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Leto bolo úspešné, návštevnosť v meste mimoriadne stúpla

Vo štvrtok 10. septembra 2015 
o 9. hod. sa v zasadačke Mestské-
ho úradu v Poprade uskutoční 
4. zasadnutie MsZ, ktoré zvolá-
va primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko. Po otvorení zloží sľub 
nový poslanec MsZ po zosnulej 
poslankyni Estere Bohunickej 
- bude ním Miroslav Glevaňák, 
ktorý bol prvým náhradníkom 
vo volebnom obvode č. 2.

Po procedurálnych otázkach 
a kontrole plnenia uznesení sa 
budú poslanci zaoberať návrhmi 
na schválenie prenájmov neby-
tových priestorov, návrhmi na 
uzavretie zmlúv o nájme jedno-
izbových bytov, návrhmi týka-
júcimi sa zmeny, doplnenia či 
zrušenia vecnej náplne výdavkov 

na úseku 
urbanizmu 
a priesto-
rového plá-

novania a zmeny a doplnenie 
vecnej náplne kapitálových vý-
davkov na úseku školstva. MsZ 
medziiným prerokuje aj návrh 
na prenájom nehnuteľnosti - čas-
ti pozemku pre potreby Okres-
ného dopravného inšpektorátu 
OR Policajného zboru v Popra-
de na vykonávanie obhliadok 
motorových vozidiel. Ďalej je 
v programe návrh na zriadenie 
komisie na prípravu súťažných 
podmienok obchodnej verejnej 
súťaže na predaj nehnuteľností 
v katastrálnom území Poprad - 
objektov bývalých kasární na Ul. 
29. augusta v Poprade, návrhy 
prenájmov alebo predajov po-
zemkov, návrh na zrušenie uzne-
senia MsZ a na vysporiadanie 
vlastníckych a užívacích práv k 
poľnohospodárskym pozemkom 
v zriadenej záhradkovej osade 
Srdiečko a ďalšie. Na rokovaní 

zaznie aj informatívna správa k 
zámeru mesta Poprad uzavrieť 
zmluvu o spolupráci so Sloven-
ským futbalovým zväzom a tiež 
o činnosti a aktivitách mesta 
Poprad v občianskom združení 
ProTatry. Poslanci sa budú zao-
berať aj návrhom na vstup mesta 
Poprad do Regionálneho združe-
nia tatranských a podtatranských 
obcí, návrhom na rozšírenie 
predmetu činnosti príspevkovej 
organizácie - Mestskej infor-
mačnej kancelárie v Poprade o  
prevádzkovanie kina Tatran, ve-
rejné premietanie filmov, tvorbu 
propagačných materiálov a kom-
plexnej a stále aktuálnej ponuky 
cestovného ruchu v oblasti svoj-
ho pôsobenia, ako aj o súvisiacu 
vedľajšiu hospodársku činnosť 
príspevkovej organizácie. Ďa-
lej poslanci prerokujú návrh na 
zmenu rozpočtu mesta Poprad 

na rok 2015 a plán zasadnutí 
mestskej rady a mestského za-
stupiteľstva do konca roku 2015. 

Do programu je zaradená i 
informatívna správa o ukončení 
pracovného pomeru doterajšieho 
náčelníka Mestskej polície Poprad, 
informatívna správa o odvolaní 
zástupcu mesta Poprad z funkcie 
štatutárneho orgánu obchodnej 
spoločnosti Pohrebno-cintorín-
ske služby Poprad a návrh na 
schválenie zástupcu mesta do 
tejto funkcie a takisto návrh na 
doplnenie člena do komisie so-
ciálnej, bytovej a zdravotnej a na 
zmenu člena do komisie regionál-
neho rozvoja, cestovného ruchu a 
kultúry. Pred záverom rokovania 
budú interpelácie poslancov.

Zasadanie MsZ je verejné. Pod-
robné informácie sú uverejnené 
na webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk.  (ppm)

Tohtoročné Popradské kultúrne leto sa v piatok skončilo závereč-
ným programom, v ktorom účinkoval folklórny súbor Vargovčan z 
Hanušoviec nad Topľou, skupina Mloci z Prešova a revivalová ka-
pela Štvorka z Popradu (na foto). Záver leta v Poprade sa zaradil 
medzi posledné podujatia PKL, ktorých bolo celkovo 64 s návštev-
nosťou 20 tisíc ľudí, čo je o 5 tisíc viac ako vlani. Avšak celková náv-
števnosť vrátane podujatí, pri ktorých bolo mesto partnerom napr. 
Viva Italia, Made in Slovakia, P15 a ďalšie, prekročila 60 tisíc. 

Leto sa však ešte nekončí, hoci ho už pomaly nahradí jeseň. 
Programy budú pokračovať ešte aj v septembri na námestí, ale v 
druhej polovici sa presunú už do domu kultúry. Medzi najzaujíma-
vejšie bude nesporne patriť 12. septembra 1. poľovnícky deň, či 19. 
a 20. septembra Jojka v meste 2015. 

Primátor Popradu Jozef Švagerko konštatoval: „Letná sezóna v 
našom meste, ale aj v celom našom regióne a na Slovensku, bola 
veľmi dobrá.“ (Pokračovanie na str. 5)
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Stručne Vzťah k technike získajú deti
už v predškolskom veku

Prvý školský deň na Jarnej

•	UNIVERZITA Mateja Bela 
v  Banskej Bystrici v  spolupráci 
s mestom Poprad v akademickom 
roku 2015/2016 otvára ďalší ročník 
Univerzity tretieho veku v Popra-
de. Viac informácií na interneto-
vých stránkach - www.poprad.sk 
alebo www.umb.sk. Termín odo-
vzdania prihlášok je najneskôr do 
15. septembra 2015.

•	PRIMÁTOR Popradu navštívil 
v minulých dňoch poľské mesto 
Lublin, ktoré má záujem nadvia-
zať spoluprácu s naším mestom, 
najmä podnikateľmi z Popradu a 
regiónu. Mali k tomu príležitosť i 
na konferencii Lub Invest. •	SMUTNÉ výročie rómskeho 
holokaustu na Slovensku si pripo-
menieme 15. septembra, kedy boli 
v tento deň v roku 1943 popravení 
fašistami prví slovenskí Rómovia v 
Poprade na Kvetnici.•	MIMORIADNY snem Sveto-
vého združenia bývalých čsl. politic-
kých väzňov (SZČPV) sa uskutoční 
12. septembra v Poprade. V zmysle 
Memoranda o spolupráci so Sloven-
ských zväzom Vojenských táborov 
nútených prác - Pomocno-tech-
nických práporov, ktoré je prvým 
krokom k vytvoreniu spoločnej or-
ganizácie, SZČPV ponúklo funkciu 
predsedu kandidátovi SZ VTNP-
-PTP, ktorým je Imrich Body. •	Z DôVODU plánovaných prác 
na zariadení nízkeho napätia bude 
v  stredu 16. septembra od 7.30 do 
17. hod. prerušená distribúcia elek-
triny na Kopečnej ul. a Slnečnej ul. 
a vo štvrtok 17. septembra od 7.30 
do 17. hod. na Rastislavovej ul. č. d. 
3226/3 a č. d. 3487/20, 22 a 24. •	V  PONDELOK 7. septembra 
bola vo výstavných priestoroch 
Podtatranského osvetového stre-
diska v Spišskej Sobote inštalovaná 
výstava fotografií Fotoklubu Oko 
z partnerského mesta Ústí nad Orli-
cí. Výstava potrvá do konca septem-
bra a záujemcovia si ju môžu pozrieť 
v pracovné dni od 8. do 15. hod. •	V KONKATEDRÁLE Sedem-
bolestnej Panny Márie v  Popra-
de  v  utorok 15. septembra o  10. 
hod. bude slávnostná odpustová 
svätá omša, ktorú bude celebrovať 
Mons. Jozef Jarab.  (ppš)

Nový školský rok vítali aj žiaci v ZŠ s MŠ na 
Jarnej ulici. Do lavíc zasadlo celkovo približne 
650 žiakov, z toho 80 prváčikov. Škola vstupuje 
do nového školského roka s novinkou a  tou je 
špeciálna trieda v piatom ročníku pre deti s po-
ruchami učenia.

„Do tejto triedy nastúpilo osem žiakov nielen 
z našej školy, ale aj z iných popradských škôl. Prijali 
sme špeciálneho pedagóga, ktorý ich bude vzdelá-
vať. Zatiaľ je to malá trieda, ktorá má stmeliť ko-
lektív. Je to holá trieda, ktorú si žiaci sami dotvoria 
po dohode so špeciálnym pedagógom,“ uviedol ria-
diteľ ZŠ s MŠ na Jarnej ulici Ján Košťálik.

Zriaďovateľ vytypoval dve najväčšie školy a pre-
biehala anketa medzi rodičmi. Najviac rodičov 
súhlasilo s  alternatívou v  ZŠ Jarná. „Všetky deti 
prešli psychologickým vyšetrením. Majú problémy 
s  čítaním, písaním, počítaním alebo pravopisom. 
Diagnostikované boli počas prvého stupňa a  vý-
vinové poruchy sa potvrdili. Vytvoril sa základný 
individuálny plán, podľa ktorého učiteľ postupuje. 

Deti dostanú bežné vysvedčenie s doložkou, že boli 
vzdelávané podľa individuálneho vzdelávacieho plá-
nu. V tejto triede sme upustili od druhého cudzieho 
jazyka a  pridali sme techniku, pretože vzdelávacie 
problémy môžu vplývať na motoriku a zručnosť. Aj 
formou rozvíjania zručnosti chceme riešiť problém, 
ktorý tieto deti majú,“ vysvetľoval riaditeľ.  (ppv)

V Spojenej škole na Letnej 
ulici začali nový školský rok s 
novinkou - otvorili Technickú 
škôlku s dvoma triedami po 21 
detí predškolského veku. Zášti-
tu nad škôlkou prevzala Iveta 
Radičová, ktorá slávnostne 
prestrihla pásku v spoločnosti 
primátora mesta Poprad Joze-
fa Švagerka a 1. viceprimátora 
Igora Wzoša. 

Projekt technickej škôlky je pi-
lotný na Slovensku a realizuje sa 
iba v Poprade a Prievidzi. Je za-
ložený na skúsenostiach z Českej 
republiky, kde technická škôlka 
funguje už sedem rokov. „Ako 
ambasádor Českej manažérskej 
asociácie som dostal možnosť ex-
portovať tejto projekt do zahrani-
čia a ihneď som si vybral Sloven-
sko - Poprad a k nemu Prievidzu. 
Dnes predstavuje technická škôlka 
jeden z dôležitých pilierov českého 
školstva, v ktorom deti získavajú 
zručnosti. Neslúži na výchovu detí 
pre odborné školy, ale na to, aby 
deti rozumeli technike,“ vysvetlil 
Peter Beck, ktorý s týmto záme-
rom našiel pochopenie u mesta 
Poprad a úrodnú pôdu na reali-
záciu v Spojenej škole na Letnej 
ulici. Projekt má ambíciu zapojiť 
v budúcnosti do technickej škôl-
ky každý rok 150 detí aj z okoli-
tých miest a obcí. O rok, o dva je 
ich cieľom povýšiť ho na národný 
projekt a zapojiť približne 500 
materských škôl na Slovensku.

