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V novom
školskom roku
chce mesto
pokračovať
v úspešných 
projektoch

V Poprade
sa rozhodne
o bežeckých
tituloch

Viac na str. 9Viac na str. 2 Viac na str. 10

Primátor šoféroval 
pod vplyvom alkoholu

Poslanci budú rokovať
aj o nových investičných akciách

Streda  23. 8. 2017 Číslo 33 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

V zasadačke Mestského 
úradu v Poprade sa vo štvr-
tok 24. augusta o 9. hod. 
začne 4. plánované zasad-
nutie Mestského zastupiteľ-
stva v Poprade.

Po procedurálnych otáz-
kach a kontrole plnenia 
uznesení je v programe ná-
vrh na prenájom nebytových 
priestorov vo viacúčelovej 
hale Aréna pre FK Poprad, v 
Spojenej škole na Letnej ul. 
pre Target Academy a Cir-
kevnú spojenú školu, v ZŠ 
s MŠ na Tajovského ul. pre 
Red Arrows Poprad a ZUŠ 
Poprad, v ZŠ s MŠ na Do-
stojevského ul. pre Športo-
vý klub GY-TA a Centrum 
voľného času Poprad, v ZŠ s 

MŠ A. V. Scherfela pre ZUŠ 
zo Štefánikovej ul. Ďalej 
program obsahuje návrh na 
rozšírenie prenájmu kotolní 
vrátane technológií a rozvo-
dov a tepelno-technického 
zariadenia v budove na So-
botskom námestí, v budove 
sociálneho odboru MsÚ na 
Ul. Curie, v Dome kultúry na 
Štefánikovej ul., vo viacúče-
lovej hale Aréna na Uherovej 
ul., na futbalovom štadióne 
vo Veľkej, na Zimnom šta-
dióne na Štefánikovej ul., v 
budove MsÚ na Nábreží Jána 
Pavla II. a v kine Tatran na 
Námestí sv. Egídia v Poprade. 

Do programu je zaradený 
aj návrh na zníženie výmery 
prenajatých priestorov na-

chádzajúcich sa v budove na 
Francisciho ul. pre Univerzi-
tu Mateja Bela Banská Bys-
trica a v Aréne pre Basket-
balovú akadémiu mládeže, 
návrh na prenájom nebyto-
vých priestorov v budove na 
Francisciho ul. pre Súkrom-
nú základnú školu z Rovnej 
ul. v Poprade, v Aréne pre 
Basketbalový klub Poprad 
a v Redute na Námestí sv. 
Egídia verejnou obchodnou 
súťažou a ďalšie.

Poslanci sa budú zaobe-
rať aj návrhmi na záme-
nu, predaj alebo prenájom 
nehnuteľností pre žiadate-
ľov - firmy aj občanov, ako i 
zriadením vecných bremien. 

Redakcia oznamuje čitateľom, že z dôvodu dvoch sviat-
kov: 29. augusta - 73. výročia Slovenského národného po-
vstania a 1. septembra - Dňa Ústavy SR, noviny Poprad 
v stredu 30. augusta 2017 nevyjdú. Najbližšie číslo novín 
Poprad vyjde v stredu 6. septembra 2017.  (red)

Našim čitateľom

Minulú stredu o 16.35 
hod. zastavili dopravní po-
licajti neďaleko cintorína vo 
Veľkej primátora Popradu 
Jozefa Švagerka a podrobili 
ho dychovej skúške. Tá uká-
zala, že šoféroval pod vply-
vom alkoholu, keď mu na 
mieste namerali viac ako 1 
promile alkoholu v krvi. 

Ako nás informoval hovor-
ca KR PZ v Prešove Daniel 
Džobanik, poverený prísluš-
ník Okresného dopravného 
inšpektorátu v Poprade začal 
16. augusta trestné stíhanie 
a súčasne vzniesol obvinenie 
pre prečin ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky voči 
50-ročnému mužovi z Popra-
du - išlo o primátora Popra-

du. Uviedol: „Počas kontroly 
policajnou hliadkou bol vodič 
podrobený dychovej skúške 
na alkohol, ktorej výsledok 
bol pozitívny s nameranou 
hodnotou 0,66 miligramov 
etanolu na liter vydychova-
ného vzduchu (čo je približne 
1,3 promile). Vodič sa podro-
bil opakovaným dychovým 
skúškam - výsledok jednej z 
nich bol pod jedným promile 
alkoholu, výsledok ďalších nad 
jedným promile.Vodičovi bola 
obmedzená osobná sloboda a 
po vykonaní potrebných pro-
cesných úkonov a odberov krvi 
v nemocnici, bol prepustený z 
cely predbežného zadržania a 
stíhaný bude na slobode.“ 

Primátor Popradu Jozef Švagerko má v tomto čase dovolenku, 
zastupuje ho 1. viceprimátor Igor Wzoš (na foto zľava, sprava 
druhý viceprimátor Pavol Gašper).   FOTO - Marta Marová

Vo štvrtok 24. augusta bude zasadať Mestské zastupiteľstvo v Poprade. Bohatý program obsahuje 
veľa bodov, o ktorých informujeme v článku Poslanci budú rokovať aj o nových investičných ak-
ciách (na foto pohľad do poslaneckých lavíc na júnovom rokovaní MsZ).  FOTO - Marta Marová

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne V novom školskom roku chce mesto
pokračovať v úspešných projektoch• BLŠÍ trh a zberateľskú burzu 

starožitností opäť organizuje Klub 
Veličanov v spolupráci s mestom 
Poprad. Uskutoční sa v sobotu 2. 
septembra od 8. do 15. hod. na par-
kovisku pri Bille v Poprade. Vstup je 
voľný. Súčasťou programu je výstava 
automobilových veteránov, prezen-
tácia psíkov z mestského útulku a 
možnosť posúdenia starožitností 
odborníkom. Ďalší Blší trh sa bude 
konať ešte 30. septembra 2017.

• NOC výskumníkov sa uskutoč-
ní aj tohto roku tiež v Poprade pod 
mottom „Made by Science - Vytvo-
rené vedou“. Online prihlasovanie 
vedeckých aktivít a vedeckých stán-
kov je možné do 5. septembra 2017. 
Prihláška je na www.nocvyskumni-
kov.sk/prihlasky.

• TATRANSKÁ historická elek-
trička Kométa bude mať svoje pravi-
delné letné jazdy ešte 27. augusta, 1. 
a 3. septembra 2017. Z Popradu má 
odchod o 10.38 hod. a jazdí na trati 
Poprad - Starý Smokovec - Tatran-
ská Lomnica a späť.

• POSLEDNÝCH 20 vstupeniek 
na koncert hudobnej skupiny The 
Backwards, ktorý sa uskutoční 
v  Poprade vo štvrtok 7. septembra 
o 19. hod. v dome kultúry si môžu 
záujemcovia zakúpiť priamo u orga-
nizátora v  Umeleckej agentúre Bell 
Canto, tel. 0903 966 327. 

• V PROGRAME včerajšieho za-
sadnutia Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja bola okrem 
iného združená investícia medzi 
PSK a mestom Spišská Belá s ná-
zvom Výstavba hokejovej haly v Sp. 
Belej, rozšírený Dohovor primáto-
rov a starostov, zriadenie príspev-
kovej organizácie Energetická agen-
túra Smart regiónu PSK, správa o 
vybavovaní sťažností a petícií v PSK 
za I. polrok 2017 a ďalšie.

• FESTIVAL Tatraflowers sa usku-
toční od 1. do 3. septembra vo Vy-
sokých Tatrách. Zlatým klincom 
programu bude v sobotu 2. septem-
bra pri mostíkoch na Štrbskom Ple-
se o 17.30 hod. vystúpenie SĽUK-
-u Krížom-krážom a o 19.30 hod. 
Jany Kirschner. Viac na www.tatra-
flowers.sk.

• ŽIVÝCH nás nedostanú je názov 
koncertu známej slovenskej kapely 
Elán, ktorý sa uskutoční v pondelok 
28. augusta vo Východnej. 

• HARFOVÝ koncert - tribute to 
Depeche Mode v  podaní Michala 
Matejíčka sa uskutoční v piatok 1. a 2. 
septembra o 19. hod. v evanjelickom 
kostole v Tatranskej Lomnici.  (ppš)

Nový školský rok už klope opäť 
na dvere. Žiaci zasadnú po prázdni-
nách do školských lavíc po prvýkrát 
v pondelok 4. septembra. V základ-
ných školách v pôsobnosti mesta Po-
prad ich bude približne 4 400.

Presná štatistika bude známa v po-
lovici septembra. Toto číslo zahŕňa len 
odchod deviatakov a nástup prvákov, 
nie sú započítaní žiaci, ktorí odchá-
dzajú na bilingválne a osemročné 
gymnáziá. Nový školský rok prinesie 
aj zopár zmien. „Mení sa financovanie 
v originálnych kompetenciách v rámci 
materských škôl, základných umelec-
kých škôl, stravníkov v školských jedál-
ňach a  školských klubov detí. Pridáva 
sa tiež jedna hodina dejepisu žiakom 
na 2. stupni ZŠ zo 6 na 7 hodín a je v 
kompetencii riaditeľa a  pedagogickej 
rady, ako ich podelí do jednotlivých roč-
níkov. Tohtoroční deviataci budú mať o 
hodinu naviac, ak nemali dejepis posil-
nený v nižších ročníkoch z voliteľných 
hodín. Hodina navyše je z voliteľných 
hodín, takže žiakom týždenne hodina 
nepribudne, len voliteľných hodín bude 
o hodinu menej,“ vysvetľovala vedúca 
odboru školstva, mládeže a  športu 
MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

V popradských školách bolo rušno 
aj počas leta. „Počas prázdnin ško-
ly robili opravy väčšieho či menšieho 
rozsahu z pridelených rozpočtov podľa 
akútnych stavov. Materské školy fungo-
vali bez akýchkoľvek problémov v od-
dychovo-relaxačnom programe s posil-
neným pitným režimom a vyhoveli sme 
všetkým rodičom. Medzi významné in-
vestície patrí výstavba druhej telocvič-
ne v ZŠ s MŠ Francisciho, rekonštruk-
cia strechy nad telocvičňami v ZŠ s MŠ 
Dostojevského, rekonštrukcia multi-
funkčného ihriska pri ZŠ s MŠ Jarná, 

či rekonštrukcia sociálnych zariadení v 
MŠ Tajovského. Práce pokračujú podľa 
plánu a ukončené by mali byť do 15. 
septembra. V  štádiu príprav je rekon-
štrukcia chodníkov a prístupových ciest 
v areáli ZŠ s MŠ Vagonárska,“ uviedla 
E. Pilárová.

