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V Matejovciach boli vždy povestní remeselníci

Dnes sa začal nový školský 
rok 2015/2016. V  školských 
laviciach základných škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Poprad si našlo svoje 
miesto približne 4 350 žiakov, 
z toho 487 prvákov.

„Mesto Poprad v prvý deň 
nového školského roka už tra-
dične oceňuje najšportovejšie 
školy mesta. Po tretíkrát po sebe 
obhájila tento titul ZŠ s MŠ na 
Dostojevského ulici a  putovný 
pohár získala natrvalo. V histó-
rii športových súťaží sa to poda-
rilo len druhej škole, prvou bola 

ZŠ s MŠ na Komenského ulici,“ 
uviedla vedúca oddelenia škol-
stva, mládeže a  športu MsÚ 
v Poprade Edita Pilárová.

Nový školský rok prináša so 
sebou aj niekoľko noviniek. 
„Od 2. septembra otvárame 
technickú materskú školu v Spo-
jenej škole na Letnej ulici v rám-
ci projektu MŠVVaŠ SR - zavá-
dzanie techniky do MŠ. ZŠ s MŠ 
na Dostojevského ulici otvára 
od 4. septembra v spolupráci so 
Správou TANAPu novú envi-
ronmentálnu učebňu.“

Jeden z  najdlhšie fungujú-
cich výrobných podnikov na 
Slovensku - Tatramat v Popra-
de si tohto roku pripomína 
170. výročie svojho založenia. 
Vznikol z malej dielne len so 
štyrmi robotníkmi, ktorá vy-
rábala klince, česáky na kone 
a  kravské zvonce. Zakladateľ 
Carl August Scholtz položil 
základy budúcej prosperujú-
cej firmy, ktorú začala písať 
rodina Scholtzovcov v  roku 
1845.

Postupne pribúdalo do 
portfólia firmy poľnohospo-
dárske náradie, ale aj kotlíky, 
svietniky, strúhadlá či hrnce... 
Vyrábala i  poľnohospodárske 
stroje a  smaltovaný riad, až 
v minulom storočí prešla k vý-
robe ohrievačov vody a  au-
tomatických práčok. V  mi-

nulých desaťročiach prešla 
zmenami, po ktorých vznikli 
dnešné spoločnosti Whirlpool 
a Tatramat - ohrievače vody.

Spoločnosť Tatramat zostáva 
dodnes verná tradícii dynastie 
Scholtzovcov. 170 rokov exis-
tencie si uctila vydaním jedi-
nečnej publikácie o  doteraz 
nezmapovanej histórii firmy. 
Autorského pera sa chytil Mi-
kuláš Argalács a  Iveta Kontrí-
ková (na hornej foto), ktorí zo-
zbierali množstvo zaujímavých 
faktov. Knihu uviedli do života 
posypaním smaltom predseda 
predstavenstva spoločnosti Ján 
Miško (na dolnej foto vľavo) 
a konatelia Ralf - Rainer Nol-
te (na foto uprostred) a  Peter 
Štrbian. 

M. Argalács potvrdil, že Tat-
ramat si zaslúži označenie naj-

starší strojársky 
podnik na Slo-
vensku a dopát-
ral sa k  tomu po 
podrobných bá-
daniach. Je málo 
firiem s  takýmto 
zameraním, kto-
ré prežili dodnes. 
Autori zmapovali 
celú históriu pod-
niku, v  ktorej je 
veľa zaujímavostí. 
M. Argalács na-

príklad podotkol: 
„Firma C. A. Scholtz 
vyrábala aj vojenský 
artikel. Preslávili 
ju najmä vojenské 
prilby, dokonca ich 
nosili aj vojaci čílskej 
armády.“ I. Kon-
tríková podčiarkla, 
že fabrika nielenže 
vyrábala veľa a kva-
litne, ale Scholtzovci 
boli známi aj svojím 
sociálnym cítením: 
„Boli známi tým, že 
sa nestarali len o  to, 
aby fabrika prospe-
rovala, ale časť zisku investo-
vali aj do svojich pracovníkov. 
V roku 1903 postavili pre úrad-
níkov a robotníkov kolóniu, kto-
rá sa stále rozširovala.“ 

Predseda predstavenstva 
Ján Miško je spätý s Tatrama-
tom polstoročie. Zoznámil sa 
s  ešte žijúcim Karlom Schol-
tzom, posledným potomkom, 
ktorý firme daroval obrazy 
predkov. Firma bola v  roku 
1948 znárodnená, Scholtzovci 
emigrovali krátko pred kon-
com druhej svetovej vojny do 
Nemecka. Avšak na cintoríne 
v  Matejovciach majú svoju 
rodinnú hrobku, kde sú po-
chovaní. Uviedol: „V  knihe 
ma zaujal hlavne popis toho 

obrovského technického pokro-
ku, ktorým fabrika od svojho 
vzniku dodnes prešla. Osobitne 
si cením ten um ľudí v  Mate-
jovciach, ktorý dokazuje, že tu 
vždy boli zruční remeselníci.“ 

Spoločnosť Tatramat, ako 
nástupca Scholztovej fabriky, 
sa v roku 2004 stala súčasťou 
nemeckej skupiny Stiebel El-
tron, ktorá svojím vstupom 
nadviazala na takmer 50-roč-
nú tradíciu výroby ohrieva-
čov vody v  Poprade. Od roku 
2008 rozšírila svoju činnosť 
o  vývoj a  výrobu tepelných 
čerpadiel. V  súčasnosti za-
mestnáva 250 pracovníkov 
a ročný obrat dosahuje približ-
ne 20 mil. eur.  (mar)

(Pokračovanie na str. 2)

V  piatok 28. augusta sa 
v  Zariadení opatrovateľskej 
služby v Poprade oslavovalo. 
Práve v tento deň, ale pre 101 
rokmi sa narodila tamojšia 
obyvateľka a  v  súčasnosti 
najstaršia Popradčanka Ka-
tarína Ondrušová. Stále mi-
luje život a svojim najbližším 
rozdáva radosť s  úsmevom 

na tvári.
„Nema-

la ľahký 
život. Dlhé 

roky predávala noviny v  novi-
novom stánku na stanici, či v 
meste. Rada sa hýbala a  zrej-
me aj to jej pomohlo k  tomu, 
aby sa dožila takého krásneho 
veku. Ešte pred rokom som sa 
o ňu starala doma, ale teraz je 
to už náročnejšie a preto muse-
la ísť sem,“ povedala jej jediná 
dcéra Lýdia Lučivjanská.

Jubilantka Katarína Ondru-
šová je rodáčkou zo Švedlára 
v Gelnickej doline.

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne Bubliny zaplavili popradské námestie
•	MIERA evidovanej nezamest-
nanosti na Slovensku dosiahla na 
konci júla tohto roka 11,46 %. V 
porovnaní s koncom júna ide o po-
kles o 0,09 percentuálneho bodu. 
Počet disponibilných uchádzačov 
o zamestnanie dosiahol na konci 
minulého mesiaca 309 110 osôb. 
Oproti koncu júna ide o pokles o 
2 313 ľudí. V  okrese Poprad bola 
nezamestnanosť 11,20 %. V júli sa 
tu uchádzalo o prácu 7 292 ľudí.

•	MESTSKÁ organizácia Jed-
noty dôchodcov na Slovensku 
v Poprade organizuje v piatok 11. 
augusta o 17.30 hod. v divadelnej 
sále Domu kultúry v Spišskej So-
bote Galavečer herca Slovenského 
národného divadla Jána Galoviča 
pri príležitosti prezentácie knihy 
Augustína Kuchára.•	VÝSTAVA fotografií z  tvorby 
členov klubu FOP Poprad s  ná-
zvom Fotografia očami Podtat-
rancov bude sprístupnená verej-
nosti v Podtatranskej knižnici na 
sídlisku Západ v piatok 4. septem-
bra o 17. hod. •	V UTOROK 8. septembra od 
8. do 16. hod. bude prerušená 
dodávka pitnej vody v  priemy-
selnom areáli Východ v Poprade. 
Viac na www.poprad.sk•	V PODTATRANSKOM osve-
tovom stredisku na Sobotskom 
námestí v  Spišskej Sobote bude 
od pondelka 7. septembra výstava 
fotografií fotoklubu OKO z  part-
nerského českého mesta Ústí nad 
Orlicí.•	OTVÁRACIE hodiny Podtat-
ranskej knižnice v Poprade sú od 
septembra 2015 takto upravené - 
pobočka Podtatranská ul. 1548/1: 
pondelok - piatok od 8. do 18.30 
hod., streda od 13. do 18.30 hod., 
sobota od 8. do 12. hod., nedeľa 
zatvorené, pobočka Dostojevské-
ho ul. 12 (OC Výkrik): pondelok 
- piatok od 9. do 17. hod., streda, 
sobota a nedeľa zatvorené, poboč-
ka Rastislavova ul. 12 (sídl. Juh 3): 
pondelok - piatok od 13. do 17. 
hod., streda, sobota a  nedeľa za-
tvorené.•	DAROVAŤ krv môžu záu-
jemcovia aj na výjazdových odbe-
roch NTS z Popradu, ktoré budú 
v  utorok 8. septembra v  Šuňave, 
v nedeľu 13. septembra v Hranov-
nici a  vo štvrtok 17. septembra 
v  Gymnáziu na Kukučínovej ul. 
v Poprade.•	SPEVÁČKA Lenka Filipová 
bude vystupovať v Dome kultúry 
v Poprade vo štvrtok 24. septem-
bra 2015 o 19. hod.  (ppš)

„V  piatom ročníku ZŠ s  MŠ 
na Jarnej ulici zasa otvárame 
samostatnú triedu pre žiakov s 
poruchami učenia,“ priblížila E. 
Pilárová a pokračovala: „Každá 
škola bude môcť dostať príspe-
vok na žiaka na školu v prírode 
(100 eur/osoba) a príspevok na 
žiaka na lyžiarsky výcvik (50 
eur/osoba). Žiak ho bude môcť 
dostať len raz za štúdium a ško-
la v jednom roku len na jeden 
ročník. Pre žiakov 1. a 5. roční-
ka sa novým školským rokom 
začínajú uplatňovať inovované 
vzdelávacie programy. Zápisy 
do 1. ročníka budú po novom od 
1. do 30. apríla príslušného roka. 
Testovanie žiakov  9. roč. je na-
plánované na 6. apríla a 25. no-
vembra sa prvýkrát vo všetkých 
ZŠ uskutoční aj celoslovenské 
testovanie žiakov 5. ročníka.“

Podľa E. Pilárovej ministerstvo 
školstva zaradilo v  školskom 
stravovaní do jedálnych lístkov 
68 nových receptúr, pričom 
hlavnú úlohu hrá tofu a nový 
školský rok je venovaný struko-
vinám v strave.  (ppv)PP-80

Hurá do školy!
(Dokončenie zo str. 1)

V  utorok 25. augusta 
sa na Námestí sv. Egídia 
v  Poprade už po druhý-
krát uskutočnilo poduja-
tie s názvom Bubble day, 
čiže Deň bublín. Pestrý 
program pre Popradča-
nov pripravilo občian-
ske združenie Social Up 
v  spolupráci s  dobrovoľ-
níkmi Popradského mlá-
dežníckeho parlamentu.