„Práve takýto projekt technic-
kej škôlky potrebujeme, aby sme 
znovu boli konkurencieschopní 

a deti prilákali viac i k takému-
to vzdelaniu. Z detí nemusia 
byť inžinieri, avšak nadobudnú 
základný prehľad a zručnosti, 
ktoré sa dotýkajú každodenného 
života, ale samozrejme poznatky 
aj pre budúce možné profesie,“ 
podčiarkla I. Radičová. Me-
dzi deťmi zistila, že z technic-
kej zručnosti doslova vypadla 
jedna generácia. Škôlkari totiž 
hovorili, že rôzne náradie po-
znajú od svojich dedkov. Otca 
nespomenul žiaden. Popradský 
primátor J. Švagerko uvítal, že 
sa naše mesto bude podieľať na 
zvyšovaní technickej zručnosti 
u detí už od predškolského veku 
a dodal: „Myslím, že zručnosť je 
veľmi dôležitá a budeme tento 
projekt v každom prípade pod-
porovať.“

Na slávnostnom otvorení sa 
zúčastnili aj predstavitelia via-
cerých priemyselných firiem z 

regiónu, ktoré prístup k tech-
nike už odmalička vnímajú 
pozitívne. Riaditeľka SŠ Viera 
Grohová verí, že škôlke pomô-
žu aj ďalší sponzori. Zatiaľ ich 
podporili české firmy. V prvom 
rade však vidí prínos v prerode 
myslenia a prístupu k technike: 
„Technika je prirodzenou sú-
časťou života a skúsime s deťmi 
v materskej škole, aby sa učili 
postupy, získavali vlastnou skú-
senosťou obraz o tom, ako veci 
fungujú. A práve to je cieľom 
našej práce.“  (mar)

Takto vítali nový školský rok prváčikovia z  1. D 
v ZŠ Jarná.         FOTO - Marek Vaščura

•	OPRAVA. V  minulom vyda-
ní novín Poprad v  článku „Hurá 
do školy!“ bola uverejnená ne-
správna informácia o príspevku 
na žiaka na lyžiarsky výcvik (50 
eur/osoba). Správny údaj je 150 
eur/osoba. Za chybu sa osprave-
dlňujeme a  prosíme čitateľov, aby 
si údaj v  tomto zmysle opravili.
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Krátke správy

Školský rok začali i v najväčšej
popradskej škole

Environmentálna učebňa naučí i pobaví •	SPRÁVE Tatranského národ-
ného parku pribudli dve nové 
fotopasce, ktoré sú nenahraditeľ-
ným pomocníkom pri odhaľova-
ní nelegálnej činnosti na území 
národného parku. Prinášajú tiež 
množstvo nových informácií pri 
monitoringu šeliem, dravých 
vtákov, svišťov, vydier a iných 
vzácnych druhov živočíchov. •	V POPRADSKOM aquapar-
ku bude v piatok 18. septembra 
prebiehať finále súťaže krásy 
MISS leta 2015 a  Miss Regió-
nu Vysoké Tatry. Diváci okrem 
krásnych dievčat uvidia aj mód-
nu prehliadku Jany Jurčenko a 
vystúpenie Twiins.•	KLUB historických a koľajo-
vých vozidiel z  Košíc a  Veterán  
klub železníc z Popradu vypravia 
v  nedeľu 13. septembra nostal-
gické vlaky do Tatranskej Lom-
nice pri príležitosti 120. výročia 
trate Studený Potok – Tatranská 
Lomnica. •	NA stredné školy v  Prešov-
skom kraji nastúpilo v  novom 
školskom roku takmer 7  500 
prvákov, z toho takmer 6 000 na 
stredné školy v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti nášho kraja. Najviac 
žiakov, takmer 2  300 nastúpilo 
do prvých ročníkov v  Prešove. 
V  Poprade nastúpilo do prvých 
ročníkov približne 1 130 detí. •	PRECHOD Bielovodskou 
dolinou po modrej turistickej 
značke je od minulého týždňa 
čiastočne obmedzený z  dôvodu 
opravy drevených konštrukcií 
premostení toku Bielej vody. Peší 
turisti môžu prechádzať turistic-
kým chodníkom po provizór-
nych laviciach.•	VO Vysokých Tatrách v tých-
to dňoch americkí filmári nakrú-
cajú druhú sériu historického 
televízneho seriálu Marco Polo. 
Dej seriálu sa odohráva v Mon-
golsku. Filmári prostredie veľmi 
dotvárať nemuseli, pretože oblasť 
Tatier istým spôsobom pripomí-
na pásmo ihličnatých lesov si-
bírskej tajgy, do ktorej na severe 
zasahuje územie Mongolska.  •	DUCHOVNÁ obnova pred 
odpustovou slávnosťou Sedem-
bolestnej Panny Márie a  du-
chovné stretnutie s  relikviou sv. 
Gianny Beretty Mollovej v rámci 
prípravy pred Národným pocho-
dom za život v Bratislave prebie-
ha v našom meste do utorka 15. 
septembra. Podrobný program 
je uverejnený na internetovej 
stránke Rímskokatolíckej far-
nosti Poprad.  (ppš)

V  piatok 4. septembra 
v  priestoroch ZŠ s  MŠ na Do-
stojevského ulici za účasti pred-
staviteľov správy TANAP-u, ale 
aj vedenia mesta Poprad, bola 
slávnostne uvedená do života 
úplne nová environmentálna 
učebňa, ktorej tvorcom je Mar-
tina Procháczková (na foto), 
pracovníčka správy TANAP-u 
a  dlhoročná lektorka v  rámci 
vzdelávania o ochrane prírody.

Nová učebňa environmen-
tálnej výchovy je síce situovaná 
v  jednej popradskej škole, ale 
slúžiť bude všetkým deťom 
z  Popradu a  blízkeho okolia. 
„Táto učebňa je prvou lastovič-
kou pod Tatrami. Verím, že aj 
iné okresy a mestá sa budú tým-
to inšpirovať. Tu majú deti na 
jednom mieste mnoho vecí, ktoré 
sú privezené priamo z  lesa a ve-
novať sa im budú profesionáli. 
Časť vzdelávania bude prebiehať 
v učebni a časť priamo v teréne,“ 
povedal riaditeľ Správy TA-
NAP-u Pavol Majko. „Najvyššie 
ocenenie ministra za envirový-
chovu ma motivovalo, aby som 
pre deti robila ešte viac. Hľadala 
som v meste priestor na vytvore-
nie takejto učebne. Pri stretnutí 

s riaditeľom ZŠ na Dostojevské-
ho ulici sme došli k  záveru, že 
k  dispozícii je priestor, ktorý sa 
dá využiť. Pracovala som na tom 
viac ako rok. Učebňa je stavaná 
hravou formou. Deti sa tu môžu 
pohrať s pexesom, či prejsť po po-
citovom chodníku. Je tu mnoho 
interaktívnych hier, ktoré naučia 
i  pobavia,“ vysvetľovala autorka 
projektu Martina Procháczková.

Hneď po slávnostnom pre-
strihnutí pásky sa najmä deti 
ocitli vo svete tatranských zvie-
rat a rastlín. „Najviac ma zaujali 
vtáky, ktoré žijú v Tatrách a  tiež 
pocitový chodník, po ktorom som 

sa mohla prejsť. Rada chodím na 
prechádzky do prírody a rada ju 
chránim,“ prezradila školáčka 
Kristína Belujská.

Spolupráca medzi  TANAP-
-om a  popradskými školami 
rastie. Nie je to tak dávno, čo 
v  priestoroch školy vo Veľkej 
vyrástol botanický chodník 
a  riaditeľ školy Richard Be-
kess sa prišiel inšpirovať opäť. 
„Budeme určite medzi prvými, 
ktorí túto triedu navštívia a po-
rovnáme to, čo máme vo Veľkej, 
s touto krásou. Spolupráca s TA-
NAP-om je fantastická a som za 
ňu vďačný,“ uviedol.    (mav)

Trikrát po sebe obhájila titul Najšportovejšia 
škola mesta Poprad ZŠ s MŠ na Dostojevského 
ulici, a tak získala putovný pohár natrvalo. Do-
teraz sa to v histórii športových súťaží podarilo 
len ZŠ s MŠ na Komenského ul. Riaditeľovi školy 
Vladimírovi Tobisovi pohár odovzdal primátor 
Popradu Jozef Švagerko na otvorení nového 
školského roka. 

Primátor zaželal všetkým učiteľom, ale aj rodi-
čom a deťom šťastné vykročenie po prázdninách 
a pozdravil najmä prváčikov. Zaželal im, aby sa v 
škole cítili dobre a radi sa učili. Riaditeľ V. Tobis sa 
mohol popýšiť nielen športovými výsledkami školy, 
ku ktorým nesporne prispel i nový športový areál, 

ale i vedomostnými výsledkami: „Začiatkom augus-
ta boli známe výsledky hodnotenia základných škôl 
Ineko 2015. Naša škola obsadila v rámci Prešovského 
samosprávneho kraja 9. miesto, najlepšie zo všetkých 
popradských ZŠ. To nás zaväzuje, aby sme sa snažili 
zdokonaľovať, zlepšovať a zapájať sa nielen do športo-
vých, ale aj vedomostných súťaží a olympiád.“ V tom-
to školskom roku plánujú rekonštrukciu telocvične 
a šatní, aby tu mohli organizovať celoslovenské 
športové podujatie v gymnastickom štvorboji.

ZŠ na Dostojevského ulici je najväčšou z devia-
tich ZŠ v pôsobnosti mesta Poprad. Do nového 
školského roka nastúpilo 768 žiakov, z toho 83 
prvákov v štyroch triedach.   (mar)

Riaditeľ ZŠ s MŠ na Dostojevského ul. Vladimír Tobis s pohárom za Najšportovejšiu školu mesta Poprad (na 
foto vľavo). Ako prví vstúpili do budovy školy prváci (na foto vpravo).        FOTO - Marta Marová
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Primátor mesta Poprad prosil o odpustenie
za činy spáchané počas holokaustu

Uctili si sviatok patróna mestaNa návšteve
Sviatok patróna mesta - sv. 

Egídia vyvrcholil v prvý sep-
tembrový deň slávnostnou 
svätou omšou, ktorú celeb-
roval pomocný biskup Spiš-
skej diecézy Andrej Imrich za 
účasti predstaviteľov mesta, 
viacerých primátorov a staros-
tov z regiónu a ďalších hostí. 