V novom školskom roku chce mesto 
pokračovať v športových aktivitách, 
prehodnotiť niektoré športy, o ktoré 
je menší záujem a doplniť novými, 
modernými aktivitami, ktoré deti a 
žiakov zaujmú. „V tomto školskom 
roku zvažujeme pridať cyklistiku. Peter 
Sagan je tým impulzom a je potrebné 
využiť takýto vzor. V prvý školský deň 
budeme oceňovať najšportovejšie ško-
ly za minulý školský rok - 1. ZŠ s MŠ 
Dostojevského, 2. ZŠ s MŠ Vagonárska, 
3. ZŠ s MŠ Francisciho, 4. ZŠ s MŠ Jar-
ná a 5. ZŠ s MŠ Komenského. Zásluhu 
na vynikajúcich výsledkoch v športovej 
oblasti majú aj projekty ako dlhodobá 
žiacka liga, olympiáda detí a žiakov 
a tatranská lyžiarska liga,“ zdôrazni-
la vedúca odboru školstva, mládeže 
a  športu a  dodala: „Naďalej budeme 
ako Školský úrad Poprad v spolupráci 
s CVČ organizovať nielen športové, ale 
aj vedomostné, postupové a umelecké 
súťaže a olympiády vyhlasované MŠV-
VaŠ SR a inými organizáciami pre ško-
ly okresu Poprad. Pokračovať chceme 
aj v zmenách nastavených v školskom 
stravovaní - jednotný, pestrý a vyváže-
ný jedálny lístok. Štát by mal zmeniť 
podmienky verejného obstarávania pre 
zariadenia školského stravovania, a tak 
budeme mať ešte väčšiu možnosť orien-
tovať sa na domácich a regionálnych 
dodávateľov a uprednostniť kvalitu 
pred cenou.“

Mesto Poprad chce aj v novom škol-
skom roku sledovať výzvy na získanie 

mimorozpočtových zdrojov. „Chceme 
sa zapojiť do výzvy MŠVVaŠ SR - roz-
voj telesnej kultúry a športu - rekon-
štrukcie telocviční - požiadali sme o 
schválenie 10% spoluúčasti MsZ, ktoré 
bude zasadať vo štvrtok 24. augusta pre 
3 školy - ZŠ s MŠ A.V. Scherfela, Fraňa 
Kráľa, ZŠ s MŠ Tajovského ulica a Spo-
jená škola, Letná ulica. Vlani sme boli 
úspešní v 2 telocvičniach - Komenského 
a Jarná ulica. V rámci modernizačného 
dlhu týkajúceho sa povinného vybave-
nia školských učební sa 3 ročné obdobie 
mení na 5 ročné prechodné obdobie, 
kedy učebne budú musieť spĺňať štátom 
nastavené podmienky. Aj tu čakáme na 
vyhodnotenie projektu,“ povedala E. 
Pilárová.

Od 1. septembra MŠVVaŠ SR ruší 
povinnosť písania len spojeným písa-
ným písmom, takže školy a učitelia si 
budú môcť vyberať z viacerých mož-
ností. Táto povinnosť mala platiť od 
začiatku septembra, ale počas prázd-
nin ju ministerstvo zrušilo.  (ppv)

Priaznivci aktívneho oddychu na čer-
stvom vzduchu dostali v júli nový wor-
kout park na sídlisku Juh VI. Jednotlivé 
prvky slúžia na cvičenie s vlastnou hmot-
nosťou - posilňovanie rôznych svalových 
partií v oblasti brucha, bedier, horných a 
dolných končatín a na celkové posilnenie 
a zlepšenie kondície organizmu. 

Na štvrtkovom zasadaní mestského za-
stupiteľstva sa budú poslanci zaoberať aj 
návrhom na zaradenie terénnych úprav 
do nových investičných akcií. Samotné 
práce sa týkajú osadenia gumových ob-
rubníkov po obvode športového povrchu 
a rozprestretia trávnatých kobercov na 
vopred upravenú pláň po obvode ihriska 
a v miestach, kde chýba trávnatý porast. 
Potreba týchto úprav sa ukázala po počiatočnej skúšobnej prevádzke workout parku a tiež na základe pripomienok 
občanov na mestskom portále City monitor.        (ppm)

Upravia terén v okolí workout parku?

Školské lavice sú zatiaľ prázdne. 
Žiaci do nich po prázdninách za-
sadnú 4. septembra.
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Leteckí záchranári pomáhali pretekárovi

Krátke správy
• VYBRANÉ diela súťaže CEZAAR 
2016 - ceny za architektúru sú vysta-
vené od 16. augusta do 14. septembra 
vo výstavnej sieni Múzea na Ul. Dr. 
Alexandra v Kežmarku. Otvorené 
je od utorka do soboty od 10. do 18. 
hod.
• DNI mesta Spišská Nová Ves a 22. 
Trh ľudových remesiel sa uskutočnia 
25. - 27. augusta 2017. V programe 
je i vystúpenie súboru z brazílskeho 
mesta Joinville,  ktoré patrí k 12 part-
nerským mestám Sp. Novej Vsi, takis-
to podujatie Gotika na dotyk, festival 
živých sôch, jazdecké preteky Cena 
Spiša a ďalšie. Viac na webovej strán-
ke mesta Spišská Nová Ves.
• OD dnes 23. augusta do nedele 27. 
augusta sa uskutoční Oldtimer Rallye 
Tatry 2017. V rámci 3. etapy v sobotu 
26. augusta bude mať ORT zastavenie 
aj na Štrbskom Plese, kde od 12.30 do 
14.30 hod. môžu záujemcovia obdi-
vovať výstavu historických vozidiel.
• CEZ víkend 26. a 27. augusta sa na 
Štrbskom Plese uskutoční už po sied-
mykrát podujatie Svište na Plese. Pre 
deti budú pripravené stanovištia so 
športovo-vedomostným súťažami, ale 
aj rôzne svištie dobrodružstvá. 
• UŽ 18-ty krát sa v nedeľu 27. au-
gusta stretnú Štrbania na Dni obce 
Štrba. Pripravený je bohatý kultúrny 
program. O 15. hod.  začne program 
pre najmenších - bábkové divadlo 
Hoki-Poki, o zábavu sa postará An-
der z Košíc, hudobná skupina Lojzo, 
na ľudovú nôtu budú hrať a spievať 
Kandráčovci a veselo bude aj s hudob-
no-zábavnou skupinou Drišľak. 
• FOLKLÓRNY súbor Maguráčik 
z Kežmarku vystúpi v nedeľu 27. au-
gusta o  15. hod. v  mestskom parku 
v  Tatranskej Lomnici a  o  18. hod. 
v areáli kúpeľov v Novom Smokovci. 
• V  SOBOTU 2. septembra bude 
v mestskom parku v Tatranskej Lom-
nici pripravený kultúrny program na 
záver leta. O  14. hod. vystúpi Valér 
Miko Trio, o  15. hod. sa uskutoční 
už 13. ročník Tatranskej letnej dražby 
a o 17.30 hod. bude koncertovať zná-
my slovenský jazzový spevák Peter 
Lipa. 
• KUBAŠSKÝ festival s Petrom Sta-
šákom sa bude konať v  sobotu 26. 
augusta v areáli Kubašok v Spišskom 
Bystrom. Program sa začne o 14. hod. 
• LETNÉ prázdniny ukončia v sobo-
tu 26. augusta v Batizovciach akciou 
Deň obce s podnázvom ... a v tých, 
Batizovciach, tam je dobre .... Pre 
návštevníkov bude v parku pri hote-
li Guľa pripravený bohatý kultúrny 
program, tombola a pre najmenších 
aj detský animačný program. Večer 
vystúpi tiež skupina Polemic.  (ppš)

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE z Popradu bola v sobotu 
napoludnie privolaná do Vysokých Tatier na pomoc 41-ročnému české-
mu pretekárovi.

Počas bežeckých pretekov v lokalite medzi Sliezskym domom a Hrebien-
kom spadol na zem, pričom si spôsobil poranenie hlavy, odreniny a krátko-
dobé bezvedomie.

Lekár leteckých záchranárov bol k zranenému spustený pomocou palub-
ného navijaka. Po ošetrení a preložení na palubu vrtuľníka bol v stabilizova-
nom stave letecky prevezený do popradskej nemocnice.   (zuh)

Mesto Poprad upozorňuje občanov 
na blížiaci sa termín úhrady druhej 
splátky miestneho poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné 
odpady, ktorý je stanovený na 31. au-
gusta 2017. V  prípade nedodržania 
termínu splatnosti splátky správca 
dane je povinný vyrubiť úrok z omeš-
kania za oneskorenú úhradu.  (ppp)

Termín sa blíži

MsZ má v programe tiež návrh na 
súhlas na zriadenie elokovaného pra-
coviska - Súkromnej základnej školy 
na Francisciho ul. ako súčasti SZŠ na 
Rovnej ul. pre zriaďovateľa Life Aca-
demy. Ďalším bodom je návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia mesta 
Poprad o umiestňovaní volebných 
plagátov na verejných priestranstvách 
počas volebnej kampane v súvislosti s 
voľbami do orgánov samosprávnych 
krajov v roku 2017 v meste. 

Súčasťou programu sú i návrhy na 
zaradenie žiadostí o zmenu Územ-
ného plánu mesta Poprad do zmeny 
a doplnku 2017 v lokalitách: Mate-
jovce, IBV Západ, Spišská Sobota, 

Stráže pod Tatrami, pri diaľničnom 
privádzači Poprad - Východ, v lokali-
te autobusovej stanici - zmena plochy 
parku a zmena reklamných stavieb a 
ďalšie. Poslancom bude predložený 
aj návrh na schválenie úpravy a ko-
rekciu plôch v ÚPN mesta Poprad, 
zmena vecnej náplne bodu zimný 
štadión - tréningová hala na zimný 
štadión - rekonštrukcia chladenia 
technického zázemia. MsZ bude ro-
kovať aj o zmene uznesenia súvisia-
ceho s vybudovaním lávky pre peších 
a cyklistov a zaradení nových inves-
tičných akcií: Generel zelene, parko-
vací dom Juh IV, parkovisko Erbium 
II, workhoutpark - terénne úpravy, 
osvetlenie vnútrobloku Slnečnica, re-

konštrukcia miestnej komunikácie B. 
Němcovej - časť elektro a cyklistická 
trasa medzi ul. Štefánikova a sídliska-
mi starý a nový juh v Poprade. 

V programe sú i návrhy na predlo-
ženie žiadosti o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu na rekonštruk-
ciu budovy DHZ v Spišskej Sobote 
a na dostavby, rekonštrukcie alebo 
výstavby telocviční na rok 2017. Pri-
pravené sú tiež informatívne správy o 
hospodárení spoločnosti Pohrebno-
-cintorínske služby Poprad a TV Po-
prad, ako aj správa o činnosti Mest-
skej polície Poprad za druhý štvrťrok 
2017 a správa o výsledkoch kontrol a 
ďalšie. Pred záverom MsZ budú inter-
pelácie poslancov.   (ppm)

Poslanci budú rokovať aj o nových investičných akciách

Ako ďalej informoval hovorca KR 
PZ v Prešove, ak je hladina alkoholu 
nad jedno promile ide o trestný čin 
ohrozenia pod vplyvom návykovej 
látky, kde v prípade dokázania viny 
hrozí previnilcovi trest odňatia slo-
body až na jeden rok. Ak je hladina 
alkoholu pod jedno promile, ide o 
priestupok, za ktorý hrozí pokuta 
200 až tisíc eur a zákaz vedenia mo-
torových vozidiel do 5 rokov.

V prípade preukázania viny 
hrozí primátorovi nielen trest 
za daný skutok, ale aj zánik 
mandátu. Zákon o obecnom 
zriadení uvádza, že mandát 
starostu (primátora) zaniká 
(okrem iného) právoplatným 
odsúdením za úmyselný trest-
ný čin alebo právoplatným 
odsúdením za trestný čin, ak 
výkon trestu odňatia slobody 
nebol podmienečne odložený. 

Primátor čerpá od minulé-
ho štvrtka dovolenku, ktorú 
ohlásil aj tento a budúci týž-
deň. V jeho neprítomnosti ho 
zastupuje 1. viceprimátor Igor 
Wzoš, ktorý hneď po tom, čo sa 
dozvedel o nečakanej situácii, 
zrušil svoju dovolenku. Uvie-
dol: „V princípe táto situácia 
nemá vplyv na chod mestského 
úradu, mesto má svoje vedenie. 

V prípade, že primátor nemôže vy-
konávať svoju funkciu z akýchkoľvek 
dôvodov, je tu prvý viceprimátor a 
potom ešte druhý viceprimátor. Nie 
je to žiadna mimoriadna situácia. 
Mesto pokračuje vo svojom živote 
tak ako doteraz.“ Momentálne 1. 
viceprimátor zabezpečuje chod sa-
mosprávy, pokým sa situácia nevy-
jasní. Druhý viceprimátor Popradu 
Pavol Gašper vydal vyhlásenie, že v 

prípade, že to bude potrebné, je pri-
pravený prebrať plnú zodpovednosť 
za vedenie mesta.  Podotkol, že pri-
mátor mesta je dospelým človekom, 
ktorý za svoje činy zodpovedá po 
právnej i morálnej stránke a mal by 
byť pozitívnym príkladom pre všet-
kých občanov mesta.

