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Viac kvetináčov na 
pešej zóne i v centre

Naše babičky
sa predviedli v tom 
najlepšom svetle

Príďte na obranársky
výcvik so psom!

Ľubovnianske n o v i n Y

  Poznáme už mená tých, ktorí dostanú hodnotné vstupenky str. 4, 8

RYBÁRI
NAŠE TIPY

Otvorenie sezóny
a rybárska súťaž
V nedeľu, 14. mája, sa môžu 
tešiť všetci priaznivci ry-
bolovu. Sezóna bude od 
tohto dňa otvorená, rybá-
rov čaká súťaž a ostatných  
veľa rybárskych špecia-
lít. Nachystané budú pra-
vé maďarské halászlé a pe-
čené ryby. Nezabudnite, 
zraz  je na rybníku Venglis-
ká (str.11)!

Pripomenutie vojny cez 
ukážky bojov v skanzene

str. 8PUBLICISTIKAstr. 3SPRAVODAJSTVO

ôsmeho mája si pripomíname výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe. Aj preto 
je Deň víťazstva nad fašizmom u nás štátnym sviatkom. A aby sa nezabudlo na zločiny 
fašizmu a hrôzy vojny, v skanzene sa v tento deň o tom nielen hovorilo s historikom 
Adriánom Drobňákom. Premiérovo sa tu totiž dali vidieť aj ukážky zajatia a popravy 
civilistov i oslobodzovania od nacistickej nadvlády.  

„Keďže som v kontakte 
s členom Klubu vojenskej 
histórie Tyrnau v Trnave, 
ktorý robí takéto ukážky, 
veľmi ma to zaujalo a zrodil 
sa nápad uskutočniť niečo 
podobné aj v Starej Ľubov-
ni. Spolu s ostatnými člen-
mi Matice slovenskej v Sta-
rej Ľubovni a divadlom Ba-
ronetta som sa do tohto pod-
ujatia pustil a diváci si tak 
mohli vďaka šiestim Klu-
bom vojenskej histórie z ce-
lého Slovenska pozrieť ako 

a autentickosť bojov nahá-
ňala prítomným mráz po 
chrbte. „O bezpečnosť sa 
však nikto nemusel báť. Po-
užívame expanzné slepé ná-
boje a zbrane, ktoré sú zväč-
ša originály z roku 1942, 
sú odborne znehodnotené 
a evidované na polícii. Ide 
len o svetelný a hlukový 
efekt,“ prezradil Michal Fo-
riš z Dobového tábora. 

Napriek chladnému po-
časiu táto premiérová akcia 
prilákala do skanzenu množ-
stvo domácich i turistov, kto-
rí by takýchto akcií privítali 
viac. Popoludnie už patrilo 
slávnostnému kladeniu ven-
cov pri Pamätníku oslobodi-
teľov, kde zazneli aj čestné 
salvy.   Text a foto (eh)

prebiehalo ukončenie voj-
ny,“ nechal sa počuť Pat-
rik Polakevič z Miestneho 
odboru Matice Slovenskej 
v Starej Ľubovni, ktorá kon-
com minulého roku obnovi-
la činnosť u nás a podpísala 
sa pod túto akciu.  

To, že keď si nebudeme 
pripomínať históriu, zabud-
neme na ňu a národ, ktorý 
nemá históriu, nie je náro-
dom, vedia aj mladí ľudia. 
Preto sa snažia všetkým pri-
blížiť hrôzy 2. svetovej voj-

ny, ktoré sa udiali v rokoch 
1939 až 1945. „Aj keď v Ľu-
bovni boje priamo neprebie-
hali, vojnu bolo cítiť všade. 
Ukážkami tak chceme ľudí 
poučiť a varovať ich, aby sa 
už takéto veci neopakovali. 
A keďže je to najlepšie vidieť 
naživo, tiež si môžu pozrieť 
výstroj a vyskúšať zbrane,“ 
vysvetlil jeden z „Nemcov“ 
Vidor Czafik z Klubu vojen-
skej histórie Panter. 

Skanzenom tak zneli vý-
strely, výbuchy granátov 

str. 5

Podujatie, aké mohli prítomní vidieť 8. mája v našom skanzene, nebolo určite prvé a posledné. Matica ho bude v rovnakom ob-
dobí organizovať aj budúci rok.

kRátko z Msz

Pomôžu 
investori? 

Šanca na obnovu krytej 
plavárne i dostavby zimného 
štadióna z iných zdrojov než 
mestských, žije. Ako totiž po-
čas ostatného MsZ uviedol 
primátor, v prípade prvého 
športoviska prebiehajú ro-
kovania s dvoma potenciál-
nymi investormi a podobná 
situácia je tiež u „zimáka.“ 
Okrem Slovenského zväzu 
ľadového hokeja, od ktorého 
čaká radnica už len vyjadre-
nie, je totiž v hre aj ďalší, ne-
menovaný investor. Podrob-
nejšie sa touto témou bude 
zaoberať najbližšie mestské 
zastupiteľstvo.  (mv)
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z Msz

z Msz

z Msz

Úver 
pre 
Mesto

4 pozemky 
predané

VZN č. 40 
zrušené

Zanedbané náučné chodníky
Prvý máj, sviatok práce, 

oslávili mladí nadšenci z Ob-
čianskeho združenia (OZ) 
Cyklovňa tak, ako sa patrí 
– prácou. Upravili náučný 
chodník k vzácnym vejmu-
tovkám v Ľubovnianskych 
kúpeľoch. Zďaleka ale v prí-
pade tohto občianskeho 
združenia nejde o ojedine-
lú aktivitu.  

„V tento voľný deň sme 
síce zvolali brigádu veľ-
mi narýchlo, tak sme tam 
boli len štyria, všetko ak-
tívni cyklisti, ktorí sa radi 
a často zapájajú do našich 
aktivít. Teraz sme hlavne 
hrabali lístie, na niektorých 
úsekoch bolo nutné odstrá-
niť hrubú vrstvu bio hmo-
ty a motykou zarovnať te-
rén,“ poznamenal k akcii 
Miloš Guzy, predseda OZ 
Cyklovňa a pripomenul, 
že toto miestne združenie 
už má za sebou pár aktivít 
práve v blízkych kúpeľoch. 
„Upravili sme časť cyklotra-
sy medzi Novou Ľubovňou 
a Ľubovnianskymi kúpeľ-
mi a počas toho obdobia 
nám tieto kúpele jednodu-
cho prirástli k srdcu a veľmi 
sa nám páči okolitá príroda 
a myslíme si, že majú po-

tenciál prilákať viac turis-
tov,“ dodal M. Guzy. 

Našťastie pre túto lokali-
tu, tak začali mladí nadšenci 
chodiť práve tam a ako po-
znamenal ich líder, v lese nad 
prameňom našli zarastený 
chodník. „Zistil som, že tých 
chodníkov je tam viac, a tak 
som všetky, ktoré som našiel, 
zameral GPS prístrojom. Ne-
skôr vysvitlo, že to sú chod-
níky niekdajšieho kúpeľné-
ho parku. Časť z nich sa nám 
podarilo vyčistiť v rámci pro-
jektu Náučný chodník k borovi-
ciam vejmutovkám, ktorý sme 
realizovali s OOCR Sever-
ný Spiš - Pieniny a s pánom 

Strachanom, ktorý má v kú-
peľoch penzión Dinda,“ vy-
svetlil predseda združenia. 
Ako nadšenému cyklistovi 
mu tiež nedalo, že tu nebo-
li cesty pre cyklistov, ktorý-
mi by mohli prichádzať do 
kúpeľov zo Starej Ľubovne, 
hlavne cez Novú Ľubovňu. 
„A vtedy sa mi podarilo nájsť 
staré chodníčky kúpeľného 
parku. Momentálne sa bude 
po nich ľahšie prechádzať pe-
ším turistom, ale verím, že sa 
raz opravia do takej podoby, 
že aj cyklisti budú môcť po 
nich komfortne jazdiť,“ vy-
jadril presvedčenie M. Guzy. 
     Brigády mladých sú v tom-

to smere naozaj chvályhod-
né, keďže dlhé roky sa o ná-
učné chodníky nik nestaral, 
aj mladí nadšenci vidia, že 
do úpravy treba vložiť ove-
ľa viac práce a hlavne pe-
ňazí. „Sme smutní z toho, 
ako kúpeľom chýba ozajst-
ný správca, ktorý by sa sta-
ral o ich rozvoj, zeleň, poria-
dok a dal kúpeľom aj kva-
litnejšiu vizuálnu podobu. 
Majú čo ponúknuť turistom 
a hlavne rodinám s deťmi. 
Dá sa tam v pokoji poprechá-
dzať a stráviť spoločný čas,“ 
dodal predseda OZ.

Text (hm), 
foto (OZ Cyklovňa)

OKRADOL POŠTÁRKU
Zlodej, ktorý ukradol 

28. apríla služobnú tašku 
poštárke, neušiel ďaleko. 
Po chvíli polícia vypátrala 
a zaistila 35-ročného muža 
z obce Lomnička, ktorý 
krátko popoludní na Letnej 
ulici v Starej Ľubovni ukra-

dol poštový vozík, v kto-
rom sa nachádzali uzavre-
té poštové listy a balíčky. 
Ten na Mierovej ul. v Sta-
rej Ľubovni pri radovej zá-
stavbe garáží z poštového 
vozíka vybral, otvoril zá-
sielky a ukradol 80 kusov 
stravovacích kupónov, mo-
bilný telefón, rôzne druhy 
dámskej kozmetiky a det-
ského oblečenia. Obvinený 
porušil listové tajomstvo 
otvorením listov a spôso-
bil škodu vo výške mini-
málne 300  €. 

