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V Poprade si 8. mája uctili pad-
lých sovietskych vojakov Červenej 
armády, ale aj Slovákov, ktorí po-
ložili svoje životy za našu slobodu, 
na cintoríne v Poprade-Veľkej. Spo-
mienku umocnil príchod približne 
60 členov OZ Motorkári Slovenska 
– Brat za brata, ktorí v rámci his-
toricko-spomienkovej akcie Ces-
ta hrdinského ohňa prešli takmer 
6 000 km a priviezli na cintorín  
v Poprade Večný oheň, ktorý horí 
pri pamätníku Neznámeho vojaka 
v Moskve. 

Pietnej spomienky sa zúčastnili 
a s príhovormi vystúpili viceprimá-
tor Popradu Ondrej Kavka a kul-
túrny atašé Veľvyslanectva Ruskej 
federácie na Slovensku Vladislav 
Kulikov, ktorí zdôraznili význam 

Cesta hrdinského ohňa mala zastávku aj v Poprade
Ostatné dva roky si Deň víťazstva nad fašizmom v Európe pripo-

mínali občania Slovenska väčšinou vo veľmi obmedzených počtoch, 
vzhľadom na situáciu, ktorá súvisela so zdravím občanov. Aj tohto ro-
ku boli oslavy 76. výročia Dňa víťazstva v našich mestách a obciach ob-
medzené, s veľmi malou, skoro nulovou propagáciou, aj keď sa konali 
v exteriéroch, priamo pri pamätníkoch a na cintorínoch.

tejto občianskej iniciatívy v kontex-
te uchovania pamiatky spoločných 
stránok dejín boja národov proti 
fašizmu. Zastúpenie tu mali i spo-
luorganizátori akcie, tajomník Ob-
lastného výboru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov Dr. 
Ján Pavlovčin, členovia Klubov vo-
jenskej histórie, starostovia podtat-
ranských obci, poslanci mestského 
zastupiteľstva v Poprade, zástupco-
via ruskej komunity, Nesmrteľného 
pluku, Georgijevskej stuhy, ale aj os-
tatní občania, ktorí rovnako ako or-
ganizátori, nezabúdajú na padlých 
hrdinov a našich osloboditeľov.

Po odznení príhovorov prítomní 
položili na hroby vojakov kvety a od 
Večného ohňa odpálili sviečky, kto-
ré uložili na hroby padlých vojakov 

a na ich počesť odzneli i salvy, ktoré 
vypálili členovia Klubov vojenskej 
histórie. Večný oheň si odpálili i 
starostovia partizánskych obcí Ver-
nár Vladimír Ondruš a Liptovská 
Teplička Slavomír Kopáč, ktorí ho 
preniesli k domácim pamätníkom.

Kým hlavná časť Motorkárov 

Slovenska pokračovala v smere 
do Banskej Bystrice, kultúrny ata-
šé Veľvyslanectva Ruskej federácie 
V. Kulikov spolu s predsedom Mo-
torkárov Slovenska – Brat za brata 
M. Alexom položili kvety a zapálili 
Večný oheň pri pamätníku v Parku 
hrdinov pri železničnej stanici. (reš)

„Sme radi, že sa aj naše oddele-
nie môže svojím spôsobom podieľať 
na výskume historických artefaktov. 
V týchto nových priestoroch je to po 
prvýkrát, čo sa realizujú takéto výni-
močné snímky, ktoré nepatria len na-
šim pacientom. Vzhľadom na zlepšu-
júcu sa epidemiologickú situáciu to 
taktiež vnímame ako príjemné  oži-
venie a sme radi, že môžeme našou 
novou špičkovou technikou pomôcť k 
objavovaniu histórie,“ vraví primár-

V levočskej nemocnici röntgenovali sochy z oltára
V  Nemocnici AGEL Levoča sa dnes realizovali röntgenové a  CT 

snímky sochy Sv. Antona Pustovníka  a  ďalších troch menších sôch. 
Rádiodiagnostické oddelenie prvýkrát v nových priestoroch so špičko-
vou technikou pomáha k objavovaniu histórie. Realizovanie snímok je 
pre oddelenie raritou,  ale nie úplnou novinkou. Čo pomocou snímok 
dokážu reštaurátori zistiť? 

ka rádiodiagnostického oddelenia, 
MUDr. Elena Loumová. 

„Realizovanie röntgenových sní-
mok historických sôch a artefaktov 
je pre naše oddelenie raritou, ale nie 
novinkou. V starých priestoroch sme 
to absolvovali už niekoľkokrát a má-
me s tým už nejaké skúsenosti. Počas 
môjho pôsobenia sme s naším tímom 
uskutočňovali napríklad röntgenovú 
snímku obrazu, ale aj iných veľkých 
sôch a historických diel,“ informuje 
Bc. Jaroslav Kováč, vedúci technik 
rádiodiagnostického oddelenia Ne-
mocnice AGEL Levoča.

„Predmetom nášho skúmania sú 
momentálne štyri sochy, z toho tri 
menšie. Potrebovali sme zrealizovať 
röntgenové snímky a  obrazy z CT 
prístroja 1,2 metra vysokej sochy 
Sv. Antona Pustovníka, ktorá je si-
tuovaná v bočnom oltári rímskoka-
tolíckeho kostola sv. Juraja v mieste 
Poprad-Spišská Sobota. Vďaka tým-
to snímkam nám bude umožnené 
preskúmanie stavu drevenej hmoty, 
prípadne i povrchových vrstiev sochy, 

narušenie drevokazným hmyzom 
či iné sekundárne zásahy v hmotnej 
skladbe sochy,“ informuje Štefan Si-
váň, odborník na reštaurovanie dre-
vených plastík. 

„Tri menšie sochy, tvoriace kom-
pozíciu Kalvárie, pochádzajú zo 
Slovenskej Vsi, z  rímskokatolíckeho 
kostola Obetovania Pána. Ide o po-
stavy sv. Jána a Panny Márie, ktoré 
sú pravdepodobne iného datovania 
ako ukrižovaný Ježiš Kristus. Práve 
to je predmetom nášho skúmania 
a snímky realizované pomocou CT 
prístroja môžu pomôcť pri určení 
datovania jeho vzniku. V prípade 

sôch Panny Márie a  svätého Jána 
apoštola môže ísť o ďalšie potenciálne 
diela z dielne Majstra Pavla z Levo-
če,“ dodáva reštaurátor Štefan Siváň. 
 Martina Pavliková

Spomienka 
na M. R Štefánika

V Poprade si začiatkom mája 
pripomenuli 102. výročie tragické-
ho úmrtia jednej z najvýznamnej-
ších osobností novodobých dejín 
a osobnosť svetového formátu –  ge-
nerála Milana Rastislava Štefánika.

Uznávaný astronóm, vedec, po-
litik, diplomat, generál francúzskej 
armády a spoluzakladateľ českoslo-
venského štátu tragicky zahynul pri 
leteckej havárii 4. mája 1919 pri ná-
vrate do vlasti. 

Generála Štefánika v meste Po-
prad pripomína nielen pamätník 
a busta v nadživotnej veľkosti ale i 
názov ulice. Viac ako tri metre vy-
soký pamätník na Štefánikovej ulici 
pred okresným súdom bol odhalený 
minulý rok pri príležitosti jeho 140. 
výročia narodenia. Mesto Poprad 
toto umelecké dielo venovalo jeho 
vznešenej a večnej pamiatke.

Podľa slov primátora Antona 
Danka by M. R. Štefánikovi mal pat-
riť v našich dejinách väčší význam a 
dôležitosť. „Pamätník nám má pri-
pomínať veľkú osobnosť našich de-
jín. Určite by sme sa o Štefánikovi 
mali viac rozprávať a zaujímať sa o 
jeho život a odkaz, ktorý nám zane-
chal. Je veľkým vzorom a Slováci sa 
majú z jeho života čo učiť“, uzavrel 
primátor.  (pkr)

Cestujúci, ktorí sa rozhodnú ísť 
cez leto do zahraničia, sa už teraz 
môžu tešiť na príjemné zľavy. EU-
ROPA EXPRES predstavuje ponuku 
cenovo výhodných jednosmerných 
cestovných lístkov s  limitovaným 
počtom, ktoré môžete využiť na ces-
tovanie do zahraničia. Cena závisí 
od počtu predaných lístkov, teda 
čím skôr si cestovný lístok z ponuky 
EUROPA EXPRES zakúpite, tým 
lacnejší ho dostanete. Ponuku je 
možné zakúpiť do 2. aj 1. vozňovej 
triedy na cesty zo Slovenska do Čes-
kej republiky, Rakúska, Švajčiarska, 
Maďarska, Nemecka, Poľska, Slo-
vinska a Chorvátska alebo opačne.

Napríklad, za cestu z Bratislavy do 
Prahy zaplatíte od 13 €, do Viedne 
od 9 €, do Bernu od 49 €, do Buda-
pešti od 10 €, do Berlína od 34 €, do 
Varšavy od 29 €, do Ľubľany od 37 € 
a do Záhrebu od 44 €. 

Ponuku EUROPA EXPRES je 
možné zakúpiť v pokladniciach so 
systémom Komplexného vybavenia 
cestujúcich (KVC).  

V  prípade ciest do Nemecka sa 
ruší predaj ponuky BERLIN SPE-
CIAL, ktorú nahrádza ponuka EU-
ROPA EXPRES.  (pkr)

Do zahraničia 
s Europa Expres
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Začal kolotoč náročných 
sanačných prác. Najskôr 
bolo potrebné vypratať po-
škodené knihy a  regály a 
zároveň odstrániť prilepený 
koberec. Začalo sa so su-
šením priestoru. Následne 
pracovníčky knižnice Zden-

Knižnica Tatranská Lomnica v novom šate
Príroda nám niekedy pripraví nečakané prekvapenia. 