Predseda poslaneckého klubu 
Sieť-Nova-OKS-KDS, Smer-SD a 
niektorých nezávislých poslancov, 

zároveň člen Mestskej rady Po-
pradu Štefan Pčola sa vyjadril, 
že vyčká na právoplatné roz-
hodnutie súdu, doteraz skôr 
len reagoval na mediálne in-
formácie. Okrem iného pove-
dal: „Mrzí ma, ak sa o Poprade 
hovorí  v negatívnych súvislos-
tiach a trpí meno mesta, ktoré-
ho je primátor predstaviteľom.“ 
Za poslanecký klub uviedol, že 
do konania štvrtkového mest-
ského zastupiteľstva počkajú 
na stanovisko primátora. 

Š. Pčola už v apríli minulé-
ho roku vystúpil za skupinu 
poslancov s podozrením na 
„nefunkčnosť“ primátora v dô-
sledku požitia alkoholických 
nápojov. 

Primátor mesta do uzávierky 
našich novín (včera) ešte ofi-
ciálne vyjadrenie k celej situá-
cii neposkytol.  (mar)

Primátor šoféroval pod vplyvom alkoholu
(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)



Strana 4 23. 8. 2017

So žatvou sa pod Tatrami začalo skôr

Oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania

Podtatranskí farmári 
začali so žatvou skôr ako 
zvyčajne, a to ešte pred po-
lovicou augusta. S  úrodou 
sú oproti zvyšku Slovenska 
spokojní, odhadujú vyššie 
ceny obilnín.

„Trochu nás pribrzdil ví-
kendový dážď, ale ideme 
podľa plánu. Úroda predsta-
vuje dobrý priemer. Nie je 
toho veľa, ale ani málo a tak 
sme spokojní na to, aká bola 
jar. Mrzlo ešte v máji a obil-
niny zle odnožili. Zrno je 
však dobré, takže je to v po-
riadku,“ začal hodnotiť ag-
ronóm PD Družba v Poprade 
Marek Klein (na foto). Toto 
poľnohospodárstvo obhos-
podaruje viac ako 900 hek-
tárov ornej pôdy. „Pestuje-
me pšenicu, jačmeň, pestrec 
mariánsky, zemiaky, ovos 
a  repku jarnú i  ozimnú. Ze-
miaky prídu na rad v  rámci 
žatvy o  niečo neskôr, možno 
o týždeň. Väčšinou začíname 
žať ako prvú repku, ale tento 
rok sme začali s  jačmeňom, 
ktorý bol lepší,“ skonštatoval 
M. Klein, ktorý odhaduje 
vyššie ceny úrody. „Na juhu 

boli menšie úrody ako ob-
vykle, preto sa nám už ozý-
vajú napríklad aj z  Trnavy, 
kde zháňajú jačmeň. Odbyt 
je teda lepší ako minulého 
roku. Ceny vzrástli. Jačmeň 
sa pohybuje okolo 150 eur za 
tonu, pšenica okolo 135 eur,“ 
dodal.

Podobné prognózy uvie-
dol aj konateľ spoločnosti La 
Terra František Lizák. „Pod-
robne som ceny neštudoval, 
ale mali by byť vyššie ako 
minulý rok, pretože na dol-
niakoch nebolo dostatok úro-
dy. Takisto je rozhodujúca aj 
dosiahnutá kvalita. Zemiaky 
by nemali zdražieť, pretože 

sa vo veľkom na Slovensko 
dovážajú zvonku,“ povedal. 
La Terra v Matejovciach ob-
hospodaruje približne 850 
hektárov pôdy, z  toho obil-
niny zaberajú niečo cez 200 
hektárov a zvyšok sú krmo-
viny a  kukurica. „Obilniny 
vyzerajú slušne a priali nám 
aj zrážky. Počas pekných dní 
sme namlátili celkom dobré 
a suché obilie. So žatvou sme 
začali v  piatok pred dvoma 
týždňami. Stihli sme zozbie-
rať jačmeň, časť ozimnej 
pšenice, časť jarnej pšenice 
a raž. Máme aj zemiaky, ale 
tie sú zatiaľ zelené,“ uzav-
rel F. Lizák.  (mav)

Oblastný výbor Slo-
venského zväzu protifa-
šistických bojovníkov v 
Poprade v spolupráci so 
základnými organizáciami 
SZPB, mestami a obcami 
pod Vysokými Tatrami pri-
pravil pri príležitosti 73. 
výročia Slovenského ná-
rodného povstania viacero 
pietnych spomienok.

V Poprade sa kladenie ven-
cov k pamätníku padlých v 
Parku hrdinov pri železničnej 
stanici uskutoční v piatok 25. 
augusta o 12.30 hod. Vo Svite 
bude pietna spomienka 25. 
augusta o 13.30 hod. pri pa-
mätníku pred Chemosvitom, 
v Liptovskej Tepličke takisto 
25. augusta o 15. hod. pri pa-

mätníku pred spoločenským 
domom, vo Veľkej Lomnici 
v rovnaký deň o 16. hod. pri 
spoločnom hrobe partizánov 
na cintoríne, v Kežmarku 27. 
augusta o 15. hod. pri pamät-
níku na nádvorí Kežmarské-
ho hradu, kde budú mať zau-
jímavý priebeh. Okrem toho, 
že sa uskutočnia na autentic-
kých miestach, je pripravená 
aj ukážka historických bojov 
a  bohatý kultúrny program. 
O  17. hod. bude zapálená 
partizánska vatra.

Ďalej bude pietna spo-
mienka v Štrbe 28. augusta o 
15. hod. pri pamätníku Smú-
tiaca mať a v Lučivnej 28. 
augusta o 15. hod. pri pamät-
níku na Šibeničnom vŕšku. 

Tu bude tohtoročné kladenie 
venca spojené so slávnost-
ným odhalením informačnej 
tabule SNP. Tabuľu zhotovila 
obec Lučivná a jej autorom 
je Marcel Maniak. Je už dru-
há takéhoto druhu v okolí 
Popradu, ktorá informuje o 
priebehu SNP v našom regió-
ne. Kladenie vencov pri prí-
ležitosti 73. výročia SNP sa 
uskutoční aj v Spišskej Belej 
5. septembra o 11. hod. pred 
mestským úradom.

Regionálne oslavy SNP 
2017 sa budú konať 29. au-
gusta o 10. hod. pri pamät-
níku na Partizánskej lúke na 
Podbanskom. Po pietnom 
akte bude nasledovať kultúr-
ny program.  (ppm)

Pozemkový a lesný odbor sa presťahuje
Okresný úrad Poprad oznamuje širokej ve-

rejnosti, že od 4. do 7. septembra 2017 bude 
prebiehať sťahovanie pozemkového a lesné-
ho odboru sídliaceho na Ulici Partizánska 
690/87 v Poprade do nových priestorov.

Vo štvrtok 7. septembra 2017 nebude po-
zemkový a  lesný odbor v  prevádzke a  teda 

nebude poskytovať služby pre občanov.
Od piatka 8. septembra 2017  bude pozem-

kový a lesný odbor Okresného úradu Poprad 
prístupný občanom v  nových priestoroch 
a  to v budove Okresného úradu Poprad na 
ulici Nábrežie Jána Pavla II. 16 (bočný vchod 
od Katolíckej univerzity).   (pps)

Program kina CIneMAX Poprad
Od 24. augusta do 30. augusta

Pri príležitosti 49. výročia 21. augusta 1968 zorganizovalo 
Svetové združenie bývalých politických väzňov na Námestí sv. 
Egídia v Poprade pietnu spomienku pri pamätníku obetiam 
okupácie Československa v auguste 1968. Vence k pamätníku 
položili okrem ďalších hostí aj zástupca Ústavu pamäti národa 
a tiež starosta obce Hôrka, odkiaľ pochádzal Jozef Bonk, kto-
rého smrteľne zranili okupanti na popradskom námestí a stal 
sa jednou zo štyristo obetí vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do 
vtedajšieho Československa.          FOTO - Marta Marová

Emoji film 3D: o 14. hod. (hrá 
sa len cez víkend a 29.8.), Veľká 
oriešková lúpež 2: o 13.50 hod. 
(hrá sa len cez víkend a 29.8.), 
o  16.10 hod., Čiara: o  18.20 
hod. a  o  20.40 hod. (nehrá sa 
30.8.), Barry Seal: Nebeský 
gauner: o  20.50 hod.,  Emoji 
film 2D: o 16. hod., Po strništi 
bos: o 18.10 hod., Artmax fil-
my - Na mliečnej ceste: o 20.40 
hod. (hrá sa len 30.8.), Pred-
premiéra - Hurvínek a kúzel-
né múzeum 2D: o  13.30 hod. 

(hrá sa len cez víkend), Ja zlo-
duch 3 2D: o  13.20 hod. (hrá 
sa len 29.8.), Zabijakov osobný 
strážca 2D: o  15.30 hod. (hrá 
sa len 29.8.), o 16.20 hod. (ne-
hrá sa 29.8.), Temná veža: o 18. 
hod. (hrá sa len 29.8.), o 18.50 
hod. (nehrá sa 29.8.), Annabel-
le 2: Stvorenie zla: o  21. hod. 
(nehrá sa 29.8.), Predpremié-
ra - Terminátor 2: Deň zúč-
tovania 3D: o 20.30 hod. (hrá 
sa len 29.8.). Viac na www.ci-
ne-max.sk  (ppp)
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Kultúrny program
mesta Poprad

Z pivnice
zmizol bicykel

Týždeň s mestskou políciou
Štvrtok 24. august o 19. hod.
Námestie sv. Egídia
SISA FEHÉR
and FEHERO ROCHER
Česko-slovenský quartet a Sisa 
si zahrali pred R. Bonom, Es-
peranzou Spalding či Avishai 
Cohen Triom. V ich autorskom 
repertoári nájdete spojenie jazzu, 
alternatívy, prvky soulu, world 
music a prvky slovenskej ľudovej 
hudby. 

Piatok 25. august o 20. hod.
Námestie sv. Egídia
DRÁPAČKY
Vtipná komédia o babkách, 
ktoré na drápačkách rozprá-
vajú rôzne veselé, no aj straši-
delné príbehy. Počas drápania 
nájdu almanach deda Kasíra, 
ktorý si písal dejiny Slovákov 
veľmi svojsky. 

Sobota 26. august o 10. hod.
Námestie sv. Egídia
O ZLATEJ RYBKE
/ UJO ĽUBO Z KOŠÍC
Zhudobnená rozprávka v oda-
ní Ľubomíra Hrehu z Košíc 
prináša poučenie o tom, že 
chamtivosť sa nevypláca!

Sobota 26. august o 20.30 hod.
Námestie sv. Egídia
UŽ TERAZ MI CHÝBAŠ
/ Filmy na plátne
Komédia, 112/GB/2015.

Sobota 26. august o 20. hod.
Námestie v Spišskej Sobote
HASIČSKÁ SÚŤAŽ / O Pohár 
primátora mesta Poprad

Nedeľa 27. august o 15. hod.
Námestie sv. Egídia
ZEMPLIN AKORDEÓN
TRIO / promenádny koncert
ZAT je komorný akordeónový 
súbor, ktorý pôsobí na sloven-
skej scéne od roku 2002.

Štvrtok 31. august
Námestie sv. Egídia
AtaK / Tanečné divadlo
Od svojho vzniku v roku 1998 
sa tanečné divadlo neustále 
hýbe a atakuje publikum. Vy-
jadruje sa tancom a symbolmi.

Štvrtok a piatok 31. augusta a 1. 
septembra na Nám. sv. Egídia
DNI SV. EGÍDIA
(viac na plagáte na str. 9)

Sobota 2. september o 16. 
hod. / Námestie sv. Egídia
ZÁVER POPADSKÉHO
KULTÚRNEHO LETA 2017
(viac na plagáte na 4. str.)