                                                                    
ŠTYRIA ťAžKO zRANENí

V stredu, 3. mája, spô-
sobila 44-ročná vodička zo 
Zvolena nehodu na Plav-
nickom kopci. So svojím 
Volkswagenom Passat 

okolo 14.00 h na ceste I/68 
v smere od mesta Stará Ľu-
bovňa v ostrej pravotoči-
vej zákrute prešla do pro-
tismeru, kde prednou ľa-
vou časťou vozidla narazila 
do prednej ľavej časti opro-
ti idúceho vozidla zn. Hon-
da Civic, ktoré riadil 36-roč-

Zlodej i neskúsená vodička
ný vodič z obce Chmeľnica. 
Pri nehode utrpeli štyri oso-
by ťažké zranenia so zlome-
ninami chrbtice, rebier, zlo-
meninou panvy a ďalšími 
ťažkými zraneniami, kto-
rých liečba potrvá viac ako 
3 mesiace. Alkohol u vodi-
čov nebol zistený.          (ts) 

Mesto požiada, napriek 
skvelej finančnej kondícii, 
o 900-tisícový úver. Dôvo-
dom na to je fakt, že na trhu 
je momentálne dostatok lac-
ných peňazí. Prijatie úve-
ru od Slovenskej sporiteľne 
s úrokom 0,29 % p.a. + 12-me-
sačný ratibor a max. splat-
nosťou 31. decembra 2028, 
mu tak zabezpečí finančné 
krytie zvýšených investič-
ných zámerov. Výhodou pri-
tom je, že táto „pôžička“ nie 
je viazaná na konkrétnu ak-
ciu, ale možno ju, až do kon-
ca roka 2018, použiť na ktorú-
koľvek z nich. Najpravdepo-
dobnejšie však na komplex-
nú obnovu OD Družba.  (mv)

Štyri zo 7-ich stavebných 
pozemkov, ktoré Mesto kon-
com februára ponúklo do ve-
rejnej obchodnej súťaže, spo-
znali svojich majiteľov. Tí za 
parcely pod starým cintorí-
nom zaplatia od 30,61 €/m² (č. 
4 s výmerou 690 m²) po 58,10 
€/m² (č. 5, 652 m²). Kasa Mes-
ta si tak po finančných tran-
sakciách prilepší o 105 tisíc 
€. Pozemky č. 1 - 3, o ktoré 
nik neprejavil záujem, budú 
v priebehu roka opäť ponúk-
nuté do predaja.  (mv)

Rodina VZN Mesta je 
o jedného člena chudobnej-
šia. Po rokovaní poslancov 
totiž zo zoznamu vypadla 
„40-tka“, ktorej prokurátor 
vyčítal rozpor so zákonom. 
Po jeho proteste a zistení, že 
v prípade ochrany nefajčia-
rov ide o nadbytočnú práv-
nu úpravu, mestské plé-
num predmetné VZN zru-
šilo.  (mv) 
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PÝTAME SA zA VÁS+

Kam s obalmi z keksov a cukríkov?
Sme rodina, ktorá sa snaží každý vyprodukovaný od-

pad v domácnosti vyseparovať správnym spôsobom. 
Pred niekoľkými dňami ma však syn upozornil, že pod-
ľa besedy v škole sa vraj obaly z hliníkovej fólie (napr. 
z keksov a cukríkov) vlastne netriedia a treba ich preto 
vhadzovať do komunálneho odpadu. Je to teda pravda?  
A tiež ma zaujíma, prečo u nás končia nápojové kartóny 
od mlieka, mliečnych výrobkov či ovocných štiav v mod-
rom kontajneri, keď inde majú na nich samostatné nádo-
by, prípadne ich, ľudia vhadzujú do kontajnerov na ko-
vové obaly?   (V.T.)

Odpovedá Štefan Kasperkevič – úsek odpadového hospodár-
stva, EKOS spol. s r.o.:

- Fólia z keksov a cukríkov je materiál vyrábaný z poly-
propylénu, a teda patrí medzi tie plasty, ktoré by sa mali 
triediť. Do tejto kategórie patria aj tégliky od jogurtov a rôz-
ne plastové nádoby či hračky. Problémom u tohto druhu 
komodity je však nezáujem o odber zo strany zhodnoco-
vateľov, ktorých sa snažíme neustále oslovovať. Vysepa-
rovanie, lisovanie a ďalšie expedovanie sú veľmi náročné 
a mimoriadne finančne neefektívne. 

K druhej otázke, treba najskôr uviesť, že spoločnosť 
EKOS bola medzi prvými, ktorá skúšobne zaviedla se-
parovaný zber viacvrstvových kombinovaných materiá-
lov – VKM už v roku 2002. Obaly z nich treba vhadzovať 
do nádob určených na zber papiera a nie do iných. Ten-
to systém sa u nás osvedčil. Naša spoločnosť zabezpečuje 
následne roztriedenie týchto materiálov a ďalšie spracova-
nie na odovzdanie konečným zhodnocovateľom. V iných 
mestách, resp. zberových spoločnostiach môže byť zauží-
vaný z rôznych dôvodov iný systém. Novelizovaný zákon 
o odpadoch 79/2015 v zmysle podmienok uvedených v § 
14  Vyhl. č. 371/15 Z.z. ukladá túto povinnosť od 1. mája 
2017.   (mv)

Jedinečnosťou a lákad-
lom Starej Ľubovne je aj 
Stredoveký vojenský tá-
bor v podhradí, kde je mož-
né nielen vidieť, ale aj zažiť 
na vlastnej koži vojenský ži-
vot v 16. storočí. A to so všet-
kým, čo k tomu patrí. Túto 
sezónu dokonca aj s niekoľ-
kými novinkami. 

Keďže táto atrakcia je 
ideálnym miestom pre let-
né tábory, školy v prírode, 
výlety a pre každého, kto 
sa chce vrátiť do stredove-
ku, Mestská agentúra pre 
cestovný ruch a regionál-
ny rozvoj - Marmon, s r.o., 
každý rok pripravuje po-
nuku na koncoročné škol-
ské výlety plné zážitkov 
a dobrodružstva. Ubytova-
nie v historických stanoch 
a iné atrakcie sú lákadlom, 
za ktorým sa oplatí prísť. 
Počas letných prázdnin je 
tak tábor k dispozícii deťom 
z celého Slovenska, Poľska 
či Ukrajiny, ktoré tu trávia 
dobrodružný pobyt v let-
ných táboroch. Pripravené 
sú pre nich, ale aj pre všet-
kých ostatných tiež zaují-
mavé animačné programy. 
„Je to najmä streľba z luku, 
kuše, jazda na koni, lanový 
park, hod švajčiarskou se-
kerou, zahrať si môžu tiež 
stredoveké kolky, vyskú-
šať chodúle alebo jazdu na 
drevených koňoch. Na ten-
to rok pripravujeme ďalšiu 
atrakciu, a to streľbu z veľ-
kého praku na cieľ,“ prezra-
dil riaditeľ Marmonu Pavol 
Kocurko. 

PRE DETI I DOSPELÝCh
Počas sezóny nebudú 

chýbať ani mnohé vystú-
penia. Samozrejme, v his-
torickom duchu. „Od konca 
mesiaca bude tábor na dva 
týždne patriť výchovno-
-vzdelávaciemu a zábavné-
mu podujatiu pre deti a or-
ganizované školské skupi-
ny s názvom Staň sa rytie-
rom. Predstavia sa skupiny 
Vikomt zo Sniny, Cohors 
z Prešova a neskôr aj Boj-
ník z Bojníc. 11. júna čaká 
na deti Tárajko a Popletaj-

Stará Ľubovňa bude toto 
leto, čo sa kvetinovej výzdo-
by týka, bohatšia a zaujíma-
vejšia. Prispieť by k tomu 
mala nielen novinka – tr-
valková výsadba kruhového 
objazdu pri vstupe do mes-
ta, ale aj nové samozavlažo-
vacie kvetináče umiestnené 
na stĺpoch verejného osvet-
lenia vysadené letnými kve-
tinami.

„Umiestnené budú na 
pešej zóne a v centre nášho 
mesta. Pôjde o 21 nových, 
samozavlažovacích kveti-
náčov, ktoré budú vysade-
né pestrou škálou letničko-
vých kvetov,“ informoval 
nás Miroslav Pristáš z odd. 
životného prostredia MsÚ. 

Tieto nové závesné kve-
tináče v hodnote 5 900 eur 
tentoraz zafinancovala Ob-
lastná organizácia cestov-
ného ruchu (OOCR) Sever-

ka a ich hostia zo známych 
rozprávok v popoludní pl-
nom súťaží, tanca, zábavy 
a piesní. Jún ukončí už tra-
dične Svätojánska noc s bo-
hatým programom a so 
svojou tvorbou sa predstaví 
Jano Svetla Majerčík,“ po-
odhalil program P. Kocur-
ko. Pre tých, ktorí chcú spo-
znať príchuť života za stre-
dovekou bránou, tábor po-
núkne zaujímavé podujatia 
a akcie aj v lete. V júli sa na-
príklad deti môžu tešiť na 
návštevu z ľadového krá-
ľovstva (Elzu a Olafa), rôz-
ne súťaže a aktivity. 

28. júla na hrad Ľubov-
ňa zavíta Žigmund Luxem-
burský, brandeburské knie-
ža, rímsky a uhorský kráľ 
a Vladislav II. Jagello, veľ-
koknieža litovské a poľský 
kráľ, aby podpísali miero-
vé zmluvy. Na ich počesť 
(ako bolo zvykom v minu-
losti) bude v tábore prebie-

ný Spiš – Pieniny v rámci 
skrášlenia centrálnej zóny 
mesta Stará Ľubovňa. 

Dodať už len treba, že 
Mesto dáva ročne do zelene 
105 tisíc eur (táto suma bola 
navýšená o 5 tisíc eur iba 
nedávno) a zahŕňa celú sta-
rostlivosť o zeleň a kvetino-
vú výsadbu vrátane kose-
nia. Novinkou pre túto se-
zónu je aj vyčlenených 15 ti-
síc eur v rámci RPM na rok 
2017 na založenie novej ze-
lene. Tieto peniaze sa pou-
žijú na už spomínaný „kru-
háč“, novú stromovú alej, 
ktorá už bola zrealizovaná 
na Sládkovičovej ulici sme-
rom k nemocnici, vysadilo 
sa tam 12 javorov. Tiež tri 
javory na sídlisku Východ 
a rovnako tri kusy javorov 
na Popradskej ulici a dopl-
nenie zelene na verejných 
plochách v iných častiach 
mesta. (hm)    

hať rytiersky turnaj i súbo-
je na život a na smrť. 

August otvoria Mimoni 
so zábavným a veselým po-
poludním pre deti, chýbať 
nebude ani stála šermiar-
ska scéna, pozorovanie pa-
dajúcich hviezd či hudob-
ný koncert miestnych a hos-
ťujúcich skupín Muse fest. 
„Pre pravidelných a opa-
kovane sa vracajúcich náv-
števníkov sme pripravili 
výhodné permanentky pre 
vstup do tábora, čo je tiež 
jednou z noviniek sezóny. 
Okrem toho máme u nás 
množstvo zvieratiek, kto-
ré si môžu návštevníci po-
zrieť a pre tých odvážnej-
ších je novým aj zapožiča-
nie koňa na voľné jazdenie 
po lesoparku. Bonusom je 
tiež náš kapitánsky domček 
- stredoveká krčma, kde sa 
môžu turisti osviežiť a naj-
esť,“ nechal sa počuť P. Ko-
curko.  Text a foto (eh)

Novinkou v tábore 
bude aj veľký prak

Pribudnú kvetináče

Ak by ste chceli prekročiť bránu do histórie a zažiť niečo neopako-
vateľné, Stredoveký vojenský tábor je v máji otvorený cez víken-
dy od 11.00 do 18.00 h, cez týždeň pre nahlásené skupiny podľa 
dohody a počas júna až septembra každý deň od 11.00 do 18.00 
h vrátane víkendov a sviatkov. (Viac info na www.marmon.sk). 
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Bohatstvo a rôznorodosť 
akordeónovej hry sa toh-
to roku prejavili na Medzi-
národnej akordeónovej sú-
ťaži v chorvátskej Pule 26. – 
29. apríla. 

„Podľa slov Valtera Flega, 
42. Medzunarodni susret har-
monikaša je nesmierne dôle-
žitou hudobnou udalosťou, 
ktorá zoskupuje najlepších 
akordeonistov z celého sve-

ta,“ tlmočila zážitky z me-
dzinárodnej súťaže líder-
ka tunajších harmonikárov 
Mária Budzáková zo ZUŠ J. 
Melkoviča. 