Občas príjemné, niekedy však hrozné. Oddeleniu kultúry 
a športu mesta Vysoké Tatry sa pritrafilo to druhé. 15. ok-
tóbra 2020 prišla knihovníčka lomnickej knižnice do práce 
a keď uvidela kvapkať vodu z plafóna, premočené nové kni-
hy, regály, na ktorých stála voda, neverila vlastným očiam. 
Odvážila sa vstúpiť dnu, aby zistila veľkosť škôd a privítal 
ju koberec napitý vodou. Dlhotrvajúce dažde spôsobili vy-
topenie knižnice.

ka Štefaňáková s Evou Haná-
kovou a  vynosili na chodbu 
knižnice cca 7500 zväzkov 
kníh a  poškodené regály, 
t.j. takmer 3 tony materiálu. 
Keď sa priestor podarilo vy-
sušiť, interiér sa vymaľoval 
a položilo odolné linoleum. 

Na nové vybavenie kniž-
nice boli potrebné finančné 
prostriedky. Tie schválilo 
mestské zastupiteľstvo vo 
Vysokých Tatrách a  nasle-
dovalo výberové konanie na 
dodávateľa regálov. 

„Coronová“ situácia nám 
nijako nepomáhala a nezľah-
čovala nákupy. Firmy mali 
zamestnancov  buď chorých, 
alebo v  karanténe, výro-
ba dreva bola pozastavená. 
Obchody zatvorené, všetko 
sme vyberali cez internet a aj 
tak nás prekvapili nečakane 
dlhé dodacie lehoty. Počas 
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čakania sme vyumývali ce-
lý priestor, okná, vypratali 
poškodené veci a  nábytky. 
Potom sme začali vyraďovať 
zničené knihy. Otapetovali 
sme staré konferenčné stolí-
ky a  tak za pár desiatok eur 
vyzerajú zrazu ako nové. 
Postupne začali prichádzať 
nábytky a svojpomocne sme 
ich skladali. A  keď nám fir-
ma Ceiba zo Štúrova dodala 
nové regále, boli sme šťastní. 
Uložili sme ich tak, aby bolo 
čo najviac svetla v  knižnici 
a začali sme s nosením a uk-
ladaním kníh. 

Presne sedem mesia-
cov trvala sanácia knižni-
ce v  Tatranskej Lomnici. 
V  pondelok 17. mája 2021 
sa uskutočnilo jej oficiál-
ne otvorenie a  dnes už opäť 

slúži pre širokú verejnosť. 
Ďakujeme všetkým, ktorí 

nám akýmkoľvek spôsobom 
pomohli pri jej sanácii. 

Janka Kapustová, vedúca 
Knižnice Vysoké Tatry
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Konferencia o budúcnosti Európy
Európsky parlament zverejnil dňa 7. mája 2021 

kompletné výsledky prieskumu Eurobarometer 
zameraného na budúcnosť EÚ. Stalo sa tak dva dni 
pred zahájením Konferencie o budúcnosti Európy.

Prieskum, ktorého prvé výsledky boli zverejnené 
9. marca 2021, si objednali spoločne Európsky 
parlament a Európska komisia. Podľa celkových 
výsledkov:

➢ približne osem z de-
siatich Európanov (81%) 
súhlasí - a viac ako tretina 
(38%) rozhodne súhlasí - 
s tým, aby jedna z priorít 
Konferencie o budúcnos-
ti Európy bolo zlepšenie 
zvládania kríz, akou je sú-
časná pandémia ochorenia 
COVID-19;

➢ dve tretiny responden-
tov (66 %) sú presvedčené, 
že projekt EÚ ponúka eu-
rópskej mládeži perspek-
tívu do budúcnosti a po-
dobný podiel opýtaných 
(65 %) vníma Úniu ako 
priestor stability v nepo-
kojnom svete;

➢ viac ako dve treti-
ny respondentov pod-

porujú voľbu predsedu 
Európskej komisie pros-
tredníctvom výberu z ve-
dúcich kandidátov európ-
skych politických strán v eu-
rópskych voľbách, proti také-
muto postupu je menej ako 
štvrtina (22%) opýtaných;

➢ možnosť hlasovať vo voľ-
bách do Európskeho parla-
mentu za kandidátov z nad-
národných listín podporilo 
približne dvakrát viac opýta-
ných (42%), ako ju odmietlo 
(19%). 

Konferencia 
o budúcnosti Európy

Európania, ktorí sa chcú 
na konferencii aktívne zú-
častniť, preferujú za týmto 

Mládež a budúcnosť 
Európskej únie

účelom najmä stretnutia v 
okolí svojho bydliska, kto-
ré môžu mať formu diskusií 
alebo zhromaždení občanov 
(44%). Do procesu zhromaž-
ďovania podnetov či ideí sa 
chcú občania zapojiť odpove-
daním na otázky v prieskume 
(34%), ponúkaním nápadov 
a predkladaním návrhov eu-
rópskym a vnútroštátnym 
politikom (31%), ako aj účas-
ťou na online konzultáciách 
prostredníctvom diskusných 
platforiem (30%).

Viac ako osem z desiatich 
Európanov (83%) si myslí, že 
do konferencie by za účelom 
presadenia nových myšlie-
nok mali byť špecifi cky za-
pojení mladí ľudia. Štyria 

z desiatich opýtaných 
(40%) sa s týmto tvrdením 
stotožňujú úplne.

Dve tretiny responden-
tov (66%) sú presvedče-
né, že projekt EÚ ponúka 
mladým ľuďom v Európe 
perspektívu do budúc-
nosti. Podobný podiel 
opýtaných (65%) súhlasí 
s tvrdením, že EÚ pred-
stavuje priestor stability 
v nepokojnom svete - v 
porovnaní s prieskumom 
v roku 2018 však ide o po-
kles o 11 percentuálnych 
bodov.

Každý občan EU sa môže aktívne zúčastniť na Konferencii 
o budúcnosti Európy aj na portáli:

https://futureu.europa.eu/?locale=sk

Aké bolo po prekonaní už 
druhej vlny, a s odstupom 
času, obdobie minulého 
roka z pohľadu slovenskej 
výrobnej spoločnosti a ako 
práceneschopnosť ovplyv-
nila chod fi rmy?

- Najlepšia alternatíva 
je nepochybne sa práce-
neschopnosti vyhnúť. Ten-
to zámer mal zvlášť v dobe 
pandémie aj svoju dôležitej-
šiu stránku, a to je ochrana 
zdravia zamestnancov, a tiež 
ich rodinných príslušníkov. 
Aj preto sme v prvej vlne 
pandémie zaviedli veľmi 
rýchlo prísne opatrenia, či 
už išlo o povinnosť nosiť rúš-
ka, dezinfi kovať ruky a tiež 
priestory, či merať telesnú 
teplotu najskôr s pomocou 
ručných teplomerov, neskôr 
s pomocou kamerových 
systémov. S pomocou tých-
to opatrení sme prvú vlnu 
zvládli bez jediného výskytu 
nákazy. Náročnejšie obdobie 
nás čakalo v druhej polovici 
roka, kedy už bolo potrebné 
riešiť aj jednotlivé výskyty - 
ich identifi káciu, karanténu 
a prijímať príslušné organi-
začné opatrenia. 

Som veľmi rád, že s od-
stupom času môžem kon-
štatovať, že fi rma dokázala 
efektívne použiť všetky do-
stupné prostriedky tak, aby 
zamedzila výraznejšiemu 
rozšíreniu nákazy vo fi rme. 
Od septembra 2020 sa čís-
la nakazených pohybovali 
len na úrovni jednotlivých 
prípadov, horná hranica sa 
v priemere pohybovala na 
úrovni 1,5 až 2% z celkového 
počtu testovaných osôb. To 
nám umožnilo aj počas pan-
démie zabezpečiť nepretržitú 
prevádzku bez výraznejších 
obmedzení.

To považujem za veľmi dô-
ležité, ako som už povedal, 
z pohľadu ochrany zdravia 
zamestnancov, kvôli zabez-
pečeniu prevádzky, ale tiež z 
pohľadu plnenia požiadaviek 
zákazníkov. Tí sa nás často 
pýtali, aké opatrenia prijí-
mame, či sú dostatočné, a či 
v tejto súvislosti nie je ohro-
zená naša schopnosť plniť si 
svoje záväzky v dodávateľ-
sko-odberateľskom reťazci.  

Boli narušené dodávky a 
odbyt vo vašej spoločnosti 
a ktoré oblasti či úseky boli 
najviac postihnuté?

- Nejaké problémy sa vy-
skytli, ale vo všebecnosti je 
potrebné povedať, že väčši-
na štátov v Európe dokázala 
skĺbiť prísne opatrenia s tým, 
aby priemysel ostal v pre-
vádzke a funkčný. Mali sme 
napr. obavy, ako si budú po-
čas náročného obdobia pan-
démie plniť svoje záväzky ta-
lianske fi rmy, ale až na malé 
problémy všetko fungovalo. 

Najhoršie boli vyjadrenia politikov, ktorí tzv. lockdown používali ako strašiaka
Ing. Jaroslav Mervart, PhD., generálny riaditeľ skupiny fi riem Chemosvit

Pandémia a s ňou spojený strach, panika, zákazy cesto-
vania, lockdowny a chaos, ktoré tu počas celej krízy vyvolá-
vala svojimi nejednoznačnými rozhodnutiami pandemic-
ká komisia a slovenská vláda, neovplyvnila iba bežných 
ľudí, najmä starších občanov, ale aj výrobné spoločnosti, 
ktoré nemohli svoju činnosť zabezpečovať prácou z domu. 
O tom, ako množstvo tzv. pozitívnych, ktorí museli byť 
izolovaní, resp. sa museli liečiť, ovplyvnila chod akciovej 
spoločnosti Chemosvit vo Svite, sme hovorili s Ing. Jaro-
slavom Mervartom, generálnym riaditeľom skupiny fi riem 
Chemosvit vo Svite.

Dnes je priemysel v Euró-
pe (ale aj vo svete) výrazne 
prepojený, a výpadok jednej 
fi rmy v jednom štáte mô-
že spôsobiť podstatne väčší 
problém v celom dodávateľ-
sko-odberateľskom reťazci. 

Najhorším “zážitkom” 
z tohto obdobia tak boli 
neuvážené vyjadrenia nie-
ktorých politikov, ktoré tzv. 
lockdown používali ako 
strašiaka, ktorý sa nasadí ak 
“všetko iné” zlyhá. Nikdy ne-
bolo povedané, čoho presne 
sa ten lockdown bude týkať, 
a táto rétorika tak zner-
vózňovala nielen nás, ale aj 
našich zákazníkov. Jediné 
uistenie (podľa možností) 
nám v tomto čase poskytli 
predstavitelia ministerstva 
hospodárstva, ktorí boli pri-
pravení prípadné extrémne 
návrhy vetovať. 

