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Na slávnostnom Mest-
skom zastupiteľstve mesta 
Poprad ocenili minulý pia-
tok výnimočné osobnosti, 
ktoré sa zaslúžili o  rozvoj 
nášho mesta a  význam-
ným spôsobom prispe-
li k  jeho dobrému menu 
doma i  v  zahraničí. Cenu 
mesta Poprad za rok 2016 
dostal Ján Tkáč za využitie 
nanotechnológií pri kon-
štrukcii rôznych zariadení 
aplikovateľných v  oblasti 
glykomiky a  diagnostiky 
rozličných ochorení vráta-
ne rakoviny prostaty.

Ceny primátora mesta 
Poprad za rok 2016 dostali 
lekár Juraj Beniak za výrazný 
podiel v  rozvoji onkológie 
a za uplatňovanie liečebných 
inovatívnych postupov v on-
kologickej oblasti v  meste 
Poprad a  v  regióne, Jozef 
Husár in memoriam za vý-
razné zásluhy v rozvoji hos-
podárstva v  meste Poprad 
a  za osobnú angažovanosť 
v oblasti kultúrno-spoločen-
ského rozvoja mesta a  Ale-
xander Comisso za dlhodobý 

rozvoj športu, za príkladnú 
a obetavú prácu i za aktívnu 
podporu mládeže v  oblas-
ti futbalu a  stolného tenisu 
v meste Poprad a v regióne. 

„Myslím si, že Poprad je 
historicky predurčený na roz-
voj, ale príbeh mesta tvoria 
úspešní ľudia, ktorí mu dá-
vajú život a takých sme dnes 
ocenili,“ podčiarkol primátor 
Popradu Jozef Švagerko. 1. 
viceprimátor Igor Wzoš do-
dal: „Ocenili sme ľudí, ktorým 
patrí úcta a  poďakovanie za 
rozvoj mesta. Zvlášť by som 
vyzdvihol Cenu mesta, kto-
rú dostal Ján Tkáč, lebo je to 
mladý človek, pochádzajúci 
z nášho mesta a je príkladom 
pre ďalších mladých ľudí, aby 
sa vydali na neľahkú cestu 
vedy a  výskumu. Navyše po-
važujem za pridanú hodno-
tu, že pochádza z piatich detí 
a  musel nedostatok nahra-
dzovať usilovnosťou a vôľou.“

J. Tkáč vníma ocenenie ako 
zadosťučinenie a  tiež znak 
toho, že cesta, ktorú si vybral 
je správna: „Pre mňa je to 
súčasne veľký záväzok do ďal-

šej práce. Cenu si vážim o to 
viac, že mi ju dalo moje rodné 
mesto. Zároveň sa chcem po-
ďakovať svojej mame. Vďačím 
jej za veľa a  takisto vďačím 
za veľa svojej rodine, lebo ma 
podporovala v priebehu mojej 
práce, sprevádzala ma na po-
tulkách po Európe a dobre vie, 
že práca vedca nepozná piat-
ky-sviatky. Ďakujem im za 
trpezlivosť.“ Dodal, že Popradu 
vďačí za veľa, tu sa narodil, 

vyrastal, študoval a  dostal 
prvotné vzdelanie a  lásku 
ku chémii. Dnes už pôsobí 
v  Bratislave v  Chemickom 
ústave SAV a  je uznávaným 
vedcom v oblasti glykánov - 
komplexných cukrov v diag-
nostike rôznych ochorení. 

Cenu primátora mesta 
Poprad dostal i lekár Juraj Be-
niak, renomovaný onkológ. 
Prezradil: „Tajomstvo dobrej 
medicíny je prosté. Je to staré 

hippokratovské heslo, ktoré 
znie: Vyliečiť niekedy, uľaviť 
v  trápení často, utešiť vždy. 
Medicína je jedna z kráľovien 
vedy a starostlivosti o človeka. 
Lekár sa stretne s neurotikmi, 
ťažko chorými, s  agresívnymi 
príbuznými, ale držím sa slov 
nebohého doktora Puchalu 
- Staraj sa o  ľudí tak, ako by 
to bol tvoj otec, tvoja mama. 
A bude to všetko dobre.“

(Pokračovanie na str. 2)

Zľava Juraj Beniak, Alexander Comisso, Ján Tkáč a Pavol Husár, ktorý prevzal cenu za 
svojho otca.             FOTO - Marta Marová
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Návrat po štyridsiatich rokoch