Mesto v  tento deň za-
plavili tisícky pestrofa-
rebných bublín, nechýbali 
tvorivé dielne a  aktivity 
pre mladých ľudí. Druhý 
ročník Bubble day so 
sebou niesol silnú myšlienku 
a  to, že je bez hraníc. Ľudia 
z rôznych krajín sa spojili, aby 
vďaka symbolu bublín aspoň 
na malú chvíľu zastavili čas. 
V  programe vystúpili lokálni 
umelci - Deejay Daniel, spevák 
Gregi a speváčka Jessi, či taneč-
níci z  Fearless Crew Poprad. 
„Druhý ročník Dňa bublín sa 
konal na 26 miestach sveta, na-
príklad v Taliansku či Francúz-
sku a  takmer na celom území 
Slovenska. Podstata bola v tom, 
aby sme vyčarili úsmev na tvá-

rach ľudí, ktorí len tak vyšli do 
ulíc a  zabavili sa,“ uviedla or-
ganizátorka podujatia Kristína 
Mlynárová z Popradského mlá-
dežníckeho parlamentu. „Chce-
me dať každému projektu šancu 
na úspech tým, že ho podporíme. 
Spolupracujeme s  mládežníc-
kymi organizáciami a mladými 
ľuďmi, ktorí chcú niečo zrealizo-
vať. Zámerom tohto podujatia 
bolo vyviesť ľudí z každodennej 
rutiny,“ dodal Martin Mly-
nár z  občianskeho združenia 
Social Up.  (mav)
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•	ODBORNÁ prednáška psy-
choterapeuta a  psychoanaly-
tika jungovského smeru Petra 
Patočka s  názvom Dieťa ako 
puto s minulosťou sa uskutoční 
v piatok 4. septembra o 17. hod. 
v Dome kultúry v Poprade.

•	GASTRONOMICKÁ akcia 
s  názvom Food Fest Tatry sa 
bude konať v sobotu a v nedeľu 
5. a  6. septembra v  Tatranskej 
Lomnici. Okrem ochutnávok 
a degustácii jedál bude pre náv-
števníkov pripravená aj baristic-
ká a  barmanská šou a  kultúrny 
program, v ktorom vystúpi De-
nis Lacho, Elan Revival a skupi-
na Kontrafakt. 

•	PODPORIŤ tvorivú iniciatí-
vu mladých básnikov si aj tento 
rok kladie za cieľ literárna súťaž 
Wolkrova Polianka. Na súťaži 
sa môžu zúčastniť autori do 30 
rokov, ktorí zatiaľ nemajú kniž-
ne vydané dielo. Záujemcovia 
môžu prihlásiť najviac desať 
básnických textov v  súhrnnom 
rozsahu 200 veršov. Uzávier-
ka súťaže bude 30. septembra. 
Práce je potrebné zaslať v troch 
exemplároch na adresu Aso-
ciácia organizácií spisovateľov 
Slovenska, Laurinská 2, 815 08 
Bratislava. 

•	POSLEDNÁ jazda histo-
rickej tatranskej električky Ko-
méty v tohtoročnej letnej sezó-
ne bude v nedeľu 6. septembra. 
Z Popradu vyrazí o 10.44 hod. 
a  späť zo Starého Smokovca 
pôjde o 18.08 hod.

•	RADOŠINSKÉ naivné di-
vadlo sa predstaví s hrou Jáááno-
šííík po tristo rokoch alebo Šted-
rý jánošíkovský večer v  piatok 
4. septembra v  Mestskom kul-
túrnom stredisku v  Kežmar-
ku a  v  pondelok 7. septembra 
v Dome kultúry vo Svite.

•	TÚRA po Vysokých Tatrách 
sa v pondelok minulý týždeň ne-
skončila šťastne pre 41-ročného 
anglického turistu, ktorý si pri 
páde na turistickom chodníku 
neďaleko Štrbského plesa poranil 
ruku. Záchranári HZS zranené-
ho na mieste ošetrili a previezli 
do Starého Smokovca, kde ho 
odovzdali popradskej posádke 
rýchlej zdravotnej pomoci.

•	OD 25. do 27. septembra 
2015 sa v  Grand Hoteli Belle-
vue uskutoční celoslovenský 
Zumba kemp so slovenskými 
a českými profesionálnymi tré-
nermi zumby.  (ppš)

Prepojenie kotolní na Šrobárovej ulici
Na Šrobárovej ulici sa v druhej 

polovici augusta začali práce na 
výstavbe teplovodného prepoje-
nia dvoch kotolní E 3/VI a E2/
VI, ktorá bola postavená v roku 
1978, a teda slúžila už 37 rokov.

Výrobca tepla - spoločnosť 
Dalkia zaradila toto prepojenie 
do tohtoročného plánu investícií, 
okrem ďalších - rekonštrukcia 
prípravy teplej úžitkovej vody 
v kotolni E7/1 vedľa Xenónu a 
výmena kotla v kotolni na síd-
lisku v Matejovciach, ktoré už 
boli zrealizované. Všetky tri sú 
investíciami mesta, ktoré zodpo-
vedajú výške nájomného na rok 
2015 v sume takmer 279 tisíc eur. 

Podľa údajov Dalkie v pláne 
investícií predloženom poslan-
com koncom minulého roka, 
prepojením kotolní na Šro-
bárovej ulici dôjde k zníženiu 
spotreby zemného plynu o viac 
ako 5 percent a k zníženiu cel-
kových ročných prevádzkových 
nákladov o približne 10 500 eur. 

Mesto Poprad upozorňuje na 
obmedzenia v doprave, ktoré si 
práce vyžadujú a verí, že občania 
budú počas výstavby zhovievaví. 
Práce by mali byť v závislosti od 
počasia hotové do konca sep-
tembra 2015 vrátane terénnych 
úprav, ktoré uvedú všetko do 
pôvodného stavu.

Michal Závacký z a.s. Dalkia  v 
Poprade dodal: „Výstavbu realizu-
je s.r.o. Rumit Slovakia zo Spišskej 

Novej Vsi. Výkopové práce sú už 
ukončené a pripravené na mon-
táž potrubia, ktorá sa začne od 4. 
septembra. Prebiehajú tiež úpravy 
v kotolniach, súvisiace s montážou 
technologického zariadenia, ktorá 
bude nasledovať.“  (mar)

Pietny akt kladenia vencov pri prí-
ležitosti 71. výročia Slovenského 
národného povstania sa konal pri 
pamätníku padlých pri železničnej 
stanici v piatok 28. augusta za účasti 
primátora mesta Poprad Jozefa Šva-
gerka, poslanca Národnej rady SR 
Petra Šucu a  zástupcov Oblastného 
výboru Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov, ktorí pietnu 
spomienku zorganizovali. Sprievod 
sa už tradične po vzdaní úcty pad-
lým bojovníkom presunul k  pamät-
níku armádneho generála Ludvíka 
Svobodu.      FOTO - Marek Vaščura

Pochádza z  desiatich súrodencov, má dve 
vnučky, štyri pravnúčatá a už vyše roka sa teší 
z prapravnúčatka. V dvadsiatich rokoch sa vy-
dala do Popradu, kde žije doteraz. „Najkrajším 
momentom môjho života bolo, keď som sa vy-
dávala a keď sa mi narodila dcéra. Prežila som 
však veľa pekných chvíľ,“ prezradila jubilantka 
a  pridala aj recept na dlhovekosť: „Poriadne 
žiť! Bola by som rada, keby aj všetci ľudia okolo 
mňa žili poriadne.“

Kataríne Ondrušovej prišiel v  mene mesta 
Poprad a všetkých občanov osobne zablaho-
želať druhý viceprimátor mesta Poprad Pavol 
Gašper. „Pani Ondrušová je naša rekordman-
ka. Je to vzácne, málokto sa dožije takéhoto 
veku a v takej kondícii. Vidno, že má rada život 
a preto jej všetci prajeme, aby jej vydržalo zdra-
vie a  radosť do ďalších dní a  rokov. Verím, že 
to nie je náhoda a kiežby to bolo pravidlom, že 
v Poprade sa dobre a dlho žije,“ uviedol.

Okrem nepísaného titulu najstaršej Popradčan-
ky sa Katarína Ondrušová dožila aj ďalšieho vzác-
neho prvenstva. Pamätná kniha mesta Poprad sa 
po šiestich rokoch zaplnila do posledného miesta 
a tak sa do novej mohla zapísať ako úplne prvá. 
Vo veku 101 rokov je to o to vzácnejšie.  (mav)

(Dokončenie zo str. 1)
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Blíži sa festival Be Active

Snažia sa, aby sa seniori nestali ľahkou korisťou podvodníkov
Po polročnej prestávke 

opäť pokračuje projekt celo-
slovenskej siete Senior Om-
budsman, ktorý sa ukázal 
ako opodstatnený a pre star-
ších veľmi potrebný. Realizu-
je ho realizačný tím projektu 
a spotrebiteľské združenie 
Spoločnosť ochrany spotre-
biteľov (S.O.S.) v Poprade a 
potrvá do konca tohto roka.

Projekt sa môže pochváliť 
dvoma aktuálnymi novinkami 
- novou pobočkou v Bratislave 
a rozšírením svojej pomoci o 
psychologického konzultanta. 
Projektová manažérka Petra 
Vargová Čakovská ozrejmila: 
„Ukázalo sa totiž, že veľa seniorov okrem 
právnej rady, potrebuje aj pomoc psycho-
lóga. Venujeme sa tiež sociálnej sfére, pre-
to výsledkom projektu budú tri štúdie - v 
oblasti právnej, psychologickej a sociálnej 
s konkrétnymi odporúčaniami na zmenu 
legislatívy aj na oslovenie širokej verej-
nosti.“ Za najväčší problém starších ľudí 
považuje ich spoločenskú izoláciu. Na 
Slovensku je trend, že mladí odchádza-
jú a seniori sú nútení žiť sami. Neraz sa 
ocitajú bez informácií, ktoré by sa k nim 
inak dostali, sú príliš dôverčiví, lebo žili 
v inom spoločenskom zriadení a nevedia 
ako funguje trhový mechanizmus, nestí-

hajú sledovať zmeny v legislatíve, neve-
dia čítať zmluvy, nerozumejú im. „Často 
sú chudobní, preto nakupujú tovar v akci-
ách a dajú sa zlákať zdanlivými zľavami. 
Neraz sme pre nich poslednou inštanciou, 
na ktorú sa obrátia o pomoc. Veľakrát sa 
hanbia priznať deťom. Takou univerzál-
nou radou pre seniorov je, aby si uvedo-
mili, že nič nie je zadarmo a viacej si vá-
žili sami seba. Teda chránili nielen svoje 
zdravie a majetok, ale aj osobné údaje - 
meno, adresu a pod.,“ doplnila P. Vargová 
Čakovská. 