Aby nedošlo k nedoro-
zumeniu, nik neplánoval 
prevádzku fi riem na úkor 
zdravia. Avšak práve fi rmy 
často ukázali, ako efektívne 
implementovať protipande-
mické opatrenia do praxe, 
a ako správne použiť aj kon-
troverzný nástroj testovania. 
Som presvedčený, že tak po-
mohli nielen svojim zamest-
nancom, ale aj celej spoloč-
nosti. Problém prípadného 
tvrdého lockdownu bol 
v tom, že podľa nášho názo-
ru (zamestnávateľov), neboli 
ani zďaleka vyčerpané všetky 
možnosti, ako predísť šíreniu 
nákazy v spoločnosti. 

Napr. supermarkety (po-
traviny) boli vo februári 
2021 plné ľudí bez obme-
dzenia počtu, možnosť na-
kupovať bola sprístupnená 
aj pre pozitívne osoby, tí sa 
často prepravovali taxíkmi, 
kde sa miešali zdravé a naka-
zené osoby, a podobne. Kto 
mal (nie príliš presný) anti-
génový test, mohol cestovať 
po celom Slovensku, a napr. 
na Štrbskom Plese ste mohli 
vidieť v tomto čase ŠPZ-ky 
z celého Slovenska. Niekto-
ré opatrenia boli prehnane 
prísne, niektoré zas až príliš 
voľné. A namiesto toho, aby 
sa niekto pozrel ako to na 
Slovensku vlastne vyzerá, za-
čalo sa - podľa môjho názoru 
nezodpovedne - hovoriť o 
plošnom lockdowne vráta-
ne zatvorenia fi riem. Lenže 
to by nenávratne poškodilo 
slovenskú ekonomiku, kedy 
by slovenské fi rmy v dodáva-
teľsko-odberateľskom reťazci 
veľmi rýchlo nahradili iné, 
zahraničné!

Ako pomohla vláda slo-
venskej fi rme, teda vám? 
Využili ste nejakú pomoc 
- kurzarbeit a podobne? 
Alebo sa to týkalo len za-
hraničných fi riem? 

- Skupina fi riem Chemo-

svit a Finchem nakoniec, aj 
vďaka dobrému zvládnutiu 
pandémie, skončila hospo-
dárenie v roku 2020 s cel-
kom dobrými výsledkami. 
Tie boli, samozrejme, závis-
lé od toho, ako bola ktorá 
fi rma zasiahnutá poklesom 
objednávok na trhu. Vďaka 
nasadeniu zamestnancov, či 
schopnosti kooperovať v sku-
pine, sa väčšinu týchto ohro-
zení podarilo eliminovať. 

Využili sme aj štátnu po-
moc, ktorá však nemala zá-
sadný vplyv na dosiahnuté 
výsledky. Ako správni hos-
podári sme sa ale snažili vy-
užiť všetky možnosti, ktoré 
boli k dispozícii, a teda sme 
dôsledne skúmali všetky 
dostupné zdroje fi nanco-
vania, aj tie štátne. Tu nám 
pomohla skutočnosť, že sme 
veľká fi rma, ktorá má práv-
ne, ekonomické, strategic-
ké či personálne oddelenie. 
Pracovníci týchto úsekov 
urobili maximum preto, aby 
posúdili jednotlivé návrhy a 

možnosť ich využitia vo fi r-
me, za čo im chcem aj touto 
formou poďakovať. Nedivím 
sa však niektorým menším 
podnikateľom či živnostní-
kom, že na túto „ponuku”, 
kvôli rôznym podmienkam 
a obmezeniam, nerefl ekto-
vali.

Keď  ste spomínali konkrét-
ne kurzarbait, považujem 
ho za dobrý nástroj - najmä 
na udržanie zamestnanosti 
v kríze. Na Slovensku však 
o ňom viac hovoríme ako 
konáme - nasadzuje sa až 
príliš pomaly. Verím však, 
že v budúcnosti môže tento 
nástroj pomôcť.

Využívali ste u zamest-
nancov prácu z domu 
a koľkých zamestnancov sa 
to dotýkalo?

- Áno, prácu z domu sme 
používali často, miestami 
až povinne, podľa štátnych 
nariadení. Obnášalo to veľa 
otázok, ktoré sa týkajú pro-
fesií, ktoré môžu takto pra-
covať, reálneho pracovného 

výkonu pri práci z domu, a 
tiež schopnosti IT oddelenia 
zabezpečiť bezpečnú a chrá-
nenú komunikáciu. To sa do 
veľkej miery podarilo, a te-
da aj túto formu práce hod-
notím skôr pozitívne. Hoci 
univerzálna náhrada práce 
v kolektíve to určite nie je. 

Aký názor máte na dialóg 
vlády so slovenskými fi rma-
mi?

- Už som spomenul minis-
terstvo hospodárstva, s kto-
rým sme v kontakte najčas-
tejšie. Veľa sme komuniko-
vali pri zriadení MOM Che-
mosvit aj s ministerstvom 
zdravotníctva, a pri prvej 
vlne celoplošného testovania 
sme intenzívne komuniko-
vali s ministerstvom obrany. 
Najmä cez Zväz chemického 
a farmaceutického priemyslu 
komunikujeme aj s minister-
stvom životného prostredia, 
a tiež s ďalšími ministerstva-
mi, napr. ohľadom tzv. plánu 
obnovy.

Čo by som určite privítal, 
je snaha viac počúvať za-
mestnávateľov, diskutovať 
a riešiť problémy, ktoré ich 
trápia (pokiaľ je mi známe, 
podobne sú na tom aj zá-
stupcovia zamestnancov). 
Privítal by som viac odbor-
ných a menej politických no-
minácií, a tiež jasnú stratégiu 
rozvoja - kde sme, kam sa 
chceme dostať, v čom chce-
me byť najlepší, a čo - kon-
krétne - pre naplnenie týchto 
cieľov chceme urobiť. 

V neposlednom rade by 
som bol rád, keby sa vláda 
zaoberala menej sama sebou 
a rôznymi spormi, a venova-
la sa témam, ktoré Slovensko 
trápia (čo sme mohli viac 
než zreteľne vidieť pri tzv. 
rekonštrukcii vlády). Priví-
tal by som aj viac ústretovú 
a menej konfrontačnú zahra-
ničnú politiku, ktorá aktívne 

pomáha presadzovať sa slo-
venským fi rmám v zahraničí. 

Zatiaľ sa spoločnosti darí 
udržať výrobu, zamestna-
nosť a prácu. Čo by ste po 
aboslvovaní takéhoto zloži-
tého obodia povedali hlav-
ne vašim zamestnancom?

- Chcel by som poďako-
vať všetkým zamestnancom 
skupiny fi riem Chemosvit 
a Finchem za trpezlivosť, 
disciplínu, ale aj za loajalitu 
fi rme, a tiež za ich nápady 
a inšpiráciu, ako toto ťaž-
ké obdobie zvládnuť. Zvlášť 
chcem poďakovať aj kolegom 
z krízového štábu, a všetkým 
tým, ktorí ochotne a aktívne 
pomáhali tieto nepopulárne, 
ale potrebné opatrenia zavá-
dzať do praxe. Samostatne v 
tejto súvislosti považujem za 
potrebné spomenúť činnosť 
mobilného odberného mies-
ta - MOM Chemosvit, ktoré-
ho služby využili aj iné fi rmy 
v okolí, občania mesta Svit, 
ale aj okolitých obcí. Che-
mosvit tak aj v tomto smere 
potvrdil, že je zamestnávate-
ľom ústretovým k svojim za-
mestnancom, k ich rodinám, 
a že si uvedomuje aj svoju 
spoločenskú zodpovednosť 
v regióne. 

Chcem veriť, že celé toto 
snaženie malo svoj zmysel, 
pretože ako ochrana zdravia, 
tak aj ochrana pracovných 
miest je nepochybne veľmi 
dôležitá. Nemali by sme však 
zabúdať ani na tak ťažko zís-
kanú osobnú slobodu, slobo-
du vierovyznania, slobodu 
prejavu, cestovania a stretá-
vania sa. Tu by sme mali byť 
veľmi ostražití, pretože ako 
sme to videli aj počas pandé-
mie, to čo sme si museli ťažko 
vybojovať, je možné aj ľahko 
stratiť. Musíme byť oboz-
retní, musíme poznať tie pra-
vé hodnoty a chrániť si ich! 
 Ľudmila Rešovská
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Za necelých desať rokov sa 
môže KVH Tatry pochváliť 
mnohými zaujímavými ak-
tivitami. „Napríklad, v obci 
boli pripravené dve veľké 
ukážky autentických bojov z 
druhej svetovej vojny, jedna 
pri príležitosti 70. výročia 
Slovenského národného po-
vstania s tým, že bola zorga-
nizovaná v spolupráci s Pet-
rom Rothom aj výstava Slo-
venské národné povstanie. 
Práve táto akcia pritiahla do 
Spišského Bystrého stovky 
divákov zo širokého okolia. 
Mnohí občania narodení po 
vojne, ale hlavne deti, mali 
azda po prvýkrát možnosť 
vidieť vojakov slovenskej 
a nemeckej armády v do- 
bovom oblečení, s  auten-
tickými zbraňami a ďalšou 
vojenskou technikou a ne- 
chýbali ani letecké útoky. 
Veľmi peknou akciou bola aj 
výstava  Kubašanky, man-
želky slávnych, ktorú KVH 
Tatry pripravili s Petrom 
Rothom, archeológom a his-
torikom z Hranovnice. Ďal-
ším našim počinom bolo od-
halenie Pamätníka ruským 
letcom a padlým pri oslobo-
dzovaní Hranovnice, ktorý 
je presne na rozhraní chotá-
rov Hranovnice a Spišského 
Štiavnika,“ priblížil pred-
seda KVH Tatry Ján Jurčík, 
srdcom a telom oddaný his-
tórii regiónu. Práca členov 
klubu sa dostala do povedo-
mia občanov a tí informovali 