Na festivale zaznelo ume-
nie mladých virtuózov v só-
lovej, komornej a orches-
trálnej hre. Slovensko zastu-
povali štyria súťažiaci, Sta-
rú Ľubovňu reprezentovali 
dve žiačky, a to 11-ročná Sára 

Sokolová a o rok staršia Mi-
chaela Lichvárová z tunajšej 
ZUŠ J. Melkoviča. 

„Hodnotila ich medziná-
rodná porota zložená z reno-
movaných skladateľov, pe-
dagógov a interpretov akor-
deónovej hry. Odmenou pre 
naše dievčatá bol nielen veľ-
ký aplauz obecenstva, ale aj 
vysoké bodové hodnotenie 
poroty,“ prezradila M. Bu-
dzáková. S. Sokolová tak 
získala 2. cenu v kategórii 
B2 a M. Lichvárová 2. cenu 
v kategórii B1. V komornej 
hre získali dievčatá za svo-
je akordeónové duo takisto 
druhú cenu. Ocenená bola aj 
ich učiteľka Mária Budzáko-
vá, ktorá získala Diplom za 
pedagogickú prípravu sú-
ťažiacich.

Dievčatá, ktoré sa po 
viacnásobných úspechoch 
na celoslovenských a me-
dzinárodných súťažiach 
opäť úspešne prezentova-
li v chorvátskej Pule, majú 
pred sebou ďalšie koncerty 
a súťaže. 

 (ZUŠ J. Melkoviča)

V nedeľu 14. mája čaká nielen na detských divákov roz-
právkový muzikál Aladin a jeho čarovná lampa. V sú-
ťaži s ĽMS získal dve vstupenky predplatiteľ ĽN Marek 
Sekelský zo Starej Ľubovne. Blahoželáme, vstupenky 
si môže vybrať v redakcii ĽN.         (red.)  

Vyhrali ste vstupenky na muzikál?V konkurencii najlepších 
akordeonistov z celého sveta

Zľava: Sára Sokolová a Michaela Lichvárová.
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Tri kritériá - vek nad 60 
rokov, mať jedno alebo viac 
vnúčat a aspoň jednu záľu-
bu, výsledky ktorej by pre-
zentovali na podujatí, mu-
seli spĺňať babičky, ktoré sa 
chceli prihlásiť do vlani ešte 
súťaže, teraz prehliadky Ba-
bička okresu Stará Ľubov-
ňa. A museli nájsť aj odva-
hu. Odvahu postaviť sa pred 
reflektory a plnú sálu kultúr-
neho domu. 

„Keď prídete na javisko 
a vidíte pred sebou ten ná-
rod, tak, samozrejme, máte 
trému. Ale potom to všet-
ko pošlo kdesi preč,“ opí-
sala úvodné pocity, asi kaž-
dej z deviatich dám, Katarí-
na Krivoňáková z Jakubian. 
„Motýle v bruchu“ totiž 
priznala aj „Šambrinčanka“ 
Mária Bialková a podobne 
na tom bola i Anna Čača-
ná. U nej ešte o to viac, že 
na poslednú chvíľu zaska-
kovala za pôvodne nomi-
novanú babičku. „Na prí-
pravu som mala len tri dni 
a poviem vám, bolo to ná-
ročné. Medzitým sme totiž 
mali podujatie Jedlá starých 
materí spojené s otvorením 
klubu a celý deň nám tr-
valo - ísť pre kroj. No stihli 
sme to,“ žiarila napokon 
spokojnosťou 65-ročná Sta-
roľubovnianka, ktorá si na 
javisku i trochu vytrpela. 
Ako totiž priznala, v prvej 
disciplíne mala obuté o tri 
čísla menšie krpce. „A tie 

ma tak tlačili, že som aj skôr 
utiekla z pódia.“ 

PROMENÁDA V KROJI
Apropo, disciplína č.1 

– tou bolo 28. apríla pred-
stavenie pôvodného ľu-
dového kroja, resp. spolo-
čenského oblečenia zo svo-
jej obce. Jednou z tých, kto-
rá ho nielen popísala, ale 
tiež sama ušila, bola aj Má-
ria Bialková. „Som rada, že 
som prezentovala náš kroj. 
Šijem ho vnučke, ktorá za-
čala chodiť do súboru, syn 
spieva v mužskej spevác-
kej skupine Šambrinci,“ 
uviedla 68-ročná Šambron-
čanka, ktorá sa teší nielen 
z detí a vnúčat, ale i dvoch 
pravnúčat.

Malá promenáda v kro-
ji spojená s výkladom, však 
bola pastou pre oči nielen 
pre divákov, ale i výkony 
komentujúcu porotu. Vrá-
tane Moniky Tančákovej 
ktorá sa šitiu ľudových ode-
vov tiež venuje. „Treba ob-
divovať, aké boli naše ba-
bičky šikovné, pretože nie-
ktoré si - od spracovania 
ľanu až po najposlednej-
šiu výšivku, dokázali všet-
ko urobiť,“ dodala držiteľ-
ka titulu Babička Spiša a Ša-
riša 2014, podľa slov ktorej 
si ušitie kroja vyžaduje veľ-
ký fortieľ. A hoci sú pomer-
ne rozdielne, nedá pove-
dať, ktorý z nich je ten NAJ. 
„Každý z nich má totiž svo-
je špecifiká. Za najkrajší sa 

považuje ružbašský, na kto-
rom je veľmi zvláštne vra-
povanie, najviac ale svie-
til ždiarsky. Plavnický má 
zase prekrásnu háčkova-
nú šatku, ktorá je neopako-
vateľná na ostatných kro-
joch a prekrásny je i ten zo 
Šarišského Jatrabia. Tam je 
napríklad ťažká na ušitie 
sukňa – tzv. patkanica,“ vy-
svetlila M. Tančáková.
 
DOMINOVAL SPEV

Po disciplíne Šaty ro-
bia človeka si však hlasiv-
ky babičiek neoddýchli. 
Nasledovalo totiž pred-
stavenie obce, mesta či re-
giónu, no a nakoniec sa 
šikovné seniorky ukáza-

li v tom, čo robia najrad-
šej. Sedem z deviatich 
pritom siahlo po speve.  
„Rada spievam i tancujem. 
A tiež tkám. Všetko, čo som 
priniesla ukázať, som utka-
la sama. Mám dvoch vnu-
kov, tri vnučky, na ktorých 
som pyšná a bola by som 
rada, keby šli v mojich sto-
pách,“ uviedla K. Krivo-
ňáková, ktorá priznala, že 
v Jakubanoch ešte ľudové 
remeslá nevymreli. „U nás 
sa aj kroj šije, aj koberce tkajú. 
Ale mladí to už asi robiť ne-
budú,“ dodala, možno pro-
rocky, členka FS Kečera, kto-
rá sa vo voľnom čase venu-
je aj výrobe súčastí jakubian-
skeho kroja či háčkovaniu.

Mimochodom, hoci kaž-
dá z deviatich dám mala 
v hľadisku svoj fanklub, 
napokon ani jeden neostal 
sklamaný. Po minuloročnej 
súťaži sa totiž organizáto-
ri rozhodli usporiadať pre-
hliadku, v ktorej vlastne vy-
hrával každý. „Vlani sme sa 
stretli s reakciou, že všetci, aj 
starostovia, aj vedúci orga-
nizácií Jednoty dôchodcov, 
očakávali na prvom mies-
te tú svoju babičku. Tým, 
že ho mohla získať len jed-
na súťažiaca a umiestnenie 
ďalšie dve, sa ostatné cíti-
li trochu ukrivdené,“ zdô-
vodnil malú, no podstatnú 
úpravu pravidiel Martin 
Karaš. Navyše, ako pokra-
čoval, pri takomto poduja-
tí je veľmi ťažko porovná-
vať, lebo každá zo senioriek 
do neho prinesie niečo vý-
nimočné, niečo „in“ zo svo-
jej dediny. „Aj tento rok boli 
všetky výborné, aj keď nie-
ktoré z nich vynikali,“ do-
dal riaditeľ Ľubovnianskeho 
osvetového strediska, podľa 
ktorého majú takéto poduja-
tia zmysel. Okresu totiž tre-
ba ukázať, že v našich de-
dinách i mestách žijú veľmi 
šikovné babičky. „Hlavne 
mladá generácia by si mož-
no mala pozrieť tie veci, pre-
tože z toho, čo naši predko-
via vedeli, dnes ovládame 
už iba zlomok. Myslím si 
teda, že sa máme od staršej 
generácie čo učiť.“

 Text a foto (mv)

Deväť babičiek, deväť víťaziek

Kým Helena Simáková z Hniezdneho predstavila spoločenský 
odev, Anna Čačaná - na fotografii (Stará Ľubovňa), Katarína 
Krivoňáková (Jakubany), Štefánia Kostrišáková (Nižné Ružba-
chy), Mária Majkutová (Kolačkov), Mária Dufalová (Čirč), Janka 
Škurlová (Vyšné Ružbachy), Mária Bialková (Šambron) i Anna 
Pristačová (Plavnica) prezentovali tradičný odev predkov. A ako 
podotkla M. Tančáková, málokto si pritom uvedomuje, koľko 
taký kroj (materiálovo, ale hlavne prácne) stojí.

Pódium Domu kultúry patrilo 28. apríla kráse zrelého veku. Ľubov-
nianske osvetové stredisko, Mesto Stará Ľubovňa a Okresná orga-
nizácia Jednoty dôchodcov Slovenska totiž na jeho dosky priniesli 
už po druhýkrát Babičku okresu Stará Ľubovňa.
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VYUžILO 
SA 
VŠETKO

Podstatne väčšia šká-
la výrobkov sa zhotovova-
la z rohoviny, najmä z ro-
hov hovädzieho dobytka, 
ale i z kozích a baraních 
rohov. Rohovina sa u nás 
uplatňovala v ľudovej aj 
remeselnej výrobe. Spra-
covanie rohoviny v roľ-
níckom prostredí je priro-
dzeným dôsledkom roz-
šíreného chovu dobytka 
a oviec. Roľníci dokázali 
využiť a spracovať všetko, 
čo sa v gazdovstve dorobi-
lo. Roľníci a pastieri si z ro-
hoviny dokázali vyrobiť 
nádobku na pitie, soľ ale-
bo masť, rožok na plnenie 
klobás, oselník či puzdro 
na rôzne predmety, hre-

beň, gombík a signálny ale-
bo hudobný nástroj. Ak sa 
celý materiál nespotrebo-
val priamo v domácnosti, 
kosti a rohovina sa predá-
vali na výrobu gleja, myd-
la, hnojiva a tiež priamo 
hrebenárom a nožiarom. 

