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Výsledky 7. ročníka regionálnej speváckej súťaže

SLOVANSKÁ PIESEŇ 2006
Slovanskej piesne 2006 sa
27. júna 2006 v Prakovciach zúčastnilo 128 súťažiacich v sólo a v
skupinovom speve. Spolu zaspievali 75 piesní, z toho 38 slovenských a 38 slovanských - 13 českých, 9 rusínskych, 6 ukrajinských, 4 moravské, 4 ruské a 2
poľské.
Kategória I. MŠ
1. Gabriela Foraiová, Gelnica
2. Emma Furimská, Prakovce
3. Erika Ferencová,
Helcmanovce
Kategória II. ZŠ - 1. stupeň
1. Soňa Vojteková, Margecany
2. Veronika Ivančová,
Margecany
3. Zuzana Grančajová,
Prakovce
Kategória III. ZŠ - 2. stupeň
1. Alena Dzvoníková,
Margecany
2. Mária Hudáková, Margecany
3. Alena Bikárová,
Veľký Folkmar
Kategória IV. - stredné školy
neobsadená
Kategória V. dospelí
1. Adriana Rimská, Margecany
2. Júlia Majcherová,
Veľký Folkmar
3. Mikuláš Lazár, Sp. Nová Ves
Kategória VI. súbory mládeže
1. Kluknavské dievčatá,
Kluknava
2. DFS Vánok, Prakovce
3. DSS Selančík, Helcmanovce
Kategória VII. súbory dospelí
1. DĽH Listeček, ZUŠ Gelnica
2. FS Folkmárčanka,
Veľký Folkmar
3. FS Červená chustečka,
Jaklovce
Cena predsedu ZSV RR Spiš:
Alena Bikárová, Veľký Folkmar
Laureát Slovanskej piesne
2006:
Mária Hudáková, Margecany
Naši najvernejší
Slovanská pieseň zapustila
hlboké korene v našom regióne.
Za sedem uplynulých rokov chytila za srdce celkom 779 súťažiacich. Mnohí sa postupne striedajú, niektorí sa stali trvalou súčasťou tohto festivalu spevu a
hudby regiónu Hnileckej doliny. Je
to ešte krajšie a milšie, že sú to
práve mladí ľudia, ktorým Slovanská pieseň prirástla k srdcu. Nemôžem nespomenúť aspoň niektorých.
Mária Hudáková zo ZŠ Margecany získala za sedem rokov sedem ocenení. 1. miesto v rokoch
2001, 2004, 2005 a 2. miesto v
rokoch 2002, 2006. Mimoriadnu
cenu dostala v roku 2003 a titul
"Laureát SP 2006". Poďakovanie
patrí vedeniu ZŠ Margecany a
pani Mgr. Klaudii Pribičkovej nielen za ňu, ale i za všetky ostatné
súťažiace z ich základnej školy.

Alena Bikárová zo ZŠ Veľký
Folkmar získala taktiež sedem
ocenení za sedem rokov. V rokoch 2000, 2002 a 2003 získala 1.
miesto a 3. miesto v rokoch 2001
a 2006. V roku 2004 získala mimoriadnu cenu a cenu predsedu
ZSV RR Spiš v roku 2006. Ďakujeme vedeniu ZŠ vo Veľkom
Folkmary a jej stálemu hudobnému doprovodu Mgr. Mariánovi Kaľavskému.
Ďalší podobní "skalní" sú:
Marko Plachetak, ZŠ Prakovce Laureát SP 2003, 2x 1. miesto a
1x 2. miesto
Alena Dzvoníková, ZŠ Margecany - 3 x 1. miesto
Zuzana Čerňová, ZŠ Gelnica - 2
x 1. miesto a 1x 2. miesto
Soňa Vojteková, ZŠ Margecany 1x 1. miesto a 1x 2. miesto.
Podobne je to aj u dospelých
sólistov, kde prvenstvo získali
dvakrát Adriana Rimská z Margecian a Anna Hricková z Jakloviec. Po jednom prvenstve získali Zuzana Koscelanská z Prakoviec, Katarína Boháčová z
Prakoviec a Mikuláš Lazar z Kojšova, ktorí sa umiestnili na popredných miestach.
Ani súbory nezaostávajú.
Najúspešnejší sú:
DĽH Listeček zo ZUŠ Gelnica 4x 1. miesto (2003-2006)
Ľudová hudba Prakovce - 2 x 1.
miesto (2001,2003)
FS Folkmárčanka, p. Petkáčová,
Veľký Folkmar - 1., 2. a 3. miesto
Kluknavské dievčatá, ZŠ Kluknava - 1., 2. a 3. miesto
MJF Prako, Prakovce s 1. a 2.
miestom (2000, 2005)
DH Prakovčanka - 1. miesto v roku 2005.
Zaujímavé je umiestnenie
každoročného účastníka Slovanskej piesne FS Červená chustečka z Jakloviec s jej šiestimi
oceneniami - dve 2. miesta, dve 3.
miesta, mimoriadna cena a cena
poroty v rokoch 2000, 2002 2006. Taktiež DFS Vánok z Prakoviec s jednou 2. cenou a dvomi
3. cenami (2003, 2005, 2006).
Všetkým vám, milí súťažiaci, patrí
moje i naše úprimné poďakovanie
za vašu aktivitu, za lásku a zanietenosť k tradíciám našich predkov
a zachovanie ich odkazu pre budúce generácie. Poďakovanie
patrí i vám všetkým, ktorí sa podieľate na príprave účinkujúcich,
na ich pedagogickom i hudobnom
doprovode.
Ďakujem všetkým, ktorí sa
pričiňujete o to, aby prekrásne
slovenské a slovanské piesne
stále zneli v regióne Hnileckej
doliny.
Fridrich Svítek
predseda ZSV RR Spiš