Slovensko súčasnosti a naša historická pamäť
Do roku 2012 zopár milovníkov histórie v Spišskom 

Bystrom, ktorí sa zaujímali o udalosti druhej svetovej voj-
ny v obci, ale aj blízkom okolí, začali vyvíjať svoju činnosť 
v Klube vojenskej histórie (KVH) Tiger vo Svite. Po tom, 
ako záujem občanov o túto činnosť v Spišskom Bystrom 
vzrástol, v roku 2012 založili vlastné občianske združenie 
Tatry s podporou bývalých členov KVH Tiger Petrom Bah-
níkom a Karolom Markovičom, ktorí sú dodnes ich čestný-
mi členmi. V začiatkoch mali približne desať členov, dnes 
sa už na ich činnosti podieľa 22 ľudí a čo je potešiteľné, ide 
zväčša o mladšie ročníky. 

aj o zabudnutých padlých či 
konkrétnych bojoch v okolí. 
Tak sa im podarilo odha-
liť hrob partizána, ktorému 
vybudovali pamätník. Ďa-
lej zrenovovali pamätník vo 
Vikartovciach a postupne sa 
venujú ďalším pamätníkom 
v okolí, napríklad v oblasti 
Šarkanovej diery, ktorý je 
tesne pred dokončením. „Pri 
svojej práci sa stretávame aj 
s nepochopiteľným chova-
ním niektorých našich spo-
luobčanov, ktorí napríklad 
z pamätníkov „zozbierali“ 
prilby a jednu z nich pri-
niesli Petrovi Rothovi s tým, 
že ju našli v lese. Ten podľa 
farby a ďalších znakov zistil, 
odkiaľ daná prilba je,“ pri-
pomína Janko Jurčík. 

Títo ľudia, ale aj iní, si 
zrejme neuvedomujú, koľko 
úsilia, ale aj vlastných peňa-
zí musia vynaložiť členovia 
klubu, aby sa k artefaktom  
z druhej svetovej vojny vô-
bec dostali a zachovali ich aj 
pre budúce generácie, preto-
že tohto „materiálu“ je dnes 
už veľmi málo a ťažko sa  
k nemu dostať. Či už ide  
o slovenské, ruské, nemecké 
uniformy, pôvodné prilby  
s pozostatkom dvojkríža, 
zbrane, nemeckú svastiku, 
materiál z obdobia Sloven-
ského štátu a podobne. Pri-
tom tieto dobové artefakty  
zapožičiavajú aj do múzeí  
v okolí, keď pripravujú rôzne 
výstavy. Okrem toho členovia 

klubu celé roky nechýbajú pri 
spomienkových stretnutiach  
v rôznych mestách a obciach 
regiónu, či už pri oslobodení 
Československa alebo Slo-
venského národného po-
vstania. Pri pamätníkoch dr- 
žia čestnú stráž a na počesť 
padlých zaznie aj salva z do-
bových zbraní.  

KVH Tatry tiež pripravili 
historický náučný chodník 
Stopy histórie, pri ktorom 
pomáhali členovia turistic-
kého oddielu, strelecký klub, 
KVH Poprad Tatranskí vlci, 
a tiež sa na ňom podieľala 
aj obec, finančne pomohla 
aj nadácia Karpatskej van-
drovky. „Vďaka chodníku 
sa objavil starý klenbový 
most, objavilo sa guľometné 
hniezdo z druhej svetovej 
vojny, ktoré je čiastočne od-
kryté a zmapované. Žiaľ, fi-
nancie nám nedovoľujú po-
kračovať vo výskume a do- 
končiť túto akciu, pretože 
v dnešnej dobe im tieto pe-
niaze nikto nedá,“ bezradne 
komentuje Janko Jurčík.

Momentálne, v spolupráci 
s obecným úradom, pripra-
vujú výstavu Staré poľno-
hospodárske stroje ťahané 
koňmi. 

Keď hovoríme o KVH 
Tatry a ich aktivitách, ide 
väčšinou o už obnovené, vy-
pátrané či rekonštruované 
pamätníky, ktoré sú viditeľné 
pre všetkých. Väčšina, hlav-
ne tej mravenčej práce, ktorú 
členovia klubu odvedú a kto-
rú nie je vidieť navonok, však 
spočíva v neustálom štúdiu 
doposiaľ neznámych prame-
ňov. Veľmi veľa pri identifi-
kovaní ľudí, ktorí zahynuli 
počas druhej svetovej vojny, 

závisí aj od spolupráce s veľ-
vyslanectvom Ruskej Fede-
rácie na Slovensku, ktoré je 
nápomocné a ochotné hľadať 
aj vo vojnových archívoch 
Ruska. 

„V súvislosti s oslobode-
ním Liptovského Mikuláša, 
kde sme sa podieľali na prí-
prave pietnej spomienky, je 
všade uvádzané množstvo 
padlých vojakov Českoslo-
venského armádneho zboru. 
Ale červenoarmejci nikde 
uvedení neboli. Okamži-
te som oslovil pani Máriu 
Veršeninu z ruského veľvy-
slanectva a v priebehu nie-
koľkých hodín som dostal 
odpoveď, koľko ich padlo, 
kde sú pochovaní a odkaz 
na stránku, kde je menný 
zoznam padlých, ktorí sú 
pochovaní v Žiline. Takže 
s ruským veľvyslanectvom 
komunikujeme veľmi rýchlo 
a efektívne,“ uviedol príklad 
predseda KVH Tatry J. Jur-
čík. Pripomenul, že v prípa-
de oslobodenia Hranovnice 
a Spišského Bystrého im 
nesedia niektoré detaily a na 
odstránení nezrovnalostí 
pracujú s ich „dvorným“ klu-
bovým archeológom a his- 
torikom Petrom Rothom. 
„Napríklad, ide o zostrele-
nie jedného z lietadiel a me- 
ná posádky. Boli popísané 
už rôzne zostrely. Mám do-
ma výpoveď jedného pána, 
ktorý mal v tom čase 11 ro-
kov a keď porovnáme to, čo 
nám povedal on a to, čo sa 
udáva v rôznych novodo-
bých dokumentoch, nesedí 
nám to. Mnohí novodobí 
„tiež“ historici zabúdajú, 
že ak niečo publikujú, musí 
to byť stopercentne overené. 

Dočítali sme sa napríklad, 
že jedna pani, ktorú roztr-
hal delostrelecký granát, je 
pochovaná na neznámom 
mieste a keby autor tejto 
informácie zdvihol hlavu, 
uvidel by hrob tejto pani na 
cintoríne v Spišskom Bys-
trom, hneď oproti hrobu,  
v ktorom sú pochovaní vo-
jaci z Koľvača. Na jej hrobe 
pritom bolo jasne napísané, 
že tragicky zahynula počas 
Slovenského národného po- 
vstania. Takže naším cie-
ľom je vyhnúť sa takýmto 
chybám, zbierame výpovede 
pamätníkov, hľadáme, čo sa 
tu dialo, pretože v Hranov-
nici a Spišskom Bystrom je 
veľmi málo informácií, čo 
nás núti hodiny študovať 
rôzne dokumenty, výpovede 
svedkov, aby sme boli presní 
a nedezinformovali,“ zdô-
raznil Jurčík.

Ako ďalej povedal,  člen 
KVH Tatry, ktorý pôsobí v 
Nórsku, je aj členom nórske-
ho Klubu veteránov vojny. 
Je potápačom a vo vodách 
vyhľadáva artefakty z druhej 
svetovej vojny. Nedávno 
Nemcom objavil potopené 
letisko na sladkovodnom 
jazere v Nórsku. Cez neho 
chceli zistiť podrobnosti  
o opevnení Kvetnice a oko-
lia. Oslovili nórskeho histo-
rika, ktorý im poslal odpo-
veď, že dodnes sú tieto fakty 
tajné. Ďalšia lokalita, o ktorú 
mali záujem a zúžili ju na cca 
5 km2, je prísne tajná. V tom-
to období by mal na žiadosť 
Kanaďanov zase prehľadá-
vať pobrežie pri Chorvátsku  
a hľadať „potopené lietadlo“.

Nájsť hroby a identifikovať 
po viac ako polstoročí pad-
lých, či už slovenských alebo 
ruských vojakov a partizá-
nov, je neraz emočne veľmi 
silné aj pre tvrdých chlapov. 
Napríklad, pod Dubinou 
padli dvaja slovenskí chlapci 
a po približne 68 rokoch na 
toto pamätné miesto prišiel 
brat jedného z padlých, kto-
rý celé desaťročia nevedel, 
kde vyhasol mladý život je-
ho brata a kde je pochovaný. 
Podobný príbeh bol s ďalším 
padlým vojakom v lese nad 
obcou. Jeho brat, pán z Ta-
tier, veľkú časť života smútil 
za bratom, o ktorom nevedel 
nič. Prvú informáciu dostal 
od Petra Rotha a KVH Tatry, 
kde padol a potom hľadali 
informácie, čo sa vlastne sta-
lo a kde je pochovaný. Brat 
nemohol uveriť, že po takej 
dlhej dobe sa tomu niekto 

venuje. Neskôr Peter Roth 
zistil, že je pochovaný na 
cintoríne v Spišskom Bys-
trom. Najprv museli podľa 
matriky nájsť podrobnosti,  
o koho vlastne ide. Bolo zis-
tené, že na cintoríne je zle 
uvedené meno na pamätníku  
a tiež, že v hrobe bol pocho-
vaný brat spomínaného pána  
z Tatier. Žiaľ, mesiac pred-
tým, než chcel prísť na hrob 
brata, zomrel a tak poslednú 
úctu vzdali tomuto chlapcovi 
jeho tety. A to sú aj pre čle-
nov KVH silné okamihy a aj 
preto sú pre nich tieto malé 
víťazstvá hnacím motorom. 