MAJSTER 
RUSíNSKEhO 
PôVODU

Doteraz najviac konkrét-
nych dokladov o ľudovej vý-
robe pastierskych rohov, kto-
ré zaujali etnografov, máme 
vo Východoslovenskom mú-
zeu v Košiciach. Výskumom 
sa dokázalo, že väčšina tých-
to bohato zdobených rohov 
pochádza od jediného vý-
robcu rusínskeho pôvodu 
Jána Vološina (nar. 1860). 
Ako pastier sa pri hľadaní za-

mestnania dostal do služby 
na rôznych majeroch a istý 
čas sa pohyboval a praco-
val aj na južnom Slovensku. 
Okrem výroby pre vlast-
nú potrebu najozdobnejšie 
rohy vyhotovoval na objed-
návku majiteľov. Poľovnícke 
a pastierske rohy tohto maj-
stra zdobili viaceré kaštiele, 
zemianske kúrie a poľov-
nícke zámočky. Prideľovali 
im čestné miesta medzi tro-
fejami v rytierskych sieňach 
hradov a zámkov. Po do-
zretí na skutočného maj-
stra začal vyrezávať štyli-
zované ľalie, ktoré obopí-
nali celý roh. Zaujímavé na 
jeho technike bolo, že začal 
používať polguľaté dlát-
ko. Žiaden iný pastier na 
to dovtedy neprišiel. Pred 
vyrezávaním ornamentu 
do volských rohov vkla-
dal majster Vološin plátky 
slaniny. Rohovi-
na takto zmäkla 
a ľahšie sa s ňou 
pracovalo.

Začiatkom 
20. storo-
čia šarapa-
til v župách 
j u h o v ý -
chodne od 
Tatier mor. 
Postihol aj 
Vološinovo stádo. Vandru-
júc z dediny do dediny na-
chádzal uhynuté kusy a po-
odlamované rohy. Roľníci 
južného Zemplína použí-
vali vtedy ako ťažné zviera-
tá stepný dobytok s dlhou 
bielou srsťou a veľkými 
rohmi. Po 1. svetovej vojne 
tento druh vyhynul a s ním 
sa vytratila aj vzácna roho-
vina. Majster Ján Vološin 

vyrobil pastierske rohy aj 
pre cisára Františka Joze-
fa. V zdobení a spracovaní 
rohoviny bol profesorom 
slovanskej ľudovej kultúry.

VARTÁŠI S ROhMI
Roh ako signálny ná-

stroj má ďaleko starší pô-
vod, nachádzame ho na 
nespočetných stredove-
kých vyobrazeniach, keď 
bol súčasťou vybavenia 
nielen lovcov, ale i jazdcov 
putujúcich na väčšie vzdia-
lenosti. Jeho pôvod siaha 
ďaleko do pravekých kul-
túr. Signálny roh v ľudovej 
kultúre používali predovšet-
kým pastieri, preto sa ujal 
názov pastiersky roh, po-
užívali ho aj obecní hlásni-
ci, noční strážnici a hájnici. 
Vartášom a hlásnikom po-
slúžil pri tlmočení informá-
cie o čase. Ohlasovali aj ži-
velnú pohromu či iné nebez-

pečenstvá poplašnými 
a varovnými sig-
nálmi. V niekto-
rých ich dopĺňali 

aj veršova-
ným va-
rovaním: 
O d b i l a 
polnoč-
ná hodi-

na, chváľ-
me všetci Hos-

podina, opatrujte svet-
lo, oheň, aby nebol ľuďom ško-
den! Poľovnícke rohy slúži-
li na vábenie zveri a po po-
ľovačke aj na oslavu úspeš-
ného lovu. 

NAJLEPŠIE 
z BIELEhO DOBYTKA

Na zhotovenie signál-
nych rohov boli najvhod-

nejšie veľké rohy stepného 
dobytka. Mali svoju funk-
ciu, slúžili ako účinná klí-
ma v horúčavách. Práve 
v oblasti, kde sa tento do-
bytok choval a jeho chov 
najdlhšie udržal, vznikli 
rohy s výrazným dekorom. 
Rohy stepných volov boli 
na takéto spracovanie ide-
álnou surovinou. Boli do-
statočne veľké (80-100 cm 
dlhé), hladké, so zaujíma-
vým sfarbením od bielej 
až po tmavosivú a tma-
vohnedú. Koncom 19. sto-
ročia a začiatkom 20. stor. 
boli najrozšírenejšie v bý-
valej Užskej a Zemplínskej 
stolici. Na východnom Slo-
vensku táto výroba už dáv-
no zanikla, výskum potvr-
dil iba častejšiu výrobu jed-
noduchých nezdobených 
trúb z volských rohov pre 
pastierov kráv a ošípaných.  
Predmety z rohoviny zho-
tovovali pastieri pri pase-
ní a boli výsledkom uspo-
kojenia príležitostnej potre-
by výrobcu. Nemáme do-
klady o tom, že by sa vý-
robe predmetov z rohovi-
ny na predaj niekto veno-
val vo väčšej miere.

Zohnať rohy dnes nie je 
vôbec ľahké. Na pastierske 
signálne trúby sa hodia 
len rohy z bieleho dobyt-
ka. Kedysi slúžili ako ná-
stroj na zvolávanie stáda. 
Signálne rohy ako hudob-
né a výtvarné skvosty ruč-
nej práce pastierov dáv-
no stratili svoje pôvodné 
poslanie. Výrobu súčas-
ných pastierskych rohov 
či poľovníckych trúb pod-
necuje skôr individuálna 
snaha jednotlivcov oži-
viť tento nástroj pre po-
treby folklórneho hnutia. 
Do pamäti nášho národa 
ich prinavrátili výrobco-
via ľudových hudobných 
nástrojov.

Z dostupných 
materiálov spracovala 

Viera Mošoňová

rubrika  ++ Pripomíname si tradície

Čo všetko sa dalo z kostí, 
rohov a kože vyrobiť?
Kosti, parohy a rohy sú podobne ako koža a kožušiny materiály, ktoré príroda ponúkala už pravekému lovcovi na vyu-
žitie a spracovanie. V najstarších dejinách ľudstva možno vyčleniť obdobie, ktoré charakterizovala kultúra zaoberajúca 
sa spracovaním kostí a rohov a ich využívaním pri inej práci. Predmety z kostí, parožia a rohov boli medzi európskymi 
národmi veľmi rozšírené i v stredoveku. Na našom území boli z kostí zhotovené ihly, hrebene, lovecké prachovnice 
a vábničky - jednodierkové píšťalky, využívané poľovníkmi a lapačmi vtákov na privábenie koristi. Trojdierkovú, 
10-15 cm dlhú hranovú píšťalku používali handrári na ohlasovanie príchodu do dediny. Handrári ich používali už 
po 2. svetovej vojne. Z ústneho podania sa zachovalo: Handry, kožky, kostičky, dajte, ženičky, dajte handričky! Zaiste si to 
pamätá aj staršia generácia. Aj staroľubovnianskym regiónom brázdia ešte staré autá s týmto pokrikom cez amplión.

Kolek-
cia hrebe-
ňov, 1. polovica 
19. stor., Ľu-
bovnianske 
múzeum.

Veľkokapušian-
sky majster Gal-
góczy.

foto: M
arián Plavec
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Tunajšia Obchodná aka-
démia (OA) sa teší z úspe-
chov, ktoré dosiahli jej žiaci 
na rôznych súťažiach.  

OLYMPIÁDA MLADÝ 
účTOVNíK

V Žiline sa na sklonku 
apríla uskutočnilo celoslo-
venské kolo olympiády Mla-
dý účtovník, kde Lucia Duf-
falová (IV. A) a Tomáš Kon-
koľ (IV. A) potvrdili, že pat-
ria medzi najlepších účtov-
níkov na Slovensku. Lucia 
v silnej konkurencii získala 
1. miesto a Tomáš sa umiest-
nil na 4. mieste. 

FINANčNÁ OLYMPIÁDA 
V apríli sa v Bratislave ko-

nalo aj finále Finančnej olym-
piády 2016/17. Medzi 20 naj-
úspešnejších postúpilo až se-
dem študentov OA. Vo fi-
nančnej vedomostnej súťa-
ži najlepšie vedomosti preu-
kázali a víťazmi sa stali Lucia 
Duffalová (1. miesto) a Patrik 
Cicák (3. miesto). Na 4. - 20. 
mieste sa umiestnili: Karin 
Derevjaniková, Patrik Hut-
ník, Štefan Tirpák a Alexan-
der Virostko.

CELOSLOVENSKé 
KOLO SOč

Na celoslovenskom kole 
stredoškolskej odbornej čin-
nosti SOČ 26. - 28. apríla 
v Banskej Bystrici reprezen-
tovala školu práca autorov 
Michaely Hutníkovej a Da-
niela Nováka s názvom Ľud-

ské práva - nový pohľad. Prá-
cu obhajovala na celosloven-
skej súťaži Michaela Hutní-
ková a obsadila 4. miesto. 

VEľVYSLANECTVO 
MLADÝCh

Daniel Novák sa stal ví-
ťazom celoslovenskej štu-
dentskej súťaže Veľvysla-
nectvo mladých, ktorá sa 
konala 28. apríla v Bratisla-
ve. Za výborné spracovanie 
a obhajobu svojho projektu 
Vytvorenie oddychovej a in-
formačnej zóny v sochár-
skom sympóziu Vyšné Ruž-
bachy získal študijný pobyt 
v Oxforde. 

OLYMPIÁDA 
ľUDSKÝCh PRÁV

Michaela Hutníková re-
prezentovala školu na ce-
loštátnom kole XIX. ročníka 
Olympiády ľudských práv, 

ktoré sa uskutočnilo v Mod-
re 5. - 7. apríla. Podujatie sa 
konalo za účasti význam-
ných odborníkov a odbor-
níčok zo štátnej správy, aka-
demickej sféry, mimovlád-
nych organizácií, ako aj hos-
tí z prestížnych medzinárod-
ných inštitúcií.

SPRACOVANIE 
INFORMÁCIí 
NA POčíTAčI

Patrik Hutník a Tomáš 
Konkoľ reprezentovali OA 
na 51. ročníku celoslovenské-
ho kola súťaže žiakov stred-
ných škôl v spracovaní in-
formácií na počítači. Súťaži-
li v disciplíne písanie na po-
čítači. V konkurencii 20 naj-
lepších pisárov na Slovensku 
sa Patrik Hutník umiestnil na 
10. mieste.

Dana Knapíková, 
OA Stará Ľubovňa

Úspešné ťaženie študentov OA

Ktorá slovenská kapela 
odohrala najviac koncertov 
v košickej STEEL Aréne? Po-
môžeme. S projektmi Made 
in Slovakia a History ju v obi-
dvoch prípadoch vypreda-
li dokonca dvakrát! Skvelou 
správou je, že IMT Smile pri-
jali pozvanie aj na oslavu jej 
11. narodenín a v „Stílke“ vy-
stúpia 26. mája trinástykrát.

Narodeninová ponuka 
STEEL Arény sa bude aj ten-
to rok niesť v znamení pr-
votriednej zábavy. Rovna-
ko ako minulý rok, aj teraz 
budú oslavy dvojdňové. Vo 
štvrtok ovládnu pódium fol-
klórny súbor Železiar a hu-
dobná skupina Kollárov-
ci. Ich živá hudba, tempera-
mentný spev a humorné slo-
vo vytvárajú nezabudnuteľ-
nú atmosféru, ktorá vyčarí 
na vašej tvári úsmev, nadše-
nie a dobrú náladu. Na trhu 
úspešne pôsobia už od roku 
1997 a svojím goralským 
temperamentom si získava-
jú priazeň u mnohých fanú-
šikov. Nosným pilierom ich 
repertoáru je slovenská ľudo-
vá pieseň, ktorá vďaka Kollá-
rovcom dostáva nový šat, prí-
jemný aj pre tých, ktorí tento 
žáner nikdy nevyhľadáva-
li. Príjemným podvečerom 
bude sprevádzať legendár-
ny zabávač alebo ak chcete, 
prvý stand up komik Ander 
z Košíc. „Už minulý rok sme 
rozdelili program do dvoch 
dní, a keďže to malo veľmi 
dobrý ohlas, povedali sme 
si, že to zopakujeme. Oslava 
narodenín je naším poďako-
vaním všetkým partnerom 
a návštevníkom STEEL Aré-
ny, preto chceme, aby si ju 
užili so všetkým, čo k tomu 
patrí, preto nesmie chýbať 

hudba, tanec a humor,“ uvie-
dol s úsmevom generálny 
riaditeľ STEEL Arény Igor 
Havrila.