Počas trvania projektu majú občania 
k dispozícii bezplatnú telefonickú lin-

ku 0800 222 285. Za august, 
kedy oficiálne projekt znovu 
spustili, dostali už 75 pod-
netov. Mnohé sa týkali tzv. 
„šmejdov“, najmä podomo-
vého predaja hlavne vo sfére 
poskytovateľov energií.

Michal Fáber z S.O.S. ozna-
čil momentálne za kardinálny 
problém poskytovanie služieb 
spojených s energiou. S.O.S. 
sa snaží pôsobiť na zmenu 
legislatívy v oblasti ochrany 
spotrebiteľov, tiež pri vymoži-
teľnosti práva, v diskriminácii 
vdov a ďalšie. Dodal: „Sme tiež 
za to, aby konanie predajných 
akcií mali povinnosť ohlaso-

vať Slovenskej obchodnej inšpekcii nielen 
organizátori, ale aj majitelia priestorov, 
v ktorých sa budú konať.“ Potrebu ešte 
väčšej kontroly potvrdzujú napr. i dva 
ukážkové prípady - manželov, ktorých 
zlákali hrnce, ale dostali nekvalitný to-
var za tisíc eur. Vrátiť ho a získať svoje 
peniaze naspäť však už nemali od koho 
- firmy zrazu nebolo. Iná občianka sa zase 
dala zlákať mixérom za 1400 eur a hoci v 
právoplatnej lehote odstúpila od zmluvy, 
takisto sa jej tovar vracal späť a vrátenie 
hotovosti je v nedohľadne. Práve v ta-
kýchto situáciách sa snaží pomôcť projekt 
Senior Ombudsman.  (mar)

V  Poprade sa v  dňoch 11. 
a  12. septembra uskutoční už 
druhý ročník festivalu Be Ac-
tive venovaný vede, techno-
lógii a  inováciám. Program, 
ktorého organizátorom je ob-
čianske združenie Social Up 
v spolupráci s mestom Poprad 
a  občianskym združením Pre 
mesto, bude situovaný v  kine 
Tatran, priľahlom parku a  na 
Námestí sv. Egídia.

Festival je určený študentom 
stredných škôl a  všetkým, kto-
rých zaujíma veda a  techno-
lógie. „Zámerom podujatia je 
ukázať mladým ľuďom možnosti 
rozvíjania aktivít a motivovať 
ich, aby ostali v regióne,“ povedal 
na nedávnej tlačovej konferencii 
Martin Mlynár z o. z. Social Up.

Tak ako minulý rok, ani teraz 
nebude chýbať stanové mesteč-
ko, v  ktorom dostanú priestor 
viaceré organizácie, ako na-
príklad Slovenská organizácia 
pre vesmírne aktivity (SOSA), 
Strojnícka fakulta STU so svo-
jou študentskou formulou, ale 
aj Popradský mládežnícky par-

lament. Rečníkom bude patriť 
kinosála kina Tatran. „Myslíme 
si, že vo vesmíre je budúcnosť a 
tá patrí mladým ľuďom. Chceme 
dokázať, že vesmírny výskum nie 
je taký náročný, ako sa na prvý 
pohľad zdá,“ prezradil Michal 
Vojsovič zo SOSA, ktorý pred-
staví aj prvú slovenskú družicu 
s názvom skCube.

Mesto Poprad má v  budúc-
nosti ambíciu vytvoriť mestské 
Startup centrum a preto podob-
né aktivity s nadšením podporu-
je. „Tešíme sa, že máme v meste 

takúto aktívnu skupinu ľudí. 
Chceme takéto myšlienky podpo-
rovať čo najviac, aby mladí ľudia 
dostávali priestor a  neutekali 
preč,“ uviedol prvý viceprimátor 
mesta Poprad Igor Wzoš.

Pozvánky na festival dosta-
nú školy nielen z  Popradu, ale 
z celého Prešovského kraja. Ob-
čianske združenie hľadá aj dob-
rovoľníkov, ktorí by sa zapojili 
do príprav festivalu a spolupra-
covali s organizáciami. Prihlásiť 
sa môže ktokoľvek prostredníc-
tvom internetu.  (mav)

Polícia pátra 
po nezvestnom 
52-ročnom La-
dislavovi Mirgo-
vi  z  Huncoviec 
v  okrese Kežma-
rok. Zároveň zrušila pátranie 
po nezvestnej Nikole Gáboro-
vej z Batizoviec.

Ladislav Mirga je nezvestný od 
7. marca 2015, kedy bol o šiestej 
hodine ráno naposledy videný 
v  popradskej nemocnici, odkiaľ 
odišiel po ošetrení na neznáme 
miesto. Odvtedy nepodal o  sebe 
žiadnu správu blízkym príbuz-
ným. Je vysoký 185 cm, zavalitej 
postavy, má čierne vlasy a  nosí 
bradu. Akékoľvek poznatky k ne-
zvestnému L. Mirgovi oznámte na 
oddelení pátrania OR PZ  v Kež-
marku, na t. č. 0961 81 3370, prí-
padne na ktoromkoľvek policaj-
nom oddelení alebo na linku 158.

Polícia zároveň vypátrala Ni-
kolu Gáborovú z  Batizoviec, 
ktorá bola nezvestná od 9. júla 
2015. Predminulý týždeň sa 
spolu s matkou dostavila na OO 
PZ vo Svite, preto bolo pátra-
nie zrušené.  (krp)

Polícia pátra
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Vyhrali knihy z Ikaru

Záchranári
v Tatrách

Vystúpia na koncerte
a pôjdu i k prezidentovi

V Bratislave sa 3. septembra 
uskutoční 7. ročník charitatív-
neho nadnárodného projektu 
Integrácia 2015. Na podujatí, 
ktorého cieľom je integrovať 
zdravotne hendikepované deti 
a mládež so zdravými, bude 
účinkovať množstvo známych 
interpretov. 

Tohto roku bude na koncerte 
vystupovať Olympic, Tublatanka, 
Kontrafakt, Kmeťoband, Lúčni-
ca, Lazaro a ďalší. Podporiť pro-
jekt prídu aj slovenskí futbalisti, 
hokejisti a iné známe osobnosti. 

Na koncerte, ktorý sa koná pod 
záštitou slovenského prezidenta 
Andreja Kisku, sa zúčastní pri-
bližne 17 tisíc detí zo Slovenska a 
zahraničia. 

Ako nás informovala Viera 
Gulová zo Spojenej školy Domi-
nika Tatarku na Ulici mládeže z 
Popradu sa na koncerte zúčastní 
približne 130 žiakov a študentov v 

sprievode predstaviteľov vedenia 
školy a pedagógov. Tridsať integ-
rovaných detí spoločne s taneč-
nou skupinou Fearless Crev pod 
vedením vedúcej Timei Hossovej 
a V. Gulovej bude vystupovať s 
najznámejšími populárnymi spe-
vákmi Rytmusom, Kalim a Egom. 
„Tešíme sa, že po koncerte bola 
naša škola pozvaná na audienciu 
k pánovi prezidentovi do Gras-
salkovichovho paláca a do SND 
v Bratislave, kde nás budú očaká-
vať herci. Po absolvovaní všetkých 
návštev sa presunieme na Hlavné 
námestie v Bratislave, kde bude 
pokračovať ďalší program, v kto-
rom opäť vystúpia aj naši žiaci,“ 
uviedla V. Gulová a zároveň po-
ďakovala za spoluprácu vedeniu 
školy a kolegom za pomoc pri or-
ganizovaní koncertu, ako aj Ob-
čianskemu združeniu pre telesne 
postihnuté deti v okrese Poprad a 
Timei Hossovej.  (ppm)

V Novinách Poprad číslo 32 bola uverejnená súťaž o tri knihy z vyda-
vateľstvá Ikar. Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do súťaže boli vyžrebova-
ní títo čitatelia - knihu s názvom Manželovo tajomstvo vyhrala Zuzana 
Voláková, Tajovského ul., Poprad. Druhú knihu s názvom Hľadá sa 
Elizabeth získala Marta Bačová, Lúčna ul., Poprad a tretiu knihu od 
domáceho autora - Rasťa Piška s názvom Koniec kankánu vyhrala Vie-
ra Ivanová, Jarmočná ul., Poprad. Knihy si môžu prevziať v redakcii 
(Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.  (ppš)

Začiatok septembra už tradič-
ne patrí v Spišskej Sobote ďalším 
súťažiam dobrovoľných hasičov. 

Miestny dobrovoľný hasičský 
zbor v spolupráci s mestom Poprad 
organizuje v sobotu 5. septem-
bra na Sobotskom námestí od 
14. hod. žiacku súťaž s vodou, 
od 16. hod. X. Spišskosobot-
skú naberačku a od 20.30 hod. 
hlavnú súťaž O pohár primátora 
mesta v kategórii žien a mužov 
v útoku s vodou.  „Do tejto noč-
nej súťaže máme prihlásených 
približne 50 družstiev nielen zo 

Slovenska, ale aj z Čiech a Poľ-
ska. Bude zaujímavá už aj preto, 
že fanúšikovia dobrovoľných ha-
sičov uvidia osvetlenú priesvitnú 
kaďu s vodou. Pripravené sú aj 
sprievodné podujatia - svetelná 
laserová show, ohňostroj, video-
premietanie o hasičskom športe, 
na hasičskom dvore bude hrať 
muzika pre starších a budú ta-
kisto detské atrakcie,“ prezradil 
predseda DHZ v Spišskej Sobo-
te Ján Žabka. Do nočnej súťaže 
sa plánuje zapojiť i družstvo z 
popradskej radnice.  (mar)

Spišskosobotská naberačka
aj nočná súťaž

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
O vstupenky do AquaCity

AquaCity Poprad - vodný svet 
pod Vysokými Tatrami ponúka 
návštevníkom 13 vonkajších a 
vnútorných termálnych a rela-
xačných bazénov. K dispozícii je 
350 vodných atrakcií - masážne 
trysky, vírivky, perličky, vodné 
hríby a dalšie. AquaCity Poprad 
má aj najväčšie dvojpodlažné 
wellness centrum na Slovensku 
s rozlohou 1 590 m2. 

Redakcia novín Poprad v spo-
lupráci s  AquaCity Poprad pri-
pravila pre čitateľov súťaž o  tri 
celodenné vstupenky do poprad-
ského aquaparku. Podmienkou 
zaradenia do súťaže je vystrihnúť 

kupón, ktorý je súčasťou tejto 
súťaže a  zaslať ho do redakcie 
(Podtatranská 149/7, Poprad) 
do pondelka  7. septembra 2015. 
Mená troch vyžrebovaných či-
tateľov budú uverejnené v  no-
vinách Poprad v  stredu 9. sep-
tembra 2015.  (ppš)

Kupón

Mesto Poprad spolu s poprad-
skou farnosťou pripravilo 
odpustové slávnosti patróna 
mesta - sv. Egídia. Konajú sa 
už tradične koncom augusta 
a začiatkom septembra. Naj-
väčší záujem je už pár rokov 
o  organový koncert. Tento 
rok trval minulú nedeľu po-
poludní vyše 5 hodín.