Nedeľa 3. september o 15. 
hod. / Námestie sv. Egídia
KUŠTÁROVCI
Promenádny koncert

Rok sa prehupol do 
druhej polovice a máme 
takmer za sebou aj prázd-
ninové obdobie. Záhrad-
kári majú už skoré plodiny 
pozbierané, ale pripravujú 
si priestory pre neskoré 
plodiny na zimné usklad-
nenie. Musia byť vyvetrané 
a zbavené nečistôt, aby sa 
udržala úroda v čo najlep-
šom stave.

Horúce leto s nepredpo-
kladanými búrkami nám 
neprospievajú, ale čo zmô-
žeme proti vrtochom prí-
rody. Teraz sa nám v záhra-
dách ukazuje, ako poškodili 
mrazy úrodu. V niektorých 
oblastiach vidíme, že mrazy 
poškodili plodiny v tzv. pá-
soch, nie celoplošne. Niek-
torí záhradkári zachránili 
úrodu prekrývaním stro-

mov, ale to, že včielky ne-
lietali, spôsobilo, že máme 
plody v menšom množstve, 
poškodené, deformované. 
Niektoré plody sme prebier-
kou obrali, ale niektoré stro-
my slabé plody spustili sami. 
Tento rok, ak sme neurobili 
letný rez, môžu sa prehustiť 
kvetné puky na budúci rok. 
Prestrihnutie konárov stačí 
urobiť na jar.

A čo zelenina? Tá nám sľu-
buje dobrú úrodu, ak sme 
robili pravidelnú zálievku, 
nakoľko príliš horúce ob-
dobie neprospieva rastu. 
Hrach, reďkovky sú pozbie-
rané, priebežne dozrievajú 
paradajky, paprika. Cesnaky 
by mali byť už zo zeme von, 
pretože, ak ich necháme dlh-
šie, korene nám ich vtiahnu 
do zeme a vyrastú až na jar. 

Cibuľu zbierame až poľahne 
aspoň 2/3 vňate, potom ju 
ešte týždeň sušíme, až ne-
skôr ju môžeme dávať do 
vrkočov, ako ich mali naše 
staré mamy. Je čas zberu 
uhoriek, cukiet a tekvíc. Po-
maly prebierkou vyberáme 
aj cviklu, lebo po neskorom 
zbere môžu mať niektoré 
druhy drevitú dužinu. 

Ak pozbierame lusky, ne-
zabudnime ich po vysušení 
dať na 48 hodín do mraznič-
ky, aby sme zničili zárodky 
zrniarok, ktoré by sa nám 
rozliezli po špajzi. 

Je obdobie ostrihania ja-
hodníkov. Ak ich chcete 
presádzať alebo robiť novú 
výsadbu, robte to len z pr-
vých poplazov, z čo naj-
krajších trsov. Jahodníky by 
mali byť na stanovišti maxi-

málne tri roky.  
ZO SZZ Breziny vo Svite, 

vyzývajú členov SZZ, ale aj 
pridomových záhradkárov, 
aby pomohli usporiadať vý-
stavu ovocia a zeleniny pri 
príležitosti jubilejneho 60-
teho výročia založenia Slo-
venského zväzu záhradkárov, 
ktorá sa bude konať 20. až 22. 
septembra 2017 v priesto-
roch Domu kultúry vo Svite 
a prispeli svojimi výpestka-
mi, ale aj výrobkami z ovocia 
a zeleniny na výstavu. 

Okresný výboz SZZ v Po-
prade zároveň oznamuje, že 
Podtatranskú výstavu ovocia 
a zeleniny usporiada 23. sep-
tembra 2017 ako sprievodné 
podujatie na Zemiakárskom 
jarmoku v Spišskej Belej.

Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ Poprad

• V  UTOROK 15. augusta príslušníci mest-
skej polície preverili oznam o poškodení zá-
bradlia mostnej konštrukcie v Matejovciach, 
kde spoločne s občianskou hliadkou bolo zis-
tených sedem osôb z Matejoviec. Tie rôznymi 
nápismi popísali mostnú konštrukciu. Vec bola 
odovzdaná poverenému príslušníkovi Obvod-
ného oddelenia PZ v Poprade na ďalšie šetre-
nie.• V TEN istý deň popoludní bol na Mestskú 
políciu v Poprade prijatý oznam o voľne pus-
tenom psovi bez dozoru na Ul. Moyzesovej na 
sídlisku Juh. Členovia hliadky mestskej polície 
za pomoci oznamovateľa udalosti psa odchytili 
a odovzdali majiteľke.• V STREDU 16. augusta podvečer bolo te-
lefonicky oznámené, že pri HM Tesco sa na-

chádzajú tri osoby, ktoré predtým z krajnice 
vozovky vytrhali a z miesta odnášajú plasto-
vé dopravné zariadenie - smerové stĺpiky. Na 
mieste boli skutočne zistené tri podozrivé oso-
by z Popradu a aj nimi poškodené dopravné 
zariadenie. Na miesto bola privolaná hliadka 
Policajného zboru, v ktorej služobnom obvode 
sa udalosť stala a vec prevzala na ďalšie šetrenie.• V SOBOTU 19. augusta krátko po polno-
ci boli na Mestskú políciu v  Poprade prijaté 
oznamy o rušení nočného pokoja na verej-
nom priestranstve v parku na Ulici Podjavo-
rinskej príliš hlasnou hudbou a krikom osôb. 
Službukonajúca hliadka na mieste zistila tri 
osoby, ktorým príslušníci mestskej polície 
uložili blokové pokuty za priestupky proti 
verejnému poriadku.   (msp)

Cibuľu zbierame, až keď poľahne väčšina vňate

Z  pivnice jedného z po-
pradských bytových domov 
neznámy páchateľ ukradol 
bicykel. Ku krádeži došlo 
minulý týždeň z  pondelka 
na utorok, kedy sa zlodej 
dostal až do priestoru piv-
níc na prízemí.

Zlodej vypáčil uzamknuté 
dvere do pivnice a  ukradol 
horský bicykel. Spôsobená 
škoda bola vyčíslená na 450 
eur. Polícia začala trestné 
stíhanie pre zločin kráde-
že.   (krp)

Na námestí spievala skupina Ty&My
Minulú stredu bol na 

Námestí sv. Egídia koncert 
známej skupiny z  Popra-
du. Táto gospelová kape-
la vystupuje pod názvom 
Ty&My. Piesne na oslavu 
Boha hrávajú pravidelne 
na stredajších a  nedeľných 
bohoslužbách kresťanské-
ho spoločenstva. Vznikli 
po revolúcii, keď vznikali 
kresťanské spoločenstvá aj 
kapely. Menili sa názvy ka-
pely aj ľudia v nej. 

Ich cieľom nie je prezen-
tovať sa a  byť slávni, ale 
zapojiť publikum do chvá-
ly a  uctievania Boha. TY, 
ktorý si pod pódiom spolu 
s  nami - MY, ktorí hráme, 
môžeme spolu vzdať chválu 

Bohu. Chcú s  poslucháčmi 
vytvoriť jeden celok. 

Vedúci kapely, spevák 
a gitarista Marek Štrbák (na 
foto vpravo) povedal: „Je to 
osemnásť rokov, čo som sa 
obrátil k Bohu a piesne, ktoré 
spievame vyjadrujú čas a po-
city strávené s  Ním. Prvotne 
nechcem zložiť pieseň, chcem 
vytvoriť kontakt s  Bohom, 
otváram a  vylievam svoje 
srdce. Zrazu niečo vznikne 
a  keď je to zaujímavé, zapí-
šem to. Veľakrát je to reakcia 
na životnú situáciu, ktorou 
prechádzam. Takisto ako žal-
my v Biblii hovoria o tom, čo 
ten človek vo vzťahu s Bohom 
prežíval.“  

Hrávajú vlastné aj prebraté 

skladby, majú aj zásuvkové 
piesne, nehrajú ich všetky, 
spolu ich je okolo 200.  

Základom ich fungovania 
je posolstvo, že človek sa ne-
musí boriť životom sám, ale 
je tu niekto, kto ho miluje. 
Táto správa o  Bohu je zná-

ma, avšak neosobne. Ty&My 
to chcú vyjadriť osobným 
spôsobom. Chcú inšpirovať 
k prijatiu vyslobodenia, po-
vzbudenia a sily.  Spokojní 
z  koncertu odchádzajú vte-
dy, keď vidia, že ľudí svojím 
spevom obohatili.  (kpa)
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KINO TATRAN
24. augusta a 29. augusta o 19. hod.
BARRY SEAL:
NEBESKÝ GAUNER 
USA, akčný / dráma, 114 min., titulky, MP12
Vstupné: 5 € 

25. augusta o 19. hod.
ČARODEJNICE
Z EASTWICKU 
USA, triler, 113 min., titulky, MP15
Vstupné: 4 €

26. a 27. augusta o 16. hod.
VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ
LÚPEŽ 2    
CA / USA / KR, animovaný, 92 min., dabing, 
MP. Vstupné: 5 €; 4,50 € deti

26. a 27. augusta o 19. hod.
PO STRNIŠTI BOS
CZ / DK / SK, dráma / komédia, 110 min., 
česká verzia, MP7
Eda a jeho rodičov už poznáte z Obecnej ško-
ly, vrátime sa však do Edovho detstva.  Vstup-
né: 5 €

28. augusta o 13.30 hod.
ZÁHRADNÍCTVO:
RODINNÝ PRIATEĽ
- PRE SENIOROV 
CZ / SK / PL, milostná dráma, 130 min., česká 
verzia, MP12
Prvý z trilógie Záhradníctvo, rodinnej ságy, 

ktorá časovo predchádza kultovej 
snímke Pelíšky.  Vstupné: 2 €

28. augusta o 19. hod.
TU TO MUSÍ BYŤ 
IT / FR / IE, dráma / komédia, 118 min., titul-
ky, MP12 FK
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

31. augusta a 1. septembra o 19. hod.
TEMNÁ VEŽA 
USA, akčný / sci-fi / fantasy, 100 min., titulky, 
MP15. Vstupné: 5 €

2. a 3. septembra o 16. hod.
HURVÍNEK A KÚZELNÉ
MÚZEUM 
CZ / BE / RU, animovaná komédia, 85 min., 
dabing, MP. Vstupné: 5 €; 4,50 € deti

2. a 3. septembra o 19. hod.
TULIPÁNOVÁ HORÚČKA
GB / USA, historická dráma, 105 min., titulky, 
MP15. Vstupné: 5 €

4. septembra o 19. hod.
BOHÉMSKY ŽIVOT 
FR / DE / SE / FI, komédia / dráma, 100 min., 
titulky, MP12, FK
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

5. septembra o 18. hod.
VEČER S REKLAMOU:
TO NAJLEPŠIE Z CANNES
- VIDEOSÁLA
180 min., titulky, MP12. Vstupné: 1 €

370 rokov od narodenia 
spisovateľa, cirkevného 
hodnostára, magistra Šte-
fana PILÁRIKA (Pilarikius) 
(*1647 Matejovce - †1710 
Banská Štiavnica).

Podľa Slovenského bio-
grafického slovníka: v  roku 
1666 študoval vo Wittenber-
gu, kde v roku 1670 dosiahol 
titul magistra. V  roku 1675 
pôsobil ako evanjelický dia-
kon v  Łowiczi a  neskôr ako 
inšpektor škôl a  superinten-
dent v Banskej Štiavnici. Bol 
autorom latinskej príležitost-
nej poézie, teologických diš-
pút a politicky ladenej nábo-
žensko - vzdelávacej prózy. 
Písal po latinsky a nemecky. 