Piatkový program odštar-
tuje jedna z najlepších sloven-
ských koncertných skupín 
PARA. Partia okolo chariz-
matického Laskyho na pódiu 
energiou nikdy nešetrí, preto 
niet pochýb, že večer začne 
skvelou šou. Hoci mnohí in-
terpreti úprimne a bez okol-
kov priznávajú, že pred STE-
EL Arénou majú rešpekt, pre 
IMT Smile to neplatí! Keďže 
fenomenálny Ivan Tásler si, 
spolu s kapelou, užíva kon-
certy nezameniteľným a ori-
ginálnym spôsobom, výsled-
kom je elektrizujúca atmosfé-
ra, ktorá aj miesta na sedenie 
mení na tanečný parket. Fa-
núšikovia oplácajú koncert-
ný zážitok vypredanou ha-
lou a vzájomná energia fasci-
nuje bez ohľadu na to, koľko-
krát ste v dave spievali Opri 
sa mňa, Ľudia nie sú zlí, Ne-
poznám, Bozk, Viac... „Každý 
koncert IMT Smile v STEEL 
Aréne bol výnimočným zážit-
kom. Bavila sa kapela, bavi-
li sa ľudia, dokonca si pamä-
tám, ako sa raz koncert skon-
čil, svietili už svetlá, ale Ivan 
Tásler stále hral! Aj kvôli tomu 
sme sa rozhodli, že oceníme 
IMT Smile ako kapelu, ktorá 
v histórii STEEL Arény odo-
hrala u nás najviac koncer-
tov,“ vysvetľoval I. Havrila. 

Vstupenky sú k dispozícii 
v sieti Ticketportal, kde mô-
žete využiť akciu 1 + 1. 

Imrich Makó, PR 
a produkčný manažér

Zdroj: GRAND 
STUDIO, s.r.o.

ĽN 94/2017

Fenomenálni IMT Smile 
vystúpia v STEEL Aréne 
rekordný trinástykrát!Vo svojej podstate som 

veľmi skromný človek. Na-
ozaj. Stačí mi to málo, čo 
mám. Len keby ma tá moja 
suseda toľko nevytáčala. 
Stále niečo kupuje. Naposle-
dy si kúpila nový televízor. 
Taký na celú stenu. Pozvala 
ma sledovať hokej, vedela, že 
neodolám. Takmer ma puk 
trafil do hlavy. Suseda hodi-
la udičku a ja som sa chytila. 
Majstrovstvá sveta v hokeji  
sú lahôdka, ktorú si nikdy 
nenechám ujsť. Siahla som 
až na dno svojich úspor a kde 
nič, tu nič. Vo svojej podsta-
te som predsa skromný člo-

vek. V našej obývačke jedna 
veľká stena zíva prázdnotou 
a v televízii idú majstrov-
stvá sveta v hokeji. Vynaš-
la som sa. Stačil jeden pod-
pis a peniaze prišli na účet. 
Ani sa tam neohriali a pek-
ne z rúčky do rúčky puto-
vali do predajne. Majstrov-
stvá v hokeji trvajú dlho, to 
bude zážitok. Nechala som 
sa vtiahnuť do napínavých 
súbojov až tak, že ani neva-
rím, som na suchej strave. 
Na našej stene v obývačke 
tróni televízor s ešte väčšou 
uhlopriečkou, ako má sused-
ka. Nech pukne! Už k nej ni-

Nezávidím susede ten televízor, ale...
rubrika  ++ O vážnych veciach s nadhľadom

kdy nepôjdem.
Najprv ma začali vyrušo-

vať telefonáty, že som neza-
platila prvú ani druhú splát-
ku. Pche... Potom prišli lis-
ty. Bolo aspoň čím zakúriť. 
Hovorí sa, že do tretice všet-
ko dobré, no výnimka občas 
potvrdzuje pravidlo. Na-
behli k nám takí čudní chla-
pi a spýtali sa, či ma niečo 
trápi. Moja veľká stena opäť 
zíva prázdnotou. Ešte dobre, 
že mám takú milú susedku, 
lebo (neviem, či som spome-
nula) ja som, vo svojej pod-
state, veľmi skromný človek.

 Júlia Hubeňáková

Tím úspešných študentov na Finančnej olympiáde.
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Prvýkrát od fungovania 
Kynologického klubu v Sta-
rej Ľubovni, ktorý bol založe-
ný v septembri 2000, sa chys-
tá tzv. Obranársky víkend. 
Pre všetkých záujemcov je 
pripravený výcvik a pora-
denstvo v oblasti obrany pre 
pracovných, služobných, ale 
aj ostatných psov.

„Obrana je pojem, ktorým 
sa označuje výcvik psov pre 
športovú a služobnú kyno-
lógiu. Cvičí sa prevažne so 
psami tzv. služobných ple-
mien, ale v športovej kyno-
lógii sa používajú aj iné ple-
mená,“ vysvetlila predsed-

níčka klubu Lenka Vašková, 
ktorá ozrejmila aj rozdiel vo 
výcviku obrany medzi pra-
covnými a služobnými psa-
mi. „Pracovné psy sú urče-
né napríklad na stráženie stá-
da, nejakého objektu alebo na 
ťahanie saní. Tieto plemená 
sa tiež zúčastňujú pretekov, 
skúšok podľa národného 
skúšobného poriadku SVV 
a medzinárodného skúšob-
ného poriadku IPO. Takéto 
skúšky sú zamerané na vše-
strannosť psov a ich súčasťou 
je obrana, stopa a poslušnosť. 
Služobné psy sa využívajú 
pri výkone profesie, napr. 
policajní psovodi, colníci či 
záchranári. Ich výcvik je od-
lišný, zameraný na činnosť, 
ktorú vykonávajú. Venujú sa 
oblastiam ako pracovné psy, 
ale využívajú rozdielne me-
tódy, napríklad ako obrana 
na ringo oblek a podobne,“ 
doplnila L. Vašková. 

A práve na základe vyso-
kého záujmu o výcvik obra-

ny vznikla myšlienka uspo-
riadať takúto akciu. Výcvi-
kový víkend, ktorý sa usku-
toční 12. – 14. mája, dá totiž 
viac priestoru na zlepšenie 
sa v obrane, získanie nových 
vedomostí, či odreagovanie 
sa od bežných problémov.

„S výcvikom sa začne 
v piatok popoludní, pokra-
čovať bude celú sobotu až 
do nedele dopoludnia. Kaž-
dý účastník má zaručený in-
dividuálny prístup, podľa 
vlastných potrieb či želaní. 
Figurantom bude Matej Pau-
lenka, ktorý má s výcvikom 
obrany množstvo skúseností 
a   v súčasnosti pôsobí ako in-
štruktor výcviku policajného 
zboru,“ prezradila predsed-
níčka kynologického klubu. 
Počet miest je ale obmedze-
ný, aby mal každý účastník 
dostatok priestoru na pok-
rok so svojím psíkom, a tak 
sa treba prihlásiť čo najskôr 
(viac info: Lenka Vašková, 
0911 548 025).  (eh)

Príďte 
na prvý 
výcvik
psov!

Na sklonku apríla vy-
hlásili vo Zvolene výsledky 
celoslovenskej novinárskej 
súťaže pre stredoškolákov 
a vysokoškolákov Štúrovo 
pero 2017 a medzi najlep-
šie stredoškolské časopi-
sy porota zaradila školský 
časopis študentov Gymná-
zia Terézie Vansovej zo Sta-
rej Ľubovne Gymploviny. 
Pri neudelení 1. miesta zís-
kali jeho tvorcovia 2. cenu 
a Cenu Paneurópskej vyso-
kej školy. Okrem toho do-

Časopis Cirkevného 
gymnázia sv. Mikuláša sa 
podobne ako ďalších takmer 
80 študentských periodík 
z celého Slovenska podro-
bil skúsenému oku porot-
cov a žurna-
listov Patri-
ka Hermana, 
Romana Vit-
ka i Lukáša 
Dika v rám-
ci najprestíž-
nejšej súťaže stredoškol-
ských časopisov na Sloven-
sku – Štúrovo pero 2017. 
Z Krajskej knižnice Ľudo-
víta Štúra vo Zvolene si zá-
stupcovia redakcie Druhého 
zmyslu odniesli Cenu Tele-
vízie Markíza 3. stupňa, kto-

stali tvoriví redaktori ďal-
šiu odmenu - návštevu Eu-
rópskeho parlamentu, kto-
rú venoval do súťaže euro-
poslanec Vladimír Maňka. 
Zaujímavé stretnutia, be-
sedy a rozbory absolvo-
vali vo Zvolene členovia 
redakčnej rady Martina 
Pavlinská, Lucia Ňaňko-
vá, Róbert Kuzmiak, Ri-
chard Sokol a Peter Balint 
spolu so svojou učiteľkou 
Erikou Landorovou.   
   (GTV)

rú odborná porota udeľu-
je študentským periodikám 
blížiacim sa k špičke stre-
doškolských časopisov na 
Slovensku. Redaktori si po-
čas rozborových worksho-

pov vypoču-
li uznanlivé 
i  povzbu-
divé slová 
skúsených 
žurnalistov. 
Pochvala za 

minuloročné vydania sme-
rovala najmä k šéfredaktor-
ke Erike Horanskej (na foto-
grafii) a grafikom. Odporú-
čanie riešiť vážnejšie témy 
týkajúce sa nielen školy, ale 
aj mesta si redaktori zobrali 
k srdcu. (CGSM)

Gymploviny medzi 
najlepšími časopismi

Druhý zmysel zo Štúrovho 
pera neodišiel bez ceny

Prvomájové sprievody 
boli neodmysliteľnou sú-
časťou minulosti. S odstu-
pom času a pádom socia-
lizmu sa oslavy zo sloven-
ských miest postupne vy-
tratili. Jeden zo zvykov, a to 
stávanie májov, sa však udr-
žal dodnes. 

V noci z 30. apríla sa 
aj v tomto období mnoho 
dievčat zobudilo na spev 
chlapcov, ktorí im prišli po-
staviť máj. V našom regióne 
je táto tradícia už dlhoroč-
ná a naďalej pretrváva, na-
priek tomu, že samotné prí-
pravy sú pre mládencov ča-
sovo, niekedy aj fyzicky ná-
ročné. „Osobne chodím sta-
vať máje už asi päť rokov, 
hoci nám to s kamarátmi 
zaberie dosť času a musíme 
to pripraviť. Stále sa stretne-
me dobrá partia a je to pek-
ná tradícia, vďaka ktorej si 
užijeme skvelé dni a pote-
šíme naše milé kamarát-
ky,“ povedal Dávid zo Sta-
rej Ľubovne.