Je zaujímavé, že všetky štá-
ty Európy, ale i sveta, sa aj po 
76 rokoch usilujú odhaliť „ta-
jomstvá“ druhej svetovej voj-
ny, len Slováci akoby zabudli, 
že práve u nás sa odohrávali 
ťažké boje, na ktoré doplatili 
životmi nie iba mladí českí 
a slovenskí vojaci, partizá-
ni, civilisti, deti, ale aj vojaci 
Červenej armády, rumunskí 
vojaci, francúzski partizáni 
a mnoho iných národností. 
Slovákov a ich vlády akoby 
ich vlastná história a nezná-
mi hrdinovia, ktorí bojovali 
za našu slobodu a priniesli 
celosvetový mier, nezau-
jímala. Dokonca sa z de- 
jepisov vytrácajú skutoč-
né historické fakty a histó-
ria akoby sa v učebniciach 
prispôsobovala porazeným  
a pseudovíťazom, ktorí na 
Slovensko ani len nepáchli. 
Naopak, pár mesiacov pred 
koncom vojny našu krajinu 
ešte zbombardovali.

Je smutné, že väčšina, ak 
nie všetky občianske zdru-
ženia, zamerané na vojenskú 
históriu, podobne ako KVH 
Tatry, za celú svoju existen-
ciu nedostali žiadne finančné 
prostriedky na podporu svo-
jej činnosti ani z ministerstva 
obrany či kultúry a všetko 
robia len za vlastné peniaze, 
na úkor svojho voľného času. 
Konkrétne, KVH Tatry vy-
víja svoju činnosť len s fina-
načnou podporou obecné-
ho úradu Spišské Bystré. Aj 
preto chcú členovia klubu v 
budúcnosti navštíviť blízke a 
vzdialenejšie základné školy 
a o regionálnej histórii v ich 
najbližšom okolí besedovať 
so žiakmi, aby aj oni poznali 
skutočnú históriu a hrdinov 
zo svojej obce, ktorí pre na-
šu budúcnosť obetovali svoje 
mladé životy. Áno, aj takéto 
je Slovensko súčasnosti a na-
ša historická pamäť. 

 Ľudmila Rešovská

Ján Jurčík, predseda Klubu vojenskej histórie Tatry.

6. február 2021, výročie zoskoku partizánskej skupiny Ja-
vor 2. Lokalita Trojáčka, obec Hostašovice - Česká repub-
lika.

Jazda Slobody 2020 pri príležitosti výročia Slovenského 
národného povstania. Obec Skároš, členovia KVH na tan-
ku T-34.  Snímka: Erika Moščáková

4. apríla 2021, výročie oslobodenia Liptovského Mikuláša.
 Snímka: Lukáš Klimek
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Ako ste sa dopracovali  
k tomu, že dnes vás môžu 
Slováci stretnúť na vojen-
ských cintorínoch, pri hro-
boch neznámych vojakov, 
pri pamätníkoch, ktoré pri-
pomínajú zverstvá fašizmu 
a ich prisluhovačov?

- V podstate sme našu zá-
ľubu v motorkách a mobilitu, 
ktorú predstavujú, venovali 
užitočnej veci – ucteniu a pri- 
pomenutiu si pamiatky na-
šich osloboditeľov, ale aj ti-
sícky vdov, bratov, sestier, 
našich starých otcov, otcov, 
ich synov a dcér, ktorí zahy-
nuli počas II. svetovej vojny. 
Veď slovenská zem je presiak-
nutá krvou týchto hrdinov  
a dnes nám ich pripomínajú 
len tiché pamätníky roztrú-
sené po celom Slovensku  
a spomienky pozostalých, 
ktorí besnenie fašistov pre-
žili. Na tieto zverstvá by sme 
nemali zabudnúť a musíme 
si ich neustále pripomínať, 
aby sa história neopakovala. 
Preto sme spoločne začali 
navštevovať pamätníky Slo-
venského národného povsta-
nia, druhej svetovej vojny a 
pamätníky Červenej armády, 
rumunskej armády a všet-
kých ostatných národov a ná-
rodností, ktorým ďakujeme 
za oslobodenie Slovenska.

V súčasnosti ste už ob-
čianskym združením, ktoré 
sa geometricky rozrastá a 
postupne sa k vám hlási čo-
raz viac občanov z miest a 
obcí, ktoré utrpeli v rokoch 
vojny najväčšie straty...

- Pred štyrmi rokmi sme 
sa rozhodli, že organizáciu 
Motorkári Slovenska za-
registrujeme, pretože sme 
potrebovali doklady kvôli 
všetkým štátnym a samo-
správnym inštitúciám, ktoré 
nám vydávajú rôzne povole-
nia. Takže takto vzniklo ob-
čianske združenie Motorkári 
Slovenska. Postupne, aj keď 
sa u nás nezaregistrujú, sa 
k nám pri našich jazdách v 
jednotlivých okresoch pridá-
vajú ďalší a ďalší motorkári, 
ktorí majú rovnaké zmýšľanie  

Hovoríme s Matúšom Alexom, predsedom občianskeho združenia Motorkári Slovenska - Brat za brata

Večným ohňom sa rozžiarili pamätníky na Slovensku
Motorkári Slovenska, v súčasnosti s prívlastkom Brat za brata, vznikli ako skupina 

ľudí pred dvanástimi rokmi. Ako organizácia neboli zaregistrovaní, ale svoju činnosť 
postupne rozvíjali na základe bratstva a priateľstva. Silné stroje, rachot motorov a srd-
cia otvorené spolupráci, silným citom a spravodlivosti sa stali spoločným menovateľov 
ich činnosti. Úcta k pravde, človeku, životu, slobode, mieru a histórii svojho národa ich 
postupne priviedla k zachovaniu historickej pamäte, ktorú oživujú uctením si pamiatky 
tých, ktorí svoje životy obetovali v prospech slobody a spolupráce národov v najničivej-
šej vojne v histórii ľudstva – v Druhej svetovej vojne. Dnes ich už pozná celé Slovensko. 
Tí, ktorí majú rovnaké zmýšľanie a cítia rovnako ako títo chlapi, ale aj ženy – motor-
kárky, sú ich priaznivcami a nevynechajú ani jedinú akciu, pri ktorej si spoločne s nimi 
môžu zaspomínať na svojich blízkych, hrdinov a obete vyčíňania nacisticko-fašistických 
vrahov spolu so zradcami slovenského národa.

a vyznávajú rovnaké hodnoty. 
Spoločne si uctime pamiatku 
tých, ktorí položili svoje živo-
ty za našu slobodu.

Tou najznámejšou akciou 
je vaša Jazda slobody, veno-
vaná Slovenskému národné-
mu povstaniu. Kedy Jazda 
slobody začala?  

- Pred dvanástimi rokmi 
sme začali organizovať len v 
takom komornom štýle Jazdu 
slobody, venovanú hrdinom 
Slovenského národného po-
vstania. Rok 2014, na počesť 
70. výročia SNP, bol akoby 
prvým oficiálnym ročníkom 
Jazdy slobody a v tom roku 
sa k nám, na naše pozvanie, 
pripojili aj zamestnanci Veľ-
vyslanectva Ruskej federácie 
na Slovensku, Veľvyslanec-
tva Bieloruska a zástupcovia 
Veľvyslanectva Francúzska. 
V tomto štýle vyvíjame našu 
činnosť do dnešných dní. 

Jazda slobody je venovaná 
predovšetkým Slovenskému 
národnému povstaniu, ale 
nezabúdame ani na hrdinov 
ruskej, fracúzskej, rumunskej 
a ostatných armád, zúčastne-
ných na bojoch v Povstaní. 

Aj minulý rok, napriek via-
cerým obmedzeniam súvi-
siacich s pandémiou, sme za 
účasti zástupcov veľvyslanec-
tiev vzdali pri pamätníkoch 
hold hrdinom, ktorí položi-
li životy aj za našu slobodu  
v boji proti fašizmu. 

Ako prebiehajú vaše spo-
mienkové akcie pri jednot-
livých pamätníkoch? Koľko 
miest a obcí v rámci jednej 
Jazdy slobody navštívite?

- K hrobom položíme ven-
ce, zapálime sviečku, zaznie 
čestná salva v podaní klubov 
vojenskej histórie, ak nám 
to štatút obce dovolí. Pri pa-
mätníkoch zaznejú hymny a 
rozvinieme vlajky všetkých 
zúčastnených krajín, ale aj 
naše s nápisom Slovenské 
národné povstanie. Na týchto 
vlajkách sú napísané všetky 
partizánske brigády, ktoré 
pôsobili na území Slovenska 
a podpisy miest a obcí, kto-
ré sme navštívili. Rovnako aj 

podpisy zástupcov veľvysla-
nectiev a dotyčných orgánov, 
ktoré nám pomáhajú. Minulý 
rok sme takto navštívili vyše 
700 slovenských miest a ob-
cí. Tento rok je ešte len máj  
a už máme navštívených 
okolo päťsto obcí a predpo-
kladám, že do konca roka 
to bude určite viac ako tisíc 
obcí. Myslím si, že odvádza-
me dobrú prácu, ľudia nás už 
poznajú, dostávame sa do po-
vedomia širokej verejnosti, čo 
si myslím, že je super.

Pripomeniem snáď len, 
že nepatríme do organizá-
cie Noční vlci, tak ako nás 
niektorí prezentujú. Sme or-
ganizácia slovenská, štátom 
zaregistrovaná. Všetky ná-
klady si hradíme z členského  
a našich vlastných zbierok, 
aby sme mali na vence, sviečky  
a základné potreby, ktoré pri 
našich cestách k pamätníkom 
potrebujeme. Zdôraznil by 
som, že nie sme financovaní 
zo žiadnej inej organizácie. Aj 
keď sme požiadali našu vládu 
o príspevok na Jazdu slobody, 
žiadne finančné prostriedky 
sme nedostali. Zrejme nie 
sme občianske združenie, 
ktoré by naša vláda chcela 
podporiť.

Tohoto roku ste boli od 
1. mája na cestách v rám-
ci historicko-spomienko-
vej akcie Cesta hrdinského 
ohňa. Z Moskvy, od hrobu 
neznámeho vojaka pri Kre-
meľskej stene ste na Sloven-
sko priviezli časť večného 
ohňa, ktorý ste odovzdávali 
v ďalších a ďalších mestách  
a obciach Ruska, Bieloruska 
a doviezli ste ho až k nám. 
Kedy sa sformovala táto 
myšlienka?

