
a dobrou náladou. Ďakujeme!   
 P. Orolínová

Tradície spájajú ľudí aj v Spišskom Bystrom  
 Snímka V. Klust

 Snímky F. Kováčik  Snímka P. Orolínová
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2019
Príď si zasúťažiť  

s kamarátmi  
v rámci 20. ročníka

HORAL MTB  
MARATÓNU

viac informácií nájdeš na www.horal.sk

10. 8. 2019
Kedy?

Kde?
vo Svite pri Kolibe

* prezentácia 11.00 - 13.30 hod.
* kategórie od 0 do 14 rokov

* štart kategórie BABY o 14.00 hod.

KOMINÁRSTVO
 čistenie a kontrola komínov
 fasádne nerezové komíny
 výstavba komínových telies
 frézovanie komínov
 vložkovanie komínov
 frézovanie dechtu 0904 762 263

mezovskylukas@gmail.com

Lukáš Mezovský

Keď ju zbadal, neovládol 
sa. 38 ročný muž z obce Pod-
horany bol kežmarským vy-
šetrovateľ obvinený zo zloči-
nu sexuálneho násilia. Ak sa 
mu vina preukáže, hrozí mu 
trest odňatia slobody na päť 
až desať rokov.

K  samotnému skutku 
malo dôjsť minulý ponde-
lok popoludní, v  jednom 
z obytných domov v Podho-
ranoch. Z vykonaného šetre-
nia bolo preukázané, že muž 
pod vplyvom alkoholických 
nápojov, po tom ako videl 
32-ročnú ženu kráčajúcu po 
schodoch dole, sa neovládol 
a začal ju sexuálne atakovať. 
Ženu začal obchytkávať, tá 
sa začal brániť. Muž ju začal 
ťahať k sebe do bytu, žena sa 
mu našťastie vytrhla a utiek-
la. Útočník si pri tomto čine 
neodpustil ani vulgárne ná-
vrhy voči žene.  

Bitka a kuriózna krádež. 
Vyšetrovateľ OR PZ v Popra-
de obvinil 29-ročného Pop- 
radčana Štefana zo zločinu 
lúpeže,  spáchaného v súbe-
hu s prečinom neoprávnené 
vyrobenie a používanie pla- 
tobného prostriedku, elek-
tronických peňazí alebo   
platobnej karty. Štefan pod-
večer v Poprade pristúpil 
k 42-ročnému mužovi z ob-
ce Hranovnica a  požadoval 
od neho vrátenie peňazí za 
alkohol. Oslovený muž si na 
nič ale nespomínal. Štefan 
muža napadol. Zobral mu 
cigarety, drobné mince i do-
klady. K  platobnej karte si 
pod hrozbou vypýtal aj PIN 
kód. Obaja  muži spoločne 
prišli k  bankomatu, banko-
mat však hotovosť odmietol 
vydať, na účte nebol dostatok 
peňazí! Napadnutý muž mal 
teda šťastie v nešťastí, zrane-
nie neutrpel a celková škoda 
mu vznikla vo výške 6 eur.  

Posledné pracovné výjazdové stretnutie predsedu Prešov-
ského samosprávneho kraja Milana Majerského v regióne sa 
uskutočnilo 26. júna v  Levoči. Župan pred zástupcami sa-
mosprávy predstavil tohtoročné investície do okresu a spolu 
hovorili najmä o doprave, vzdelávaní, sociálnej starostlivosti, 
kultúre, rozvoji regiónu a cezhraničnej spolupráce.   (pkr)

Predseda PSK v okrese Levoča
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KOMINÁRSTVO
POPRAD s.r.o.

 frézovanie, vložkovanie 
 a revízie komínov 

Kontakt: 0903 534 118 

Ponúkame: 

 montáž a dodávka 
 nerezových fasádnych komínov

www.marion.sk
darčeky, dekorácie, bytové doplnky

predajca kriedových farieb 
Annie SloanTM 

Už niekoľko rokov spolu-
pracuje tatranská Mestská 
polícia s prešovskou firmou 
GEMOR Fashion. V  nároč-
ných klimatických podmien-
kach Tatier testuje pre ňu rad 
uniforiem.

Na spoluprácu si „tatran-
ských mestskáčov“ vyhliadol 
šéf spoločnosti, ktorá odieva 
armádu, hasičov, zásahové 
jednotky či príslušníkov po-
lícií prakticky v  celej Euró-
pe. Špecializuje sa na výrobu 
certifikovaných odevov odol-
ných v  najnáročnejších kli-
matických podmienkach.  

„Mestská polícia Vysoké 
Tatry často zasahuje vo vyso-
kohorskom prostredí, ktoré 
je náročné nielen na fyzickú 
pripravenosť, ale nehostinné 
prírodné prostredie a  vrto-
chy počasia bývajú aj pre-
vierkou uniforiem,“ zamýšľa 
sa zástupca náčelníka MsP 
Jozef Štefaňák.

 Aj teraz v predletných me-
siacoch, zasahujú „mestská-
či“ na zvyškoch snehu a ľadu. 
Aj preto musia byť muži pri-

merane odetí!
Spoločnosť GEMOR Fa- 

shion, európsky líder vo vý-
robe a  predaji pracovných 
odevov z  goretexu, mem-
bránového, poveternostným 
podmienkam odolného ma- 
teriálu, opäť za účelom testo-
vania svojich výrobkov oslo-
vuje mestskú políciu.

Našich uniformovaných fe- 
šákov  čoskoro uvidíte v trič-
kách z dielne spomenutej fir-
my. Strávia v nich minimálne 
jedno tatranské leto, ktoré 
má byť podľa prognóz hyd-
rometeorológov opäť cha- 
rakteristické amplitúdami 
teplých až horúcich dní. Po-
čas náročnej letnej sezóny 
budú šiesti mestskí policajti 
vyhodnocovať kvalitu mate-
riálov cooldry a  efektívnosť 
strihov viacerých modelov 
tričiek s  krátkym rukávom. 
Pracovnú odevnú novinku 
po vyhodnotení testu kvali-
ty, tak ako väčšinu produkcie 
spoločnosti GEMOR Fashion 
,čaká cesta na celoeurópsky 
odevný trh.  (stefa)

Testovanie uniforiem

Tel.: 0949 556 760
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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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s 15% zľavou na výrobky JUB.s 15% zľavou na výrobky JUB.s 15% zľavou na výrobky JUB.

KURZY 
KERAMIKY

Kedy: Termín kurzu a čas je možné dohodnúť 
individuálne

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.

Cena za jeden kurz:   20 eur dospelí
            15 euro deti 
   a študenti
Trvanie jedného kurzu: 90 min.
Kontakt: 0903 608 499

Kde: ATELIÉR POPPRAT

Členovia fanklubov ho-
kejovej extraligy a 1. ligy sa  
5. až 7. júla stretnú v Poprade 
na tradičnom Hokejbalovom 
turnaji fanklubov. 

Turnaj fanklubov

V  Bratislave sa 7. mája 2019 konali Majstrovstvá Sloven-
ska Špeciálnych olympiád v stolnom tenise. Klienti z Domo-
va pod Tatrami v Batizovciach svojimi výkonmi úspešne 
reprezentovali, čím potvrdili  športovú zdatnosť i odhodlanie 
súťažiť a obhájili tak doterajšie športové úspechy. Alexander 
Makula si pripísal na konto svojich úspechov titul Majstra 
Slovenska v stolnom tenise po tom, keď zdolal súperov a ob-
sadil 1. miesto v dvojhre mužov. Štefan Dzedzina sa v  rov-
nakej kategórii umiestnil na 4. mieste. Výborné umiestnenie 
dosiahli Alexander Makula a Štefan Dzedzina aj v  štvorhre 
mužov, v  ktorej obsadili 2. miesto. Zastúpenie sme mali aj 
v kategórii žien. Mária Gašparová sa umiestnila na 5. mieste 
v dvojhre žien. 

Alexandrovi Makulovi srdečne blahoželáme k  titu-
lu Majstra Slovenska v  stolnom tenise a  všetkým našim 
reprezentantom ďakujeme za dosiahnuté výkony. 

Mgr. Beáta Neupauerová

Majstri Slovenska v stolnom tenise
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

- MMA nie je pre bitká-
rov, je to skôr o inteligencii, 
pri ktorom musia fighteri 
pracovať hlavne hlavou. Je 
tam široká škála techník, 
vedomostí a dôležitá je po-
hotovosť, čo v danej sekunde 
urobí. Aby vedel použiť to, čo 
sa naučil, ako sa má pohybo-
vať v klietke, aký to je okta-
gon ring. Je to veľmi náročný 
šport na rozmýšľanie a nie 
je to len o fyzickej príprave. 
Iste, pri boji musí mať dobrú 
fyzičku, ale prvoradé je do 
každého pohybu zapájať hla-
vu a myslieť. 