Tento symbol jari, ale 
aj lásky, dokáže vyčariť 
úsmev na tvári dievčatám 
aj v tejto modernej dobe. 
„Keď som bola mladšia, stá-
le som sa tešila na prvý máj. 

Bolo to veľmi pekné, keď 
každé dievča malo na dvo-
re ozdobený vysoký strom. 
U nás v Litmanovej to trvá 
možno takých 15 rokov, ale 
v iných obciach to má dlh-
šiu tradíciu a radi spomína-
me na tento sviatok so ses-
trou, ktorá žila v obci Ľubo-
tín a stavanie májov zažila 
omnoho skôr,“ zaspomí-
nala si na mladé časy Anna 
Rusiňáková z Litmanovej. 
Ako povedala, celú noc sa 
kedysi spievalo a tancova-
lo a každý sa tešil, že pri-
chádza jar. Všetky diev-
činy boli nadšené z toho, 
že na nich chlapci mys-
lia a takto im to dokazu-
jú. „Teraz je to trochu iné, 
počet májov je o dosť men-
ší než kedysi a u nás v de-
dine ich je už len zopár, 
čo ma mrzí, keďže každé 
dievča by sa potešilo. Te-
raz je to tak, že máje stava-
jú chlapci väčšinou svojim 
priateľkám. U nás to bolo 
tak, že máj dostalo každé 
mladé dievča,“ dodala A. 
Rusiňáková a pripome-
nula, že je veľmi rada, že 
sa táto tradícia zachovala 
a verí, že bude pokračo-
vať aj v budúcnosti.

 Text a foto (HH)

Stavanie májov nevymrelo

Muzikál muzikálov, tak označujú dielo Jesus Christ 
Superstar v réžii Jána Ďurovčíka s hviezdnym obsade-
ním. A ĽMS opäť ponúkla možnosť získať vstupenky 
na tento muzikál 13. mája v Košiciach. Po dva lístky 
získali v súťaži: František Dvorščák z Plavča a Lenka 
Bobuľská zo Starej Ľubovne. Blahoželáme!       (red.)    

Vyhrali ste vstupenky na muzikál?
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Zamagurské folklórne slávnosti otvárajú 16. - 18. júna svoju 
piatu dekádu. Tradičný festival v Pieninách si kladie opäť 

za cieľ prilákať do Červeného Kláštora všetky vekové kategó-
rie. Vstupenky na festivalové trojdnie v Zamagurí môžete mať 
aj zadarmo. Vystrihujte a posielajte kupóny!       (red.)

"

2. Ľubovniansky ma-
jáles (26. - 28. mája) je 
prichystaný pre všet-
kých, ktorí sa chcú zaba-
viť v parku na Nám. gen. 
Štefánika v Starej Ľubov-
ni. Chýbať nebude koliba 
N. Franka, ktorá sľubuje 
gastronomický zážitok 
v podobe tradičných je-
dál i špecialít a ukážky 
výroby májovej bryndze 
majstrov z obce Franko-
vá. Nachystaný je aj bo-
hatý program (www.sta-
ralubovna.sk) a nedeľa je 
určená pre deti. Chýbať 
nebude súťaž o Naj-zá-
vin.                             (red.)  

Majáles

Študenti 2. ročníka Cir-
kevného gymnázia sv. Miku-
láša navštívili dve európske 
metropoly. V rámci pozná-
vacieho zájazdu Paríž – Lon-
dýn si v oboch veľkomestách 
prezreli najznámejšie kultúr-
ne pamätihodnosti a dozve-
deli sa mnohé zaujímavos-
ti z ich histórie i súčasnosti. 
Návšteva významných mú-

V Slovenskej ústrednej 
hvezdárni v Hurbanove 
zverejnili listinu víťazov ce-
loslovenského kola už XX-
XII. ročníka populárnej det-
skej výtvarnej súťaže Ve-
smír očami detí 2017. Mla-
dým výtvarníkom zo Starej 
Ľubovne a blízkeho okolia 

zeí a galérií v Londýne obo-
hatila vedomosti študentov 
a turistické atrakcie poskytli 
priestor na zábavu. Znalosti 
anglického jazyka si zas ove-
rili počas pobytu v hostiteľ-
ských rodinách v hlavnom 
meste Spojeného kráľov-
stva. Prváci v apríli putovali 
do „Večného mesta“. Prezre-
li si rímske baziliky, navštívi-

sa ušlo až 9 hlavných cien.
 V 1. kategórii ocene-

nie získali: L. Čižmárová 
(MŠ elokované pracovis-
ko na Komenského ul.), V. 
Kačmaríková (MŠ na Tat-
ranskej ul.), v 2. kategórii 
M. Kyšelová (ZŠ s MŠ Plav-
nica), T. Prevužňáková (ZŠ 

li múzeá vo Vatikáne, do sta-
roveku sa preniesli pri Kolo-
seu a Forum Romanum. Vy-
chutnávali si atmosféru rím-
skych námestí, fontán i pô-
vabných zákutí mesta, do 
ktorého vedú všetky cesty. 
Počas generálnej audiencie 
pozdravili sv. Otca Františ-
ka. A na spiatočnej ceste ne-
obišli Benátky.     (CGSM)

a vodou), v tretej kategórii 
T. Bebková (ZŠ s MŠ Plavni-
ca), S. Sokolová (ZŠ Za vo-
dou), v 4. kategórii E. Gaj-
došová (Súkromná ZUŠ), K.
Dubjelová (Súkromná ZUŠ) 
a M. Mišenková (ZUŠ Jána 
Melkoviča).

 (Ká)

Študenti naprieč Európou

Našim sa ušlo deväť cien
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EXOTICKÝ HMYZ 
do 15. mája / Galéria Hniezdne č. 3 

Naj zbierka hmyzu.  0904 242 541, 0910 924 028.  

ALADIN A ČAROVNÁ LAMPA 
14. máj / 15.00 h / Dom kultúry 

Rozprávkový muzikál, www.ticket-art.sk, 0908 560 254. 
 

RODNÝ MôJ KRAJ - KULY Mário Kollár  
24. máj / 18.00 h / športová hala 

Kuly a orchester Jula Selčana, ticketportal, 0908 560 254. 
 

2. ĽUBOVNIANSKY MAJÁLES 
26. – 28. máj / Park na Nám. gen. Štefánika 

3-dňový festival s programom + súťaž o Naj závin. Prihlášky 
do 20. mája na: maria.zidova@staralubovna.sk, 432 1893. 
 

LÁS-KA-NIE 2 
5. jún / 19.00 h / Dom kultúry 

Radošinské naivné divadlo, cena vstupného - 14 €, DK, tel. 
4351893, www.ticket-art.sk, tel. 7887 081.

Rozpis pohotovostných služieb: 
V týždni od 10. do 16. mája 

10. máj – lekáreň VIVA, Mierová 94, 11. máj – BENU, Levočská 
4, 12. máj - Dr. MAX, OD Kaufland, 13. máj - SCHNEIDER, Ob-
rancov mieru 8, 14. máj – Dr. MAX, OD Kaufland, 15. máj – 
ADRIA, v Poliklinike nemocnice, 16. máj - ANETT, Levočská 59 
(za Tatra bankou). Po - Pia od 16.00 do 20.00 h, So - Ne - sviat-
ky od 8.00 do 18.00 h.

Rozpis premietaných filmov 
od 10. do 14.  mája / Kino Tatra 

10. máj o 20.00 h: RÝCHLO A ZBESILO 8 (triler, akčný, krimi), 
11. máj o 20.00 h: MUŽ MENOM OVE /Filmový klub (ko-
média, dráma), 12. máj o 20.00 h: KRÁĽ ARTUŠ: LEGEN-
DA O MEČI (akčný, fantastický, dráma), 13. máj o 20.00 h: 
STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 (akčný, komédia, fantastický), 14. 
máj o 14.00 h: BABY ŠÉF (rodinný, animovaný, komédia), 
o 20.00 h: CHATRČ (dráma, dobrodružný). Viac na: www.ki-
nostaralubovna.cvc.sk: 

10  infoservis, inzercia

LEKÁRNE

KINO

VÝSTAVA

KULTúRA

INFOSERVIS

Len láska zostane, tá smrť nepozná.

V týždni od 28. apríla do 8. mája nás opustili títo Staroľubovňania:  
Ján Dlugolinský vo veku nedožitých 67 rokov.

V srdciach tých, ktorí ho poznali a mali radi, ostáva večná spomienka

rubrika  ++ Spoločenská

opustili nás

ný pozemok. ) 0944 110 341.  
 ĽN 83/2017 
n  Predám v centre mesta Sp. 
Belá pekný 3-izbový byt, zatep-
lený, po rekonštrukcii aj s prís-
lušenstvom. V blízkosti je ško-
la, škôlka a nákup. centrum. 
Cena dohodou. ) 0902 617 816, 
0902 350 302.  ĽN 88/2017 
n Predám rodinný dom v Litma-
novej. ) 0944 287 670.  
 ĽN 90/2017 

n  Pr i j m e m  č a š n í č k u  d o 
baru v Plavnici. Viac info: ) 
0904 676 033.  ĽN 79/2017
n Hľadáme SPRÁVCU, SPRÁVKY-
ŇU  budovy v centre mesta Sta-
rá Ľubovňa. Výborné plat. pod-
mienky, min. SŠ vzdelanie s ma-
turitou, flexibilita, komunikatív-
nosť, org. schopnosti. Skúsenos-
ti vítané. ) 0911 105 314.   
 ĽN 81/2017
n Doprava REGRUT ponúka prá-
cu vodiča v medzinárodnej osob-
nej doprave. ) 0948 943 909.   
 ĽN 92/2017

nHUDÁK Juraj - predaj živej hy-
diny: 1-roč. nosnice 2,70/ks. Mla-
dé nosnice 4 - 6,50 €/ks, cena 
podľa veku. Brojlerové kurča-
tá 1,80 €/kg. Morky na chov 
10 - 15 €/ks, cena podľa veku. 
) 0915 788 775, 057/449 0325. 
Dovoz zadarmo!  ĽN 68/2017

0914 180 662.  ĽN 84/2017 
n Oznamujeme, že otvárame 
nové kaderníctvo v Kamienke 
č. d. 22 (zadné priestory domu). 
Bližšie info.: ) 0949 319 410.  
 ĽN 89/2017 

n Staré čierne dosky, ktoré sú 
nabité na stodole a hranoly. Za 
výhodnú cenu. )0944 426 027, 
0915 788 645.  ĽN 40/2017

n Včelí med – kvetový 5 €/kg, li-
pový, pohánkový, repkový 6 €/kg, 
agátový, lesný 7 €/kg a medovi-
cový 10 €/kg. ) 09 40 50 60 09.  
 ĽN 11/2017  
n Lacno smrekový, tatranský ob-
klad - 2,89 €/m2, hranoly, zrubo-
vý profil – polguľatý, dlážkovi-
cu na podlahy aj palubovku. ) 
0908 234 866.  ĽN 4/2017

nKlietky pre chov prepelíc, králi-
ky, činčily, pasce na líšky a kuny, 
liahne na vajíčka, odchovne pre 
kuriatka, kŕmidlá a napájačky, ro-
bíme rozvoz po celom Sloven-
sku, viac na: www.123nakup.eu, 
) 0907 181 800.  ĽN 85/2017
n Predám chatku v záhradkár-
skej osade Chmeľnica nad Jaze-
rom. Cena 15 000 € + dohoda. ) 
0908 478 853.  ĽN 82/2017 
n Kúpim role, lúky, lesy a staveb-

n ŽALÚZIE, ROLETY, TAPETY, SA-
MOLEPIACE FÓLIE,  LIŠTY A SIETE 
PROTI HMYZU – predajňa nákup-
né centrum G, Popradská ul. 8, 
Šmida – TREND. ) 0905 364 246, 
4369 678.  ĽN 9/2017 
n  Osobná a nákladná dopra-
va, autopožičovňa, Fiat Ducato 
8-miest., 1,5 t + príves 2 t, Škoda 
Octavia. ) 09 40 50 60 09.   
 ĽN 10/2017
nNajnižšie ceny pri 6-komo-
rovom profile. Plastové a hli-
níkové okná, dvere, parape-
ty. 0911 625 547, SLORA, NĽ 
648.  ĽN 25/2017       
n Kameraman TV JOJ ponúka 
fotenie a nakrúcanie svadieb. ) 
0908 547 210.  ĽN 34/2017 
n Nátery striech, oprava komínov, 
strechy, fasády. Lacno a kvalitne. 
) 0908 842 631.  ĽN 70/2017
n  Ponúkame sadrokartóno-
vé, maliarske a iné drobné sta-
vebné práce. )0944 604 835, 

služby

predám

kúpim

práca

chovateľstvo

nehnuteľnosti

INzERÁTY+

inzercia  ++

Obec Forbasy, Forbasy 40, v zmy-
sle ustanovenia § 4 zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve  
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších pred-
pisov vyhlasuje výberové kona-
nie na obsadenie  miesta riadi-
teľa Materskej školy, Forbasy 
16, 065 01 Hniezdne s predpo-
kladaným nástupom 1.8.2017.

Požadované kvalifikačné a iné 
predpoklady: 
- kvalifikačné predpoklady pre vý-
kon pedagogickej činnosti v zmy-
sle § 7 ods. 2 písmena b) zákona č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných za-
mestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, t.j. poža-
dovaným stupňom vzdelania pre 
učiteľa materskej školy, 
- bezúhonnosť, 
- zdravotná spôsobilosť, 
- ovládanie štátneho jazyka, 
- najmenej 5 rokov pedagogickej 
praxe, 
- doklad o vykonaní I. atestácie 

- znalosť príslušnej školskej legisla-
tívy, 
- orientácia v problematike pred-
primárneho vzdelávania, 
- znalosť práce PC (Word, Excel, 
internet), 
- osobnostné a morálne predpo-
klady, 
- vítané sú skúsenosti v oblasti ria-
denia materských škôl
Zoznam požadovaných dokla-
dov:
- prihláška do výberového kona-
nia,
- vyplnený osobný dotazník (tlači-
vo ŠEVT), 
- štruktúrovaný životopis, 
- overené kópie dokladov o dosi-
ahnutom požadovanom vzdelaní,
- doklad o potvrdení pedagogic-
kej praxe,
- výpis z registra trestov (nie starší 
ako 3 mesiace), 
- lekárske potvrdenie o telesnej 
a duševnej spôsobilosti pre výkon 
činnosti učiteľa a vedúceho peda-
gogického zamestnanca, 
- návrh koncepcie rozvoja ma-
terskej školy na 5-ročné funkčné 

obdobie, 
- kópie dokladov o absolvovanom 
ďalšom vzdelávaní, 
- písomný súhlas na použitie 
osobných údajov pre potreby 
výberového konania podľa záko-
na č. 136/2014 Z. z. úplné znenie 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochra-
ne osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 
ako vyplýva zo zmien a doplnení 
vykonaných zákonom č. 84/2014 
Z. z.

Písomné prihlášky pošlite alebo 
osobne doručte v zatvorenej 
obálke na adresu: Obec Forba-
sy, Forbasy č. 40, 065 01 Hni-
ezdne  najneskôr do 13 júla 
2017 do 15:00 h s označením 
na obálke „Výberové konanie 
MŠ Forbasy 16 - neotvárať“ 
s uvedením odosielateľa. Ter-
mín, čas a miesto výberového 
konania budú oznámené uchá-
dzačovi, ktorý splnil podmienky 
výberového konania najmenej 7 
dní pred jeho uskutočnením.

ĽN 86/2017

Výberové konanie na obsadenie
miesta riaditeľa MŠ Forbasy
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Okres Stará Ľubovňa je 
za svojimi hranicami známy 
najmä volejbalom, karate, 
kulturistikou či zápasením. 
Nedávno však dal o sebe ve-
dieť aj v športe, ktorý v ňom 
nepatrí medzi rozšírené. 
V hlavnom meste Sloven-
ska sa totiž cez Veľkú noc ko-
nal I. ročník Československé-
ho amatérskeho hokejové-
ho pohára a medzi tuctom 
účastníkov nechýbal ani tím, 
ktorý na modrých dresoch 
niesol názov HK Kamienka. 

Pod to, že 18-tka prevaž-
ne mladých mužov nabrala 
pred sviatkami smer hlavné 
mesto, sa podpísala aj náho-
da. „Sme partia, ktorá chodí 
hrať hokej do Krynice. Keď 
sme sa dozvedeli od kamará-
tov, že sa niečo také bude ko-
nať, z vlastnej iniciatívy sme 
sa prihlásili,“ opísal pozadie 
účasti vedúci mužstva Erik 
Firta. Keďže chalani, ako po-
znamenal, boli rozbehaní po 
Európe, dokopy sa dali až na 
poslednú chvíľu. Tím, jadro 
ktorého tvorili hráči z obce, 
doplnení o šesticu zo Starej 
Ľubovne, Čirča, Kače, Ska-
lice a Bratislavy, nemal pre-
to pred odchodom vysoké 
ciele. „Išli sme si hlavne za-
hrať a prípadne o niečo za-

bojovať. Hoci sme sa všetci 
navzájom poznali, takto po-
skladaní sme hrali prvý raz,“ 
podotkol už Matúš Venglar-
čík, ktorý na súpiske figuro-
val ako útočník. 
 
TVRDŠIE I RÝChLEJŠIE

Mužstvo, ktoré finančne 
podporila obec plus sponzo-
ri, zažilo v Ružinove pár pre-
kvapení. Medzi tie menej prí-
jemné patrilo zistenie, že nie-
ktoré mužstvá stáli oproti os-
tatným o triedu vyššie. „Mal 
to byť amatérsky turnaj, no 
boli tam i bývalí hráči, čo hra-
li ligové súťaže. Rozdiel pri-
tom bolo vidieť najmä v kor-

čuľovaní,“ uviedol E. Firta,  
podľa slov ktorého boli tieto 
duely adrenalínovejšie, než 
na aké boli zvyknutí. Ako ho 
totiž doplnil M. Venglarčík, 
oproti tým, ktoré zvádzajú 
v poľskej Krynici, boli rých-
lejšie a hráči si v nich dávali 
aj tvrdšie do tela. 

Mimochodom, zástupca 
okresu sa na ľade predsta-
vil celkovo päťkrát. V pr-
vom stretnutí dokázali zma-
zať dvojgólový náskok Ša-
rišanov, v nájazdoch však 
už úspešný nebol (3:4 SN). 
Nasledovali prehry s čes-
kým Easter Eggs (2:5) a Ice 
Hawks (0:4), po ktorých sa 

Kamienčania predstavili 
v skupine o 9. - 12. miesto. 
Tam najskôr podľahli Sob-
ranciam (3:6), potom (3:2 
po nájazdoch) porazili Tur-
boslimákov, čím obsadili 
konečné 11. miesto. A hoci 
sklamaní z neho neboli, 
podľa E. Firtu sa na turnaji 
jasne ukázalo, kde štadió-
ny majú a kde nie. „Niekto-
ré mužstvá o sebe vedeli aj 
naslepo. Škoda, že v Starej 
Ľubovni sa to nedotiahlo 
do konca. Je to veľké mínus 
nielen pre mesto, ale i celý 
okres,“ netajil názor E. Fir-
ta, ktorý potvrdil, že talen-
ty u nás sú. Len musia mať 

Kamiensky Dávid proti Goliášom 

Team, ktorý sa v apríli predstavil v Bratislave. Medzi jeho najproduktívnejších hráčov patrili Adam a Matúš Venglarčíkovci, ktorí 
zhodne - za dva góly a rovnaký počet asistencií, zaznamenali štyri body.

Skvelá jarná jazda Plavni-
ce pokračuje. Jej hráči totiž 
cez víkend dosiahli už štvrtý 
plný zásah z posledných pia-
tich stretnutí a v tabuľke sa 
tak už vyšplhali ďaleko nad 
pásmo zostupu. 

III. liga Východ, 24. kolo: 
FK Družstevník Plavnica - 
ŠK MILENIUM 2000 Bar-
dejovská Nová Ves 3:1 (1:1). 
G: K. Tináth 3 (41‘, 53‘, 72‘) 
- Šott (11‘). Plavnica: Beňo - 
Verešpej, Fröhlich, Vojtek, 
J. Tináth, Konkoľ, Hovanec 
(44‘ Valek), Perháč, Rindoš, 
K. Tináth, Krafčík.

Trebišov 20 15 2 3 50:10 47
V. Opátske 21 12 7 2 48:20 43
Vranov 21 10 4 7 29:19 34
Giraltovce 21 9 6 6 32:16 33
Snina 21 8 8 5 40:23 32
Svidník 21 9 3 9 36:33 30

Plavnica 21 8 4 9 32:33 28
Bard. N. Ves 20 8 4 8 34:39 28
Svit  19 7 6 6 35:27 27
V. Revištia 20 7 5 8 30:27 26
Sabinov 20 6 6 8 34:35 24
Stropkov 20 6 5 9 27:28 23
Prešov B 21 5 5 11 31:37 20
Pušovce 22 1 1 20 7:118 4

Zhruba 350 divákov bolo 
zvedavých na to, či Stará Ľu-
bovňa vráti Čirču „požiča-
né“ alebo utrpí ďalšiu stratu 
bodov. Pravdou sa napokon 
stalo druhé tvrdenie. V divo-
kom zápase totiž MFK len 
korigoval vedenie domácich 
a hoci mu 11. gól Selepa v se-
zóne vlial do žíl trochu náde-
je, Družstevníci si už tri body 
ustrážili. 

V. liga Šarišská, 20. kolo: 
TJ Družstevník Čirč - MFK 
Stará Ľubovňa 3:2 (2:0). G: 

J. Čerkala (24‘), Michal Pyda 
(42‘), Jacko (62‘) - Sekelský 
(59‘), Selep (73‘). Čirč: Dir-
ga - Chovanec, Michal Pyda, 
Šima (70‘ Dufala) Varchola 
(62‘ Milan Pyda), D.  Nemer-
gut, Grajzinger, Hudý, Košč 
(60‘ Jacko), Miko, J. Čerkala 
(68‘ Popovec). St. Ľubovňa: 
Reľovský - Reľovský, Mer-
tin (58‘ Ľ. Mariančík), Sčens-
ný, Sivulka (84‘ Bilý), D. Sy-
kora, Barnovský, Krafčík (46‘ 
Chlebák), J. Sýkora, Selep, Se-
kelský.