- Minulý rok, keď sme do-
končili Jazdu slobody, sme sa 
zhodli na tom, že by bolo po-
trebné dostať do povedomia 
občanov Slovenska hrdinstvo 
vojakov Červenej armády, na- 
šich osloboditeľov, vďaka kto-
rým už 76 rokov žijeme na 
našom krásnom Slovensku  
v mieri. Preto sme sa rozhod-
li ísť tohto roku do Moskvy  
a odobrať večný oheň, pri-
viezť ho k nám a rozžiariť pa-
mätníky na celom Slovensku. 
Poznajúc situáciu na Sloven-
sku sme celú túto akciu pri-
pravovali približne pol roka 
a potichu, aby nám nebolo 
znemožnené prejsť hranice a 
dostať sa do Ruskej federácie.

Akou trasou ste sa zo Slo-
venska vydali do Moskvy?

- Vycestovali sme 1. mája cez 
Poľsko a Bielorusko a 3. má- 
ja sme dorazili do Moskvy. 
Tu nás privítalo vedenie Rus-
kej historickej spoločnosti 
a odprevadili nás na miesto 
Patriot. Tam sme si pozreli 

vojenskú techniku, ktorá bo-
la nasadená v druhej sveto-
vej vojne. Na ďalší deň sme 
navštívili Múzeum Pobedy, 
teda víťazstva, pozreli si 3D 
vizualizáciu bojov II. sveto-
vej vojny, kde sú v skutočnej 
veľkosti vojaci, ľudia, zranení 
ľudia, vlaky, oslobodzovanie 
Osvienčimu a ďalšie histo-
rické fakty. 5. mája sme mali 
naplánovaný slávnostný ce-
remoniál odpálenia plameňa 
z Večného ohňa. Oheň sme 
umiestnili v špeciálnom lam-
páši a zapálili ho od fakle, 
ktorú nám odovzdal predse-
da Ruskej historickej spoloč-
nosti. Privítali nás príslušníci 
armády Ruskej federácie v če- 
le s generálom, minister ob- 
rany Ruskej federácie, ria-
diteľ Ruského historického 
centra a asi 12 veľvyslancov 
z rôznych krajín – z Maďar-
ska, Poľska, Nemecka a ďal-
ší. Pozoruhodné bolo, že zo 
Slovenska tam nebol nikto. 
Všetci zúčastnení s nami dis-
kutovali a boli veľmi radi, že 
nezabúdame.

Cesta späť bola rozdele-
ná na dve časti s viacerými 
zastávkami v Rusku a Bie-
lorusku až po naše hrani-
ce. Aká bola prvá časť vašej 
cesty?

- Plná silných zážitkov.  
Z Moskvy sme smerovali do 
ruského mestečka Viazma, 
kde nás čakalo asi 50 detí  
s rozprestretou oslobodzova-
cou vlajkou Červenej armády 
s rozmermi 60 x 30 metrov. 
Deti zaspievali ruskú, ale aj 
slovenskú hymnu po sloven-
sky, čo bol pre nás neskutočne 
veľký zážitok. Okrem detí nás 
čakali zástupcovia mestečka, 
primátor a poslanci. Pokračo-
vali sme do Smolenska, ktorý 
je veľkým mestom na hranici 
s Bieloruskou republikou. At-
mosféra počas stretnutia bola 
neskutočná a vo všetkých nás 
zanechala silný dojem. Ľudia, 
ktorí nás prišli privítať, boli 
veľmi radi, že nezabúdame 
na ich otcov a synov, ktorí 
sa domov už nikdy nevrátili. 
Bolo tam aj niekoľko vete-
ránov, ktorí nám ďakovali  
a spoločne sme pri pamätní-
ku zapálili Večný oheň. Na 
ďalší deň sme prišli do mesta 
Chatyň, ktoré bolo počas II. 
svetovej vojny malou obcou 
a tú fašisti vypálili rovnako, 
ako 209 ďalších obcí v Bielo-

rusku. Na miesto Chatyň bo-
la presunutá spálená zemina z 
ostatných 209 obcí a urobené 
hrobové miesta zo všetkých 
týchto obcí. Tam nás čakali 
zástupcovia ministerstva kul-
túry, riaditeľ historickej spo-
ločnosti v rámci Bieloruska, 
ktorý nám hovoril o neuve-
riteľných neľudských činoch, 
ktoré páchali nacisti počas 
vojny. Bolo nám povedané, 
že každý štvrtý Bielorus bol 
zabitý a čo sa týka vypálenia 
obcí, to boli zverstvá, nad 
ktorými nám zastával rozum. 
Už v Chatyni, keď fašisti ne-
vedeli, čo so sebou, tak na-
hnali obrovský počet detí do 
stodoly a zaživa ich upálili. 
Je tam velikánsky pamätník 
a do dnešného dňa k nemu 
deti nosia hračky, cukríky, 
jednoducho všetko, čo ich 
napadne, na pamiatku týchto 
upálených detí. Zvon každú 
minútu zaznie raz. Keď sme 
tam prišli, bola silná búrka  
a keď nám rozprávali tieto 
príbehy, tak všetci chlapi, kto-
rí sme tam boli, sme neudrža-
li slzy. Bol to pre nás všetkých 
veľmi silné. 

Z Chatyne sme pokračovali 
do Minska, kde nás privítala 
hudba, hrali hymny a prišiel k 
nám občan V. Kapustyn, kto-
rý nám dal fotku svojho bra-
ta, ornú pôdu z Bieloruska, 
zrno a bochník chleba. Po-
prosil nás, aby sme  fotku dali 
k pamätníku vo Zvolene, kde 
jeho brat zahynul pri oslobo-
dzovaní Slovenska. Zem a zr- 
no rozsypali pri pamätní-
ku a položili naň aj bochník 
chleba, aby jeho brat zavoňal 
domovinu, ochutnal chlieb 
dopestovaný na  rodnej ze-
mi a aby sme mu poďakovali  
a pozdravili od jeho najbliž-
ších. To bol najsilnejší zážitok 
počas celej cesty a vo Zvo-

lene, kde sme večný oheň 
priniesli, sme jeho prianie 
splnili.

Zo Smolenska sme prešli 
do mesta Brest, kde nás tiež 
čakali ľudia, položili sme tam 
k večnému ohňu aj ten náš, 
z Moskvy. Po krátkom od-
dychu sme pokračovali cez 
Poľsko, kde sme našim priate-
ľom, motorkárom, odovzdali 
oheň, ktorý aj oni roznesú po 
Poľskej republike a pokračo-
vali na Slovensko.

Aká atmosféra bola na 
Slovensku a ako Slováci pri-
vítali Večný oheň? 

- Prvou zastávkou bola 
Dukla, po nej nasledoval 
Svidník, vypálený Tokajík 
a na ďalší deň Prešov, kde 
nám nebolo umožnené ani 
pustiť hymny, ani vjazd na 
námestie. 8. mája sme boli 
v Poprade, kde sme Večný 
oheň zapálili na miestnom 
cintoríne vo Veľkej, kde sú 
pochovaní vojaci Červenej 
armády. Časť skupiny po-
kračovala ďalej na Banskú 
Bystricu a ja som spolu so 
zástupcom veľvyslanectva 
Ruskej federácie položili 
veniec a zapálili oheň v Po-
prade, pri pamätníku pri Že-
lezničnej stanici. Pokračovali 
sme spoločne so všetkými 
do Múzea SNP, kde sme roz-
svietili Večný oheň. Rovnako 
sme položili kvety a zapálili 
Večný oheň na námestí, pri 
pamätníku Červenej armá-
dy, a pokračovali do Zvolena.

Tam ste mali povinnosť 
splniť sľub daný v Minsku... 

- Vo Zvolene nás čakali aj 
zástupcovia samosprávneho 
kraja a zástupcovia určitých 
politických subjektov.  Pri-
pomeniem, že prišli ako súk-
romné osoby, nie ako politic-
ký subjekt. 

Pokračovanie na 6. strane

V cieli Cesty hrdinského ohňa - na Slavíne. Matúš Alexa s V. Kapustynom v Minsku.

Motorkári Slovenska - Brat za brata pri pamätníku vo Zvolene.
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0919 205 521  

HROBOV 

www.cisteniehrobu.sk 

ČISTENIE 
Ing. Miroslav Greisiger 

Stavte na dlhoročnú tradíciu, profesionálne odvedenú prácu a bohaté           
skúsenosti. Od roku 2014 sme k spokojnosti obslúžili viac ako 9100           

zákazníkov staňte sa ďalším z nich! 

Ing. Miroslav Greisiger Jarná AKCIA 
 Cena platí do 

30.6.2021 

DOSEKÁVANIE PÍSMA 
Čistenie: Jednohrob 90€ 65€    Dvojhrob  140€  100€ 
Impregnácia ZDARMA Doprava ZDARMA Obhliadka ZDARMA 
Obnova písma: 1,2€ 1€/znak 
Dosekávanie písma                 Do 10 znakov 80€ 
priamo na cintoríne :               11-30 znakov  7€/znak  
                                                 31 a viac znakov  6€/znak (dohoda) 

POMNÍKY, TABUĽKY S MENAMI, KRYCIE DOSKY ,                           
NÁHROBNÉ FOTOGRAFIE, VÁZY A SVIETNIKY 

Na všetky naše pomníky máte každé ďalšie dosekanie písma so zľavou 50%!! 

0940 653 651, 

Pri objednaní pomníka alebo krycej dosky máte čistenie hrobu ZDARMA!! 

Pri objedaní viacerých služieb (čistenie + dosekanie) máte dodatočnú zľavu 10€ 

Na vysvetlenie, Motorkári 
Slovenska majú v mestách 
a obciach požiadavku, že 
ich akcií sa môžu zúčastniť 
všetci občania, ale nemô-
žu vystupovať ako politický 
subjekt. Na pietnom mieste 
sme spomínaný sľub splnili 
a k pamätníku sme položili 
podobizeň Konstantína Ka-
pustyna, ktorú nám dal jeho 
brat, rozsypali sme bielorus-
kú zem, zrno a položili boch-
ník chleba.