Pri organe sa striedali ôsmi 
interpreti z  Popradu a blízkeho 
okolia. Boli to profesionáli aj 
amatéri, študenti a  absolventi  
konzervatórií a  vysokých ume-
leckých škôl. 

Organová hudba preniesla po-
slucháčov do doby Bacha, Hayd-
na, Telemanna, Vivaldiho, Co-
relliho a  ďalších majstrov starej 
hudby. Kostolná akustika je vraj 
ideálna pre tóny vychádzajúce 
z  organu a podľa mnohých nás 
dvíha k nebesiam. Dekan poprad-
skej farnosti Ondrej Borsík pove-
dal: „Boh je prameňom všetkej krá-
sy a  harmónie a v  ľudskom srdci 

práve hudba, rovna-
ko ako krása a  har-
mónia, nachádza 
svoju odozvu. Dotý-
ka sa človeka, ľud-
skej duše oveľa hlbšie 
ako hovorené slovo. 
Človek sa stáva cit-
livejším, jemnejším 
a otvorenejším pre 
prijatie posolstva. 
Aj preto je organová 
hudba sprievodcom 
spevu počas liturgií už po stáročia. 
Organová hudba nás otvára pre 
veci nadprirodzené.“ 

Aké je to hrať „všetkými štyr-
mi“, vysvetlil spoluorganizátor 
a študent Akadémie múzických 
umení v Prahe Juraj Slovík: „Dá 
sa to naučiť a je to veľmi jedno-
duché. Prirovnal by som to k šo-
férovaniu. Máme spojku, brz-
du, plyn a  prehadzujeme nohu 
z  brzdy na plyn. Podobne to 
funguje aj pri hre na organe, len 
tam je tých pedálov asi tridsať.“

Dni sv. Egídia sú jedným 
z  vydarených podujatí leta 
v  Poprade. Nemalou mierou 
k  tomu prispieva aj hudba z 
tohto kráľovského hudobné-
ho nástroja. Včera pokračovali 
koncertom gospelovej skupiny 
G.O.D.S. z Prešova, slávnost-
nou svätou omšou a popolud-
ní Podtatranským polmarató-
nom (podujatia sa konali po 
uzávierke našich novín. Viac 
informácií prinesieme v budú-
com čísle).  (kpl)

Organová hudba pozdvihuje dušu
•	V  PIATOK popoludní boli 
záchranári HZS požiadaní o po-
moc pre slovenského turistu, 
ktorý pociťoval nevoľnosť a bo-
lesti v  hrudníku. Nachádzal sa 
pod Veľkou Svišťovkou na tu-
ristickom chodníku vedúcom 
k  Zelenému plesu. Záchranári 
za pomoci posádky VZZS po-
skytli pacientovi neodkladnú 
lekársku starostlivosť a letecky 
ho transportovali do popradskej 
nemocnice.

•	MINULÝ týždeň v  utorok 
podvečer bola HZS požiadaná 
o  pomoc pre 29-ročnú turistku 
vo Vysokých Tatrách. Pri zostu-
pe z  Kriváňa si poranila dolnú 
končatinu, no v  sprievode ka-
maráta sa jej podarilo dôjsť na 
Jamské pleso. Privolaní záchra-
nári zranenú Slovenku ošetri-
li a transportovali na Štrbské 
pleso, kde mala dvojica zapar-
kované auto.  (hzs)
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Motocyklisti ako účastníci cestnej premávky

Absolventi škôl, zbystrite pozornosť

Celokrajská
dopravná kontrola

Slnečné leto prispelo k tomu, že v posled-
nom období na cestách pribúdajú účastní-
ci cestnej premávky - motocyklisti. Vodiči 
motocyklov patria z dôvodu nízkej pasívnej 
a aktívnej bezpečnosti motocyklov k najzra-
niteľnejším účastníkom cestnej premávky.

Väčšina dopravných nehôd vodičov mo-
tocyklov končí zranením alebo až smrťou. 
Štatisticky tvoria práve vodiči motocyklov vý-
raznú skupinu v počte úmrtí účastníkov cest-
nej premávky. Za toto konštatovanie môže vo 
veľa prípadoch aj nezodpovedná a  riskantná 
jazda niektorých vodičov motocyklov. Medzi 
najzávažnejšie priestupky proti bezpečnos-
ti a  plynulosti cestnej premávky, ktorých sa 

vodiči motocyklov dopúšťajú, sú prekročenie 
najvyššej povolenej rýchlosti, nesprávny spô-
sob jazdy a porušenie základných povinností 
vodičov. Nie ojedinelými sú aj prípady jazdy 
vodičov motocyklov pod vplyvom alkoho-
lu. Najzávažnejších priestupkov sa dopúšťa-
jú predovšetkým mladí a  neskúsení vodiči 
motocyklov, ktorí s  vedením motocyklov 
nemajú dostatočné skúsenosti a  pri vedení 
motocykla nenadobudli dostatočné zručnosti 
a  návyky. Riadne upevnená ochranná pril-
ba, vhodné oblečenie s  reflexnými prvkami, 
odolná a  pevná obuv a  rukavice môžu vo 
veľa prípadoch zachrániť vodičovi motocyk-
la a  jeho spolujazdcovi život alebo zdravie.

Vodičov motorových vozidiel chceme v sú-
vislosti s  premávkou motocyklov požiadať 
o zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť. V prípa-
de nedodržiavania pravidiel cestnej premávky 
možno vodiča motocykla v cestnej premávke 
ľahko prehliadnuť. Vodič motocykla má sťa-
ženú manévrovateľnosť v prípade náhleho vy-
tvorenia prekážky v cestnej premávke a preto 
je potrebné tieto situácie predvídať. Pri plnom 
venovaní sa vedeniu vozidla a sledovaní situá-
cie v cestnej premávke zo strany všetkých vo-
dičov sa dá predísť mnohým tragédiám.

Je lepšie stratiť v živote sekundu ako v se-
kunde život.

Peter  Benko - riaditeľ OR PZ v Poprade

Leto plné slnečných lúčov a oddychu sa 
pomaly končí. Od septembra sa absolven-
ti stredných, ale aj vysokých škôl začínajú 
začleňovať do bežného života dospelého 
človeka. Ak sa medzi tým nezamestnali, 
majú možnosť využiť služby úradu práce. 
Na čo sa treba pripraviť?

Podľa ústredia práce, sociálnych vecí a ro-
diny je evidencia na úrade práce dobrovoľ-
ná. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba 
je však každý povinný sám si hradiť zdra-
votné poistenie. „Rodič absolventa strednej 
školy má nárok na prídavky na dieťa až do 
ukončenia školských prázdnin, ale iba za 
predpokladu, že absolvent si nepodal žiadosť 
o  zaradenie do evidencie uchádzačov o  za-
mestnanie,“ uviedla hovorkyňa ÚPSVR SR 
Veronika Černá.

Absolvent spolu so žiadosťou o zaradenie 
do evidencie predkladá platný OP, kópiu 
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdela-
ní, potvrdenie o dobe štúdia vydané školou, 

vyhlásenie o podaní, či nepodaní prihlášky 
na vysokoškolské štúdium. „V júni 2015 sme 
evidovali v Poprade celkom 462 absolventov 
stredných (162) a vysokých škôl (300). Z toho 
evidujeme 128 absolventov, ktorí sa v  júni 
zaradili do evidencie a  vyradených bolo 53 
absolventov, či už z dôvodu umiestnenia na 
trh práce alebo nespolupráce. Údaje o  tom, 
koľko absolventov SŠ sa zaeviduje na úrad 
práce v septembri, budú k dispozícii až kon-
com októbra,“ spresnila V. Černá.

ÚPSVR poskytuje uchádzačovi o zamest-
nanie informácie o  voľných pracovných 
miestach a  možnostiach ich vyhľadávania, 
informačno-poradenské služby, odborné 
poradenské služby, ale aj nástroje aktívnych 
opatrení na trhu práce. „V tomto roku vznikli 
na každom úrade oddelenia služieb pre obča-
na, ktorých náplňou je okrem iného aj posky-
tovanie adresného poradenstva v oblasti slu-
žieb zamestnanosti,“ informovala V. Černá. 
Takéto pracovisko nechýba ani v  Poprade. 

„Bolo vytvorené od 1. marca 2015. Poskytu-
jeme základné informácie o službách zamest-
nanosti, o pomoci v hmotnej núdzi a štátnych 
sociálnych dávkach. Znamená to, že klient 
vybaví všetko na jednom mieste,“ dodala In-
grid Cudzišová z kancelárie riaditeľa ÚPSVR 
v Poprade.

Absolventi sa môžu zaevidovať na úrade 
práce najneskôr do 9. septembra 2015. Čo 
v prípade, ak to nestihnú? „Absolvent strednej 
školy, ktorý si nepodá žiadosť o zaradenie do 
evidencie v zákonom stanovenej lehote, je po-
važovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu, 
z čoho jej vyplýva zákonná povinnosť hradiť si 
povinné zdravotné poistenie respektíve doplatiť 
si alikvotnú časť. Občan sa musí vo svojej ZP 
prihlásiť ako samoplatiteľ a za september 2015 
už má povinnosť sám platiť preddavky na po-
istné na zdravotné poistenie. Minimálny pred-
davok na poistné na zdravotné poistenie v roku 
2015 je pre samoplatiteľa mesačne 57,68 eur,“ 
vysvetlila I. Cudzišová.  (mav)

V Tatrách spočítavali 11. au-
gusta turistov. Výsledky sú už 
známe. V deň spočítania, sa 
na značkovaných turistických 
chodníkoch vo vysokohorskom 
prostredí Tatranského národ-
ného parku pohybovalo 19 580 
turistov. Najpočetnejšou skupi-
nou boli Slováci, Česi a Poliaci, 
nechýbali však ani Nemci, An-
gličania, Španieli a Maďari. Do 
predtlačených riadkov hárkov 
papiera ich počet a  národnosť 
zaznamenávali pracovníci Štát-
nych lesov TANAPu a  dobro-
voľníci z radov študentov. 

Tradične najviac turistov sa do 
vysokohorského prostredia do-
stalo lanovkou. Služby pozemnej 
lanovky na Hrebienok využilo 
2 550 turistov, pešo k vrcholovej 
stanici vyšlo 660 turistov. La-
novka na Skalnaté pleso vyviezla 
2 635 turistov, pešo namáhavý 

výstup zvládlo 136 turistov. Se-
dačku na Solisko obsadilo spolu 
1 290 turistov, pešo sa výstup od-
hodlalo zvládnuť len 96 turistov. 
Na vrchole Rysov sa z oboch strán 
štátnej hranice zišlo 714 turistov, 
307 prišlo od Morského oka, 407 
od Popradského plesa. Na vrchole 
Kriváňa bolo 282 turistov.