Podľa Meltzera (Meltzer, J. 
Biographien berühmten Zip-
ser.  Košice 1832), skoro po 
návrate domov získal miesto 
českého kazateľa v Trnave. Tu 
bol prenasledovaný zo stra-

ny jezuitov, a preto odišiel so 
svojim deťmi a  manželkou 
do exilu. V  roku 1671 totiž 
jezuita Peter Gajary s  bis-
kupom Pongracom zobrali 
evanjelikom kostol. Pilárik sa 
dostal do Modry, kde pôsobil 
tri roky. Ochoreli mu deti na 
kiahne. S Krištofom Schediu-
som odišiel do Breslavi, kde 
uhorských exulantov vždy sr-
dečne vítali. Potom ako kňaz 
bol preložený do Jordanov-
ho mlyna, kde pôsobil osem 
rokov. V  roku 1685 sa vrátil 
do Modry, kde získal miesto 
nemeckého kňaza. V  roku 
1685 odišiel do Trnavy, kde 
ho postihol veľký požiar. Po-
tom pôsobil tri roky v Pösin-
gu, odkiaľ odišiel do Neusalze 
(teraz Neusalza - Spremberg) 
ku svojmu strýkovi Štefanovi 

Pilárikovi, kde zastával funk-
ciu kaplána. Zomrel ako farár 
v Banskej Štiavnici. 

40 rokov od úmrtia insit-
ného maliara Ľudovíta KO-
CHOLA (*21. 6. 1896 Jam-
ník, okr. Liptovský Mikuláš 
- †26. 8. 1977 Poprad).

Pracoval ako murár a roľník. 
Roku 1929 sa začal venovať 
maľbe. Obdivoval práce sta-
rých majstrov, maľoval krajin-
ky, zátišia, neskôr sa sústredil 
na drobnokresbu. Pri maľova-
ní používal ako predlohy fo-
tografie, pohľadnice, obrázky 
z  kalendárov. Rád zobrazoval 
svoju matku. Jeho tvorba je 
výrazom svojbytnej maliar-
skej individuality, je zastúpe-
ná i v  zbierkach Slovenskej 
národnej galérie v Bratislave. 

Vystavoval v  Bratislave, Mar-
tine, Prahe, Brne, Ostrave. Od 
roku 1972 žil v Poprade.

50 rokov od úmrtia pub-
licistu a  ekonóma Miloša 
GAŠPARCA (*18. 11. 1895 
Malý Čepčín - †18. 8. 1967 
Bratislava).

Ľudovú školu navštevoval 
vo Vrútkach, v rokoch 1905 
- 1914 študoval na reálke v 
Kremnici a Banskej Štiavnici, 
potom od roku 1914 pracoval 
ako lekárnický učeň v Popra-
de a ďalej pokračoval v štú-
diu v rokoch 1918 - 1921 na 
Orientálnej obchodnej aka-
démii v Budapešti.

Z popradského lekárnic-
kého učňa sa vypracoval na 
jedného z priekopníkov slo-
venskej ekonomickej pub-

licistiky, najmä s tematikou 
spriemyselňovania Sloven-
ska. Od roku 1924 bol zosta-
vovateľom ročenky Slovenský 
priemysel, orgánu Ústred-
ného združenia slovenského 
priemyslu, 1928 spoluauto-
rom Zlatej knihy Bratislavy. 
V rokoch 1931 - 1939 bol 
redaktorom politicko-hos-
podárskej revue, Politika 
a  v  roku 1939 spoluredaktor 
Hospodárskych rozhľadov v 
Bratislave. Spolupracoval s 
odbornou i dennou tlačou.

Bol prvým predsedom 
Ústredného združenia slo-
venského priemyslu, členom 
výboru Ústrednej sociálnej 
poisťovne, Zemskej živnos-
tenskej rady pre Slovensko, 
podpredsedom Masarykovej 
ligy proti tuberkulóze, ta-
jomníkom Terminologickej 
komisie v Bratislave.

Zuzana Kollárová

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2.)
V auguste si pripomíname:

Tento rok tomu bude už 73 rokov od chvíle, keď slovenský 
národ povstal so zbraňou v ruke proti fašistickému a nacistic-
kému režimu. Aj obyvatelia Popradu a okolitých obcí sa v au-
guste 1944 po vypuknutí Slovenského národného povstania 
začali hlásiť k vojenským a partizánskym jednotkám. Samotné 
mesto Poprad zohralo v SNP dôležitú úlohu. Pred vypuknutím 
Povstania sa tu stretávali ilegálni pracovníci a plánovali priebeh 
povstania na Spiši. V meste a jeho okolí boli umiestnené dôle-
žité vojenské posádky, muničný sklad a letisko. Poprad stojí na 
križovatke ciest vedúcich na Spiš, Liptov a Horehronie. Je tak 
významným cestným a železničným uzlom, preto bol od začiat-
ku dôležitým bodom na mape nielen z vojenského hľadiska. 

Po vypuknutí SNP z popradských kasární 30. augusta 1944 
odchádzali povstalecké jednotky, ktoré sa pokúsili získať späť 
Nemcami obsadený Kežmarok. Napriek všetkým snahám sa 
mesto povstalcom nepodarilo dobyť a  pred nemeckou pre-
silou museli ustúpiť. Povstalci boli vytlačení od Kežmarku a 
následne aj z  Popradu. Na svojom ústupe urputne bojovali 
na  miestach, kde dnes stojí napr. Whirpool, zimný štadión, 
Aquacity, letisko a  mnohé ďalšie moderné budovy a  centrá. 
Bojovalo sa aj v  mestských častiach Stráže, Spišská Sobota, 
Kvetnica a Veľká. Najväčšia časť povstaleckých jednotiek a par-
tizánov ustupovala smerom na Svit a Batizovce. K najväčším 
prestrelkám v meste preto došlo 31. augusta 1944 na miestach 
dnešného sídliska Západ, v časti Veľká a na poliach v okolí le-
tiska, cesty a železnice vedúcej na Svit. 

Boje z obdobia SNP nám dnes pripomínajú už iba pamätní-
ky a názvy ulíc v  Poprade. Mnohé ulice boli pomenované po 
významných predstaviteľoch protifašistického odboja, miestach 
bojov alebo vojenských veliteľoch. Sú to najmä ulice na sídlisku 
Západ - ulice Partizánska, 29. augusta či Slovenského odboja a 
v časti Veľká - ulice Slovenského národného povstania, Nešpo-
rova a ulica Mierová. V Spišskej Sobote sa nachádzajú ulice Slo-
body, Buzulucká, Sokolovská a Ulica Malinovského. Stráže pod 
Tatrami majú Švermovu ulicu. V centre mesta a na sídlisku Juh 
sú to ulice Popradskej brigády a Ludvíka Svobodu.

V súčasnej dobe, keď sa na Slovensku objavujú fašistické ten-
dencie, nesmieme dopustiť, aby sa história opakovala. Zastav-
me sa na miestach povstaleckých bojov, pri pamätníkoch, či 
hroboch padlých hrdinov a ticho sa zamyslime. Už nikdy viac 
fašizmus, už nikdy viac nacizmus! Vážme si mier a radujme sa 
z každého prežitého slobodného dňa.        Marcel Maniak

Spomienka na Povstanie

• BENEFIČNÝ koncert Operné gala sa usku-
toční 26. augusta o 17. hod. v drevenom evanje-
lickom artikulárnom kostole v Kežmarku. Ako 
hlavná hviezda sa predstaví medzinárodne 
uznávaná sopranistka Jolana Fogašová. Výťa-

žok z koncertu pôjde pre Detské denné sana-
tórium v Kežmarku na nákup rehabilitačných a 
kompenzačných pomôcok.• SLÁVNOSTNÉ služby Božie pri príležitosti 
300. výročia pamiatky posvätenia Dreveného 
artikulárneho kostola v Kežmarku sa uskutočnia 
v nedeľu 27. augusta o 9.30 hod. v tomto chráme.

Pozvánky
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V stredu 23. augusta - Victoria, vo štvrtok 24. 
augusta - Aduscentrum, v piatok 25. augusta - 
Avena, v sobotu 26. augusta - Limba, v ne-
deľu 27. augusta - Benu - Kaufland, v pon-
delok 28. augusta - Lekáreň Nemocnice 
Poprad, v utorok 29. augusta - Lekáreň na auto-
busovej stanici, v stredu 30. augusta - Aduscen-
trum, vo štvrtok 31. augusta - Aduscentrum, 
v piatok 1. septembra - Diecézna lekáreň sv. Lu-
káša, v sobotu 2. septembra - Prima, v nedeľu 3. 
septembra - Victoria, v pondelok 4. septembra 
- Tília a v utorok 5. septembra - Adus.

Victoria: Drevárska ul., Aduscentrum: Nám. 
sv. Egídia 22/49, Avena: Karpatská 11, Limba: 

Podtatranská 5, Benu: Kaufland, Moyze-
sova 3, Lekáreň Nemocnice Poprad: Ba-
nícka 28, Lekáreň na autobusovej stanici: 

Wolkerova 466, Diecézna lekáreň sv. Lukáša: 
Alžbetina ul., Prima: Huszova ul. pri kruho-
vom objazde, Victoria: Drevárska ul., Tília: 
Banícka 28, Adus: Mnoheľova 2. Lekárne s po-
hotovostnou službou sú otvorené od pondel-
ka do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas 
sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Budete mať 
chuť roz-

hadzovať a míňať. Miernite sa, 
čoskoro budete  nečakane potre-
bovať väčší obnos.

Iní nezná-
šajú, keď 

ich poúčate napriek tomu, že to s 
nimi myslíte dobre.

Niekto vám 
pomôže a 

podporí vašu novú aktivitu. Máte 
pre ňu priaznivé obdobie.

K o n e č n e 
si vydých-

nete. Jeseň bude pokojnejšia než 
bolo leto.

Veľmi prí-
jemný týž-

deň bude odmenou za predchá-
dzajúcu snahu v práci.

Finančne sa 
vám polep-

ší. Potešia vás aj drobné udalosti 
v rodine spojené so zábavou.

Vám vyho-
vuje, keď sa 

okolo vás stále niečo deje. Teraz 
budete vo svojom živle.

Máte chuť 
sa zabávať a 

stretávať s ľuďmi a bude vám to 
umožnené. Týždeň praje vydare-
ným nákupom.

Nesťažujte 
sa na svoju 

situáciu, lebo ste sa do nej dostali 
sami svojím nezodpovedným ko-
naním.

Čaká vás 
samá láska 

a flirty. Len dodržiavajte určité 
hranice.

Urobte si 
p o r i a d o k 

vo vzťahoch a hlavne nebuďte 
tvrdohlaví a v niečom aj ustúpte.

Máte po-
slednú prí-

ležitosť na dovolenku, lebo jeseň 
bude plná práce a ruchu.

HoroSkoP od Stredy do Stredy

PoHotovoSť v lekárňACH

SPoločenSká kronIkA

Vo štvrtok 17. augusta 2017
vo Veľkej s

V piatok 25. augusta 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 25. augusta 2017
o 16. hod. vo Veľkej s

V piatok 18. augusta 2017
vo Veľkej s

V pondelok 21. augusta 2017
vo Veľkej s

V utorok 22. augusta 2017
v Spišskej Teplici s

Pavlom Petruľom,
69-ročným

Margitou Kubovovou,
72-ročnou

Ing. Františkom Kovaříkom,
71-ročným

Annou Gavalierovou,
85-ročnou

Mariánom Šlebodom,
39-ročným

Helenou Kokyovou,
69-ročnou

nAvŽdy SMe SA roZlÚčIlI

nAvŽdy SA roZlÚčIMe

„Kto stratí dôveru, viac stratiť nemôže.“        Publilius Syrus
PovedAlI SlávnI

Dnes 23. augusta má meniny Filip, zajtra 24. augusta Bartolo-
mej,  v piatok 25. augusta Ľudovít, v sobotu 26. augusta Samuel, 
v  nedeľu 27. augusta Silvia, v  pondelok 28. augusta Augustín,  
v utorok 29. augusta Nikola, Nikolaj, Výročie SNP, v stredu 30. 
augusta Ružena, vo štvrtok 31. augusta Nora, v piatok 1. septem-
bra Drahoslava, Deň Ústavy SR, v sobotu 2. septembra Linda, 
Rebeka, v  nedeľu 3. septembra Belo, v  pondelok 4. septembra 
Rozália, v utorok 5. septembra Regína.