Ďalšou našou zastávkou 
bol Ostrý Grúň a o druhej 
v noci sme na krásne nasvie-
tenom Slavíne odovzdali Več-
ný oheň veľvyslancom Ruskej 
federácie, Bieloruska a Kaza-
chstanu. Zo slovenskej vlády, 
aj napriek nášmu pozvaniu, 
sa nezúčastnil nikto. Cesta 
hrdinského ohňa na Sloven-
sku ale neskončila. Odovzdali 
sme ho aj našim priateľom, 
motorkárom z Čiech a tí ho 
zapálili pri pamätníkoch 
v Českej republike.

Koľko miest a obcí ste na 
Ceste hrdinského ohňa na-
vštívili a zapálili Večný oheň 
na Slovensku?

- Boli sme v 268 mestách 
a obciach, ale Večný oheň 
si na pamätné miesta prišli 
odobrať aj starostovia a pri-
mátori iných obcí, ktorí ho 
zapálili pri svojich pamät-
níkoch a pietnych miestach. 
Okrem toho, aj po Dni víťaz-
stva motorkári Večný oheň 
zapaľovali aj ďalších obciach 
a mestách. Ale presné číslo 
poveať nevieme.

Večným ohňom sa rozžiarili pamätníky na Slovensku 
Pokračovanie z 5. strany Nie je pre vás táto oči-

vidná ignorácia najvyšších 
predstaviteľov Slovenska 
frustrujúca?

- Vzhľadom na situáciu, 
ktorá na Slovensku vládne, 
ani nie. Je to skôr smutné, 
pretože my organizujeme 
Jazdu slobody venovanú pad-
lým v SNP už 12 rokov, päť 
rokov tak, že je to na vysokej 
úrovni čo sa týka aj zástupcov 
veľvyslanectiev, zástupcov ob-
cí, kde je fakt veľká účasť aj 
obyvateľov. Ale politická si-
tuácia, či už tejto vlády, ale aj 
tej predchádzajúcej, riadenej 
zrejme kýmsi iným ako Slo-
vákmi, je taká, aká je. Vole-
ní zástupcovia Slovákov si 
zakrývajú oči pred realitou
a nechcú mať s tým nič spo-
ločné. Nerozumieme prečo.
Veď by stačilo prísť a popo-
čúvať ešte aspoň tých pár ve-
teránov, ktorí zostali. Naprí-
klad, stretli sme sa s jedným 
veteránom, ktorý žije v Kež-
marku a hovorili sme s ním. 
Je to človek, ktorý je zatláča-
ný do úzadia aj organizáciou 
protifašistických bojovníkov. 
Myslím si, že do pietnych 
spomienok či uctenia si pad-
lých v druhej svetovej vojne 
nepatrí žiadna politika. Malo 
by to byť venované len čis-
to pamiatke, spomienkam 
a poďakovaniu hrdinom, ale 
určite nie politike. Skôr mi to 
pripadá, ako výsmech do tvá-
re tých, ktorí položili životy 
pri oslobodzovaní Slovenska. 
A neboli to len Rusi, Ukrajin-
ci, Francúzi a ďalší, ale aj naši 
predkovia – naši starí rodičia, 

ľudia, ktorí bránili svoju vlasť 
a svoju zem. A ani oni, ani 
my, ich potomkovia, si to ne-
zaslúžime. 

OZ Motorkári Slovenska 
- Brat za brata, predsa nie 
je politickou organizáciou 
a nepresadzuje žiadne po-
litické ciele. Čím to je, že 
niektorí akoby sa nevedeli 
zmieriť s históriou a fakta-
mi?

- Nás spájajú veľmi často 
s politikou, zrejme preto, že 
sa stretávame s vysokými 
predstaviteľmi Ruskej fede-
rácie, Bieloruska a podobne. 
Keďže my venujeme pietu 
a vyjadrujeme úctu tým, ktorí 
položili svoje životy v najhor-
šej vojne v novodobých deji-
nách, je len samozrejmé, že 
našich osloboditeľov na naše 
akcie pozývame. Francúzske-
ho veľvyslanca, bieloruského, 
ruského, českého, ale rovnako 
aj našich predstaviteľov štátu. 
Všetci pozvaní sa väčšiny 
týchto podujatí zúčastnia, aj 
z Nemecka, len zo Slovenska 
nie. Je pre nás napríklad ne-
pochopiteľné, keď každý rok 
pri pietnej spomienke k SNP 
vo Svidníku nám vyvesia 
ukrajinskú vlajku, ale ruskú 
nie. Nehovorím, patrí tam aj 
ukrajinská, veď v Červenej 
armáde bojovali aj Ukrajin-
ci, ale prečo nie ruská vlajka? 
Naozaj tomu nerozumiem. 
Veď tu nejde o politiku, ale 
o prejavenie úcty padlým 
a spomienku na nich. Naprí-
klad, predminulý rok, keď ne-
bola karanténa, vo Svidníku 
bolo okolo šesť tisíc obyva-

teľov, ktorí nás prišli privítať 
a zúčastnili sa pietnej spo-
mienky. Pritom Svidník má 
sedem tisíc obyvateľov, ale 
z mesta neprišiel nikto. Na 
druhý deň nám z mesta za-
volali, že prečo sme im nedali 
vedieť, pričom sme s mestom 
vybavovali všetky povolenia 
a žiadali od nich súhlasné sta-
novisko. Takže šesťtisíc ľudí 
to vedelo, len vedenie mesta 
nie? Aj z toho jasne vidieť, že 
Jazdu slobody ktosi neustále 

politizuje. Na druhej strane, 
aký to rozdiel v porovnaní 
s Prešovom a Banskou Bys-
tricou. Prešov všetko zakázal 
a do Banskej Bystrice sme 
prišli s policajným sprievo-
dom, zapnutými majákmi 
a sprevádzali nás až do Žiliny. 
Čo k tomu dodať? Snáď len 
toľko, že tohtoročná  Jazda 
slobody 2021, venovaná hr-
dinom SNP, bude v dňoch 25. 
až 30. augusta.

  Ľudmila Rešovská

Čestné uznanie a pamätnú medailu ruského organizačné-
ho výboru Pobeda a tiež medailu Ministerstva obrany Ruskej 
federácie za veľký osobný prínos k zachovaniu pamiatky pad-
lých obrancov vlasti boli udelené, okrem iných Slovákov, aj  
Matúšovi Alexovi v apríli tohto roku na Veľvyslanectve Rus-
kej federácie v Bratislave.

Leonardo da Vinci
 Stroje a iné

Tatranská galéria v Popra-
de predstaví jedinečnú inte-
raktívnu, edukatívnu, ale aj 
umelecky pôsobivú výstavu. 
Detailné kópie 40 najzná-
mejších vynálezov a rôznych 
malieb majstra Leonarda, 
ktorý písal zrkadlovým 
písmom, priblížia takmer 
kompletné dielo tohto rene-
sančného génia. Leonardo 
bol maliarom, sochárom, 
architektom, fi lozofom, hu-
dobníkom, básnikom, ma-
tematikom, mechanikom či 
vynálezcom. Výstava potrvá 
od 11. 6. do 30. 9. 2021-
Stanislav Lajda – Posledná 

večera Leonarda z Vinci 
Ocenený slovenský reštau-

rátor a umelec po takmer šty-
ridsaťročnom štúdiu Leonar-
dovej Poslednej večere pred-
staví prostredníctvom ole-
jomalieb jedno z najrepro-
dukovanejších diel svetového 
umenia. Výstava potrvá od 
11. 6. do 30. 9. 2021.
Vila Flóra Starý Smokovec

Ivan Urbanovič – 100 
rokov organizovaného 

horolezectva na Slovensku
Dokumentárna fotografi c-

ká výstava mapuje začiatky a 
rozvoj horolezectva vo Vyso-
kých Tatrách a na Slovensku 
pri príležitosti 100. výročia 
vzniku spolku JAMES a  50. 
výročia prvej úspešnej tatran-
skej expedície na Nanga Par-
bat. Výstava potrvá od 18. 6. 
do 5. 9. 2021.

Unikátne 
výstavy v TG
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 Napríklad, lyžiarske stre-
disko Studničky bolo z dô-
vodu protipandemických 
opatrení zavreté a v prevádz-
ke bolo asi 4 dni od 26. 12. 
do 31. 12. 2020. Strata pre 
prevádzkovateľa, ale aj obec 
bola značná, pretože ná-
jomcovi sme odpustili 50 % 
nájmu, aby sa prostredníc-
tvom dotácie kompenzovala 
cena nájmu z  Ministerstva 
hospodárstva SR určená na 
zníženie dopadov pandémie. 
Žiadosť o  dotáciu na  ná-
jomné je potrebné podať do 
30. 6. 2021.

Budúci rok má súčasný 
prevádzkovateľ posledný rok 
zmluvu a preto pripravujeme 
verejnú obchodnú súťaž na 
ďalšie fungovanie strediska.

Rovnako utrpela aj kultúra, 
keď sme museli zrušiť tradič-

Po núdzovom stave chceme život v obci vrátiť do normálu
Tak, ako celé Slovensko, aj každodenný život v našej ob-

ci bol v dôsledku opatrení štátu proti Covid-19 zasiahnu-
tý vo viacerých oblastiach. Utrpel hlavne cestovný ruch a 
zamestnanosť. Ekonomicky boli postihnuté ubytovacie 
zariadenia, penzióny, hotel, reštaurácie a práve tie dostali 
najtvrdšie rany.  

ný termín na folklórne sláv-
nosti. Rovanko je to aj tohto 
roku. Slávnosti, samozrejme 
minimalizované, chystáme 
spojiť s oslavami Slovenského 
národného povstania, ktoré 
plánujeme na 28. 8. 2021.

V súčasnosti v našej obci 
pripravujeme viaceré inves-
tičné akcie. Na budúci rok sa 
chystá veľká rekonštrukcia 
cesty 1/66 Popová – Hranov-
nica, úsek I. Vernár, s moder-
nizáciou informačného sys-
tému na Popovej a vozovky 
v obci. Súčasťou rekonštruk-
cie je aj výstavba chodníkov 
v obci a miestnej časti Píla, 
kde fi nišujeme so stavebným 
povolením a vysporiadava-
ním pozemkov.