Turistami zaplnená bola v ten-
to deň aj Roháčska dolina na 
Zverovke, kde si krásy tatranskej 
prírody prišlo vychutnať 1  179 
turistov. Obľúbeným cieľom tu-
ristov je aj Tichá dolina na Orave, 
kde prišlo 845 turistov. Tradične 
najmenej navštevovanou je Ti-
chá dolina na Podbanskom, kde 
napočítali len 43 turistov. Do lip-
tovských dolín prišlo len približ-
ne päťsto turistov, pričom naj-
viac, až 253 ich prešlo Žiarskou 
dolinou. Po turistickom chod-
níku v  Prielome Dunajca v  Pie-

ninskom národnom parku prešlo 
v  deň spočítania 4  022 turistov, 
z  toho 3  063 na bicykli, zvyšok 
pešo. V  Pieninách sú najpočet-
nejšou skupinou turisti z Poľska.

Štátne lesy TANAPu evidujú 
návštevnosť v TANAPu od roku 
1972. Dôvodom každoročného 
spočítavania turistov vo vysoko-
horskom prostredí je zisťovanie 
nielen zmien v počtoch návštev-
nosti, ale aj v zaťaženosti jednot-
livých lokalít. Takto získané údaje 
využíva správca turistickej siete 
v  TANAPe pri plánovaní údržby 
turistickej a informačnej siete a 
na zlepšenie služieb, ktoré Štátne 
lesy TANAPu v tomto chránenom 
území turistom poskytujú. 

Hoci početnosť turistov vo 
vysokohorskom prostredí pod-
mieňuje počasie, doteraz najviac, 
až 26  520 turistov, napočítali v 
roku 1980.  (lbu)

Väčšina turistov sa vyvezie lanovkou
Na cestách Prešovského kraja 

policajti vykonali v  stredu 26. 
augusta dopravnú akciu zame-
ranú na dodržiavanie ustanove-
ných alebo obmedzených rých-
lostí jazdy vozidiel, dynamiku 
jazdy vozidiel v cestnej premáv-
ke a dodržiavanie ustanovení 
pravidiel cestnej premávky jej 
nemotorovými účastníkmi.

V čase od 12. do 16. hodiny po-
licajti zistili celkovo 268 priestup-
kov, z ktorých 242 vyriešili bloko-
vou pokutou, 25 napomenutím a 1 
priestupok oznámili na príslušný 
dopravný inšpektorát. Požitie al-
koholu bolo zistené u jedného vo-
diča nemotorového vozidla. Zadr-
žaných bolo celkovo 9 vodičských 
preukazov a to za insolventnosť. 
Zadržaných bolo 5 osvedčení 
o evidencii vozidla a dve tabuľky 
s evidenčným číslom.  (krp)
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Naplnila svoje poslanie

Napísali ste nám

Každý deň, každý rok, každé 
storočie, ktoré sme prežili, patrí 
do našej histórie. Tieto udalos-
ti sa zapisujú do kroník, kníh, 
vzácnych listín. Dnešná doba 
ponúka viac možností pros-
tredníctvom internetu. Osobne 
som však zvolil moje skúsenosti 
zaznamenať pre obyvateľov 
Popradu, prostredníctvom no-
vín Poprad.

Mojou záľubou je spoznávanie 
živej a  neživej prírody. Pri po-
tulkách po Kvetnici som objavil 
množstvo vzácnych minerálov, 
ktoré patria medzi drahé kame-
ne. Čo je vlastne drahý kameň? 
Je to minerál, ktorý sa vyznačuje 
mimoriadnou krásou, vzácnos-
ťou výskytu a mimoriadnymi fy-
zikálnymi vlastnosťami.

Ľudstvo odjakživa používalo 
tieto kamene na svoje ozdobo-
vanie, ale aj ozdobovanie domov, 
kostolov, hradov. Sú symbolom 
bohatstva, moci, zvrchovanosti, 
aj chudoby. Môžeme ich obdivo-
vať od amatérskeho zberateľa, až 
po obyčajného nadšenca. Niekto-
rým kameňom sa pripisujú lieči-
teľské schopnosti a  zaradzujú sa 
do znamení horoskopu.

Všetky drahé kamene sú vras-
tené do materskej horniny, sú 
neopracované, surové. Mnohé 
prírodné kryštály sú atraktívne aj 
keď sa vystavia v neopracovanom 
stave. Pri brúsení a leštení sa ich 
krása zvýrazňuje a  tak sa stanú 
súčasťou šperku alebo ozdoby. 
Vyznačujú sa fyzikálnymi vlast-
nosťami, ako tvrdosť, hmotnosť, 

hustota, lom, lesk, priehľadnosť.
Medzi drahé kamene Popradu 

patrí pyrit mosadznožltej farby, 
ktorý sa dá nájsť ešte v  malom 
lome v  hornej etáži severový-
chodne. Vzácne aj v spodnej etáži 
veľkého lomu.

Marmarošský diamant - kre-
meň sa dal nájsť v malom lome. 
V súčasnosti tieto kryštály nie je 
možné nájsť, pretože celý lom je 
zaplavený vodou.

Medzi najkrajšie drahé kamene 
Slovenska patrí achát (chalcedón), 
ktorý sa v Kvetnici vyskytuje v du-
tinách melafýrov v  malom aj veľ-
kom lome. Veľkosť mandle achátov 
je od 0,5 do 40 cm. Menšie acháty 
sú farebne výrazné a krásne. Väčšie 
sú tvorené prevažne až 90 % kre-
meňom alebo kalcitom a iba 10 % 
červeným chalcedónom.

Jaspis (chalcedón) sa dá nájsť 

prevažne pod Zámčiskom na les-
ných cestách. Zelený jaspis som 
našiel na okraji veľkého lomu 
v strednej časti.

Karneol (chalcedón) je prie-
svitná, červeno-oranžová odroda 
chalcedónu. Celú mandľu kar-

neolu je v  Kvetnici možné nájsť 
mimoriadne a výnimočne už iba 
vo veľkom lome. V malom lome 
sa dá nájsť iba podradnej kvality.

Kalcit je veľmi mäkký a  brúsi 
sa iba pre zberateľov. V Kvetnici 
sa kalcit dá nájsť v dutinách me-
lafýrov, v ktorých je ich výplňou 
o veľkosti do 0,5 cm a to vzácne 
v malom lome. Vo veľkom lome 
v hornej a tretej etáži.

Epidot sa vyznačuje vysokou 
hustotou a  zreteľnou štiepateľ-
nosťou. Brúsi sa a  tromluje ako 
drahý kameň. V  Kvetnici sa dá 
nájsť hlavne vo veľkom lome 

s hrúbkou žíl aj 30 cm.
Malachit v  Kvetnici vytvára 

prevažne iba nepriehľadné masy, 
ktorých farbu tvorí prímes medi. 
Malachit je tmavozelenej farby, 
podľa ktorej ho nájdete v malom 
lome na južnej strane v  hornej 
etáži smerom k  Striebornému 
kopcu.

Azurit sa v Kvetnici vyskytuje 
spolu s malachitom. Spoznáte ho 
podľa výraznej azúrovomodrej 
farby. V  minulosti sa v  Kvetnici 
spolu s malachitom a chalkopyri-
tom ťažil banským spôsobom od 
roku 1308 až do 18. storočia.

Striebronosný tetraedrit je 
možné nájsť v  oblasti malého 
lomu, avšak jeho kryštály sú iba 
mikroskopickej veľkosti, pričom 
pri jeho hľadaní je potrebná ob-
rovská dávka trpezlivosti.

Zlato v Kvetnici nehľadajte, i keď 
sa v  starých spisoch evanjelický 
farár Samuel Augustini ab Hortis 
zmienil, že v roku 1774 akýsi malý 
chlapec našiel v  lesoch Zámčiska 
klbko zlatého drôtu o  hmotnosti 
224 gramov. Vyskytuje sa mikro-
skopicky vo veľmi malom množ-
stve v chalkopyrite, ale keď zdvih-
nete oči a poriadne sa zadívate na 
okolitú krajinu Kvetnice, zistíte, že 
viac než zlato je krásna zelená far-
ba ihličnanov, zvuk zurčiacich po-
tokov, chuť malín a lesných plodov. 
To stačí na to, aby bol človek šťast-
ný, duševne vyrovnaný a  vďačný 
stvoriteľovi za každé nadýchnutie 
čerstvého vzduchu v čarovne krás-
nej Kvetnici.

Slavomír Kyseľa

Drahokamy Popradu

Nečakane, iba vo veku 65 rokov, navždy 
opustila rady Popradčanov MUDr. Estera 
Bohunická. Minulý piatok sa s ňou napo-
sledy rozlúčila rodina, priatelia, známi... 
Mnohí ju poznali ako lekárku, ktorá svoju 
profesiu vykonávala štyridsať rokov a ne-
bolo to ľahké poslanie. Zvolila si chirurgiu, 
ktorej zostala verná až do svojich posled-
ných dní. 

V smútočnom prejave sa so zosnulou za 
rodinu rozlúčil jej brat Bohuš Bohunický. Za-
spomínal na dôležité udalosti v jej živote – na 
obdobie, kedy sa rozhodla stať sa lekárkou, 
lebo odmalička ju priťahovala anatómia, na jej 
lásku k prírode, ktorú si uchovala do konca, 
na jej horolezecké výkony, vodáctvo, esperan-
tistické sústredenia, kedy sa na jednom z nich 
zoznámila so svojím neskorším manželom. 
Turistika, hubárčenie a fotografovanie boli zá-
ľuby, ktoré ju sprevádzali do poslednej chvíle. 
Brat povedal: „V roku 1975 sa rozhodla odísť do 
takmer novej nemocnice do Popradu, kde na-
stúpila na ARO, neskôr, keď si robila atestáciu, 
prijala ponuku od primára MUDr. Režuchu a 
nastúpila na chirurgiu.“ Pôvodom Bratislav-

čanka, ktorá mohla 
zostať pracovať v 
hlavnom meste, sa 
tak natrvalo usadi-
la v blízkosti Tatier, 
ktoré mala veľmi 
rada. Pomáhala nie-
len svojím pacien-
tom, ale za život jej 
vďačí aj topiaci sa 
vo Vrbove, ktorého 
zachránila a tiež dve malé deti z hromadnej 
havárie medzi Spišským Štiavnikom a Hôrkou 
pred dvadsiatimi rokmi, za čo bola ocenená ti-
tulom Žena roka vtedajším prezidentom. Brat 
vyzdvihol, že sa nikdy nevzdávala a napriek ži-
votným skúškam nestratila zmysel pre humor. 
Syn s nevestou ju vlani potešili malým vnúči-
kom, z ktorého čerpala radosť a silu.