Biskup nielen priblížil život 
svätca, ktorého meno nesie 
kostol i námestie Popradu, ale 
kázeň venoval chudobe a bo-
hatstvu dneška. Dodal: „Egídius 
je svätec, ktorý opustil blahobyt 
a cítil vnútorný hlas, že je povo-
laný k životu v chudobe ako pus-
tovník.“ Aj pre dnešných ľudí 
môže byť príkladom duchovné-
ho bohatstva, ktoré nepramení 
v bohatstve materiálnom. 

Nový dekan rímskokatolíc-
kej farnosti v Poprade Ondrej 

Borsík vyzdvihol odpustovú 
slávnosť: „Môže to byť taký har-
monický a dobrý začiatok spolu-
práce s mestom v prospech jeho 
obyvateľov, pre požehnanie mes-
ta a všetkých ľudí dobrej vôle.“ 
Verí, že dôjde aj k ekumenické-
mu stretnutiu s predstaviteľmi 

jednotlivých cirkví v Poprade 
a v budúcnosti by boli možné 
i spoločné charitatívne či iné 
podujatia.

Popradčania, ktorí sa na sláv-
nostnej omši priamo na námes-
tí zúčastnili, si pred ňou užili 
aj koncert gospelovej skupiny 
G.O.D.S. z Prešova. Primátor 
Popradu Jozef Švagerko je rád, 
že Kostol sv. Egídia, ktorý je 
historickou dominantou rovno-
menného námestia sa podarilo 
v poslednom desaťročí minulé-
ho storočia zrekonštruuovať a 
zachrániť pre budúce generácie. 
„Odpust je oslava, sviatok a som 
rád, že nám vyšlo počasie a pri 
tejto príležitosti sa Popradčania 
aj hostia mohli vyžiť nielen po 
duchovnej, ale aj po športovej 
stránke na Podtatranskom pol-
maratóne. Veď sa hovorí v zdra-
vom tele zdravý duch,“ konšta-
toval primátor.  (mar)

Primátor mesta Poprad Jozef Švagerko pre-
čítal vo štvrtok počas Večera pre Izrael pred 
veľvyslancom štátu Izrael oficiálne prehláse-
nie, v ktorom poprosil o odpustenie za krivdy 
vykonané na židovských ženách, mužoch a 
deťoch v Poprade a okolí počas druhej sveto-
vej vojny.

Prvýkrát v slovenskej histórii poprosil pred-
staviteľ vedenia mesta o verejné odpustenie za 
nehanebné činy páchané na židovskom národe 
počas holokaustu. Primátor Popradu odovzdal 
písomné prehlásenie izraelskému veľvyslancovi 
Alexandrovi Ben-Zvimu počas oficiálnej náv-
števy na pôde mesta a následne prečítal na Ve-
čere pre Izrael, ktorý organizovalo Kresťanské 
spoločenstvo Poprad pri príležitosti  Pamätného 
dňa obetí holokaustu. Počas svojho príhovoru 
vyjadril primátor vieru v budúcu spoluprácu 
mesta Poprad so štátom Izrael v ekonomickej, 
kultúrnej i vzdelávacej oblasti. Veľvyslanec (na 
foto) sa publiku prihovoril na tému Moderný 
Izrael a odpovedal na otázky o živote v Izraeli, 

vzdelávacom systéme, izraelskej mentalite, ino-
vatívnom potenciáli a pod. 

Primátor Popradu sa s izraelským veľvyslan-
com stretol už na jar počas pietnej spomienky na 
prvý transport s tisíckou slovenských židovských 
dievčat do koncentračného tábora v Osvienčime, 
ktorý odišiel 25. marca 1942 z popradskej želez-
ničnej stanice.    (ppg)

Proti obrne

Na prelome augusta a septembra 
navštívili mesto Poprad dvaja vi-
ceprimátori z partnerského mesta 
Ústí nad Orlicí Michal Kokula a 
Jiří Preclík. Pozreli si Centrum so-
ciálnych služieb a oboznámili sa s 
organizáciou mestskej dopravy v 
Poprade. Vyjadrili prianie, aby ich 
návšteva nezostala na formálnej 
úrovni, ale rozvíjali vzťahy oboch 
miest aj na praktickej úrovni. 
Okrem tradičných pobytov dô-
chodcov v jednom či druhom mes-
te, by radi viac rozvinuli aj výmeny 
kultúrnych telies, hasičov a pod. Vi-
ceprimátor Popradu Pavol Gašper 
povedal: „Za mesto Poprad som vy-
jadril presvedčenie, že na slávnosti v 
našom meste - Dni sv. Egídia, sme ich 
pozvali práve preto, lebo to s partner-
stvom myslíme úprimne a vážne.“ 
Na Dňoch sv. Egídia sa zúčastnil aj 
Michal Babák, primátor maďarské-
ho mesta Sarvaš, ktoré zase od 4. do 
6. septembra navštívila delegácia 
poslancov mesta Poprad.    (ppp)

Ukrajina ohlásila dva prípady 
paralytickej formy prenosnej 
detskej obrny vyvolanej vírusom 
poliomyelitídy v Zakarpatskej 
oblasti, ktorá hraničí so Sloven-
skou republikou. 

Detská obrna je akútne infekč-
né ochorenie vyvolané vírusom. 
Napáda miechu a vyvoláva chabé 
obrny kostrového svalstva Môže 
viesť k trvalým ochrnutiam až 
smrti. Postihuje najčastejšie deti 
od 3 do 8 rokov. Keďže ide o víru-
sové ochorenie neexistuje účinná 
liečba proti vírusu. Prameňom 
nákazy je nakazený človek v akút-
nej fáze ochorenia. 

Vďaka dôslednému očkovaniu 
populácie sa v mnohých krajinách 
sveta podarilo detskú obrnu úplne 
odstrániť, avšak v posledných ro-
koch bola epidémia detskej obrny 
v Tadžikistane, Rusku, Turkmén-
sku a Kazachstane. V roku 2013 bol 
zaznamenaný zvýšený výskyt tohto 
ochorenia vo východnej časti Sýrie. 

Svetová zdravotnícka organizácia 
odporúča, aby všetci cestovatelia 
do krajín postihnutých poliomy-
elitídou, kam teraz patrí aj Ukra-
jina, boli kompletne zaočkovaní 
proti detskej obrne. MUDr. Mária 
Pompová, vedúca oddelenia epide-
miológie Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva so sídlom v 
Poprade podčiarkla: „Apelujem na 
všetkých rodičov, aby prispeli k udr-
žaniu vysokej zaočkovanosti v našom 
regióne tým, že na základe odporú-
čaní lekárov nechajú svoje deti za-
očkovať proti detskej obrne.“  (ppm)
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Voda sa valila aj v Poprade Leto bolo úspešné ...

Rekonštrukcia múzea postupuje, našla sa starodávna studňa
Koncom marca tohto roku sa 

začala rekonštrukcia budovy 
Podtatranského múzea v Poprade 
na Vajanského ul. Práce odvte-
dy pokročili a postupujú podľa 
harmonogramu. Ubezpečili sa 
o tom všetci zainteresovaní na 
štvrtkovom kontrolnom dni 
za účasti predsedu Prešovské-
ho samosprávneho kraja Petra 
Chudíka. 

Hlavnou témou stretnutia bolo 
tentoraz rozšírenie prezentácie 
vzácnej kniežacej hrobky. Pô-
vodný projekt pochádza z roku 
2010, kedy múzeum ešte nemalo 
dostatočné informácie o samotnej 
hrobke a výsledkoch konzervácie 
a výskumu. Rátal s prezentáciou 
pod sklenenou podlahou, ale 
ako atraktívnejšie riešenie, ktoré 
podporili aj predseda a poslanci 
PSK, medzi nimi aj popradský 

primátor, je vysúvanie hrobky 
zdvižnou plošinou z podzemia. 
„Bude to unikátnejšie riešenie ako 
bežná výstava, hoci si vyžiada  fi-
nančné náklady 85 až stotisíc eur. 
Túto otázku chceme vyriešiť na 
krajskom zastupiteľstve koncom 
októbra,“ prezradil P. Chudík. 
Predpokladané náklady na re-
konštrukciu budovy predstavujú 
vyše 1,9 mil. eur, ďalšie peniaze 
si bude vyžadovať zariadenie in-
teriéru a obnova priľahlého dvora 
a parkového areálu. Predseda teda 
predpokladá, že celkové náklady 
budú 2,5 mil. eur. Samotná rekon-
štrukcia objektu múzea má byť 
hotová na jar budúceho roka. Až 
po nej môže nasledovať zariaďo-
vanie výstavných priestorov, ďal-
šieho interiéru a predovšetkým 
priestoru prezentácie hrobky a jej 
inštalácia. „Verím, že návštevníci 

budú s navrhovanou prezentáciou 
spokojní. Už pôvodný návrh, pod-
ľa ktorého mal návštevník chodiť 
po presklenej podlahe a nazrieť 
do útrob hrobky, bol nezvyčajný. 
Navrhované riešenie so zdviž-
nou plošinou umožní celú hrobku 
zdvihnúť na úroveň prvého nad-
zemného podlažia,“ vyjadrila sa 
riaditeľka Podtatranského múzea 
Magdaléna Bekessová, ktorá by 
rada privítala prvých návštevní-
kov v zrekonštruovaných priesto-
roch aj v novej expozícii múzea 
o histórii osídlenia podtatran-
ského regiónu od neandertálca 
po súčasnosť, v novembri 2016.  
Primátor Popradu Jozef Švager-
ko  podotkol: „Takáto prezentácia 
kniežacej hrobky bude veľmi zau-
jímavá. Ako poslanec kraja a ako 
primátor mesta som pripravený ro-
kovať o kooperácii a podpore tohto 

projektu, ktorý je na území mesta 
a Poprad zviditeľní. Veď ide skutoč-
ne o európskeho Tutanchámona.“ 

Pri archeologickom výskume 
pod múzeom objavili staro-
dávnu studňu. Iveta Bujnová, 
vedúca popradskej pobočky 
Krajského pamiatkového úra-
du v Prešove ozrejmila: „Našla 
sa studňa, ktorá je pozostatkom 
pôvodnej historickej zástavby z 
prelomu 19.-20. storočia. Neskôr 
slúžila ako odpadová jama. Ob-
javila sa konštrukcia studne s 
kruhovým priemerom 1,5 metra. 
Našli sa aj nálezy, z ktorých naj-
významnejší je fajka zo začiatku 
20. storočia. Keďže studňa, ktorá 
bola v minulosti zabetónovaná, 
sa nachádza v priestoroch plá-
novanej prezentácie kniežacej 
hrobky, rozhodli sme, aby bola 
prezentovaná ako súčasť histo-
rickej zástavby tohto územia. 
Mala by byť pod presklenou 
podlahou.“  (mar)

„Na jednej strane ma teší vysoká 
návštevnosť, na druhej aj spokoj-
nosť návštevníkov. Podľa štatistiky 
Mestskej informačnej kancelárie 
sme mali o sto percent viac návštev-
níkov ako vlani. Snažíme sa vždy 
niečo vylepšovať a prinášať niečo 
nové. Som rád, že sa veľmi osvedčil 
turistický vyhliadkový vláčik. Pre-
vádzkovatelia tu chcú ostať. Mesto 
však uvažuje aj o novom vlastnom 
vláčiku. Mohli by sa  s ním robiť i 
fakultatívne výlety  nielen dote-
rajšou trasou, ale vytvoriť viacero 
trás.“ Vláčik prepravil v júli 3260 
a v auguste vyše 3400 pasažierov 
a stretol sa s veľmi priaznivou 
odozvou. Prevážali sa na ňom 
turisti,  absolvoval však aj mimo-
riadne jazdy pre popradských dô-
chodcov a deti z materských škôl.  
Vláčik bude zatiaľ premávať do 
konca septembra, denne okrem 

stredy od 10. do 18. hod. s obed-
ňajšou prestávkou o 13. hod. 

Veľký záujem bol tiež o retro 
šliapacie autíčka. Podľa údajov 
MIK sa na nich previezlo za dva 
mesiace 150 malých „šoférov“. 
„Svoje ovocie priniesol takisto 
Info point, ktorý sme ako novinku 
zriadili na železničnej stanici a bol 
maximálne využívaný,“ povedal 
primátor. 

MIK, ktorá sa v minulom 
roku presťahovala do priestorov 
priamo na Námestí sv. Egídia, 
zaznamenala za uplynulé dva 
mesiace viac ako 10 tisíc náv-
števníkov (vyše 5 tisíc v júli a 
viac ako 5100 v auguste), čo je 
spomínaný stopercentný nárast 
oproti rovnakému obdobiu mi-
nulého roka. Z nich najviac bolo 
Slovákov (za oba mesiace 37 per-
cent), za nimi Čechov (19 perc.) 
a Poliakov (13 perc.).      (mar)

(Dokončenie zo str. 1)Minulú stredu podvečer sa Popradom a okolím prehnala silná búr-
ka, ktorá so sebou priniesla prietrž mračien. Voda sa valila mestom 
a zaplavila nejednu komunikáciu. Na Štefánikovej ulici dokonca mu-
seli zasahovať mestskí policajti. „Prívalová voda zo silnej prietrže vy-
tlačila kanalizačný kryt a prechádzajúce auto zapadlo do vzniknutej 
diery, ktorú zakrývala hladina vody. Okoloidúca hliadka mestskej po-
lície zachovala duchaprítomnosť a vodičke pomohla auto nadvihnúť 
a dostať opäť na cestu, vďaka čomu mohla posádka bezpečne pokra-
čovať v ceste. V aute sa nachádzali aj dve maloleté osoby,“ vysvetľoval 
komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda.  (ppv)

Minulú stredu bola táto časť Štefánikovej ulice plná vody po prívalovom le-
jaku. Voda však rýchlo opadla.     ILUSTRAČNÉ FOTO - Marek Vaščura
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Prázdniny vo Vysokých Tatrách na jednotkuZáhradkár
v septembri

Fotografické výpovede vyvolávajúce emócie

Naše veľhory lákajú stále 
viac turistov. Podľa predbež-
ných údajov tohtoročné letné 
prázdniny prekonali v  počte 
návštevnosti rekordy rokov 
2008 a 2013. Vysoké Tatry za-
žívajú opäť po neúspešnom 
roku 2014 svoju renesanciu.

„Už dlhodobo sa regiónu darí, 
čo potvrdila aj nedávno ukončená 
hlavná letná sezóna. Naše súhrnné 
čísla rastú. Nárast zaznamenali 
ubytovacie zariadenia, popradský 
aquapark, ale tiež prevádzkovate-
lia lanoviek, vysokohorských chát, 
reštaurácií či poskytovatelia slu-
žieb. Počasie bolo na našej strane 
a vďaka nemu máme všetci úsmev 
na tvári,“ potvrdila Lenka Maťa-
šovská, výkonná riaditeľka OO 
CR Región Vysoké Tatry.

Štatistiky potvrdzujú, že sa 
postupne predlžuje strávený čas 
v Tatrách. Väčší záujem bol o po-

byty na 5 a viac nocí. Počet uby-
tovaných hostí za prázdninové 
mesiace by sa podľa dostupných 
štatistík mal dostať nad čísla 
z roku 2013, ktorý bol pre región 
pamätný. Práve v tomto roku bolo 
vrátane jednodňových návštevní-
kov celkovo vo Vysokých Tatrách 
740 tisíc ľudí a podarilo sa poraziť 
magický rok 2008. Tatranci očaká-
vajú, že celkový počet návštevní-
kov týchto letných prázdnin bude 
800  000. Potvrdí to Štatistický 
úrad po spracovaní údajov. Dôvo-
dom nárastu hostí je pestrejšia a 
kvalitnejšia ponuka regiónu, viac 
atrakcií a atraktivít, tvorba nových 
produktov a  množstvo zážitkov, 
ktoré návštevníci môžu zažiť aj 
vďaka Tatry Card, ktorá je akým-
si kľúčom k „trinástej komnate“ 
Vysokých Tatier. Od 1. júna do 
31. augusta ich bolo vystavených 
viac ako 13 tisíc, čo predstavuje až 

33 percentný medziročný nárast.
Klienti v  Tatrách oceňujú tiež 

zvyšujúcu sa kvalitu poskytova-
ných služieb. „Najväčší podiel na-
šich návštevníkov tvorili Slováci. 
V  lete predstavovali niečo cez 50 
percent všetkých našich klientov. 
Tradične radi nás navštevujú 
klienti z  Česka a  tiež naši sever-
ní susedia z  Poľska. Okrem toho 
sme na tatranských chodníkoch 
mohli stretnúť hostí z  Maďarska, 
Nemecka, Izraela, Veľkej Británie 
či Malajzie, Indie, Nového Zélan-
du,“ dodala L. Maťašovská.

Ponuka Vysokých Tatier sa 
sústreďuje na všetky vekové ka-
tegórie, ale v poslednom období 
najvýraznejšie na rodiny s  deť-
mi, ktoré ocenili pestrú ponuku 
podujatí počas leta ako Medve-
die dni, Svište na Plese či sériu 
programov v rámci Tatranského 
kultúrneho leta.  (lem)

V priestoroch Podtatranskej knižnice je od  4. 
septembra 2015 do 30. októbra 2015 otvorená vý-
stava fotografií z tvorby členov klubu  pod názvom 
Fotografia očami Podtatrancov. Vernisáž výstavy, 
ktorú pripravilo toto združenie amatérskych foto-
grafov, sa uskutočnila minulý piatok podvečer.

Vladimír Hurajt, predseda klubu FOP povedal: „Vý-
stava je o činnosti klubu, vystavujú takmer všetci jeho 
členovia. Kto nás pozná vie, že sme boli len „krajinká-
ri“, teraz sa venujeme aj architektúre, výtvarnej a emo-
tívnej fotografii, experimentom. Je to rôznorodé a má 
prinášať výpoveď o tom, čo sa v našom klube deje.“ 

Podľa V. Hurajta najkrajšie fotografie vznikajú 
v prírode: „Tam si to nenasvietim ako v ateliéri. Dobré 
svetlo treba vystihnúť, väčšinou je to ráno, vtedy svetlo 
nie je ostré. Rád fotím východy slnka. Potrebujem skoro 
ráno vstať, prejsť sa v prírode a čakať na svetlo. Musíte 
vedieť, kedy lúče slnka vyjdú spoza hory, kedy spoza 
oblaku a potom vidíte spektrum farieb, ktoré pomalič-
ky odkrýva krajinu. To sú najkrajšie obrázky.“. 

Tento dlhoročný fotograf fotí najmä preto, že 
sa rád prechádza v prírode. I mladým fotografom 
hovorí, že hoci nič nenafotia, aspoň sa prejdú. V 
horách nachádza oddych a vidí veľa zaujímavého 

a ako podotkol - stretáva tiež rovnako naladených 
ľudí. Dodal: „Najlepšiu fotku nosím v  hlave, som 
stále nespokojný s tým, čo som nafotil. Myslím si, že 
to najkrajšie ešte len príde.“ 

Témy fotografií na výstave boli rôzne: portréty, kra-
jina, voda, veľkomesto, ale aj duševné pochody člove-
ka. Vystavujú členovia FOP okrem Vladimíra Huraj-
ta, Ľubomír Hurajt, Ján Miláček, Stano Holbus, Valent 
Kokoruďa, Marek Kopnický, Edita Godišková, Ľud-
mila Gregušová, Daniel Lipár, Milouš Cháb, Antonín 
Haratyk, Nikola Podolinská a Stano Bendík.    (kpl)

Dozrieva úroda
Jeseň je už za dverami a v 

záhrade dozrievajú kôstko-
viny, bylinky a koreňová ze-
lenina.  Po zbere cesnaku na 
hriadku vysádzame ešte do 
15. septembra priesady ja-
hôd, teraz môžeme vysádzať 
chutné šaláty, skorý špenát, 
ale aj jarný špenát, ktorý je 
voči mrazom odolný.

Skončil sa zber čerešní, mar-
húľ a broskýň, so zberom ro-
bíme úpravy drevín všetkých 
kôstkovín. Ani sa nenazdáme 
a začneme so zberom aj skoro-
jesenných odrôd jadrovín a ne-
skôr aj ostatných zimných od-
rôd. Nezabúdajme si pripraviť 
skladové priestory, aby boli su-
ché, vetrané, oddelené, nakoľko 
niektoré plodiny majú pach, 
ktorý druhé znehodnocuje.  

Snažme sa uskladňovať len 
nepoškodenú úrodu, pretože 
stačí, ak napríklad jedno jabl-
ko s čiernou hnilobou bude 
nekontrolovateľne dlhodobo 
uložené v sklade a zničí v pre-
pravke celú úrodu. Tento vý-
skyt sa prenáša, ak necháme 
počas celej zimy na stromoch 
moniliou napadnuté plody. 
Choroba prejde pod kôru a od 
jari sa prenáša na celé okolie. Je 
potrebné napadnuté plody po-
oberať a najlepšie spáliť.

Po zbere začneme s prípra-
vou pôdy na prezimovanie. Nie 
každý má dostupnosť k priamej 
dodávke prezretého maštaľ-
ného hnoja, ale veľmi dobrou 
náhradou chemických hnojív je 
zelené hnojivo, čím dáme pôde 
príslušnú výživu pre výsadbu na 
budúci rok. Do pôdy vysievame 
oziminy, repku, hrach, horčicu, 
ďatelinu plazivú, pohánku, viku 
a podobne. Niektoré však nie sú 
vhodné pod plodiny vysádzané 
na jar, preto sa ubezpečte, kde 
a ako plánujete budúcoročnú 
výsadbu. Práca v záhradách je 
stále v kolobehu, keď dozrie 
úroda, hneď rozmýšľame, čo ju 
na budúci rok nahradí a naplá-
novať, čo kde v záhrade zasadí-
me. Teraz na konci septembra si 
pripravíme aj jamy na novú je-
sennú výsadbu nových strom-
čekov. Dbajme aj tu na správny 
výber podľa našej podtatran-
skej polohy a na odporúčané 
rezistentné odrody.

Jozef Kalakaj

Kuchárove Príbehy z čakárne
Novú knihu Augustína Kuchára Príbehy z ča-

kárne predznačuje prológ: „Náš život je často 
čakáreň. Sedíme v čakárni a čakáme na splnenie 
nesplnených očakávaní (Schopenhauer). 

Dlhý čas v čakárňach nášho života si často krátime 
rozprávaním príbehov - smutných i veselých, o sebe 
s osobným zaujatím a sklonom k empatii a o tých 
druhých s dávkou nezúčastnenej kritiky i humoru, 
keď sa nás to priamo netýka. Kuchárovu novú knihu 
tvorí sto miniatúrnych príbehov odpozorovaných zo 
života alebo priamo zažitých za katedrou. Na rozdiel 
od predchádzajúcich kníh plných aforizmov a krát-
kych satirických foriem, tentoraz autor ponúka vtipné 
minipríbehy zo súčasnosti, ktoré sa končia pointou. 

Autorská prezentácia Augustína Kuchára sa usku-
toční v piatok 11. septembra o 17.30 hod. v kultúr-
nom dome v Spišskej Sobote a knihu predstaví Ján 
Galovič na svojom galavečere. Tento známy herec je 
bývalým študentom profesora Kuchára a tak spoloč-
ný galavečer bude určite prežiarený osobným vzťa-
hom, ktorý ovplyvnil aj ďalšie smerovanie nadaného 
študenta. 

Aspoň malá ukážka z novej knižky: „Dedko, vyjadruj 
sa moderne, dnes už nie je láska, ale vzťah. Mladí dnes 
nehovoria, my sa ľúbime, ale máme vzťah. Takže, láska 
už nie je, zosmutnel dedko. Vzťah, dedko! Mám vzťah 
- nemám vzťah. Vzťah funguje - bude sobáš. Vzťah ne-
funguje - bude rozvod. Tak je to dnes, dedko!“  (hre)
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Program kina CIneMAX Poprad
Od 10. septembra do 16. septembra

V hlave 2D - o 16.10 hod., Ni-
kdy nie je neskoro - o  13.40 
hod. (hrá sa cez víkend a 15.9.), 
o  18.20 hod. a  o  20.40 hod., 
Ofajč - o 13.10 hod. (hrá sa cez 
víkend a  15.9.), Uuups! Archa 
je fuč... 2D - o 14. hod. (hrá sa 
len 15.9.), o  15. hod., Rytmus 
sídliskový sen - o  17. hod., 
Griswoldovci - o 19. hod. (ne-
hrá sa 15.9. a 16.9.), ARTMAX 
FILMY - Koza - o 19. hod. (hrá 

SPoločenSká kronIkA

PoVeDAlI SláVnI

nAVŽDY SMe SA roZlÚčIlI

Nežijem sám v sebe, stávam sa časťou toho, čo ma obklopuje.    BYRON

V utorok 1. septembra 2015
vo Veľkej s

V stredu 2. septembra 2015
vo Veľkej s

V piatok 4. septembra 2015
v Novom Smokovci s

V nedeľu 6. septembra 2015
v Košiciach s

V pondelok 7. septembra 2015
vo Veľkej s

V pondelok 7. septembra 2015
vo Veľkej s

V pondelok 7. septembra 2015
v Spišskej Teplici s

V stredu 9. septembra 2015
o 12. hod. vo Veľkej s

V stredu 9. septembra 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

Rudolfom Ilavský,
65-ročným

Ruženou Michalovičovou,
81-ročnou

Irenou Biačkovou,
73-ročnou

Lýdiou Kacviňárovou,
75-ročnou

Karolom Strniskom,
62-ročným

Jánom Juhászom,
72-ročným

Máriou Dirdovou,
73-ročnou

Ondrejom Bračokom,
93-ročným

Jozefom Kapralom,
71-ročným

BlAHoŽeláMe k MenInáM
Dnes 9. septembra má meniny Martina, zajtra 10. septembra Oleg, 
v piatok 11. septembra Bystrík, v sobotu 12. septembra Mária, v nede-
ľu 13. septembra Ctibor, v pondelok 14. septembra Ľudomil a v utorok 
15. septembra Jolana, Sedembolestná Panna Mária.

HoroSkoP oD StreDY Do StreDY
Pripravte sa 
na rušné ob-

dobie a rôzne zmeny, ktoré sa budú 
týkať predovšetkým práce.

Priaznivý týž-
deň využite na 

upevnenie rodinných vzťahov. Dob-
ré rodinné zázemie vám pomôže.

Vynorí sa vám 
nejaká nová 

príležitosť, ktorá vám dopomôže k 
nečakaným peniazom.

S rozvahou 
dokážete veľa. 

Svojím ústretovým správaním vy-
riešite aj  komplikovanú situáciu.

Budete sa tešiť 
z lásky a dob-

rých vzťahov s inými ľuďmi. Do-
konca sa pomeríte s niekým, s kým 
ste sa dlho hnevali.

Pôjdete na 
z a u j í m a v ú 

cestu do zahraničia, ktorá vám 
otvorí nové obzory.

V poslednom 
čase málo dbá-

te o svoje zdravie. Môžu sa objaviť aj 
vážnejšie zdravotné problémy.

Pocítite prílev 
energie, ktorá 

vám umožní začať aj dlho odklada-
né projekty.

Máte radi ne-
závislosť, ale 

radi ste aj v spoločnosti iných ľudí. 
Budete mať k tomu veľa príležitostí.

N e m y s l i t e 
len na prácu, 

ale využite aj pozvanie na rôzne 
stretnutia a podujatia.

Pekný týždeň 
vás vzpruží. 

Niekto vás pochváli a niekto vám 
prejaví svoju náklonnosť.

Za svoju prá-
cu dostanete 

uznanie, ale budete rozmýšľať, či 
vám toľko pracovného stresu stojí 
za tú námahu.

PoHotoVoSť V lekárňACH
Dnes 9. septembra - Styrax, vo 

štvrtok 10. septembra - Včela, 
v piatok 11. septembra - Le-
káreň Nemocnice Poprad, 
v sobotu 12. septembra - Al-
tea, v  nedeľu 13. septembra 
- Adus, v pondelok 14. septembra 
- Sunpharma Kaufland a v utorok 
15. septembra - Medovka.

Styrax: Ul. L. Svobodu, Včela: 
Tatranské nám. 1, Lekáreň Ne-

mocnice Poprad: Banícka ul. 28, 
Altea: Nám. sv. Egídia 25, Adus: 

Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, 
Sunpharma: Kaufland, Moy-
zesova 3, č. t. 788 03 36, Me-
dovka: Tatranské nám.

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
22. augusta 2015 - Mária Glevaňáková a Michal Kuzár, Lucia Kolač-
kovská a Peter Husák, Eva Poradová a Radomír Smolej, Antónia Ma-
reková a Milan Gvozdiak, Anna Vlnková a František Pozdech.

Piatok-sobota 11. a 12. september o 9. hod. / Kino Tatran a Námestie 
sv. Egídia
FESTIVAL BE ACTIVE
Druhý ročník festivalu mladých pre mladých. Info. www.socialup.sk.

Piatok 11. september o 17.30 hod./divadelná sála Spišská Sobota
GALAVEČER JÁNA GALOVIČA

Piatok 11. september o 19. hod./Námestie sv. Egídia
BON JOVI REVIVAL KOŠICE
Koncert skupiny, ktorá prezentuje vlastné skladby, ale aj rockové hity 
svetových interpretov.

Sobota 12. september od 9. hod./Námestie sv. Egídia
1. POĽOVNÍCKY DEŇ
Viac na plagáte na 8. str.

Nedeľa 13. september o 10. hod./Námestie sv. Egídia
HLÚPY JANO / Theatro AHA
Veselý príbeh o tom, ako sa aj prostý človek vie popasovať so zlom v po-
daní profesionálnych hercov divadla Jonáša Záborského z Prešova.

Utorok 15. september o 15. hod./Námestie sv. Egídia
DUO DJAM/SENEGAL
Vynikajúce africké duo Serigne CM Guye a Abu Djigo, ktoré prezentuje se-
negalskú hudbu siahajúcu až do iných afrických krajín ako je Mali či Gambia.

BlAHoŽeláMe JuBIlAntoM
V dennom centra Limba oslavujú v III. štvrťroku tohto roku životné jubi-
leá títo členovia: okrúhle 80. narodeniny Štefan Krempaský a Eva Tobá-
ková a 70. narodeniny Zdenko Šoltés, ďalšími oslávencami sú Edita Aliji, 
Mária Čopjaková, Anastázia Dzubová, Ján Ivor, Anna Ivorová, Mária 
Kašáková, Mária Kukurová, Ján Kupčo, Lýdia Lučivjanská, Anna Mrá-
zová, Katarína Ondrušová, Andrej Roth, Viera Rothová, Mária Šteffková, 
Helena Smreková, Alžbeta Šimčáková, Mária Teplická a Andrej Vaščák.

sa len 15.9.), ARTMAX FIL-
MY - Očami fotografky - o 
19. hod. (nehrá sa 16.9.), Si-
nister 2 - o 21. hod., slávnost-
ná predpremiéra - MUNO 
2D, 3D - o  14. hod. (hrá sa 
len cez víkend a  15.9., v  sobo-
tu 2D, v  nedeľu 3D), Kuriér: 
Reštart - o  16. hod., Uletená 
Parížanka - o  18. hod., Gang-
ster KA - o  19.50 hod. Viac 
na www.cine-max.sk   (ppp)
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InZerCIA

Mesto Poprad 
Slovenský  poľovnícky zväz, Podtatranská okresná organizácia SPZ 

a Obvodná poľovnícka komora Poprad

1. poľovnícky deň
usporiadajú

12.  septembra 2015 
na Námestí sv. Egídia v Poprade

Na vašu účasť sa tešia organizátori.

Program podujatia:

9.00 h začiatok poľovníckeho dňa, sprievod účastníkov PD, 
slávnostný  výrad a pasovanie poľovníka za lovca

10.00 h Svätohubertovská omša s obetou poľovnej zveri

11.30 h privítanie hostí  a odovzdávanie vyznamenaní 

13.00 h súťaž vo vábení jeleňov

14.00 h ukážky sokoliarov a kynológov

14.30 h vystúpenie lesničiarov

15.00 h vystúpenie  folklórnych súborov

16.30 h súťaž pre mladých priateľov poľovníctva a prírody

17.10 h vyhodnotenie súťaže vo varení guláša a vylosovanie tomboly

17.30 h koncert country skupiny 

Počas celého podujatia budú  prezentované automobily pre poľovníkov 
a podávané poľovnícke špeciality a súťažný guláš.

O dobrú náladu sa postará goralská muzika a country hudba.

Mýtne: 1 €. Zlosovateľný kupón.  1. cena automatická práčka.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj 
dlážkovicu 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 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

• Predám murovanú chatu 
v  Zamagurí/Lysá nad Dunaj-
com, s  pozemkom 485 m2. 
Vhodná na celoročné býva-
nie. Prízemie: slovenská izba 
s krbom (vykurovanie v zime), 
chodba, vináreň s  kuchynkou 
a kúpeľňa. Podkrovie: dve 
izby, chodba a zimná záhrada. 
Krásna udržiavaná záhrada 
so zeleninovými hriadkami, 
časťou na oddych, skleníkom 
a  murovaným záhradným 
domčekom. Plastové okná, 
voda, elektrina, septik. Treba 
vidieť, len vážny záujem. Inf.: 
č. t. 0902 625 879.  49/15-P

• Dám do prenájmu čiastočne 
zariadený 2-izb. byt v centre Popra-
du, cena 180 € + poplatky. Inf.: č. 
t. 0903 634 200.  87/15-R

• JAZYKOVÁ ŠKOLA Son-
nenschein otvára kurzy nemči-
ny pre opatrovateľky, kuchárov, 
čašníkov, chyžné, žiakov ZŠ, SŠ 
a deti predškolského veku. Inf.: 
č. t. 0944 450 381.  88/15-R

• Kúpim jelenie a danielie paro-
hy, cena dohodou od 10 € po 18 €. 
Inf.: č. t. 0908 973 545.   16/15-K

PreDAJ
kÚPA

rôZne

Vstupenky do AquaCity vyhrali
V  predchádzajúcom vydaní novín Poprad bola uverejnená súťaž 

o  tri celodenné vstupenky do AquaCity Poprad, ktoré ponúka náv-
števníkom 13 vonkajších a vnútorných termálnych a relaxačných ba-
zénov. K dispozícii je viac ako 350 vodných atrakcií. Spomedzi tých, 
ktorí sa zapojili do súťaže a  splnili jej podmienky boli vyžrebovaní: 
Mgr. Daniela Moravčíková, Jesenná ul., Poprad, Ľudmila Maye-
rová, kpt. Moravku, Veľký Slavkov, a  Marianna Macková, Podja-
vorinskej ul., Poprad. Vstupenku si môžu prevziať v  redakcii (Pod-
tatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.  (ppš)

Hasiči O pohár primátora mesta
Prvá septembrová sobota v 

Spišskej Sobote už tradične 
patrí dobrovoľným hasičom. 
Na programe boli Spišskoso-
botské hasičské dni so súťažou 
mladých hasičov v požiarnom 
útoku s  vodou, Spišskosobot-
skou naberačkou a nočnou sú-
ťažou O putovný pohár primá-
tora mesta Poprad.

V  súťaži mladých hasičov 
v požiarnom útoku s vodou bola 
najlepšia Hranovnica (16,06 s), 
spomedzi družstiev dievčat vyšlo 
víťazne Spišské Bystré (15,00 s). 
Nasledovala súťaž trojčlenných 
tímov dorastu i dospelých o naj-
rýchlejšiu saciu stranu pod názvom 
Spišskosobotská naberačka. Do 
súťaže sa zapojilo 42 tímov. Medzi 
mužmi bola prvá Spišská Sobota I 
(8,61 s), u žien bola tiež najlepšia 
Spišská Sobota (10,61 s).

Po zotmení nasledovala nočná 
súťaž sedemčlenných hasičských 
družstiev O pohár primátora mes-
ta Poprad. V 12. ročníku sa stretlo 
24 mužských a 8 ženských druž-
stiev. V mužskej kategórii boli 
najlepší dorastenci zo Spišského 
Štiavnika (16,63 s), v  kategórii 
žien boli najúspešnejšie dorasten-

ky z Hranovnice (21,72 s). „Bola 
poriadna tma, šero a navyše prša-
lo. Hasičov to poriadne preverilo, 
veď musia byť pripravení na všet-
ko. Takéto nočné súťaže sa už robia 
po celom Slovensku, no ich tradíciu 
sme založili práve my. Takto vždy 
uzatvárame hasičské súťažné leto,“ 
povedal predseda DHZ v Spišskej 
Sobote Ján Žabka. Nočnou súťa-
žou sa prišlo inšpirovať aj vedenie 
mesta Poprad. „Padol návrh, aby 
sme sa pokúsili poskladať druž-
stvo z radov samosprávy nielen z 
Popradu, ale aj z okolitých miest a 
obcí. Sľúbil som, že na budúci rok 
takéto družstvo poskladáme, ale 
najskôr som chcel vidieť, čo je to za 
súťaž,“ uviedol popradský primá-
tor Jozef Švagerko.  (ppv)

Na sídlisku JUH sa pripravuje prepojenie kotolní. Už v dňoch 8. a 
9. septembra 2015 bude realizovaný pretlak popod cestnú komuni-
káciu. Dnes 9. septembra 2015 nastúpia zvárači na montáž predizo-
lovaného potrubia. Od 14. do 18. septembra 2015 je naplánovaná 
odstávka ÚK a TÚV z dôvodu samotných prepojov v kotolniach 
E3/VI a E2/VI. Uvedenú dobu odstávky sa spoločnosť zabezpeču-
júca prepojenie bude snažiť s dodávateľom stavby maximálne skrá-
tiť - z tohto dôvodu nie sú vylúčené ani práce vo večernom čase.

Chopok E 2 / VI
Morava č.4 E 2 /VI
Morava č.8 E 2 / VI
Odra č.13 E 2 /VI
Odra č.17 E 2 / VI
Odra č.21 E 2 /VI
Odra č.25 E 2 / VI
Osterva č.33 E 2 /VI
Osterva č.37 E 2 / VI
Sázava č.5 E 2 /VI
Sázava č.9 E 2 / VI
Svratka E 2 /VI

Odstávka sa týka nasledujúcich bytových domov:
Bečva č.2 E 3 /VI
Bečva č.3 E 3 / VI
Končistá E 3 /VI
Oslava č.12 E 3 / VI
Oslava č.16 E 3 /VI
Poľana E 3 / VI
Rimava č.13 E 3 /VI
Rimava č.17 E 3 / VI
Rimava č.21 E 3 /VI
Rysy č.24 E 3 / VI
Slatina č.25 E 3 /VI
Slatina č.29 E 3 / VI

So stavbou súvisia aj odstávky
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FK PopradKamzíci úspešní až na desiaty pokus
Počas víkendu pokračovala 

futbalová DOXXbet liga Vý-
chod 6. kolom. Popradčania 
priviezli bod z  Liptovského 
Mikuláša. Juniori doma v  V. 
lige Podtatranskej podľahli 
Harichovciam, starší i  mladší 
dorastenci uspeli v druhej lige 
v Giraltovciach.

„Súpera sme mali dobre prečíta-
ného, zápas bol vyrovnaný. Šance 
mali oba tímy a tak si myslím, že 
remíza je zaslúžená,“ hodnotil 
zápas svojich tréner FK Poprad 
Vladimír Lajčák. V  7. kole čaká 
Popradčanov domáce spišské 
derby proti Spišskej Novej Vsi. 
„Majú ambiciózne a mladé druž-
stvo. Musíme sa pripraviť tak, 
aby sme potešili divákov dobrou 
hrou,“ dodal V. Lajčák.

Výsledky: 6. kolo DOXXbet 
ligy Východ v sobotu 5. septembra 
MFK Tatran L. Mikuláš - FK Poprad 
0:0 (0:0). 5. kolo V. ligy Podtatran-
skej v nedeľu 6. septembra FK Po-
prad B - ŠK Harichovce 1:4 (0:2), 
gól Popradu: 82. Dávid Gallovič. 
7. kolo II. ligy SD U19 Východ 
v  sobotu 5. septembra MFK Slo-
van Giraltovce - FK Poprad 0:2 
(0:2), góly Popradu: 13. Dominik 
Mičko, 23. Marek Turlík. 7. kolo II. 
ligy MD U17 v sobotu 5. septem-
bra MFK Slovan Giraltovce - FK 
Poprad 0:5 (0:5), góly Popradu: 
12. Adam Joppa, 16. Alex Kapsdor-
fer, 27. Patrik Šimonovič, 32. a 37. 
Jakub Lapšanský.

Program: 7. kolo DOXXbet 
ligy Východ v sobotu 12. septem-
bra o  19. hod. FK Poprad - FK 
Sp. N. Ves, 6. kolo V. ligy Pod-
tatranskej v sobotu 12. septembra 
o 15.30 hod. FK 1931 Hranovnica 
- FK Poprad B, 8. kolo II. ligy SD 
U19 Východ v nedeľu 13. septem-
bra o  10. hod. FK Poprad - FK 
Čaňa, 8. kolo II. ligy MD U17 
v  nedeľu 13. septembra o  12.15 
hod. FK Poprad - FK Čaňa.   (mav)

  Z V R P   S  B

1.  L. Mikuláš 6 3 3 0 9:1 1 2

2.  Prešov 6 3 3 0 9:2  12

3.  VSS Košice 6 4 0 2 8:4 1 2

4.  Bardejov 6 3 2 1 10:9 1 1

5.  Poprad 6 3 1 2 9:4  10

6.  Zvolen 6 3 1 2 10:6 10

7.  D. Kubín 6 3 0 3 7:6  9

8.  Haniska 6 2 1 3 6:8  7

9.  R. Sobota 6 2 0 4 3:11  6

10. Sp. N. Ves 6 1 2 3 6:12  5

11. Lokomotíva KE 6 1 1 4 8:12  4

12. Teplička n. V. 6 0 2 4 5:15  2

Tabuľka
DOXXbet ligy Východ

Hokejisti HK Poprad odo-
hrali v  príprave pred novou 
sezónou desať prípravných 
zápasov a  až do piatku mali 
bilanciu výhier a  prehier 0:9. 
V  utorok 1. septembra pre-
hrali na ľade Jančuškovej Ži-
liny 1:5, no v piatkovej odvete 
doma konečne zvíťazili 4:1. 
Káder trénera Pavla Paukov-
čeka je prakticky uzavretý. Cez 
víkend štartuje nový ročník 
Tipsport ligy, Popradčania za-
čínajú domácim dvojzápasom.

„V priebehu prípravy sa nám 
otočilo 14 hráčov a ani jeden 
zápas sme nehrávali v optimál-
nej zostave. Máme dvoch zrane-
ných obrancov Kasíka a Fabiana 
a  dlhodobo aj Matúša Paločka. 
Prístup k zápasom nebol zlý, veď 
sme v mnohých zápasoch hrali 
vyrovnanú partiu. Hráme iný 
štýl a na to sa nedá zvyknúť za 
štyri týždne a už vôbec nie, ak 

nemáte mužstvo 
pokope. Je nás 
dvadsať a  počíta-
me s každým hrá-
čom. Brankár Sed-
lačko bol vyradený 
z kádra, podobne 
ako Lotyš Lau-
rous. Marek Kol-
ba sa nedohodol 
na podmienkach 
a tiež u nás skončil. Lukáš Hvi-
la je ústne dohodnutý, situácia 
okolo Jara Obšuta sa bude riešiť 
v nasledujúcom týždni. Prišiel 
Ondrej Rusnák, ktorého výkon 
zlepil štvrtý útok dokopy. Je cen-
ter a ten nám veľmi chýbal. Zo-
stava by mala vyzerať podobne 
ako v piatkovej generálke,“ zhr-
nul situáciu okolo A - mužstva 
tréner Pavel Paukovček.

Výsledok: HK Poprad - 
MsHK Žilina 4:1 (1:1, 2:0, 1:0), 
góly Popradu: 15. Peter Gápa 

(L. Bajaruns, O. Rusnák), 27. Ľu-
boš Bartečko (L. Paukovček), 39. 
Andreas Štrauch (M. Síkela, A. 
Kroták), 42. Richard Rapáč (B. 
Rapáč, T. Török).

Program Tipsport ligy: 1. 
kolo v  piatok 11. septembra 
o 17. hod. HK Poprad - HKM 
Zvolen, 2. kolo v  nedeľu 13. 
septembra o  17. hod. HK 
Poprad - Dukla Trenčín, 3. 
kolo v  utorok 15. septembra 
o  18. hod. HK 36 Skalica - 
HK Poprad.  (mav)

Bežci spájali Poprad a Svit
Začiatkom minulého týždňa v Poprade a Svi-

te vyvrcholila bežecká séria Tatry Prestige Tour 
2015. Bežci a  chodci si zmerali sily v  Podtat-
ranskom polmaratóne, Primátorskej desiatke 
i disciplíne Nordic Walking. V oboch mestách 
nechýbala skvelá zábava a  bohatý športový 
a kultúrny program.

Podujatie podľa organizátorov dopadlo nad 
očakávanie. „Dostávali sme veľmi veľa pozitívnych 
ohlasov, ktoré nás motivujú do ďalších ročníkov. 
V celkovom rebríčku sa zúčastnilo viac ako tisíc 
bežcov a viac ako tisíc detí. Všetci dokázali, že to 
má zmysel,“ hodnotil podujatie člen organizač-
ného tímu Juraj Sedlačko. „Želám si, aby sa toto 
podujatie stalo tradíciou a prajem mu minimálne 
sto ročníkov,“ uviedol primátor Popradu Jozef 
Švagerko. „Zaujímavý by bol aj päťstý ročník. Dr-
žím palce, nech toto podujatie vydrží na bežeckej 
mape čo najdlhšie,“ dodal primátor Svitu Miroslav 
Škvarek. Spoločne s nimi slávnostne odštartovala 
preteky aj atletická legenda Jozef Plachý. „V prvom 
ročníku som ešte nikdy nezažil taký veľký záujem 
pretekárov. Už teraz sa teším na prekonávanie pr-
vých rekordov,“ doplnil.

Celkovým víťazom premiérového ročníka Pri-
mátorskej desiatky sa stal domáci 
bežec Tomáš Griger. „Keďže som 
Popradčan, tak som sa rozhodol, 
že pred vlastným domom na Brež-
nom riadku nastúpim a pre Poprad 
to vyhrám,“ povedal po dobehnu-
tí do cieľa s  úsmevom na tvári. 
V ženskej kategórii vyhrala Zuza-
na Šucová z Novej Lesnej. Celko-
vým víťazom polmaratónu sa stal 
Tibor Sahajda z  Košíc, v  ženskej 
kategórii dominovala svitská bež-
kyňa Soňa Vnenčáková. „Bol to 
masaker, bežalo sa mi ťažko,“ pri-
znala sa. V  chodeckej disciplíne 

Nordic Walking preťal ako prvý cieľovú pásku Pe-
ter Karabín z Liptovského Hrádku, medzi ženami 
sa víťazkou stala Jiřina Šerfelová zo Štrby.

V hodnotení všetkých štyroch podujatí série Tat-
ry Prestige Tour 2015 sa bežeckým kráľom Tatier 
stal Pavol Orolin (na foto) zo Spišského Bystrého. 
„Bola to perfektná séria, o rok som tu opäť,“ pove-
dal. Po jeho boku sa postavila bežecká kráľovná Ta-
tier Timea Mihoková (na foto) z Batizoviec, prete-
kajúca za Svit. „Užívala som si úplne všetky preteky. 
Bežala som len tak pre radosť a celkové víťazstvo ma 
milo prekvapilo,“ dodala.

Súčasťou podujatia boli aj mnohé sprievodné 
akcie. Okrem bohatého kultúrneho programu 
v Poprade i Svite sa súperilo aj medzi tímom po-
pradského hokejistu Arneho Krotáka a  tímom 
svitských basketbalistov pod taktovkou kapitána 
Romana Finduru. Sviťania vytvorili početnejšiu 
skupinu a po spočítaní výsledkov tak odovzdával 
na pódiu v Poprade domáci primátor vecné ceny 
svojmu kolegovi zo susedného mesta.

Obohatením programu v  Poprade bola aj ob-
novená súťaž o najšportovejšiu rodinu mesta pod 
názvom Mama, tato, športujte s nami! „Prvým ví-
ťazom bola v roku 1986 rodina Pitoňákovcov, ktorú 

pozná celý curlingový svet. Obávali 
sme sa po mnohých rokoch účasti, 
ale prekvapilo nás 21 prihlásených 
družstiev. Súťažili v troch disciplí-
nach, z toho dve boli štafetové na 
bicykli a s kuframi. Rozhodujúca 
bola tímová spolupráca v posled-
nej disciplíne,“ zhrnul Jozef Pav-
lík z  oddelenia školstva, mládeže 
a športu MsÚ v Poprade. Svoje dve 
dcéry viedla za víťazstvom hlava 
rodiny Špakovcov - Slavomír Špak. 
„Najviac sa mi páčila tá radosť detí, 
keď sme spolu po prvýkrát niečo vy-
hrali,“ skonštatoval.  (mav)
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Basketbalistky skončili druhé
Basketbalistky BAM Poprad odohrali počas víkendu v rámci prí-

pravy na novú sezónu domáci turnaj s  medzinárodnou účasťou. 
Po  kvalitnej previerke v  konkurencii extraligistiek zo Slovenska, 
Maďarska a Česka skončili na druhom mieste.

„Naším cieľom bolo, aby sme zapojili do hry hlavne nové tváre. Po-
stupne sme zapájali aj ostatné hráčky podľa priebehu zápasov. Som spo-
kojný, potenciál tam je,“ povedal po poslednom zápase tréner BAM 
Poprad Igor Skočovski.

V Poprade sa chystajú na premiérovú sezónu v najvyššej ženskej sú-
ťaži a kvalitných zápasov potrebujú odohrať dievčatá čo najviac. „Už 
na najbližší víkend sme dostali pozvánku od Prahy, kde nás čakajú tímy 
z najvyšších súťaží z Nemecka a Poľska,“ dodal I. Skočovski. „Turnaj 
nám ukázal na čom treba pracovať. Ešte máme pred sebou jeden turnaj 
a ja verím, že aj súhra s novými hráčkami sa bude zlepšovať,“ doplnila 
kapitánka tímu Katarína Petríková.

Popradčanky v piatok na úvod prehrali s celkovým víťazom turnaja 
BLK Slavia Praha 51:73, v  sobotu porazili domácu konkurenciu BK 
Slovan Bratislava 60:56, no a v súboji o druhé miesto v nedeľu zdolali aj 
maďarský MKB Euroleasing Vasas Budapešť 70:61.   (mav)

Exhibičné lákadlo pre deti
Basketbalová akadémia mlá-

deže Poprad v  spolupráci s  BK 
Iskra Svit zorganizovali na piat-
kové dopoludnie v  popradskej 
Aréne jedinečnú šou pre žiakov 
1. až 4. ročníka ZŠ. Cieľom bolo 
predstaviť basketbal ako taký 
a prilákať deti k tomuto športu. 
Podujatie podporil aj primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko.

„Na tribúnach bolo 1 200 detí. 
Naše dievčatá i chlapci zo Svitu im 
predviedli krátke exhibičné zápasy 
a potom nasledovali rôzne súťaže 
pre deti v streľbe na kôš. Radi by 
sme napĺňali naše basketbalové 
prípravky, pretože ak sú základy 
pevné, tak dom bude stáť,“ uvie-
dol prezident BAM Poprad Jozef 
Turák. „Tradične patrí ženský bas-
ketbal pod Poprad a mužský pod 
Svit. Takto sa rešpektujeme a tak 
to má byť. Táto exhibícia nás na-
vyše spojila do jedného podujatia 

a deti sa mali na čo tešiť,“ pokra-
čoval prezident BK Iskra Svit Ján 
Drobný. „Chceme, aby mesto žilo 
basketbalom. Pochádzam zo Srbska 
a tam sa takéto výbery robia už v 
materských školách. Začať treba čo 
najskôr, pretože pohyb je veľmi dô-
ležitý,“ dodal tréner BAM Poprad 
Igor Skočovski.  (mav)

Rekenei je Tatranským silákom
V  sobotu 5. septembra sa pred 

Arénou Poprad konal piaty roč-
ník silovej súťaže Tatranský silák 
2015. Na takmer pätnástku borcov 
zo Slovenska, Čiech, Bieloruska, 
či Poľska čakalo šesť disciplín. Za-
kladateľ súťaže a organizátor Peter 
„Kozák“ Rekenei (na foto) predvie-
dol najvyrovnanejší výkon a v cel-
kovom hodnotení dominoval.

Podujatie pod záštitou primáto-
rov miest Svit a  Poprad prilákalo 
na plochu parkoviska pred Arénou 
Poprad množstvo divákov. Medzi 
disciplínami nechýbalo dvíhanie 
náprav nad hlavu, nosenie 140 ki-
logramových kufrov, prevracanie 
500 kilovej pneumatiky, či ťahanie 

kamióna. Lákavé boli i  silové sú-
ťaže pre divákov či deti. Najmenší 
siláci dokonca hromadne potiahli 
o celej dĺžke parkoviska popradský 
turistický vláčik.  (ppv)

• POD Tatrami sa začal hrať 
ženský futbal. Prvý domáci zápas 
odohrali Popradčanky cez víkend 
v  rámci 3. kola II. ligy Východ. 
Predtým vysoko prehrali v Micha-
lovciach a  tentokrát nestačili ani 
na Prešov, ktorému zverenkyne 
trénera Jána Mlynára podľahli 0:9.