Predminulý týždeň, 20. má-
ja, sme začali s celkovou 
výmenou rozvodov obec-

ného rozhlasu z vlastných 
prostriedkov vo výške cca 
13 000 €. Z vlastných zdrojov 
vo výške 4 500 € sme zakúpili 
čistiacu-zametaciu   techniku 
k obecnému traktoru, ktorá 
určite prispeje k čistejšiemu 
prostrediu na uliciach v obci. 

V spolupráci so Správou 
Národného parku Slovenský 
raj a Slovenským koseckým 
spolkom pripravujeme 3. roč-
ník ručného kosenia Kopa-
neckých lúk, ktorý plánujeme 
od 5. do 7. augusta.

Plynulo pokračujeme s prí-
pravou štúdií a zastavova-
cieho plánu na individuálnu 
bytovú výstavbu (IBV) v obci, 
lokality Kapustnice a Pastov-
né, kde chceme vysporiadať 
pozemky pod komunikácie 
a siete. Súčasne pripravujeme 
aj investíciu do sekundár-
nych elektrických rozvodov 
pre IBV v lokalite Kapustnice 
a počítame aj s  investíciou 
potrebnou na projektovú do-
kumentáciu.

Ďalej sme podali projekt 

v rámci ŠOP na Zvýšenie 
biodiverzity poľnohospo-
dárskej krajiny vo Vernári, 
v ktorom počítame s výsad-
bou lipovej aleje v lokalite   
okolo cesty na Klaďa.

Súčasne pripravujeme 
podmienky na vyhlásenie 
výzvy a cenové ponuky na 
vykurovanie Požiarnej zbroj-
nice, oboch priestorov garáží 
budovy formou tepelného 
čerpadla. 

Uvažujeme tiež o vybudo-
vaní kamerového systému 
v centre obce a o podpore 
cestovného ruchu formou 
obnovy propagačnej a  infor-
mačnej tabule v parku.

V spolupráci s Vojenským 
kartografi ckým ústavom pri-
pravujeme informačnú tabu-
ľu v centre obce s podrobnou 
mapou celého katastra s vy-
značením chránených území, 
všetkých atrakcií, možnosťa-
mi ubytovania, turistiky, ly-
žovania a podobne.

Môžeme sa tiež pochvá-
liť úspešným dokončením 
dvoch projektov cez ŠOP 
– stena na zamedzenie sy-
pania odpadu na Popovej 
a s Občianskym združením 

Werner sme minulý víkend 
odhalili náučné tabule o za-
ujímavých lokalitách v obci. 
Dostali sme tiež podporu na 
vojnové hroby a rekonštruk-
ciu pamätníka padlým v cen-
tre obce.

Okrem väčších akcií venu-
jeme pozornosť naprílad aj 
prečisťovaniu kanalizácie či
poškodenej kanalizácii v ur-
čitých lokalitách, odchodu 
pobočky pošty, doplneniu 
verejného osvetlenia, riešeniu 
geometrického plánu k Chate 
Rozsutec či riešeniu vlastníc-
kych vzťahov, alebo oprave 
detského ihriska. 

Čo nás mrzí je, že máme 
veľký rest v podobe čističky 
odpadových vôd (ČOV). Aj 
keď máme kanalizáciu v obci 
ešte z čias socializmu, nie je 
ukončená ČOV. V dôsledku 
toho pre obec platí dohľad 
Okresného úradu v Popra-
de a ministerstva životného 
prostredia do tohtoročného 
júna. Preto musíme začať 
s prípravou projektovej doku-
mentácie na jej vybudovanie, 
ale sme značne znristení, keď 
vidíme, čo sa deje v 26 ob-
ciach, ktoré dostali dotácie 

na kanalizácie a ČOV z En-
virofondu. Hoci peniaze obce 
na účtoch majú, dodávateľov 
vyplatiť nemôžu pre nevyko-
nané kontroly z Envirofondu 
na mieste. Dodávatelia z ob-
cí odchádzajú, dávajú ich na 
súd, a tak obciam hrozí núte-
ná správa.

Podobné „súboje“ so štát-
nou správou zvádza naša 
obec takmer denne, aby sme 
mohli zabezpečiť bežné, kaž-
dodenné fungovanie obce, 
škôlky, organizácií v obci, či 
riešili problémy so staveb-
ným úradom. Mám neod-
bytný pocit, že byrokracie 
neustále pribúda a aj napriek 
IT a rôznym počítačový pre-
pojeniam, hlásenia, výkazy 
a rôzne iné požiadavky na 
samosprávu akoby ani ne-
mali konca. Neviem, či si 
štátna správa uvedomuje, že 
v menších obciach je okrem 
starostu len jeden či dvaja 
zamestnanci a tí to jedno-
ducho už nemôžu zvládnuť, 
pretože roboty majú všetci 
neúrekom a niekedy je už 
byrokracia neúnosná. 

 Ing. Vladimír Ondruš, 
 starosta obce 

´

 5.8.2021 – 7.8.2021

ˇ3. ROCNÍK 

Kopaneckych
lúk

KopaneckychKopaneckych
lúk

Kopaneckych
lúk

Kopaneckych
lúk

RUCNÉ KOSENIEˇ

 ZACHRANUJEME LÚKY A TRADÍCIE NAŠICH PREDKOV ZACHRANUJEME LÚKY A TRADÍCIE NAŠICH PREDKOVˇ

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR – SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ RAJ 
V SPOLUPRÁCI S OBCOU VERNÁR A SLOVENSKÝM KOSECKÝM SPOLKOM VÁS POZÝVAJÚ NA

KONTAKTY : TOMAS.DRAZIL@SOPSR.SK, 0903 298 217, 
STEFANIA.BRYNDZOVA@SOPSR.SK,TEL.0903 298 228 

Deň víťazstva sme oslávili aj v obci
76. výročie ukončenia 

druhej svetovej vojny je pre 
občanov našej obce sviat-
kom. Oslobodenie obce sme 
oslávili zimným výstupom 
na Koľvač a 76. výročie oslo-
bodenia našej vlasti sme 
si zase uctili netradične - od-
pálením Večného ohňa na 
cintoríne v Poprade a jeho 
prenesením k našim pamät-
níkom - do vernárskej ties-
niny, k hrobu neznámeho 
vojaka na obecnom cintoríne 
a nakoniec pietnou spomien-
kou pri pamätníku obetiam 
prvej a druhej svetovej vojny 
v centre obce. Práve tu zazne-
li aj známe vernárske piesne, 
venované padlým hrdinom.  Snímky: Vladimír Alexa

Plamienok Večného ohňa odovzdal V. Ondrušovi kultúrny 
atašé Veľvyslanectva RF Vladislav Kulikov (vpravo).

Dlhodobým uzavretím ma-
terských a základných škôl 
a súčasným zákazom stre-
távania sa, najmä deti už 
pomaly trpeli ponorkovou 
chorobu. 

Aj preto pre všetky deti v 
obci pripravili Týždeň det-
ských radostí... +Rozpráv-
kový týždeň začne už dnes 
31. mája a potrvá do 4. júna 
2021. Organizátori prosia 
rodičov, aby deti obliekali do 
„tém“ jdenotlivých dní, keď 
na nich bude čakať množstvo 
zážitkov a prekvapení.

Témy jednotlivých dní:
Pondelok - Rozprávkový deň
Utorok - Športový deň
Streda - Deň zvierat
Štvrtok - Námornícky deň
Piatok - Pyžamový deň
 Srdečne pozývame!

Týždeň detských 

radostí
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PUTOVANIE TRVÁ  
OD 1.6. - 30.10. 2021

KEDY A KDE SA STRETNEME?
o 9:30 | ZA HISTÓRIOU
TATRANSKEJ LOMNICE
Miesto stretnua:
vlaková stanica v Tatranskej Lomnici

o 10:00 | ZA HISTÓRIOU DOLNÉHO
A HORNÉHO SMOKOVCA
Miesto stretnua:
zastávka električky v Dolnom Smokovci

o 10:00 | ZA HISTÓRIOU
NOVÉHO SMOKOVCA
Miesto stretnua: biely Evanjelický kostol
v Novom Smokovci 

o 9:30 | ZA HISTÓRIOU VYŠNÝCH HÁGOV
Miesto stretnua: zastávka električky
vo Vyšných Hágoch

o 10:00 | ZA HISTÓRIOU ŠTRBSKÉHO PLESA
Miesto stretnua: vlaková stanica
na Štrbskom Plese

o 10:00 | ZA HISTÓRIOU
STARÉHO SMOKOVCA
Miesto stretnua: Pred Tatranskou informačnou
kanceláriou v Starom Smokovci (budova HZS)

V prípade záujmu väčších skupín - nad 20 osôb prosíme o nahlásenie počtu osôb sprievodkyni na t.č. +421 949 202 493 alebo na ivafigova@gmail.com

PREHLIADKY SA USKUTOČNIA V  SÚLADE S PLATNÝMI PROTIPANDEMICKÝMI OPATRENIAMI. 

odkyni na t.č. +421 949 202 493 alebo na ivafigova@gmail.com

A STRETNETRETNETRE ME?
o 10:00 | ZA HISTÓRIOU DOLNÉHO5.6.

2021
6.6.
2021

12.6.
2021

13.6.
2021

19.6.
2021

20.6.
2021

PUTOVANIE ZA HISTÓRIOU
TATRANSKÝCH OSÁD

KEDY A KDE SA STRETNEME?

Otvorenie letnej sezóny 
vo Vysokých Tatrách

18.6.2021 o 17:00 h
Starý Smokovec – Vila Flóra

100 ROKOV ORGANIZOVANÉHO 
HOROLEZECTVA NA SLOVENSKU

19.-20.6.2021 9:25-17:30 h
Vysoké Tatry 

Historické električky 
Trojča a Kométa na trati TEŽ

20.6.2021 o 19:00 h
Horný Smokovec – Grand Hotel 

Bellevue
LA GIOIA 

v rámci Tatranského galavečera

19.6.2021 o 18:00 h
Starý Smokovec – Hrebienok resort 2

PETER BIČ PROJEKT

Podujatia sú realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Účasť na podujatiach je možná pri splnení aktuálnych protiepidemiologických 
opatrení v rámci Covid automatu a platných vyhlášok vlády a ÚVZ.

Informácie:  kulturasport@vysoketatry.sk;

+421 52 478 04 56; 0903 980 280

OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY


