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   obnovuje každé tri roky. Z čoho pozostáva takáto činnosť? Značky 
treba premaľovať, zarastené chodníky zbaviť nadbytočnej vegetácie, 

Spev spája región ktorá znepríjemňuje prechod. Na niektorých miestach pomôže iba 

   Okrem iných kultúrno-vzdelávacích  aktivít v našej obci  už má svoje 
stále miesto regionálna súťažná prehliadka slovenských a slovanských 
piesní  SLOVANSKÁ PIESEŇ.  V tomto roku ju Združenie slovanskej 
vzájomnosti, regionálna rada Spiš – Hnilecká dolina, Dom Matice 
slovenskej v Spišskej Novej Vsi, obec Prakovce, MO MS v Prakovciach 

mačeta. Každý, kto si rozprestrie 
turistickú mapu nášho okolia, dozvie sa, 
ktoré miesta sú popretkávané značenými 
chodníkmi, o ktoré je potrebné sa starať. 
Spomeniem aspoň niektoré chodníčky, 
ktoré majú v údržbe naši turisti. Panský 
kopec – Štós, Mníšek nad Hnilcom – 
Kloptaň, Polianka – Trohanka,  Gelnica – 
hrob baníka – Tatarkov kríž, Strieborná 
lúka – Kojšovská hoľa,  Smolnícka Píla – a ZSV Prakovce organizovali už po jedenástykrát. Nadviazali sme na 
Sedlo Smrekovec,  Smolník – Hekerová, uplynulé ročníky, ktoré sa uskutočňovali pod taktovkou jej zakladateľa 

Richnava – Roháčka – Klenovský vrch – Ružín, Gelnica – Strieborná v našej obci pána Fridricha Sviteka. Bol to teda  prvý ročník s novým 
lúka – Kojšov, Gelnica – Vyhliadka – Polianka – Modrý kameň. vedením. Urobili sme ho  modernejšie,  s menšou časovou náročnos-
Najmladším značeným chodníkom v našej lokalite je od roku 2009 ťou, trocha ináč, ale v podstate tak ako doteraz, nadviazali sme na 
zelená značka, ktorá vedie turistov od železničnej stanice Prakovce kontinuitu úspešných desiatich rokov. Zúčastnilo sa ho vyše 120 
zastávka k hrobu baníka.účastníkov, ktorým odborná porota udelila 29 cien v zlatom, striebor-
Pravidelne s potrebným značkárskym náradím putujú lesom nom a bronzovom pásme. Súťažili deti MŠ, ZŠ, dospelí, sólisti aj 
predovšetkým Peter Imling, Jozef Nižník, Pavol Šimko, Emil Pindroch, spevácke skupiny detí i dospelých z jednotlivých obcí Hnileckej doliny. 
František Vozár, Milan Janošík, Jaroslav Klekner, František Kreheľ, Aj tohtoročné stretnutie milovníkov hudby a spevu sa mohlo uskutočniť 
Emil Eližer, Milan Kysela, Miroslav Kuchár, Jozef Pojdák. len vďaka sponzorom, ktorí podporili finančne, materiálne i službami 

Keď sa necháte zviesť niektorým turistickým značením, toto podujatie.Za pomoc a podporu ďakujeme aj Slovenskej rade 
Združenia slovanskej vzájomnosti v Bratislave. spomeňte si aj na ľudí, ktorí obetujú svoj voľný čas a starajú sa o to, 
   SLOVANSKÁ PIESEŇ – nádherne prežité chvíle v našom bežnom aby vás značka vždy zaviedla do cieľa. 
živote. Nech slovenské a slovanské piesne znejú stále regiónom Mgr. Jana Matzová
Hnileckej doliny a roznášajú nám všetkým  radosť a umelecký pôžitok.

Vydarené športové podujatie
 Monika Kleknerová, predsedníčka  ZSV RR Spiš

   
Okresná organizácia JDS v Gelnici zorganizovala dňa 23. 6. 

2010 šiesty ročník Okresných športových hier seniorov, ktorý sa 
uskutočnil na futbalovom štadióne v Margecanoch. Zúčastnilo sa 
na ňom 80 súťažiacich seniorov, ktorí boli rozdelení do dvoch 
vekových kategórií, a to muži a ženy do 65 rokov a nad 65 rokov.Turistické chodníčky

Ako hostia sa zúčastnili: Ing. Ladislav Synák, podpredseda KO JDS 
Košice, Ing. Igor Petrík, starosta obce Margecany, Mgr. Pavol Lukáš, 

Letné prázdniny  poskytujú priestor aj na rodinné turistické starosta obce Prakovce a Anna Nemčíková, primátorka mesta Gelnica. 
výlety. Mnohí z nás navštevujú miesta schované hlboko v lesoch, Za krásneho slnečného počasia privítal súťažiacich i hostí predseda 
kam nás zavedú chodníčky vyznačené turistickými značkami. OO JDS v Gelnici pán Ján Matúško. Informácie o priebehu súťaží 

V pozícii bežného turistu si pochvaľujeme, že značenie je podala prítomným Mgr. Mária Fonferová, predsedníčka ZO JDS 
výborne alebo niekedy pohundreme, keď je značenie zle viditeľné.  Margecany. Súťažilo sa v streľbe zo vzduchovky (muži, ženy), kope na 
Málokto sa zamyslí nad tým, kto sú tí ľudia, ktorí sa o to starajú. bránu (muži, ženy), vrhu guľou (muži) a hode váľkom na cieľ (ženy).  Za 

Systém turistického značenia na Slovensku patrí k popredným Obecný úrad Margecany privítal účastníkov hier starosta obce Ing. Igor 
v rámci celej Európy. Európskou raritou je jeho zjednotenie, ktoré Petrík a poprial veľa športového šťastia a dobrej pohody. Prví traja z 
vyústilo v roku 1989 do vzniku štátnej normy   s názvom turistické každej disciplíny získali diplom a sladkú odmenu. Po darenom 
značenie. Klub slovenských turistov Prakovce má svojich školených športovom podujatí každému chutil i výborný guláš.  Na záver všetkým 
značkárov, ktorí udržiavajú turistické značenie presne podľa stanove- zúčastneným poďakoval predseda OO JDS v Gelnici  Ján Matúško. 
nej normy. Spolu so školenými značkármi vyrážajú pravidelne do hôr Zvlášť poďakoval ZO JDS v Margecanoch, ktorá Okresný športový deň 
i ostatní členovia turistického oddielu, ktorí vždy radi priložia ruku k pripravila a zároveň pozval všetkých zúčastnených na 7. ročník 
dielu. Turistický oddiel Prakovce má v rámci údržby turistických Okresných športových 

2chodníkov na starosti plochu v rozlohe 35 x 20 km. Značenie sa 

Športové leto

(pokračovanie na str. 8)

(pokračovanie zo str.6)




