Život MUDr. Estery Bohunickej pretrhli ná-
hle zdravotné problémy.  Zostane zachovaná 
v spomienkach mnohých vďačných pacientov 
a ľudí, ktorým pomohla ako poslankyňa či 
priateľka. Vo verejnom živote sa viac angažo-
vala po roku 1989, bola zakladajúcou členkou 

Strany zelených na Slovensku, do tohto voleb-
ného obdobia kandidovala za KDH, OľaNO, 
SDKÚ-DS a SaS. Primátor Popradu Jozef 
Švagerko v príhovore povedal: „Dokázala sa 
pre ľudí obetovať nielen profesijne ako lekárka, 
ale jej srdce a duša mali veľký rozmer pre veci 
verejné, v ktorých obhajovala a presadzovala 
dobro, spravodlivosť a pravdu. Príkladne ich 
uplatňovala vo svojom osobnom živote, na 
pracovisku i ako zástupca obyvateľov mesta 
Poprad, ktorí jej dali plnú dôveru a 5-krát svoj 
hlas. Bola poslankyňou od roku 1998 až dote-
raz.“ V posledných slovách rozlúčky vyslovil 
za všetkých úprimné ďakujem.  (mar)
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poVeDali SláVni

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Každý človek si tvorí svoju vlastnú veľkosť. Trpaslíci ostávajú trpaslík-
mi, i keď sedia na Alpách.       A. Kotzebue

V stredu 2. septembra 2015
o 11. hod. vo Veľkej s

V piatok 28. augusta 2015
vo Veľkej s

V pondelok 31. augusta 2015
vo Veľkej s

V pondelok 31. augusta 2015
vo Veľkej s Veľkej so

V pondelok 31. augusta 2015
vo Veľkej s

V pondelok 31. augusta 2015
v Novom Smokovci so

Mgr. Katarínou Mandákovou,
62-ročnou

Antóniou Dzifčákovou,
86-ročnou

Helenou Košovou,
85-ročnou

Štefanom Vlasatým,
60-ročným

Emíliou Ďumbalovou,
94-ročnou

Štefanom Hetešom,
78-ročným

BlaHoŽeláme K meninám
Dnes 2. septembra má meniny Linda, zajtra 3. septembra Belo, v pia-
tok 4. septembra Rozália, v sobotu 5. septembra Regína, v nedeľu 6. 
septembra Alica, v pondelok 7. septembra Marianna a v utorok 8. sep-
tembra Miriama.

HoroSKop oD StreDY Do StreDY
Svojou zna-
losťou veci si 

získate priazeň nadriadených, čo sa 
odzrkadlí na finančnom ohodnotení.

Konečne sa 
vám splní nie-

čo, po čom ste veľmi dlho túžili. Pri-
nesie vám to veľkú úľavu.

Striehnu na 
vás samé ľú-

bostné vzťahy. Nezadaní to majú 
ľahké, ale zadaní, by sa radšej nemali 
do flirtov púšťať.

Krásny týž-
deň prežijete v 

kruhu rodiny a priateľov. Dostanete 
aj nejakú výbornú správu, týkajúcu 
sa peňazí.

Držte svoje váš-
ne na uzde, lebo 

si môžete vážne poškodiť svoju povesť.

Zmeny, ku 
ktorým dôjde 

v tomto týždni, budú pre vás priazni-
vé. Na obzore nie sú žiadne starosti.

N e s ť a ž u j t e 
sa na životné 

okolnosti, ktoré vás trápia. Zistili by 
ste, že iní sú na tom oveľa horšie.

Risk bude vo 
vašom prípade 

zisk. Môžete sa pustiť do nejakého 
plánu, ktorý vám prinesie osoh.

Dni budú le-
tieť neuveriteľ-

ným tempom. Budete musieť stano-
viť svoje priority.

Pre nepozor-
nosť a roztrži-

tosť vám môžu hroziť drobné neho-
dy. Buďte viac sústredenejší, tak sa 
im vyhnete.

Okolo vás je 
až nezvyčajný 

pokoj, čo vašej nezávislej povahe ne-
vyhovuje. Čoskoro sa to však zmení.

Stres a nervo-
zitu si kom-

penzujte v prírode alebo pri svojich 
koníčkoch. Vyhnúť sa im nemôžete.

poHotoVoSť V leKárňacH
Dnes 2. septembra - Dr. Max - 

OC Max, vo štvrtok 3. septembra 
- Altea, v piatok 4. septembra 
- Dr. Max - Monaco, v sobotu 
5. septembra - Aduscentrum, 
v nedeľu 6. septembra - Adus, 
v  pondelok 7. septembra - Limba 
a v utorok 8. septembra - Lekáreň 
Nemocnice Poprad.

Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1, 
Altea: Nám. sv. Egídia 25, Dr. Max - 

Monaco: Francisciho 22, Aduscen-
trum: Nám. sv. Egídia 22/49, Adus: 

Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, 
Limba: Podtatranská 2501, č. 
t. 772 26 57, Lekáreň Nemoc-
nice Poprad: Banícka 28.

Lekárne s  pohotovostnou služ-
bou sú otvorené od pondelka 
do piatka od 18. do 22. hod., 
počas sobôt, nedieľ a  sviatkov 
od 8. do 22. hod.naVŽDY Sa roZlÚčime

manŽelStVo uZaVreli
25. júla 2015 - Anna Rajníková a  Ing. Lukáš Marčišák, 8. augusta 
2015 - Tatiana Mačáková a Matúš Želonka, Bc. Dominika Budzáko-
vá a Mgr. Vladimír Janeček, Paulína Lopuchová a Viktor Lopuch, 12. 
augusta 2015 - Ing. Edita Modlová a Igor Jalovičiar, 14. augusta 2015 
- Gabriela Olšavská a Jakub Grexa, Katarína Cinová a Zdenko Cina, 
15. augusta 2015 - Lucia Tokarčíková a Miroslav Kubov, Ing. Lenka 
Marhefková a Ing. Šimon Stupák.

POPRADSKÉ  KULTÚRNE  LETO  2015
NÁMESTIE SV. EGÍDIA

Štvrtok 3. september o 20.30 hod.
FILMY NA PLÁTNE
V OKU BÚRKY (USA, 90. min.)
Mesto Silverton počas jediného dňa 
zničia nečakané útoky tornáda. Film 
divákov priamo vtiahne do oka búrky 
a budú môcť pozorovať matku prírodu 
priamo pri jej extrémnom vyčíňaní. 

Piatok 4. september o 16. hod.
ZÁVER POPRADSKÉHO
KULTÚRNEHO LETA 2015
VARGOVČAN/ MLOCI/
ŠTVORKA
Pri ukončení festivalu PKL 2015 sa 
rozoznejú ľubozvučné tóny ľudových 
nástrojov sprevádzané spevmi a tan-
cami v podaní FS Vargovčan i hovore-
ným slovom Jožka Jožku. Vystúpi tiež 
humorno-zábavná skupina Mloci z 
Prešova a revivalová hudobná skupina 
Štvorka z Popradu. 

LETO SA EŠTE NEKONČÍ...

Sobota 5. september o 10. hod.
ROZPRÁVKOVÝ VLAK
Divadlo na doske

Nedeľa 6. september o 15. hod.
DUŠAN GRÚŇ
Dušan Grúň zaspieva svoje najväčšie 
hity - ako skladby Butterfly, Nalej mi 
vína Malvína, Elena, Plavovláska, Sta-
rý rodný dom, Hrmí a iné.

Pondelok 7. september o 17. hod./
divadelná sála Domu kultúry
v Poprade
POPOLUŠKA
Rockový tanečný muzikál spracovaný 
na motívy známej rozprávky. Charita-
tívny projekt občianskeho združenia 
Popoluška.
Vstupné: 2 €/ predpredaj vstupeniek v 
MIK 052/161 86.

Nočný život v Tatranskej galérii pomaly naberá na obrátkach. 
Po prvej tancovačke v  štýle 80. rokov sa minulý piatok žúr 
zopakoval, tentoraz doplnený o  roky deväťdesiate. Hlavnou 
témou boli ženy v  hudbe a  priestory galérie opäť zaplavilo 
množstvo tancachtivých návštevníkov, ktorí si na takúto zába-
vu v exkluzívnych priestoroch starej elektrárne začínajú zvy-
kať. Ďalšiu príležitosť na nezvyčajnú zábavu budú mať už 25. 
septembra.           FOTO - Marek Vaščura
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Jubilantom zaželali jeseň života v láske a harmónii
V obradnej sieni mesta Poprad sa mi-

nulú sobotu uskutočnilo prijatie obča-
nov nášho mesta, ktorí si pripomenuli 
okrúhle životné výročia v auguste toh-
to roku.

Viceprimátor Pavol Gašper osláven-
com poďakoval za prácu, ktorú urobili 
pre Poprad a zanechali tak nezmazateľnú 
stopu v rozvoji mesta. Povedal: „Váš život 
môžete vidieť ako bohatý a pestrý obraz, v 
ktorom boli starosti aj radosti. Nech jeseň 

vášho života naďalej prekvitá.“ Za jubi-
lantov poďakovala Eva Tobáková, ktorá s 
dojatím vyjadrila uznanie za krásne pri-
jatie i vďačnosť za doterajší život prežitý 
v meste Poprad.

Na slávnosti zablahoželali k 85. narode-
ninám Oľge Bogárovej, Anne Borošovej, 
Márii Gemzovej, Kataríne Tužákovej a 
Jozefovi Borzikovi, k 80-ke Helene Han-
zelyovej, Eve Tobákovej (foto je z prijatia 
týchto 85 a 80-ročných oslávencov), La-

dislavovi Pitoňákovi a Martinovi Vladi-
kovi. 75 rokov oslávili Erika Eperjessyo-
vá, Edita Krkošková, Mária Miháliková, 
Alžbeta Nováková, Ružena Polková, Justí-
na Reščáková, Emília Urdzíková, Štefan 
Baran, Michal Cvajniga, Vendelín Ha-
barka, Ivan Spišiak a Michal Vilman, 70 
rokov si pripomenuli Eva Čurná, Mária 
Janošková, Mária Markechová, Vladi-
mír Dvorský, Peter Legnavský a Zde-
nek Šoltés.   (mar)

inZercia
• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám nové klietky na 
chov prepelíc, činčíl, zaja-
cov a  kuriatok, pasce na líšky 
a kuny, liahne na vajíčka a od-
chovne. Inf.: č. t. 0907 181 800, 

www.123nakup.eu  45/15-P• Predám pozemok 599 m2 
v Štrbe, cena 34 700 €. Inf.: č. t. 
0907 061 667.  46/15-P• Predám klavír zn. Au-
gust Forster, 2-pedálový, tma-
vé drevo, udržiavaný, nala-
dený, cena 1  000 €. Inf.: č. t. 
0902 426 443.  47/15-P• Predám vstavanú skriňu, far-
ba čerešňa, dĺžka 3,10 m, šírka 67 

cm, 3-dverová. Dohoda istá. Inf.: 
č. t. 0902 724 220.  48/15-P• Kúpim byt v  Poprade s  bal-
kónom a  výhľadom na Tatry. 
Inf.: č. t. 0944 287 670. 15/15-K• Hľadám stolára na opravu 
drevenej záhradnej chatky. Inf.: 
č. t. 0907 418 226.  85/15-R• Dám do prenájmu 2-izb. 
byt s  balkónom po rekon-
štrukcii, okná sú nové, plasto-

vé, v  celom byte sú plávajúce 
podlahy, voľný od októbra. 
Cena 320 €/mesiac. Inf.: č. t. 
052/772 82 70.  86/15-R

• OCHUTNÁVKA SLOVEN-
SKÝCH OVOCNÝCH ŠTIAV 
sa uskutoční v Obchodíku zdra-
via, Široká ul., Poprad - Veľká 
vo štvrtok 3. septembra od 10. 
do 16. hod.  84/15-R

Počas víkendu sa v  Aréne 
Poprad uskutoční medziná-
rodný basketbalový turnaj 
žien o  Pohár BAM Poprad za 
účasti štyroch tímov zo Slo-
venska, Česka a Maďarska.