BlAHoŽeláMe k MenInáM

3. augusta 2017 - Jana Tranová a Maroš Šidlovský, 5. augusta 2017 
- Mgr. Lenka Vencelová a  Stanislav Rybár, JUDr. Alexandra Ver-
narská a Ing. Karol Miškovič, Mgr. Eva Debreová a Mgr. František 
Buvala.

MAnŽelStvo uZAvrelI

Spomíname
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že Pán Boh nás znovu spojí.
Vo štvrtok 31. augusta uplynú tri roky, 
čo náš navždy opustil 
JÁN RYBÁR.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 

Manželka a syn s rodinou 

Spomienka
Neúprosný osud to najdrahšie nám 
vzal, len bolesť v srdciach, smútok,
prázdny dom a spomienky
nám zanechal.
Dnes 23. augusta 2017 si pripomína-
me ôsme výročie úmrtia nášho drahé-
ho, láskavého a milovaného 
ING. MILANA ŠMEHÝLA.
S láskou a úctou spomínajú manželka,

synovia s manželkami, vnúčatá.

Mestský útulok pre túlavé a odchytené 
psy v Poprade ďakuje širokej verejnosti za 
záujem o psíkov, za venčenie a dary, ktoré 
im nosia. Hlavne teraz cez prázdniny cho-
dilo a chodí veľmi veľa milovníkov psov, 
rodiny s deťmi, mladí ľudia a v podstate 
všetky vekové kategórie.

Momentálne máme v útulku registrova-
ných 33 psov, z toho v do-
časnej opatere 11, v útulku 
22. Medzi nimi je vhodný 
na adopciu aj King - 4 
ročný pes, kríženec ne-
meckého ovčiaka. Tohto 
nádherného psa do útulku 
priviedla pani, ktorá ho vi-
dela potulovať sa niekoľko dní  okolo Tesca. 
Napriek svojmu vzhľadu, ktorý vzbudzuje 
rešpekt, je veľmi milý, nekonfliktný, priateľ-
ský, znáša sa s inými psami. Je veľmi prítulný 
aj k ľuďom. Pravdepodobne už bol v nejakej 
rodine, pretože reaguje na niektoré povely. 
Zatiaľ sa k nemu nikto nehlási. Dúfame, že si 
čoskoro nájde novú, milujúcu rodinu.

Na adopciu čaká aj Čiko, približne 1,5 
ročný pes, kríženec. Do útulku ho priviez-

la mestská polícia z 
rómskej osady v na-
šom meste. Bol dosť 
vystrašený, bál sa ľudí, 
nikoho k sebe nech-

cel pustiť. To trvalo niekoľko dní a pomaly 

si na nás začal zvykať. Teraz je z neho milý 
a hravý mladý „chalan“, ktorý ma veľmi rád 
prechádzky a hladkanie. Veríme, že čoskoro 
sa nájde spriaznená duša, ktorá mu poskytne 
dostatok lásky a času, aby už nikdy nemusel 
zažiť to, čo zažil.

Lea, približne ročného psa, kríženca, ta-
kisto priviezla do útulku 
mestská polícia z rómskej 
osady v meste. Bol tiež 
veľmi ustráchaný, ale po-
stupne sa osmeľoval, až sa 
z neho stal nesmierne pria-
teľský psík, ktorý veľmi miluje hladkanie, rád 
chodí na prechádzky. Napriek zlým skúsenos-
tiam, má ľudí rád. S inými psami sa veľmi ne-
znáša. Pevne dúfame, že jeho pobyt v útulku 
nebude dlho trvať, a že si čoskoro nájde novú 
milujúcu rodinku.

Cindy, 1,3 ročnú sučku farbiara odchytila 
mestská polícia na 
Tomášikovej ul. Prav-
depodobne bola vy-
hodená, lebo o ňu do-
teraz nikto neprejavil 
záujem. Je veľmi aktívna, má rada ľudí a veľmi 
túži po novom domove s veľkou záhradou. 
Dúfame, že si takýto domov zanedlho nájde.

Všetky tieto psíky  sú odblšené, odčervené, 
očkované a čipované. Kontakt: 0910 890 208, 
0910 890 228, utulok@msupoprad.sk

Peter Greňa

Hľadajú domov

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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PoPrAd

• Predám tatranský ob-
klad 2,9 €/m2, leštený, zru-
bový - pologuľatý profil, 
hranoly a  dlážkovicu - dyle 
na podlahy. Inf.: č. t. 0908 
234 866.   3/17-P
• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  8/17-K
• Náter striech za 3 €/m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 

Mesto Poprad,
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

odborný pracovník pre verejné obstarávanie

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• vzdelanie VŠ II. st. technického, ekonomického alebo práv-
neho smeru • znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov • prax vo verejnom 
obstarávaní min. 2 roky • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • 
anglický jazyk - základy • hospodárska korešpondencia - po-
kročilý • práca v systéme IS ÚVO - pokročilý • práca v systéme 
EVO - základy.

Počítačové znalosti: Microsoft Excel - základy, Microsoft Out-
look - pokročilý, Microsoft Word - pokročilý.

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
• písomná prihláška do výberového konania • štruktúrovaný 
životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu • kópia 
dokladov o dosiahnutom vzdelaní • písomný súhlas uchádza-
ča so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 
konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov.

Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového 
konania. 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.

Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi:
31. august 2017 do 15. hod. 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepe-
nej obálke s označením „neotvárať - verejné obstarávanie“ do 
podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich  poslať poštou 
na adresu: 
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezara-
diť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺ-
ňať požadované podmienky.    PP-82

VÝSTAVY
Elektráreň TG
Lukáš Pažitka - Krajiny
Výstava krajinomalieb zhoto-
vených zaujímavým prístupom 
k exteriéru i materiálu, v rámci 
cyklu predstavujeme tvorbu 
mladých začínajúcich autorov.
Výstava potrvá do 1. októbra 
2017.

STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia diel zo 
zbierkového fondu Tatranskej 
galérie predstavuje to najlepšie 
z tvorby takmer 80-tich autorov.
29. septembra 2017 o 17. hod.
Slávnostná prezentácia no-
vej publikácie Sprievodca 
po stálej expozícii a depozi-
te TG a  mobilnej aplikácie 

Odkryté hodnoty app.

ART KLUB 
Tatranskej galérie
Robert VANO - MEMORIES
Výstavný cyklus je zostavený 
zo 73 farebných fotografií. Tie 
tvoria časť autorovej tvorby, 
ktorá bola po prvý raz predsta-
vená až v roku 2016 pri príleži-
tosti vydania knižnej publiká-
cie MEMORIES.
Vernisáž výstavy 12. septem-
bra 2017 o 17. hod.
Výstava potrvá do 26. novem-
bra 2017. 

VILA FLÓRA
STARÝ SMOKOVEC
Jirko ČEPIL - Sny v dreve
Výstava fotografií  a  objektov 
inšpirovaných vzťahom k  prí-

rode a  krajine podtatranského 
regiónu.
Vernisáž výstavy 19. septem-
bra 2017 o 16. hod.
Výstava potrvá do 12. novem-
bra 2017. 
Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tat-
ranskej galérie.

GALÉRIA
FERDINAND KATONA
Stála expozícia TG v  Spišskej 
Starej Vsi.

TVORIVÉ DIELNE
Tematické výtvarné workshopy 
k aktuálnym výstavám a vyno-
venej stálej expozícii.

Viac na www.tatragaleria.sk                                                               
Zmena programu vyhradená

VÝSTAVY:
Centrum, oddelenie pre deti, Podtatranská ul. 
č. 1
Stála výstava
S knihou ma baví svet - 2. ročník. Výstava vý-
tvarných prác žiakov základných škôl.

19. september 2017 o 16.30 hod.
Stretnutie so spisovateľkou Mirkou Novysed-
lákovou. Krst knihy „Dovoľ mi všetko“.

Oddelenie umenia Spišská Sobota
Do 29. septembra 2017
Stretnutie
Výstava Miloslava, Tomáša a Lukáša Turzákov-
cov a Martina Valka.

Otváracie hodiny v Podtatranskej knižnici v 
mesiacoch september - apríl
Centrum - odd. náučnej literatúry, odd. belet-
rie, odd. pre deti, Podtatranská ul. 1: pondelok, 
utorok, štvrtok a piatok od 8. do 18.30 hod., v 
stredu od 13. do 18.30 hod. a v sobotu od 8. do 
12. hod., nedeľa je zatvorené.
Odd. umenia, pobočka Spišská Sobota: ponde-
lok, utorok, štvrtok a piatok od 9. do 17. hod., v 
stredu, sobotu a nedeľu zatvorené.
Pobočka Juh 1 - Výkrik: pondelok, utorok, štvr-
tok a piatok od 9. do 17. hod., v stredu, sobotu a 
nedeľu zatvorené.
Pobočka Juh 3 - Rastislavova ul. 12: pondelok, 
utorok, štvrtok, piatok od 13. do 17. hod., streda, 
sobota a nedeľa zatvorené.

Aj my sme LEGENDARIUM!
Hraj hru, zbieraj nálepky a ces-
tuj Prešovským krajom! 

Do nášho zariadenia vás pozýva 
slávna neandertálkyňa AGA.
Podujatie trvá ešte do 11. sep-
tembra 2017
Miesto: Podtatranské múzeum 
v  Poprade - pobočka Spišská 
Sobota, Sobotské námestie 33, 
Poprad

LEGOVANIE v MÚZEU 
- Výstava „LEGOVANIE v 
MÚZEU“ prezentuje svetové 
i domáce architektonické do-
minanty a je určená širokej ve-
rejnosti. Nájdete tu množstvo 
modelov architektonických 
zmenšenín ako napríklad Big 
Ben, Tower Bridge, Eiffelovu 
vežu, múzeum Louvre a ďalšie. 
Domácich zaujme osvetlený 
model námestia Spišskej Sobo-
ty dlhý takmer 3 metre s mož-
nosťou vidieť priamo za okna-

mi reálne architektúru v ňom 
stvárnenú. Zaujímavé je vidieť 
aj model samotnej budovy Pod-
tatranského múzea v Poprade - 
pobočka Spišská Sobota ako aj 
ďalšie regionálne stavby. V časti 
história sa dozviete viac o zalo-
žení spoločnosti Lego, uvidíte 
prvé raritné drevené kocky ako 
aj iné výnimočné exponáty. 
Máj - Október 2017
Miesto: Podtatranské múzeum 
v  Poprade - pobočka Spišská 
Sobota, Sobotské námestie 33, 
Poprad
Pozývame Vás do expozícií 
Podtatranského múzea v  Po-
prade - pobočka Spišská So-
bota, Sobotské námestie 33, 
Poprad.

Otváracie hodiny:
pondelok -  piatok: 10. h - 18. h
sobota - nedeľa: 13. h - 18. h

Expozície múzea:
Cechy a remeslá na hornom Spiši

Meštianske bývanie
Vznešenosť a pokora 
Osobnosti Spišskej Soboty 

Výstava:
Gánovce - nálezisko neander-
tálskeho človeka
Záujemcovia  si ju môžu po-
zrieť v čase úradných hodín na 
Obecnom úrade v Gánovciach 
Termín výstavy: výstava je 
predĺžená na celý rok 2017

Oznam:
Podtatranské múzeum v Popra-
de, Vajanského 72/4, Poprad 
oznamuje širokej verejnosti, že 
z dôvodu rekonštrukcie expo-
zičných priestorov sú expozície 
múzea ZATVORENÉ !

Kontakt:
Podtatranské múzeum v  Po-
prade, Vajanského 72/4, 058 01  
Poprad, www.muzeumpp.sk, 
email: sekretariat@muzeumpp.
sk, 052/772 19 24

Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

Podtatranská knižnica Poprad, Podtatranská ul. 1

Podtatranské múzeum v Poprade
č. t. 0915 423 705.  44/17-R
• Elektroinštalačné prá-
ce - vykonávame elek-
troinštalácie v bytoch a v 
domoch. Rekonštrukcie 
starých inštalácií. Odstra-
ňovanie porúch. Zásuvkové 
a svetelné obvody. Zapá-
janie spotrebičov. Poprad 
a okolie. Inf.: č. t. 0949 
669 600.   52/17-R
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Jeden mesačný 
nájom „grátis“. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  58/17-R
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AMC Trio prinieslo nový štýl hudby

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek 
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov 
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický 
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA

perience print 85x125.indd   1 30.10.2015   14:34

PP-7

V  piatok podvečer vystúpilo 
na námestí sv. Egídia AMC Trio. 
Interpretuje výlučne autorskú 
hudbu, o ktorej vznik sa zaslúži-
li všetci členovia. Kapelu tvoria 
skvelí hudobníci: klavirista Peter 
Adamkovič, kontrabasista Mar-
tin Marinčák a bubeník Stanislav 
Cvanciger.  Hosťom popradského 
koncertu bol rovnako vynikajúci 
gitarista S. Marinčák. 

AMC Trio je slovenské trio, ktoré 
často nie je triom, pretože prijíma 
koncertných hostí. Toto zoskupe-
nie troch hudobníkov medzinárod-
ného formátu má dobré kontakty 
na svetovej džezovej scéne. Hral 
s  nimi už Randy Brecker, Philip 
Catherine, Bill Evans, Mark Whit-
field a ďalší sa s  nimi radi stretnú 
na pódiu - na ich koncertoch, alebo 
ako spoluhráči v 
štúdiu. Na scéne 
sú už dvadsať ro-
kov. 

AMC Triu sa 
podarilo vyvi-
núť svoj vlastný, 
osobitý štýl a to 
ho robí výnimoč-
ným. Kontraba-
sista M. Marin-
čák uviedol: „Do 
skladieb vkla-
dáme viditeľné, 

hmatateľné príbehy, emócie, osudy... 
Hráme vlastnú hudbu, stalo sa to 
pre nás samozrejmosťou, ba až po-
trebou. Vo svojich skladbách (Čaka-
nie na krásu prichádzajúceho slnka, 
Jednosmerná cesta do srdca, Duša 
hory, Tajomné želanie, Bolesť je sku-
točná, Čakanie na vlka).. prekra-
čujeme zaužívané džezové postupy. 
Hudba, skomponovaná nami - Pre-
šovčanmi tak znie medzinárodne.“ 

Inšpirujú sa populárnou aj vážnou 
hudbou, nápevmi z východoslo-
venského folklóru, alebo dokonca 
prírodou, literatúrou, duchovnom 
a akýmkoľvek krásnom. AMC Trio 
má na konte päť štúdiových albu-
mov, z ktorých One Way Road To 
My Heart získalo cenu Radio_Head 
Awards za najlepší album roka 2013 
v kategórii džez.   (kpa)

Naši predkovia si vyvolili ako 
patróna Popradu svätého Egídia, 
ktorého sviatok si pripomíname 1. 
septembra. 

V životopise tohto svätca sa uvá-
dza, že sa narodil okolo roku 640 v 
Aténach v Grécku. Bol synom zá-
možných gréckych rodičov, ktorí 
mu vštepovali vieru. Po ich predčas-
nej smrti sám hľadal cestu k hod-
notám Evanjelia. Rozdal svoj maje-
tok chudobným a odišiel do Galie, 
dnešného Francúzska. Tam žil ako 
pustovník hlboko v lese. Podľa le-
gendy ho navštevovala laň, ktorá ho 
živila svojím mliekom. Visigótsky 
kráľ Vamba ju chcel uloviť, ale ší-
pom vystreleným do jaskyne zranil 
Egídia. Kráľ sa mu ospravedlňoval 
a ponúkol mu pomoc a peniaze. 
Egídius však odmietol a prosil len o 
postavenie kláštora. Kráľ mu vyho-
vel a okolo roku 680 vznikol na tom 
mieste kláštor Saint Giller, ktorý sa 
čoskoro zaplnil mníchmi. Egídius 
bol v ňom prvým opátom. Zomrel 
1. septembra 720, jeho hrob sa na-
chádza v kláštornom kostole a je 
cieľom mnohých pútnikov.

Sv. Egídius patrí k štrnástim po-

mocníkom v núdzi, je patrónom 
dojčiacich matiek, pastierov, poľov-
níkov, stroskotancov, lukostrelcov, 
žobrákov, malomocných. Pomáha 

proti požiaru a suchu, v búrkach a 
nešťastiach, v núdzi a samote, pri 
spovedi, pri epilepsii, duševných 
chorobách a pri neplodnosti.

Pri príležitosti sviatku tohto svätca 
sa budú aj tohto roku konať 31. augus-
ta a 1. septembra Dni sv. Egídia. Pod-
robný program je na plagáte.  (ppm)

Dni sv. Egídia
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Na svete je publikácia o histórii najstaršieho slovenského turnaja

Tatranský pohár pre Košice
Víťazom jubilejného 70. 

ročníka druhého najstar-
šieho hokejového turnaja 
v Európe o Tatranský pohár 
sa stali hokejisti HC Koši-
ce, ktorí pri svojej tridsia-
tej účasti na turnaji získali 
cennú trofej po desiatykrát. 
Popradskí kamzíci skončili 
na štvrtom mieste.

Po víťazstve nad nemeckým 
tímom Bayreuth Tigers 3:2 
po predĺžení a  prehre s  fran-
cúzskym tímom Les Aigles de 
Nice 4:6 si Popradčania zahrali 
v nedeľu zápas o tretie miesto, 
v  ktorom podľahli bielorus-
kému Junosť Minsk 1:4 a ob-
sadili konečné štvrté miesto. 
V  súboji o  piatu priečku 
zdolali tigre z Bayreuthu oce-
ľových býkov z  maďarského 
Dunajvároša 6:1. Vo finále si 
to proti sebe rozdali Košičania 
a  orly z  Nice. O  zisku trofeje 
rozhodol slovenský zástupca 
víťazstvom 4:3 po predĺžení. 
„Spokojní s postavením v tom-
to ročníku nie sme, mali sme 
vyššie ciele. Nepremieňali sme 
šance a  preto je štvrté miesto 

pre nás sklamaním,“ uviedol 
hráč HK Poprad Patrik Svi-
tana. „Vyskúšali sme všetkých 
hráčov a v najbližšej dobe uro-
bíme prvý veľký rez v  kádri. 
Tieto zápasy boli potrebné, od-
halili nám všetky nedostatky,“ 
pokračoval tréner HK Poprad 
Marcel Ozimák. „Vo finále sme 
to viac-menej vydreli. Je to pre 
nás dobrý vstupný krok pred se-
zónou,“ uviedol tréner HC Ko-
šice Milan Jančuška. „Chcem 
poďakovať organizátorom za 
to, že sa o nás veľmi dobre po-
starali. Dostať sa na ľad v mes-
te, v  ktorom som vyrastal je 
niečo výnimočné. Turnaj sa pre 
nás vyvíjal veľmi dobre. Ani za 
účinkovanie vo finále sa nemu-
síme hanbiť,“ dodal slovenský 
tréner v službách Les Aigles de 
Nice Stanislav Sutor.

Najlepším brankárom tur-
naja sa stal Sergej Chorošun 
z  Nice, najlepším obrancom 
Peter König z Popradu, naj-
lepším útočníkom Maxim 
Parfejevec z  Minska a  naju-
žitočnejším hráčom Michal 
Bárta z Bayreuthu.  (mav)

V  sobotu 19. augusta do-
poludnia sa v  rámci Tatran-
ského pohára konala v  NTC 
Poprad prvá konferencia 
venovaná všetkým ročníkom 
tohto významného hokejové-
ho turnaja v Európe. Pri tejto 
príležitosti uzrela svetlo sveta 
nová publikácia z pera Rasti-
slava Ovšonku, ktorá mapuje 
všetkých 70 ročníkov.

Štyria prednášajúci za účas-
ti významných hostí predsta-
vili menej známe, ale aj úplne 
nové poznatky z histórie toh-
to podujatia, hovorilo sa aj 
o  súčasnosti a  perspektívach 
Tatranského pohára. „Pri pod-
robnom štúdiu sme zistili, že 
sa objavujú turnaje, ktoré boli 
v minulosti nevedno prečo vy-
radené zo zoznamu turnajov 
o Tatranský pohár, a naopak, 
v  zozname turnajov a  ich ví-
ťazov sa objavujú aj také tur-
naje, ktoré sa vôbec neusku-

točnili. V 50. rokoch napríklad 
došlo k  posunu o  jednu celú 
sezónu. Prvé súbornejšie dielo 
o  turnaji vyšlo pred desiatimi 
rokmi. Nedostalo sa viac me-
dzi ľudí a opakujú sa v  ňom 
chyby z  minulosti. Tento tur-
naj si zaslúži, aby jeho história 
bola známa a  neprekrúcala 
sa,“ uviedol organizátor kon-
ferencie a autor publikácie 70 
ročníkov turnaja o Tatranský 
pohár Rastislav Ovšonka. 
„Turnaj bol prerušený v obdo-
bí veľkých politických a hospo-
dárskych zmien, kedy upadal 
šport i  kultúra všeobecne. Ak 
by nemal Tatranský pohár 
prestávky, dnes by oslavoval už 
osemdesiat rokov,“ prezradil 
prednášajúci Štefan Bednár. 
„V jednom termíne a priestore 
v Novom Smokovci vznikli dva 
významné medzníky sloven-
ského hokeja a  to Tatranský 
pohár a  Slovenská hokejová 

župa československého zväzu 
kanadského hokeja. Oceňu-
jem, že je v  tomto období zá-
ujem o tento kus histórie a že 
sa vytvárajú podmienky na 
to, aby vznikla reprezentačná 
publikácia, ktorá na zákla-
de výskumu zaznamená celý 
historický vývoj,“ skonštato-
val prednášajúcu Ján Holko. 
„Tento turnaj je živý orga-
nizmus a  my sa tiež snažíme 
prispôsobiť dobe. Je to záväzok 
voči nám, pretože nechceme 
dopustiť, aby sa tradícia nie-
kedy opäť prerušila,“ povedal 
riaditeľ HK Poprad Ľudo-
vít Jurinyi. „Rád podporím 
myšlienku vydania histórie 
Tatranského pohára v  peknej 
väzbe, ktorá pôjde do škôl, či 
na úrad a bude v rôznych ja-
zykoch,“ uzavrel čestný pre-
zident HK Poprad a  podpo-
rovateľ popradského hokeja 
Jan Telensky.  (mav)

V prvý septembrový deň sa na úpätí 
našich veľhôr uskutoční 3. ročník Pod-
tatranského polmaratónu. Týmto poduja-
tím zároveň vyvrcholí súťaženie o koru-
nu bežeckého kráľa a bežeckej kráľovnej 
Tatier.

O  11. hodine vyštartujú z centra Po-
pradu stovky bežcov na trasu Podtat-
ranského polmaratónu a na Primátorskú 
desiatku. „Pretekať sa bude opäť cez Spiš-
skú Teplicu s obrátkou vo Svite. Trať po-
núka krásne výhľady na panorámu Tatier, 
aj preto ju majú bežci v obľube,“ uviedla 
spoluorganizátorka podujatia Viera Ha-
lasová. Zároveň sa zo Svitu vydajú na 10 
km trať do Popradu priaznivci Nordic 
walkingu. Atmosféru ozajstných veľkých 
pretekov si môžu vyskúšať aj žiaci od 7 
do 15 rokov na mini polmaratónskej tra-
ti v dĺžke 2,1 km. Pre budúcich prváči-
kov bude pripravená pretekárska trasa v 

dĺžke 300 metrov.
Pre rodiny mesto Poprad opäť pripraví 

rodinný športový súboj Mama, tato, špor-
tujte s nami a náladu vyburcuje bubnová 
show skupiny Batida zo Svitu. Po vyhlá-
sení výsledkov bude v centre Popradu 
koncert superstaristu Petra Bažíka. Boha-
tý sprievodný program bude aj vo Svite, 
kde sa na štadióne uskutočnia rôzne akcie 
pre všetky vekové kategórie v duchu hesla 
„Svit športuje“. Program vo Svite vyvr-
cholí ľudovou veselicou. „Každý z prete-
károv získa jedinečnú účastnícku medailu 
do série pretekov Tatry v  pohybe Prestige 
Tour. Medaila získaná v Poprade tak dopl-
ní posledný diel panorámy, ktorú medaile z 
podujatí Tatry v pohybe Prestige tour spolu 
vytvárajú,“ dodala V. Halasová.

Viac informácií a  možnosti registrácie 
nájdete na plagáte, ako aj na webovej strán-
ke polmaraton.tatryvpohybe.sk.    (ppv)

V Poprade sa rozhodne
o bežeckých tituloch
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Hokejisti si zahrali bowling
V rámci spestrenia letnej 

prípravy pred začiatkom 
nového ročníka Tipsport-
ligy vymysleli zástupcovia 
HK Poprad zaujímavú akti-
vitu, ktorá spája predovšet-
kým fanúšikov so samot-
nými hráčmi. Prvý ročník 
spoločného bowlingového 
turnaja sa uskutočnil mi-
nulý týždeň v stredu.

Do turnaja sa zapojili šty-
ri družstvá. Svoj tím vytvo-
rili hráči, členovia Fanklu-
bu a realizačného tímu HK 
Poprad, ako aj miestni no-
vinári. Svoje želiezko v ohni 
mala tiež redakcia novín 
Poprad. „Je to dobrá myš-
lienka, kde sa môžu stretnúť 
hráči so svojimi fanúšikmi, 
ale aj so zástupcami médií, 
ktorých práca je tiež pre nás 
dôležitá. Poprad je malé 
mesto, kde potrebujeme ľudí 
spájať a  komunikovať me-
dzi sebou,“ uviedol riaditeľ 
HK Poprad Ľudovít Juri-
nyi. „Niektorí hráči ukázali, 
že majú talent aj na takýto 
šport. Bolo to príjemné spes-
trenie prípravy,“ povedal 
tréner HK Poprad Marcel 
Ozimák.

Víťazom turnaja sa stali 
samotní hokejisti, ktorým 
šliapali na päty fanúšikovia. 
Najlepším hráčom bol „fan-
klubista“ Pavol Kocsis. No-

vinári obsadili tretiu priečku 
a poslední skončili hostitelia 
z realizačného tímu, ktorým 
pomáhali aj členovia dru-
žobného fanklubu z  Vítko-
víc. „Naša družba je výbor-
ná a  som rada, že som sem 
mohla prísť. U nás sa takéto 
aktivity nerobia, čo je škoda,“ 
priznala členka fanklubu 
z Vítkovíc Petra Hrbáčková. 
„Bolo vidieť, že poniektorí 
z  našich radov bowling hrá-
vajú. Všetci sa dobre zabavi-
li a  tak to má byť,“ povedal 
člen popradského fanklubu 
Jozef Bučanský. „Myslím 
si, že sme hrali výborne, aj 
keď bolo jasné, že hokejisti 
s  bowlingom nemajú žiaden 
problém a preto nás porazili,“ 
zamyslela sa jeho kolegyňa 
Mária Liptáková.

Popradskí kamzíci pri-
vítali možnosť stretnúť sa 
s  fanúšikmi aj mimo šta-
dióna. „Bowling nie je moja 
silná stránka, ale užil som 
si s  týmito ľuďmi veľa zá-
bavy,“ prezradil americký 
obranca Jimmy McDowell, 
ktorý je letnou posilou HK 
Poprad. „Nečakali sme ví-
ťazstvo na tomto turnaji, 
pretože veľa chlapcov hralo 
bowling prvýkrát. Možno to 
bolo začiatočnícke šťastie,“ 
pousmial sa popradskí útoč-
ník Matúš Paločko.    (mav)

• FUTBALISTI FK Poprad B zví-
ťazili v nedeľu v rámci 5. kola 4. ligy 
Sever v Medzilaborciach 4:2. V ne-
deľu 27. augusta privítajú o  10.30 
hod. na ihrisku vo Veľkej futbalistov 
TJ Družstevník Radvaň nad Labor-
com a v nedeľu 3. septembra poces-
tujú do Spišského Podhradia.• V  RÁMCI 3. kola 6. OMV ligy 
odložili futbalisti ŠK Zemedar Po-
prad - Stráže svoj víkendový zápas 
proti Spišskému Hrhovu. Najbližšie 
sa predstavia v  rámci 4. kola v  ne-
deľu 27. augusta o  16. hodine na 
ihrisku v Spišskej Starej Vsi. Doma 
odohrajú najbližší domáci zápas 

v nedeľu 3. septembra o 16. hodine 
proti Hozelcu.• V SOBOTU 2. septembra štartuje 
nový ročník II. futbalovej ligy žien. 
Popradské futbalistky v  úvodnom 
kole privítajú o  15. hodine Spišskú 
Novú Ves.• BASKETBALOVÁ akadémia 
mládeže Poprad organizuje v  ter-
míne od pondelka 28. augusta do 
štvrtka 31. augusta Letný športový 
tábor v Aréne Poprad pre dievčatá 1. 
až 5. ročníka ZŠ. Viac informácií na 
www.bamp.sk.

• DORASTENCI HK Poprad cez 
víkend triumfovali na tradičnom ho-
kejovom turnaji Memoriál Ladislava 
Trojáka v  Košiciach, keď remizovali 
s  domácim HC Košice 1:1, porazili 
Duklu Trenčín 4:2 a rozdrvili Banskú 
Bystricu 6:0. Najlepším útočníkom 
turnaja sa stal Popradčan Jakub Ne-
spala.• VO ŠTVRTOK 17. augusta si 
dali stretnutie priaznivci zábav-
ného bowlingu na 4. kole turnaja 
Leto v  chládku. Vo finále najlepší 
výkon podala Kristína Koseková, 
ktorá dosiahla 569 bodov s  prieme-
rom 244,27.   (ppv)

Krátko zo športu

Popradskí hokejisti vstú-
pili v  prípravnom predsú-
ťažnom období do pilotné-
ho projektu Visegrad Cup 
domácim víťazstvom nad 
maďarským tímom Fehérvár 
AV19. Ide o  novovytvorený 
turnaj, ktorý vznikol na zák-
lade spolupráce Slovenského 
zväzu ľadového hokeja a Ma-
ďarskej hokejovej federácie. 
Do súťaže sa zapojili ďalšie 
tri slovenské tímy, ako aj 
štyri kolektívy spoza našich 
južných hraníc.

Do novovzniknutého pro-
jektu sa okrem Popradu za-
pojili zo Slovenska aj MsHK 
Žilina, HK Nitra a  HC Nové 
Zámky. Maďarskú stranu za-
stupujú Fehérvár AV19, MAC 
Budapešť, DVTK Jegesmed-
vék Miškolc a  UTE Budapešť. 
Slovenské tímy si zmerajú sily 
s  maďarskými systémom kaž-
dý s každým v základnej časti. 
Popradčania už majú úvodný 
duel za sebou. Minulý týždeň 

v  utorok privítali účastníka 
EBEL ligy Fehérvár AV19 a po 
góloch Patrika Svitanu, Aleša 
Ježka, Michaela Vandasa a Pet-
ra Königa zvíťazili 4:3. „Tento 
zápas sme zvládli takticky a dali 
sme viac gólov. Nevedel som do 
poslednej chvíle o čo ide, ale pred 
zápasom nám bolo povedané 
o čo hráme. Verím, že pôjdeme 
v turnaji čo najvyššie,“ uviedol 
najlepší hráč zápasu Michael 
Vandas. „Fehérvár má kvalitné 
mužstvo plné Fínov, Kanaďanov 
a  reprezentantov Maďarska, či 
Slovinska. Väčšiu časť zápasu 
sme však mali v rukách my. Sme 
radi, že sme to v závere dokáza-

li ustáť a dotiahli sme zápas do 
víťazného konca. Je to oživenie 
prípravy, pretože takáto kon-
frontácia je pre každého hokejis-
tu prospešná,“ dodal tréner HK 
Poprad Marcel Ozimák.

V rámci druhého kola dlho-
dobého turnaja cestovali kam-
zíci do Miškolca, kde sa zápas 
odohral po uzávierke vydania 
novín Poprad. Doma sa vo 
Visegrad Cupe Popradčania 
predstavia najbližšie v  piatok 
25. augusta o 19. hodine proti 
UTE Budapešť. V nedeľu 27. 
augusta uzavrú základnú časť 
tohto turnaja o 18. hodine na 
ľade MAC Budapešť.  (mav)

Futbalisti FK 
Poprad odohrali 
v  sobotu večer 
zápas 4. kola II. 

ligy doma proti Liptovské-
mu Mikulášu. Zrodila sa re-
míza 1:1, ale góly strieľali len 
hostia.

V NTC sa o vedenie Popra-
du postaral už v  12. minúte 
vlastným gólom hosťujúci 
hráč Dušan Kucharčík. Na-
priek miernej prevahe a  via-
cerým gólovým príležitostiam 
sa domácim nepodarilo viac 
skórovať. Naopak, Liptáci vy-
užili dieru v obrane v 68. mi-
núte a Dragan Andrič stanovil 
konečný výsledok na 1:1. „Bol 
to typický derby zápas s  veľ-
kým nasadením. Hráčom ne-
môžem vytknúť nič ohľadom 

bojovnosti a  prístupu k  zápa-
su. Škoda, že sme nedali nejaký 
gól navyše, pretože šancí sme 
na to mali dosť,“ hodnotil zá-
pas tréner FK Poprad Jaroslav 
Belejčák.

Výsledok: 4. kolo II. ligy 
v  sobotu 19. augusta FK Po-
prad - MFK Tatran Liptov-
ský Mikuláš 1:1 (1:0), gól Po-
pradu: 12. Dušan Kucharčík 
(vl. gól).

Program: 5. kolo II. 
ligy v piatok 25. augus-
ta o  18. hod. FK Po-
hronie Žiar nad Hro-
nom Dolná Ždaňa 
- FK Poprad, 6. kolo 
II. ligy v sobotu 2. sep-
tembra o 19. hod. FK 
Poprad - FK Spišská 
Nová Ves.  (ppv)

Futbalisti si delili body s Liptákmi    Z V R P S  B

1. Skalica 4 4 0 0 9:2 12
2. Žilina B 4 3 0 1 14:4  9
3. Lokomotíva KE 4 3 0 1 5:3  9
4. L. Mikuláš 4 2 2 0 10:1  8
5. FK Poprad 4 2 1 1 5:2  7
6. Bardejov 4 2 1 1 5:5  7
7. Sereď 4 2 0 2 8:5  6
8. Inter BA 4 2 0 2 9:7  6
9. Pohronie 4 1 1 2 3:5  4
10. Sp. N. Ves 4 1 1 2 3:7  4
1. Zvolen 4 1 1 2 2:9  4
11. N. Mesto n. V. 3 1 0 2 4:5  3
12. Šamorín 4 1 0 3 4:7  3
13. Trebišov 4 1 0 3 1:4  3
14. Komárno 4 1 0 3 5:18  3
15. Podbrezová B 3 0 1 2 4:7  1

Tabuľka II. ligy

Kamzíci vstúpili do Visegrad Cupu víťazne
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