• MLADÍ popradskí hokejisti 
sa na konci prázdnin zúčastni-
li kvalitne obsadeného turnaja 
v  Ostrave pre hráčov z  ročníkov 
2004 a  mladších. V  konkurencii 
16 tímov z  Čiech a  Slovenska sa 
im mimoriadne darilo. Celkom 
jednoznačne zdolali svojich súpe-
rov trikrát v základnej a trikrát vo 
finálovej skupine a turnaj vyhrali. 

• KONIEC leta už tradične patrí 
bowlingovému turnaju Letný Tat-
ranský pohár v  Poprade. Tento-
raz sa ho zúčastnilo 88 hráčov zo 
Slovenska, Česka a Maďarska. Vo 
finále zdolal Popradčan Ľuboslav 
Jurinyi Čecha Tomáša Plechatu 
z  Olomouca. Na treťom mieste 
skončila Petra Stanková, ktorá sa 
stala najlepšou ženou.

• V  SOBOTU 12. septembra sa 
v  Gánovciach pri Poprade usku-
toční 1. ročník cezpoľného behu 
Ganrun pri príležitosti osláv 
Dňa obce. Trasa bude dlhá 7,5 
km a  lemuje mnohé významné 
objekty obce Gánovce. Súťažiť 
sa bude od 13. hodiny v dvadsia-
tich kategóriách od detských až 
po dospelé.  (ppv)

Krátko zo športu

Vo štvrtok 3. septembra sa v Poprade pred mestským úradom pristavili 
účastníci 14. ročníka Cyklojazdy histórie spájajúcej dva najväčšie hradné 
komplexy - Spišský a Pustý hrad. Privítal ich Jozef Pavlík z oddelenia škol-
stva, mládeže a športu MsÚ, prvý viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš 
a dostavil sa aj popradský primátor Jozef Švagerko. „Tento rok vyštartovalo 
zo Spišského hradu 35 účastníkov a postupne sa pridávali ďalší. Vo Svite 
to bol napríklad aj viceprimátor mesta,“ povedal organizátor cyklojazdy 
Peter Drozdík. „Napadlo ma, že aj Poprad má svoj neobjavený hrad, ktorý 
bol rozlohou údajne minimálne taký veľký ako Spišský hrad. V budúcnosti 
si viem teda predstaviť, že by sa šlo na Pustý hrad cez Zámčisko,“ dodal 
prvý viceprimátor Popradu Igor Wzoš.   FOTO - Marek Vaščura
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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 

PP-93

NAJKRAJŠiE FARBy JESENE, 
MôŽU ByŤ U VÁS NA STENE20 rokov na trhu farieb

Predajňa Limba - sídl. západ Poprad
Veľkoobchod - Teplická ul. Poprad
Predajňa Svit - nákupné centrum A1 PP-92

tónované farby Premal od 6,50 € za 4 kg
lakované lazúry Slovlux od 7,00 € za 0,70 l
Renokov na plechovú strechu od 5,50 € za 0,70 l
Osmo, Adler, Tikkurila

V  nedeľu 6. septembra sa 
Námestie sv. Egídia v  našom 
meste napriek chladnejšiemu 
jesennému počasiu zaplnilo 
priaznivcami známeho slo-
venského speváka a  bývalého 
„repeťáka“ Dušana Grúňa. Po-
pradskému publiku zaspieval 
množstvo melodických piesní, 
ktoré si prítomní pospevovali 
spolu s  ním. Nechýbali hity 
ako napr. Starý rodný dóm, 
Elena, Nalej mi vína, Malví-
na, Kde si bola, keď hrmelo 
a množstvo ďalších. V Poprade 
Dušan Grúň zaspieval aj zná-
me slovenské ľudové piesne.

Slávna liečiteľka a jasnovidka Rodika prišla do Popradu, aby pomáhala ľuďom, 
ktorí to potrebujú. Svojou silou môže vyriešiť veľa problémov - zvady, rozchody, 

alkoholické problémy, drogovú závislosť, problémy s plodnosťou.

Pracuje s liečivými bylinkami.

Má dar od Boha.
Nemôžete si nájsť partnera? Máte problém s impotenciou? Nedarí sa vám v podni-
kaní? Ste chorí? Rodika, so svojou silou, vám pomôže a uzdraví vás. Túto moc môže 

použiť iba človek, ktorý s tým má skúsenosti. Všetky problémy majú riešenie.

Zavolajte 0949 404 265
POĎAKOVANIE

Jozef ďakuje pani Rodike za nájdenie šťastia, lásky a pokoja v dome.

PP-82

Vo štvrtok 10. septembra o 19. 
hod. sa bude v Kinoklube Film 
Europe, ktorý pôsobí pri Tat-
ranskej galérii premietať film 
Úžasný Boccaccio.  (ppp)

Premietanie v galérii

FARBy-LAKy
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Dalkia sa zmenila na Veoliu Energia
už aj v regiónoch

V Tatrách 
už napadol 

sneh Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa 
v  júli minulého roka plne začlenili do sku-
piny Veolia. V dôsledku toho došlo aj na 
Slovensku k zmene akcionárskej štruktúry 
Dalkie a od 23. januára tohto roka k zmene 

obchodného mena materskej spoločnosti. 
S  účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo 
aj k  zmene obchodných mien všetkých jej 
dcérskych spoločností. Dalkia na Slovensku 
bude pôsobiť pod názvom Veolia Energia.

Centrálne zásobovanie teplom 

Komplexná technická  
správa areálov a budov

Žiar 
n. Hronom

Lučenec

Brezno
Podbrezová

Košice

Stropkov

Liptovský 
Hrádok

Štós

Čierna nad Tisou

Kráľovský 
Chlmec

Krompachy

Poprad
Spišská 
Nová Ves

Veľké 
Kapušany

Moldava 
nad Bodvou

Plešivec Turňa nad Bodvou

Medzev

Dobšiná

Jelšava

Hanušovce 
nad Topľou

Vyšné 
Ružbachy

Margecany

Štítnik Rožňava

Gelnica
Prakovce

Kysak

Strážske Inovce

Michalovce Sobrance

Sečovce

Trebišov

Pribeník

Viničky

Slavošovce 
Rozhanovce 

Galanta

Dunajská
Streda

Hlohovec

Piešťany

Gbely

Holíč

Jahodná

Košúty

Lehnice

Rakovice

Rohov

Sereď
Šoporňa

Trnava

Bratislava
Vráble

Vrbové

Senec

Borský Sv. Jur

Moravský s. Ján
Sekule

Veľký Meder

Skalica

Senica

Šamorín

Bojková

Červeník

Buková Dobrá 
Voda

Horný Bar

Jablonica

Medveďov

Pastuchov

Rovensko

Šintava

Vojka nad Dunajom

Zavar

Okoč

Kováčová 
pri Zvolene

Zemianske Sady 

Priemysel

Skupina Veolia zabezpečuje 
energetické služby a dodáva tep-
lo 2,4 miliónom domácností na 
celom svete a prevádzkuje 76 000 
energetických zariadení. Na Slo-
vensku Veolia Energia zabezpeču-
je dodávku tepla a teplej vody pre 
viac ako 98 000 domácností v 27 
mestách a obciach, medzi ktoré 
patria Bratislava, Senec, Vráble, 
Vrbové, Žiar nad Hronom, Brez-
no, Lučenec, Poprad, Košice, 
Kráľovský Chlmec a  ďalšie. Ve-
olia Energia poskytuje tiež celý 
rad podporných služieb pre 59 
priemyselných klientov a  úspeš-
ne rozvíja projekty energetickej 
efektívnosti. Veolia Energia  za-

mestnáva na Slovensku 821 ľudí. 
“Zmena akcionárskej štruk-

túry a  integrácia aktivít Dalkie 
na Slovensku do skupiny Veolia 
nám otvára ešte väčšie možnosti 
spolupráce s ostatnými divíziami 
skupiny v oblastiach vodného a 
odpadového hospodárstva. Skupi-
na Veolia je už viac ako 160 rokov 
hrdým partnerom v oblasti služieb 
pre komunálny a priemyselný sek-
tor,” povedal v tejto súvislosti ge-
nerálny riaditeľ Veolie Energia na 
Slovensku Miroslav Kot.

Skupina Veolia je celosveto-
vým lídrom v oblasti optima-
lizácie manažmentu zdrojov. 
Viac ako 179 000 zamestnancov 

skupiny na celom svete navrhuje 
a zabezpečuje služby súvisiace s 
manažmentom energetických 
služieb, vodohospodárskych slu-
žieb a s manažmentom odpado-
vého hospodárstva. Svoje služby 
poskytuje priemyselným klien-
tom, súkromným subjektom, 
verejnej správe i občanom. Pro-
stredníctvom troch navzájom sa 
dopĺňajúcich oblastí, v ktorých 
skupina pôsobí, prispieva Veolia 
k  rozširovaniu prístupu k zdro-
jom, k ich ochrane a obnove. 

Viac informácií o skupine 
Veolia Energia a jej aktivitách 
na Slovensku nájdete na: www.
veoliaenergia.sk.  PP-95

PP-39

Centrálne zásobovanie teplom 

Komplexná technická  
správa areálov a budov
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Mapa pôsobnosti skupiny Veolia Energia na Slovensku:

Hasiči v  stredu minulý týž-
deň zlikvidovali požiar lesného 
borovicového porastu v oblasti 
Hranovnického plesa v katastri 
obce Hranovnica. Oheň v ťažko 
prístupnom teréne silný vietor 
rozšíril na plochu asi dvoch 
hektárov. S požiarom bojo-
valo vyše 40 hasičov, vrtuľník 
Ozbrojených síl SR a tiež prís-
lušníci z modulu pozemného 
hasenia požiarov v prírodnom 
prostredí ZÁPAD.  (ppš)

Počas víkendu napadol vo 
Vysokých Tatrách od výšky 
1 800 metrov nový, mokrý sneh 
od poprašku až do niekoľkých 
centimetrov. Na viacerých tu-
ristických chodníkoch sa šmý-
ka, preto Horská záchranná 
služba vyzýva turistov k  opa-
trnosti a  skoršiemu návratu 
z  túry, pretože po 19. hod. sa 
už začína stmievať.  (ppš)

oheň uhasili

Minulú sobotu popoludní, po 
poupratovaní Útulku pre psov v 
Poprade-Veľkej, sa zišlo takmer 
päť desiatok milovníkov štvor-
nohých psích miláčikov na hro-
madnom venčení psíkov. Ako 
nám povedala Viktória Paperá-
ková z popradského útulku, v 
súčasnosti majú v kotercoch 22 
chlpáčov a 5 šteniatok, ktoré hľa-
dajú nových pánov.  (pmm)

Prechádzka
so psami
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