Slovensko budú zastupovať 
domáce dievčatá z BAM Poprad 
a Slovan Bratislava. Z Maďarska 
pricestuje tím MKB Eurolea-
sing Vasas Budapešť a  z  Čiech 
družstvo BLK Slavia Praha. 
Hrať sa bude systémom každý 
s každým.

Program: v  piatok 4. sep-
tembra o  16. hod. Budapešť - 
Slovan a  o  18.30 hod. BAMP 
- Slavia. V sobotu 5. septembra 
o  15. hod. Budapešť - Slavia 
a o 17.30 hod. BAMP - Slovan. 
V  nedeľu 6. septembra o  9.30 
hod. Slovan - Slavia a o 12. hod. 
BAMP - Budapešť.  (ppv)

O Pohár
BAM PopradÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Poprad upozorňuje klientov, ktorým sa vyplá-
ca štátna sociálna dávka - prídavok na dieťa 
na nezaopatrené deti, ktoré ukončili plnenie 
povinnej školskej dochádzky (deti, ktoré do-
vŕšili 16 rokov veku do 31. 8. 2015) najdlhšie 
do 25 rokov veku dieťaťa, aby doručili ÚPSVR 
Poprad potvrdenie o návšteve školy na školský 
rok 2015/2016 v  termíne  do konca mesiaca 
september 2015.

Za nezaopatrené dieťa sa v zmysle zákona o prí-
davku na dieťa č. 600/2003 Z.z. o prídavku na die-
ťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpi-
sov považuje aj dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje 
na povolanie štúdiom.

Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie 

v zmysle zákona o prídavku na dieťa sa považuje 
štúdium, ktoré
a) sa organizuje na strednej škole dennou formou,
b) sa uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie  sa za-
čína  v  prípade strednej školy najskôr od začiat-
ku školského roka prvého ročníka a v  prípade 
vysokej školy odo dňa zápisu na vysokoškolské 
štúdium prvého stupňa alebo druhého stupňa a 
trvá do skončenia štúdia. Ak sa spojí prvý a druhý 
stupeň vysokoškolského štúdia, sústavná príprava 
sa začína dňom zápisu na takéto vysokoškolské 
štúdium. Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium 
uskutoční pred začiatkom akademického roka, 
v ktorom sa má začať štúdium, sústavná prípra-
va dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým 
dňom akademického roka.   (upsvr)

Potvrdenie na vyplatenie prídavku

Cenník  inzercie  v  novinách  Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, 
¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opa-
kovaniach 15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej 
podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a 
predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.
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Popradskí plavci v príprave

O pohár primátora mesta

S bojovým pokrikom „Aroo“ 
dorazia 5. a 6. septembra do 
Tatranskej Lomnice Sparťania, 
ktorí siahnu až na dno svojich 
síl, aby  zdolali najťažší pre-
kážkový beh na svete. Sobotný 
Spartan Sprint a nedeľný Spar-
tan Beast spojený s Majstrov-
stvami Európy 2015 majú vo 
vysokotatranskom teréne pre-
miéru.

Takmer 4 tisíc účastníkov 
z viac ako 20 krajín sveta pred-
vedie svoju oceľovú vôľu pri ab-
solvovaní mimoriadne ťažkých 
tratí a  prírodných prekážok 
z  vody, blata, ohňa a  i. Cieľ si 
užijú len pripravení. „Tatran-
ská Lomnica bude dejiskom 
Majstrovstiev Európy, Slovensko 
je tak druhou krajinou po Špa-
nielsku, kde sa budú konať tieto 
atraktívne a  prestížne preteky. 
Medzi štandardné disciplíny 
patria už tradične plazenie sa 
pod ostnatým drôtom, šplh na 
lane, hod oštepom, prekoná-
vanie traverznej steny a  samo-
zrejme aj úplne nové prekážky,“ 
uviedol Miroslav Jantek z orga-
nizačného tímu Sparatan Race.

Na preteky je prihlásený aj 
najúspešnejší európsky Spartan 
Racer Peter Žiška - celosveto-
vo uznávaný atlét a  zakladateľ 
školy bežeckého lyžovania na 
Štrbskom Plese. Rodák z  Hýb 
je od roku 2013 najúspešnejším 
účastníkom stredoeurópskej 
série Spartan Race, minulý rok 
skončil 13. na majstrovstvách 
sveta.  „V sobotu sa chcem roz-
behnúť, pozrieť si prekážky 
a  v  nedeľu pôjdem do pretekov 
naplno. Moja príprava smeruje 
k MS v Spartan Race 4. októbra 
v Kalifornii. Keby sa dalo, chcel 
by som obhájiť minuloročný ti-
tul z Barcelony,“ povedal.

Obrovským fanúšikom ex-
trémnych pretekov je aj lyžiar 
Adam Žampa, ktorý všetkým 
nerozhodným odporúča: „Všet-
ci, čo váhajú nech nad tým ani 
nerozmýšľajú a hneď sa prihlá-
sia. Zistia, aké sú osobnosti, a že 
sa budú musieť mnohokrát za-
prieť. Keď to zvládnu, budú na 
seba hrdí.“

Okrem dospelých kategórií 
muži/ženy sú vytvorené aj det-
ské kategórie od 4 do 14 rokov. 
Počas oboch dní je pripravený 
sprievodný program vo festi-
valovej aréne s  mini súťažami 
v  rôznych silových a  rýchlost-
ných disciplínach.  (zuf)

Sparťania
v Tatrách Klub plávania AquaCity 

Poprad rozbehol prípravu na 
zimnú časť sezóny na prelome 
letných mesiacov. Vrcholom 
býva už tradične intenzívne 
kondičné sústredenie v  Aqua-
City Poprad, ktorého sa minulý 
týždeň zúčastnilo 62 plavcov.

„Program prispôsobujeme podľa 
výkonnosti detí. Ráno sme plávali 
vo vonkajších bazénoch v  rámci 
technických cvičení, potom sme 
mali atletiku, gymnastiku, strečing, 
či posilňovne. Po relaxácii a obede 
nasledoval tvrdší tréning vo vnú-
tornom bazéne. Okrem toho nechý-
bali cyklistické a vysokohorské túry. 
Celé sústredenie ukončil minitriat-
lon,“ uviedla vedúca kempu Silvia 
Závatská.

Letná časť sezóny dopadla pre 
KP AquaCity Poprad dobre a na 
dosiahnuté výsledky chcú po-
pradskí plavci nadviazať v  zime. 
„Naše ciele na zimnú sezónu vy-
chádzajú z  cieľov, ktoré sme si 
stanovili na celý rok 2015. Päť 
plavcov z klubu je zaradených do 
útvaru talentovanej mládeže a tri 
plavkyne si svojimi výkonmi zís-
kali umiestnenie v  juniorskej re-
prezentácii,“ povedal manažér KP 
AquaCity Poprad Martin Králik.

Už tradične predvádzala naj-
lepšie výkony Tatiana Potocká, 
ktorá je vo svojej vekovej kategó-
rii aktuálne trojnásobnou maj-
sterkou SR pre rok 2015. Celkovo 

sedem popradských 
plavcov vybojovalo 
na národných maj-
strovstvách v letnej 
časti 17 medailí. „Pri-
pravujem sa na zimné 
MSR a  uvidím, na 
ktoré väčšie preteky sa 
ešte dostanem. Chce-
la by som sa zlepšiť v  disciplíne 
100 metrov polohové preteky, kde 
držím vlastný slovenský rekord,“ 
prezradila T. Potocká, ktorá sa ne-
dávno zúčastnila aj Európskych 
hier mládeže v  Tbilisi. „Dostala 
som sa do slovenskej plaveckej re-
prezentácie v  útvare talentovanej 
mládeže. Na MSR som sa stala 
vicemajsterkou Slovenska a mám 
aj bronzovú a striebornú medailu. 
Cez prázdniny som sa zúčastnila 
európskeho šampionátu v Berlíne. 
Vyhrala som tam tri zlaté a  šty-
ri strieborné medaily. Hlavným 

mojím cieľom do novej sezóny je 
zaplávať limit pre reprezentáciu. 
Chcela by som sa tiež kvalifikovať 
na nejaké medzinárodné prete-
ky,“ dodala jej plavecká kolegyňa 
Barbora Cehlárová. „V decembri 
nás čakajú majstrovstvá Európy 
v  krátkom bazéne, kde chceme 
kvalifikovať aj našich plavcov. 
Ďalším cieľom je udržať dievčatá 
v  reprezentácii a pridať k nim aj 
nejakých chlapcov,“ doplnil tré-
ner KP AquaCity Poprad Miloš 
Božik, ktorý pôsobí aj pri národ-
nej reprezentácii.  (mav)

V sobotu 5. septembra a v nedeľu 6. septembra bude areál te-
nisových kurtov mesta Poprad patriť amatérskemu tenisovému 
turnaju mužov a žien nad 18 rokov O pohár primátora mesta.

Program sa začína registráciou a losovaním v sobotu od 9.30 hod., 
o 10. hodine sa samotný turnaj začne úvodnými dvojhrami. Vyloso-
vaním štvorhier sa o 14. hodine ukončí prvý hrací deň.

V nedeľu bude turnaj pokračovať od 9. hodiny úvodnými štvor-
hrami. Finále dvojhier mužov i žien je naplánované na 11. hodinu, 
od 14. hodiny sú na programe finálové zápasy štvorhier. Účastníci 
sa môžu prihlásiť osobne v areáli, alebo na t. č. 0902 382 019, 0903 
619 232 najneskôr do soboty 5. septembra do 8.30 hod.  (ppp)

Hokejisti HK Poprad ešte pred no-
vou sezónou nevyhrali ani jeden 
prípravný zápas. Nepodarilo sa im 
to ani v  piatok doma proti Marti-
nu. Súperovi podľahli 2:3, keď za 
domácich korigovali výsledok Ľu-
boš Bartečko a  Arne Kroták (na 
foto). Popradčania odohrali v  uto-
rok po uzávierke vydania novín 
Poprad predposledný prípravný 
zápas v Žiline a v piatok 4. septem-
bra nastúpia na generálku doma 
proti tomu istému súperovi o  17. 
hodine.      FOTO - Marek Vaščura

Priestor pre Arénou Poprad 
sa v sobotu 5. septembra na 
pravé poludnie o  12. hodine 
zmení na arénu silákov. Usku-
toční sa tu 5. ročník silovej sú-
ťaže Tatranský silák pod zášti-
tou primátorov mesta Poprad 
a mesta Svit.  (ppp)

Tatranský 
silák
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Druholigisti zaváhali, juniori sú stopercentní

  Z V R P   S  B

1.  L. Mikuláš 4 3 1 0 9:1 1 0

2.  Poprad 4 3 0 1 9:3  9

3.  Zvolen 4 3 0 1 9:4  9

4.  Košice 4 3 0 1 5:3  9

5.  Prešov 4 2 2 0 7:1  8

6.  Bardejov 4 2 1 1 7:7  7

7.  D. Kubín 4 2 0 2 4:5  6

8.  Sp. N. Ves 4 1 1 2 4:6  4

9.  R. Sobota 4 1 0 3 2:8  3

10. Lokomotíva 4 0 1 3 4:8  1

11. Teplička n. V. 4 0 1 3 2:9  1

12. Haniska 4 0 1 3 1:8  1

Tabuľka
DOXXbet ligy Východ

V  sobotu pokračovala fut-
balová DOXXbet liga piatym 
kolom. Popradčania cestovali 
k nováčikovi do Hanisky. Aj na-
priek hernej prevahe sa im ne-
podarilo bodovať. Lepšie sú na 
tom juniori, ktorí v  piatej lige 
uspeli na trávniku Veľkej Lom-
nice a  po štyroch kolách kra-
ľujú podtatranskej súťaži bez 
prehry. Podobne vedú druhú 
ligu vo svojej kategórii aj star-
ší dorastenci do 19 rokov, ktorí 
majú za sebou spoločne s dru-
holigovými mladšími dorasten-
cami do 17 rokov rušný týždeň 
s dohrávkou druhého kola.

„Dobre sme kombinovali, 
nastrelili sme trikrát brvno, 
ale súperovi vyšla jediná akcia, 
ktorou rozhodol zápas. Druhý 
polčas sa hral prakticky na jed-
nu bránu. Škoda, mohli sme 
byť na prvom mieste,“ hodnotil 
sobotňajší zápas proti Hanis-
ke tréner FK Poprad Vladimír 
Lajčák. Popradčania premár-
nili šancu dostať sa po piatom 
kole na čelo ligy. Najbližšie ich 
čaká jeden z  favoritov - Lip-
tovský Mikuláš. „Majú dobre 
organizovanú hru najmä v  de-

fenzíve s  rýchlymi protiútokmi. 
Treba sa na zápas zodpovedne 
pripraviť. Sme odhodlaní po 
zaváhaní v  Haniske zabodovať 
tam,“ dodal V. Lajčák.

Výsledky: 5. kolo DOXXbet 
ligy Východ v sobotu 29. augus-
ta FK Haniska - FK Poprad 1:0 
(1:0). 4. kolo V. ligy Podtatran-
skej v sobotu 29. augusta FK Veľ-
ká Lomnica - FK Poprad B 0:2 
(0:1), góly Popradu: 45. Martin 
Biskup, 83. Marek Danišovský. 
Dohrávka 2. kola II. ligy SD 
U19 Východ v stredu 26. augusta 
FK Humenné - FK Poprad 1:2 

(0:0), góly Popradu: 52. Ľuboš 
Kolesár, 61. Andrej Macko. 6. 
kolo II. ligy SD U19 Východ 
v nedeľu 30. augusta FK Poprad 
- MFK Snina 4:0 (2:0), góly Po-
pradu: 4. a 42. Marek Turlík, 55. 
Marek Danišovský, 71. Dávid 
Weiss. Dohrávka 2. kola II. ligy 
MD U17 Východ v stredu 26. au-
gusta FK Humenné - FK Poprad 
1:1 (1:0), gól Popradu: Jaroslav 
Kušnirák. 6. kolo II. ligy MD 
U17 Východ v nedeľu 30. augus-
ta FK Poprad - MFK Snina 6:0 
(3:0), góly Popradu: 5., 40. a 66. 
Adam Joppa, 57. a 71. Adam Ba-

náš, 32. Dávid Škyrta.
Program: 6. kolo DOXXbet 

ligy Východ v sobotu 5. septem-
bra o  16. hod. MFK Tatran L. 
Mikuláš - FK Poprad, 5. kolo 
V. ligy Podtatranskej v  nedeľu 
6. septembra o  10.30 hod. FK 
Poprad B - ŠK Harichovce, 7. 
kolo II. ligy SD U19 Východ 
v sobotu 5. septembra o 10. hod. 
MFK Slovan Giraltovce - FK 
Poprad, 7. kolo II. ligy MD U17 
v  sobotu 5. septembra o  12.15 
hod. MFK Slovan Giraltovce - 
FK Poprad.  (mav)

Futsalový klub K_CORP Poprad rozbehol prípravu na druhú sú-
ťažnú sezónu. Prvou vážnejšou previerkou bol pre tím mužov i no-
vovzniknutý tím juniorov víkendový turnaj O pohár mesta Poprad.

Juniori dostali šancu ukázať sa potom, čo sa z  turnaja na poslednú 
chvíľu odhlásil český Baník Ostrava. „Juniorský tím bude hrať premié-
rovo najvyššiu slovenskú súťaž, s A-čkom máme tie najvyššie ambície. Tu 
však ešte netušíme, akú súťaž budeme hrať. V hre je stredoslovenská Open 
liga, ale aj východoslovenská druhá liga. Trénovať sme začali pred dvoma 
týždňami. Okrem tohto turnaja máme v pláne odohrať ešte minimálne 
dva prípravné zápasy so špičkovými tímami. Káder ostal prakticky poko-
pe, dopĺňame ho o mladších hráčov. Na trénerskom poste dostal dôveru 
opäť Tomáš Sabo, ktorý priebežne bude viesť aj juniorský tím,“ uviedol 
prezident FC K_CORP Poprad Stanislav Kalakaj.

V treťom ročníku futsalového turnaja O pohár mesta Poprad súperilo 
v sobotu v Aréne Poprad osem tímov rozdelených do dvoch skupín. Bez 
straty bodu postúpili zo skupiny A do semifinále domáci futsalisti, ich 
mladší kolegovia obsadili v tejto skupine tretie miesto. V boji o finále 
porazili Popradčania Makroteam Žilina 2:1 a o pohár súperili s DOXX 
Žilina. Víťazstvom 3:0 si po prvýkrát uchovali domácu trofej.  (mav)

Futsalisti pred sezónou

Minulý piatok sa na pôde mestského úradu konala tlačová kon-
ferencia pri príležitosti vyvrcholenia série bežeckých podujatí 
Tatry Prestige Tour 2015 za účasti primátora mesta Poprad Jo-
zefa Švagerka, primátora mesta Svit Miroslava Škvareka, Juraja 
Sedlačka s OO CR Región Vysoké Tatry - Podhorie a Lucie Du-
bielovej zo ZCR Vysoké Tatry.

Hovorilo sa o záverečnom podujatí série, ktoré sa konalo včera, t. 
j. v utorok 1. septembra v Poprade a vo Svite (po uzávierke vydania 
novín Poprad). V rámci Podtatranského polmaratónu (Poprad - Svit 
- Poprad), Primátorskej desiatky (Poprad - Kvetnica a späť) a Nor-
dic Walkingu (Svit - Poprad) sme spoznali vôbec prvého bežeckého 
kráľa Tatier.

Už v predstihu sa však úplne prvými medailistami tohto podujatia 
stali aspoň symbolicky popradský primátor Jozef Švagerko a primátor 
Svitu Miroslav Škvarek počas piatkovej tlačovej konferencie. Pamätné 
medaily im zavesil na krk Juraj Sedlačko z OO CR Región Vysoké 
Tatry - Podhorie ako vďaku za príkladnú spoluprácu pri budovaní 
tradície tohto významného podujatia.

Viac informácií prinesieme v ďalšom vydaní novín Poprad v stredu 
9. septembra.      (ppv)

Medaily za polmaratón v predstihu
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popraD Najkrajšie farby jesene, 
môžete mať doma na stene,

v týždni od 7.9.2015 do 12.9.2015
ku každému nákupu nad 10 € DARČEK

Pulzar, s.r.o. - 20 rokov na trhu farieb
Veľkoobchod - Teplická č. 4, Poprad, tel. 776 71 27 • Predajňa Limba - Podtatran-
ská ul., Poprad, tel. 772 98 78 • Predajňa Svit - nákupné centrum A1“, tel. 757 329
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Mimoriadne teplý piatkový 
večer spríjemnil minulý týždeň 
ďalší z  koncertov Popradského 
kultúrneho leta 2015. Poprad-
ská kapela E.C.R. - Eric Clap-
ton revival,  hrala najznámejšie 
hity tohto hudobného velikána. 
Vďaka mimoriadne podobné-
mu hlasu speváka a  gitaristu 
Richarda Bureša si mohlo po-
pradské publikum vychutnať 
jedinečné skladby bluesového 
žánru. Vo svojom repertoári 
má tento revival aj piesne B. 
B. Kinga či Jimiho Hendrixa. 
Milan Sivý, hráč na sólo gitare, 
povedal: „Všetci sme v minulos-
ti hrávali v  rôznych hudobných 
skupinách a  stretávali sme sa 
viac-menej náhodne. Pred 4-5 
rokmi sme si povedali, že by bolo 
dobré vrátiť sa k starým koreňom 
a „zabrnkať si“ spolu. Zo začiat-
ku sme sa zameriavali na blue-
sovú tvorbu. Nášmu spevákovi 
skutočne dobre „sedí“ hlas Erica 
Claptona a máme radi jeho pes-
ničky, tak sme si vybrali skladby 
z  jeho repertoáru.“ Do celkovej 
pätice ešte patria Juraj Švedlár 
(basová gitara), Roman Grich, 
ktorý na klávesoch nastúpil po 
Jánovi Ilavskom, a  Vladimír 
Hyben na bicích. 

E.C.R. hráva príležitostne, ale 
dlhoročné muzikantské skú-
senosti dávajú ich hudbe stále 
šmrnc a  cítiť, že hrajú s  rados-
ťou. Veď ako všetci praví mu-
zikanti sú doživotne poznače-
ní hudbou.  (mar)

F A L K E
                                                              www.falke.com 

Ponúkame vám pracovnú príležitosť v medzinárodnej 
spoločnosti Svittex, s.r.o. popredného výrobcu textilného 
tovaru svetových značiek na nasledovných pozíciách:
•	 Majster/ka	

Riadenie zmenovej prevádzky, práca na zmeny. 
Požiadavky: VŠ, 3 roky praxe v oblasti výroby,  
anglický resp. nemecký jazyk na úrovni B2.

•	 Šička	/	Retiazkovačka	
Obsluha šijacieho a retiazkovacieho stroja,  
zmenová prevádzka.

•	 Operátor/ka	žehliaceho	stroja	
Obsluha žehliaceho stroja, zmenová prevádzka.

•	 Balič/ka	
Klasifikácia výrobkov a ich balenie,  
zmenová prevádzka.

•	 Skladník	
Príjem a výdaj tovaru z a do skladu, zmenová prevádzka.

Spoločnosť vám ponúka stabilné a priateľské pracovné 
prostredie v textilnom priemysle.

Svoje životopisy nám zasielajte na adresu:  
hr.slovakia@falke.com alebo poštou  

na Svittex, s.r.o., Mierová 1, 059 21 Svit.  
Doplňujúce informácie vám radi poskytneme  

na telefónnom čísle: 052/426	39	13.

F A L K E
                                                              www.falke.com 
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