
Víťazský  festival  12. ročník   
 
     V prvý augustový víkend  v dňoch 5. a 6. augusta 2017 už tradične  sa v našej obci konal 

Víťazský festival – podujatie konané v peknom  lesnom prostredí v areáli Oddychového 

centra Slaná voda v ktorom sú zastúpené kultúra, šport a súťažné podujatia. Pozvanie na 

festival prijali aj hostia z družobnej obce Vítězná  z Českej republiky 

a zo spriatelenej obce Koscielisko z Poľska. Festival začal v sobotu 5.8.2017 na obed  

súťažou s medzinárodnou účasťou vo varení gulášov – súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev. 

Porota mala ťažkú úlohu, vybrať ten najlepší lebo každé družstvo varilo podľa svojho 

vyskúšaného receptu. Vyhralo družstvo ZŠ Víťaz, 2. miesto družstvo z Koscieliska z Poľska, 

3.miesto  poslanci  OcZ Víťaz,  4. miesto družstvo z Vítěznej z ČR. Tretie a štvrté miesto 

malo rovnaký počet bodov o poradí rozhodlo losovanie. Všetky guláše boli dobré a pochutili 

si na nich aj účastníci festivalu.  Súťažné  popoludnie pokračovalo súťažou v stolnom tenise. 

Do súťaže sa prihlásilo 17 hráčov. Vyhral Tomáš Papcun , 2.miesto Peter Hrubý ČR, 3. 

miesto   Roman Krúpa z Poľska, 4.miesto Ján Štofaník. 

        Oficiálne festival  otvoril  o 17. hodine Ing. Ján Baloga starosta obce privítaním všetkých 

hostí. Privítal hosti  zo zahraničia, susedných obcí a domácich  slávnostným  príhovorom. 

Festival  pokračoval kultúrnym programom vystúpením FS Pridaňčatá a Pridaň z Víťaza, 

spevákmi z Víťaza, hudobnou skupina DERBY a hudobnou skupinou WISHMASTERS CZ. 

Vystúpenia boli veľmi zaujímavé a prišli si na svoje všetky vekové skupiny. Po skončení 

programu začala diskotéka. 

         Festival pokračoval v nedeľu 6.8.2017 Traktoriádou – sprievod prihlásených traktorov  

domácej výroby a továrenskej výroby – veteránov o 14,30 hod.  z centra obce od kostola do 

Oddychového centra Slaná voda.  Druhý deň  pokračoval v duchu folklóru, kde opäť 

vystúpila FS Pridaň a Pridančatá a spevácka skupina LIPA. So skupinou Lipa vystúpila aj 

naša skupina Pagačare. O ďalšie spestrenie programu sa postaral ujo Ľubo, ktorý pripravil 

diskotéku pre deti. Potom už prišiel na rad  ľudový rozprávač Ander z Košíc a po ňom  známy 

spevák, účastník súťaže Superstar,  Martin Harich s kapelou. Ďakujeme všetkým  sponzorom 

a organizátorom, ktorí  obetovali svoj voľný čas príprave a   organizovaniu ďalšieho ročníka 

Víťazského festivalu. Veríme, že sa návštevníkom páčil a my už začíname uvažovať nad 

prípravou ročníka so šťastným číslom 13.  

 

Organizačný tím   

 