Gerlachov 20 17 2 1 76:12 53
Dlhá Lúka 20 14 1 5 39:18 43
Veľký Šariš 20 11 5 4 46:25 38
Župčany 20 11 2 7 42:26 35
ČIRČ 20 10 4 6 43:34 34
Demjata 20 10 3 7 44:28 33
Ražňany 20 10 2 8 43:35 32
Malý Šariš 20 9 3 8 34:35 30
Dubinné 20 8 4 8 41:42 28

Gaboltov 21 6 4 11 31:36 22
St. Ľubovňa 21 6 1 14 31:60 19
Koprivnica 20 5 2 13 18:55 17
Šiba 20 3 1 16 17:68 10
Kendice  20 1 6 13 21:52 9

V okresných majstrov-
stvách zaujala tentoraz gó-
lová smršť v Ľubotíne, kto-
rá domácich doslova zmiet-
la z trávnika. Rozdiel medzi 
Malým a Veľkým Lipníkom 
však ostal štvorbodový, ke-
ďže líder si v nedeľu poradil 
s Plavčom. I keď stroj na góly 
najofenzívnejšieho mužstva 
súťaže sa zahrieval takmer 
hodinu.

VI. liga. 13. kolo: TJ So-
kol Ľubotín - TJ Družstev-
ník Veľký Lipník 0:6 (0:3). 
ČK: Kopčík (Ľubotín) po 2 
ŽK (88‘). G: A. Venglarčik 

Hetrik K. Tinátha, v derby úspešnejší Čirč

na to vytvorené podmien-
ky. „Myslím si, že keby šty-
ria bratia Venglarčíkovci tré-
novali odmala, možno by 
Adam, ktorý bol vyhlásený 
za nášho najlepšieho hráča, 
v Poprade reprezentoval 
Slovensko.“ 

Jednoducho, na to, aby 
u nás vyrástli na slovenské 
pomery kvalitní hráči, ne-
stačí akákoľvek ľadová plo-
cha. Treba na to štadión, kto-
rý má medzinárodné roz-
mery, t.j. 30 x 60 m, v prípa-
de kanadskej ľadovej plochy 
56 x 26 m.

Text (mv), 
foto: HK Kamienka

2 (43‘, 51‘), Bjalončík (21‘), 
Maniak (35‘), Šuga (79‘), Fir-
ta (84‘). TJ Sokol Jakuba-
ny - TJ Družstevník Vyšné 
Ružbachy 0:1 (0:0). G: Za-
jac (73‘). TJ Sokol Malý Lip-
ník - TJ Poľnohospodár Pla-
več 4:1 (0:0). G:  Štupák (57‘), 
Foľvarský (67‘), Kačmar-
čík (73‘) Pištej (77‘) - Haščák 
(81‘).  ŠK Nová Ľubovňa - TJ 
Družstevník Minčol Šariš-
ské Jastrabie 3:1 (1:0).G: Ve-
selovský 2 (59‘, 78‘), Folvar-
čík (21‘) - Havrila (75‘).  (mv) 

Malý Lipník 11 8 2 1 39:17 26
Veľký Lipník 10 7 1 2 25:13 22
V. Ružbachy 10 6 1 3 26:19 19
Jakubany 11 6 0 5 22:20 18
Nová Ľubovňa 11 5 0 6 24:29 15
Podolínec 10 4 1 5 27:21 13
Plaveč 11 3 2 6 19:25 11
Ľubotín 11 3 2 6 16:34 11
Š. Jastrabie 11 1 1 9 10:30 4
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Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o.

Ľubovnianska 
televízia

Karpatská liga – ženy
Eilat Prešov – ŠŠK BASKET Stará 
Ľubovňa 83:46 (46:27). Štvrtiny: 
21:18, 25:9, 16:11, 21:8. Body: 
Arendáčová 18, Židovská 13, Mi-
chalová 9, Novysedlaková 4, Su-
chanovská.  (B.)

O pohár primátora mesta 
Stolnotenisový klub Stará Ľu-
bovňa a Mesto Stará Ľubovňa 
usporiadajú 13. mája X. ročník 
stolnotenisový turnaj registrova-
ných a neregistrovaných hráčov 
O pohár primátora mesta.
Prihlášky: do 12. mája písomne 
alebo telefonicky na adresu: On-
drej Haky, Okružná 6, 06401 St. 
Ľubovňa, 0903 627 718, hakyo@
centrum.sk. 
Disciplíny: dvojhra mužov - regis-
trovaní hráči, dvojhra muži -nere-
gistrovaní hráči, štvorhra mužov. 
Harmonogram: 8.00 - 8.30 h pre-
zentácia, 8.30 - 8.50 h žrebovanie, 
9.00 h začiatok turnaja v športovej 
hale. 

Okresné majstrovstvá
VI. liga, 14. kolo: Vyšné Ružbachy 
- Ľubotín, Veľký Lipník - Šarišské 
Jastrabie, N. Ľubovňa - Malý Lip-
ník, Plaveč - Podolínec.

Výstup na Simini
KST Stará Ľubovňa pozýva 
na nenáročnú pešiu turisiku - 
Výstup na Simini. Zraz: 12. mája 
o 8.45 h na autobusovej zastáv-
ke na Levočskej ul. Trasa (10 km, 
3.30 h): Jakubany (zast. SAD) - Si-
miny (1287 m.n.m.) - Jakubany.
Cestovné si účastníci hradia 
sami. Na podujatí možnosť ope-
kania z vlastných zásob. V prí-
pade daždivého počasia sa po-
dujatie odloží o týždeň neskôr. 
Bližšie info.: Eduard Palanský 
(0915 248 940).

Otvorenie sezóny 
MO SRZ St. Ľubovňa, ŠZZ Hu-
bertus a Mesto St. Ľubovňa 
pozývajú 14. mája na Otvore-
nie rybárskej sezóny + súťaž 
(len pre členov MO SRZ).  Har-
monogram: 7.00 h - 7.45 h pre-
zentácia, 8.45 - 9.00 h vnadenie, 
9.00 - 12.00 h preteky, 13.00 h 
vyhlásenie výsledkov. Bližšie 
info: www.srzsl.sk.

basketbal

stolný tenis

futbal

turistika

rybárstvo

BLESKOVO+

KAM ZA ŠPORTOM?+

Ľubovnianske 
noviny

Rybárska sezóna sa ne-
zadržateľne blíži a pomy-
selné kľúče na otváranie 
rybárskych revírov sú už 
pripravené. Samozrejmo-
sťou sa stalo, že pred ich 
otvorením sa pripravujú 
rybárske preteky a po ich 
zorganizovaní môžu ry-
bári otvoriť svoje lokálne 
vody na lov kapra a ostat-
ných nedravých rýb. 

Mestská organizácia Slo-
venského rybárskeho zvä-
zu v Starej Ľubovni sa roz-
hodla tento rok usporiadať 
preteky pre mládežnícke ka-
tegórie o týždeň skôr a po-
zvánku na ne dostali aj deti, 
ktoré nie sú členmi organi-
zácie. Spoluorganizátorom 
pretekov bolo aj Mesto Sta-
rá Ľubovňa a športovo-zá-
ujmové združenie Huber-
tus. Pekné jarné počasie a sl-
nečné lúče prilákali k vodnej 
nádrži Vengliska veľa súťa-
žechtivých detí a ich rodi-
čov. „Na pretekoch štartuje 
76 detí, čo je zatiaľ asi najväč-
ší počet, ktorý sme na nich 
mali. Sú to otvorené prete-
ky, čiže sú aj pre deti, ktoré 
nemajú rybárske lístky a nie 
sú členmi rybárskeho zväzu. 
Cieľom bolo pritiahnuť deti 
do prírody, k vode a v pod-
state nielen deti, ale aj ich 
rodičov, aby sa stali rybár-
mi a chodili na ryby,“ po-
vedal Ivan Orovčík, predse-
da MO SRZ, ktorý skonšta-
toval, že tieto preteky si ob-
ľúbili. „A posledné ročníky 
sú už bohaté na účasť detí aj 
z mestských škôl.“

Mladí rybári súťaži-
li v štyroch kategóriách, 
v dvoch dievčatá a dvoch 
chlapci. U dievčat do 7 ro-
kov zvíťazila Janka Jaržem-
bovská, ktorá za 11 chyte-
ných kusov získala 15 bo-
dov. Na rybník prišla s ro-
dičmi, ktorí sa nevenujú ry-
bačke, ale možno po týchto 

Mladí rybári zlomili rekord

+ Dievčatá do 7 rokov: 1. 
Janka Jaržembovská - 15 
b. (11 ks rýb), 2. Terézia 
Tkačíková  - 11 b. (7 ks), 
3. Karolína Smreková - 11 
b. (5 ks).

+ Dievčatá nad 7 rokov: 1. 
Sofia Orovčíková  - 24 b. 
(14 ks), 2. Lenka Kohútová 
- 14 b . (9 ks), 3. Júlia 
Šišková - 12 b. (8 ks).

+ Chlapci do 7 rokov: 1. 
Filip Valenčík - 24 b. (22 ks), 
2. Samuel Rusnáček - 23 b. 
(15 ks), 3. Juraj Ciganek - 
22 b.  (17 ks).

+ Chlapci nad 7 rokov: 1. 
Šimon Faber - 52 b. (11 ks), 
2. Milan Hanečák - 34 b. 
(19 ks), 3. Samuel Bechera 
- 28 b. (19 ks).

VÝSLEDKY

Detské rybárske 
preteky

pretekoch budú. Janka bola 
víťazstvom nadšená, rybár-
čenie sa jej zapáčilo a chcela 
by v tom pokračovať. V star-
šej dievčenskej kategórii nad 
sedem rokov zvíťazila Sofia 

Orovčíková, ktorá chytila 14 
rýb a získala 24 bodov. Z ví-
ťazstva mala veľkú radosť. 
„Chytalo sa mi celkom dob-
re, trochu mi pomáhal aj oco. 
Chytať ryby ma naučil ujo, on 

je rybár a aj oco. Najväčšou 
rybou, ktorú som dnes chy-
tila, bol ostriež,“ pozname-
nala Sofia. 

U mladších chlapcov bol 
súboj o medailové pozície 
veľmi tesný, s 24 bodmi za 
22 chytených rýb vyhral Fi-
lip Valenčík. U starších chlap-
cov, už takmer profesionál-
nych rybárov, si víťazstvo od-
niesol Šimon Faber (na spod-
nej fotografii uprostred), kto-
rý získal 52 bodov. „Najväč-
ším mojím úlovkom bol ka-
por, ktorý mohol mať tak 
55 cm. Ryby chytám rád, ob-
čas si aj nejakú dám. Do ta-
jov rybolovu ma zasväco-
val dedo, som mu vďačný 
za všetko, čo som sa naučil,“ 
zdôveril sa  spokojný víťaz.  

 Text a foto (J.P.)