Bojové umenie MMA je bezpečné
V minulom čísle sme informovali o Fightclub KENKYO 
Poprad, ktorý sa zameriava na zmiešané amatérske bojo-
vé umenie MMA a box. Keďže ide o  plnokontakný bojový 
šport bez využiatia zbraní, ktorý umožňuje údery, chvaty, 
boj postojačky, na zemi a spája rôzne techniky iných bojo-
vých športov i bojových umení, trénera Jána Kirschbauma 
sme sa opýtali, či je tento šport naozaj bezpečný, keď tré-
novať môžu už 5 ročné deti? 

A či je tento šport bez-
pečný? Samozrejme, ináč by 
sme ho nerobili už s 5-roč-
nými deťmi. Práve tie musia 
mať na hlave prilbu, rukavi-
ce, chrániče. V prvom kole 
majú zakázaný kontakt, úder 
na hlavu môžu len naznačiť. 
V druhom kole si dajú dole 
prilbu, rukavice i chráni-
če a robia zápasenie. Takže  
u týchto detí začíname veľmi 
opatrne a postupne pridáva-
me i ďalšie postupy.“

Väčšinou si však ľudia 
myslia, že ide o krvavý 
šport a neraz pri profesio-

nálnych zápasníkoch krv 
tečie. Nie je to predsa len 
nebezpečné?

- U profesionálov sa to 
stať môže, ale ľudia to často 
skresľujú. Ešte doteraz sa 
mi nestalo, aby chlapci, kto-
rí chodia zápasiť, mali otras 
mozgu alebo zlomený nos. 
Rôzne ťukance, to áno, ale 
tie sú aj v boxe, hokeji, fut-
bale. Práve u týchto športov 
sú niekedy oveľa závažnejšie 
zranenia ako v amatérskom 
MMA. V amatérskom zápa-
sení sú aj rozhodcovia tak 
vyškolení, že keď príde dobrá 
tvrdá rana, okamžite ukončí 
zápas, aby nedošlo k silnému 
otrasu mozgu alebo ťažšie-
mu zraneniu. 

V českej lige sa mi páči 
práve to, že keď napíšem, 
že náš zápasník má tri ama-
térske zápasy, oni mu dajú 
vyrovnaného súpera, ktorý 
má tri-štyri zápasy. Jedno-
ducho neexistuje, že jeden 
má tri zápasy a jeho protiv-
ník dvadsať! V českej lige sa 
snažia hlavne o to, aby to bol 
pekný zápas a aby sa mohli 
chlapci posúvať dopredu. 
A keď to robia od detstva, v 
dospelosti už majú pevné ná-
vyky, zvládnutých množstvo 
zápasov a potom sa už môžu 
postaviť do profiringu. Túto 
prácu robím už tridsať rokov 
a staviam aj na odborných 
vedomostiach a množstve 
skúseností. Preto preferu-
jem pomalší postup, snažím 
sa svojich zverencov naučiť 

čo možno najviac a pripra-
viť ich na súťaženie tak, aby 
mali všetky predpoklady vy-
hrávať.

Nie je v dnešnom agresív-
nom svete výhodou aj to, že 
chlapci či dievčatá sa po via-
cerých tréningoch naučia v 
prípade potreby aj brániť?

- To určite a dôležité pri-
tom je, že neraz nemusia 
použiť ani fyzickú silu, skôr 
rozum. Návšteva našich tré-
ningov neznamená, že všetci 
chlapci budú bojovníci, ale 
určite si pod profesionálnym 
dozorom „vybijú“ energiu 
a potom sú kľudnejší. Na 
druhej strane, neverili by 
ste, ako to tých chlapcov ba-
ví. Už od tých najmenších 
sa tešia, čo všetko sa nau-
čia. Na druhej strane stále 
im prízvukujem, že šport je 
v prvom rade o pokore, vy-

trvalosti, ale aj o sebavedo-
mí a zodpovednosti. Učím 
ich disciplíne, úcte, pokore, 
skromnosti, žiadne frajeriny, 
nehrešiť mi na tréningoch. A 
keď vidím, že ktosi stále ig-
noruje všetko ostatné a drží 
sa len svojho ega, nie je prob-
lém sa s takýmto chlapcom 
rozlúčiť. 