Poradňa záhradkára
V mesiaci september ošetrujeme: - citlivé odrody jabloní
proti pehavosti plodov (najneskôr 14 dní pred zberom)
- mrkvu a petržlen proti múčnatke prípravkami Karathane
LC, Sulikol K, Thiovit
- pór proti minerke pórovej (opakované postreky v dvojtýždňových intervaloch) prípravkami
Alimetrin 10 EM, Cyper 10 EM,
Cyper NC 10 EM, Basudin 600
EW
- uhorky proti pliesni uhorkovej a
múčnatke prípravkami Kuprikol
50, Kuprotix 20 DKV, Novozir
MN 80, Chamion 50 WP, Karathane LC, Sulikol K, Thiovi Jet
- zeler proti septóriovej škvrnitosti listov (za daždivého počasia) meďnatými prípravkami
- ruže proti hubovým chorobám
a zisteným škodcom
- chryzantémy proti septóriovej
škvrnitosti listov
Nezabudnime
- vložiť semená strukovín po
zbere na 48 hodín do mrazničky,
aby sa v nich zničili všetky vývojové štádiá zrniarok. skontrolovať izbové rastliny, ktoré sme v
letných mesiacoch vyniesli na
dvor či balkón. Ak sú napadnuté
škodcami ešte pred prenesením
do bytov ich ošetríme napr. Fundazol 50 WP, Rovral Flo,
Basudin 600 EW Sulikol K, Previcur 607 SL, Oleoekol, Omite
30, atď.
Ochrana zelenín proti chorobám a škodcom
Živočíšni škodcovia cibuľovej
zeleniny
Háďatko zhubné - Ditilnchus
dipseci Kühn
Háďatko je 1,0 - 1,8 cm dlhé,
nitkovité, belavej farby. Je to polyfag parazitujúci na mnohých
druhoch rastlín. Napadnuté rastliny cibule, cesnaku sú pri báze zdurené, listy skrútené, postupne žltnú a usychajú. Cibule
praskajú na vnútorných cibuľových sukniciach a na strúčikoch
cesnaku sa objavuje hubovitá
štruktúra, pletivo hnedne a vzniká tzv. krúžkovitosť cibúľ, v
dôsledku čoho predčasne odpadnú korene.
Ochrana: Z agrotechnických
opatrení je dôležité dodržiavať
osevný postup a na pozemku,
kde sa vyskytlo háďatko, nepestovať cibuľoviny aspoň 5 rokov. Na výsadbu sa používa
zdravý, mechanický nepoško-

dený a háďatkom nenapadnutý
cesnak. Pred výsadbou sa odporúča sadbový materiál moriť
prípravkami Sulka po dobu 6-12
hodín.
Minerka pórová - Napomyza
gymnostoma Leow
Mucha je 3-4 mm veľká, larva je
5-8 mm dlhá, belavej farby. Minerka pórová prezimuje v štádiu
kukly. Škodca má do roka 2 generácie. Rojenie múch 1. generácie možno pozorovať na mladých listoch cibule resp. cesnaku podľa vpichov v podobe korálok v apríli. Oplodnené samičky kladú vajíčka pod pokožku
listov. Listy sa deformujú a cibule praskajú.
Ochrana: Proti minerke pórovej
sa odporúča ošetrovať cibuľoviny prípravkami Basudin 600
EW, Cyper 10 EM a Diazol 50
EV. Cibuľa sa odporúča ošetriť
prvýkrát v priebehu 7 dní po
zistení vpichov na listoch, po 14
dňoch je potrebné postrek zopakovať. Pór sa ošetruje tiež do
7 dní po zistení vpichov na listoch, ďalšie 1 až 12 ošetrení sa
opakujú po 10 dňoch. Pyretroid
Cyper 10 EM sa používa len na
prvé ošetrenie. odporúča sa ja
mechanická ochrana, prikryť
porasty pred rojením bielou netkanou textíliou.
Kvetárka cibuľová - Delia antigua (Meigen)
Mucha meria 6-7 mm, larva je 810 mm dlhá, belavej až žltkastej
farby. Kvetárka má do roka zvyčajne 2 generácie. Škodí na
všetkých druhoch cibuľovín.
Prezimuje v štádiu kukly v pôde.
Imaga sa liahnu začiatkom mája. Oplodnené samičky kladú
vajíčka do pôdy ku koreňovému
krčku cibuľovín alebo za šupku
cibúľ. V júli sa liahnu imaga druhej generácie a ich nálet môže
trvať až do konca augusta.
Ochrana: Z agrotechnických
opatrení sa odporúča včasný
výsev ako aj výsadba cibule.
Ošetrenie chemickými prípravkami sa vykonáva buď dezinsekciou pôdy zálievkou alebo
postrekom. Na dezinsekciu
pôdy sa používajú prípravky Basudin 10 G. Po vzídení cibule pri
zistení náletu múch sa odporúča ošetrenie zálievkou Basudin
600EW, postrekom Basudin
600 EW alebo Sunuthion Super.
Pokračovanie v budúcom čísle.
Ladislav Gredecký
inštruktor SZZ