Možno ešte jedna otázka, 
ktorá ale u väčšiny našich 
detí a hlavne ich rodičov, 
je veľmi dôležitá – koľko 
finančne stojí „výbava“ fi-
ghtera?

- Nováčika to nestojí nič, 
len mesačný poplatok na 
tréningy a tie majú deti dva 
až trikrát do týždňa. Tí, kto-
rí už súťažia v MMA juniori 
a dospelí majú tréningy až 
20-krát za mesiac a ak chcú, 
môžu trénovať aj indivi- 
duálne. Postupne, keď  tento 

šport začne deti baviť a roz-
hodnú sa pokračovať, do-
poručujem im, aby si kúpili 
výstroj – MMA nohavice, 
zubítka, bandáže, prípadne, 
ak by chceli mať svoj vlastný 
výstroj - chrániče, rukavice  
a podobne, najviac ich to bu-
de stáť sto eur. Keď si kúpia 
lepší výstroj, samozrejme, 
môže to byť aj drahšie.  

Aké kategórie máte v klu-
be a kedy a kde trénujete?

- V klube máme kategórie 
detí od 5 do 9 rokov, od 10 
do 12, od 13 do 15 rokov, po-
tom do 18 rokov a poslednou 
kategóriou sú dospelí. Už 5 
ročné deti sa môžu zúčast-
ňovať amatérskej českej ligy 
a naozaj im nikto neublí-
ži. Trénujeme v Fight club 
KENKYO, Francisciho 35, 
Poprad, č. t. 0950 879 394, 
0905 862 490.  (pkr)

SPORT

Ešte stále beháme
Dokončenie z  5. strany

1. júna 2013 sa zúčastnilo 
pretekov 75 bežcov, z  toho 
20 žien. Zvíťazila Katarína 
Berešová z  TJ OS Košice, 
účastníčka OH v  Londýne. 
Prekonala ženský rekord tra-
te s časom 36:48:08. 

Každý bežec týchto prete-
kov získava účastnícky list, 
tričko so zoznamom spon-
zorov Starostovskej desiat-
ky. Víťazi dostávajú diplom 
a  finančnú odmenu. Medzi 
dlhoročných sponzorov pat-
ria, napríklad Ing. František 
Rovný, Gustáv Palušák, Sta-
nislav Pavličko, Ján Baran 
a  mnohí ďalší, ktorým patrí 
úprimná vďaka. Vďaka patrí 
aj vedeniu obce Hôrka, bý-
valému starostovi Ing. Vla-

dimírovi Boškovi a  terajšej 
starostke Ing. Helene Mi-
halčinovej. Zásluhou orga-
nizátorov, členov bežeckého 
oddielu, Vladimíra Percela, 
Jaroslava Šedivého, Juraja 
Ludvika, Antona Imricha 
a Milana Brachňáka, bol 
úspešný aj 22. ročník Staros-
tovskej desiatky.

 V  hlavnej kategórii mu-
žov zvíťazili Miroslav Gad, 
ŠK Copy servis LM, 0:36:43, 
druhý bol Jaroslav Lavrik, TJ 
Spišský Štiavnik, 0:38:45 a 
tretí Martin Vanečko, TJ Ba-
ník Hôrka, 0:41:21.

V  kategórii žien si vy-
bjovala 1. miesto Žaneta 
Goleňová, Steeple Poprad, 
0:51:08, 2. miesto Martina 
Jačisková     Poprad, 0:51:51 a 
3. miesto Michaela Borkov-
ská, TJ Baník Hôrka, 1:01:27.

Odmenení boli aj naj-
mladší a  najstarší účastníci: 
18-ročný Peter Mezovský 
a 73-ročný Július Smolár. 
Tombolu získalo dvadsať 
bežcov.  

Veríme, že tradícia Staros-
tovskej desiatky bude žiť aj 
naďalej. Športu zdar!

 Milan Brachňák

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

Športový festival
Minulú sobotu sa v Špor-

tovom areáli v Štrbe konal 
prvý ročník Detského špor-
tového festivalu s celodennou 
zábavou. V rámci akcie bola 
autogramiáda športovcov a 
konal sa aj  futbalový turnaj 
s Robom Vittekom a deti si 
vyskúšali lukostreľbu a radosť 
mali so svetelnej šou.

ˇ