Ceny dostali osobnosti, ktoré píšu príbeh ...
• POČAS tretieho štvrťroka toh-
to roka, do ktorého patrí obdobie 
letnej sezóny, bolo najčastejším 
priestupkom riešeným Mestskou 
políciou v Poprade rušenie nočného 
pokoja. Stalo sa tak v 124 prípadoch.
• MESTSKÁ polícia v  Poprade 
v spolupráci so sociálnym odborom 
MsÚ Poprad vykonala v  stredu 26. 
októbra dopoludnia preventívno-
-bezpečnostnú akciu zameranú na 
odhaľovanie záškoláctva. Kontrola 
bola vykonaná na železničnej a au-
tobusovej stanici a  v obchodných 
centrách, kde bol najväčší predpo-
klad zdržiavania sa školopovinných 
detí. Kontrolou nebol zistený žiaden 
prípad záškoláctva.   
• NA OKTÓBROVOM zasadaní 
Mestského zastupiteľstva v Popra-
de schválili do dozornej rady ob-
chodnej spoločnosti Veolia Energia 
Poprad Miroslava Glevaňáka a do 
predstavenstva tejto spoločnosti Šte-
fana Pčolu.
• POSLANCI na svojom októbro-
vom zasadaní schválili zmenu a do-
plnok územného plánu sídelného 
útvaru mesta Poprad - lokalita Ul. 
29. augusta na sídlisku Západ. Zme-
na nastáva vo funkčnom využití toh-
to územia vo vymedzenej časti (viac 
na www.poprad.sk) z plochy ob-
čianska vybavenosť vrátane zelene a 
technickej infraštruktúry na plochu 
viacbytových domov vrátane zelene 
a technickej infraštruktúry.
• MESTSKÉ zastupiteľstvo schvá-
lilo v súvislosti s implementáciou 
digitálneho zastupiteľstva nový Ro-
kovací poriadok MsZ. Predchádza-
júci platil takmer 6 rokov. 
• VEDECKÁ konferencia Spišské-
ho dejepisného spolku na tému Nové 
poznatky z histórie mesta Poprad sa 
konala v sobotu 29. októbra na Mest-
skom úrade v Poprade. 
• PRERUŠENÁ distribúcia elek-
triny z dôvodu plánovaných prác na 
zariadení nízkeho napätia bude 9. 
novembra od 7.20 do 15.30 hod. na 
Francisciho ul. č.d. 900/5 a 10. no-
vembra od 7. do 14.30 hod. vo Veľ-
kej na Ul. SNP v úseku od č.d. 1215 
po č.d. 1239, v úseku od č.d. 1254 po 
č.d. 1278 a č.d. 4552 a na Ul. mláde-
že č.d. 13 od 8. do 16.30 hod. Viac 
informácii na www.poprad.sk 
• VÝJAZDOVÝ odber krvi Ná-
rodnej transfúznej služby z Popra-
du bude 6. novembra v zdravotnom 
stredisku v  Tatranskej Lomnici, 7. 
novembra vo Whirlpoole v Poprade, 
10. novembra v Strednej zdravotníc-
kej škole v Poprade a 11. novembra v 
Strednej odbornej škole elektrotech-
nickej v Matejovciach.  (ppš)

Rodák z  Popradu, dnes už 
81-ročný Jozef Kredátus (na foto 
vpravo pri vystúpení DFS Letnič-
ka) sa do svojho rodného mesta, 
kde prežil prvú polovicu života, 
vrátil po dlhých štyridsiatich ro-
koch. Ani po toľkých desaťročiach 
nedokáže bez trpkej príchute spo-
mínať na tie časy. 

Poprad bol donútený aj s rodinou 
opustiť pod veľkým psychickým nátla-
kom. Zachoval sa totiž podľa svojho 
najlepšieho svedomia a v auguste 1968 
viedol Slobodný vysielač - severový-
chodné Slovensko, vysielač Tatry. Prav-
divo informoval obyvateľov podtatran-
ského regiónu v zložitej situácii počas 
vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na 
naše územie. V tom čase bol tiež spolu-
zakladateľom obnoveného miestneho 
odboru Matice slovenskej v Poprade a 
zaslúžil sa spolu s ďalšími národovcami 
o uskutočnenie Národného výstupu na 
Kriváň. V roku 1970 sa podieľal na prí-
prave a organizovaní jedinečných kul-
túrnych podujatí počas Majstrovstiev 
sveta v klasických lyžiarskych disciplí-
nach na Štrbskom Plese. 

Bol od roku 1960 riaditeľom Okres-
ného osvetového domu, v  rokoch 
1964-70 riaditeľom Domu kultúry 
a  vzdelávania v  Poprade a  veľkým 
dielom sa pričinil o  rozvoj kultúry, 
národných a  ľudových tradícií pod 
Tatrami. Vďaka nemu vzniklo veľa 
významných kultúrnych podujatí, 
z  ktorých niektoré pretrvali dodnes. 

Bolo to Tatranské kultúrne leto, 
Ľud hôr spieva a tancuje, Festi-
val podtatranských speváčikov 
či Literárny Kežmarok. Nič ne-
zavážilo. Musel odísť z rezortu 
kultúry s označením „pravicový 
oportunista“. Spolu s  manžel-
kou sa usídlili v  Humennom, 
kde sa preorientoval na prácu 
klinického psychológa a na od-
borníka na formy drogovej zá-
vislosti a  alkoholizmu. Neskôr 
začal učiť na Prešovskej uni-
verzite a  stal sa tvorcom origi-
nálnych a vo svete uznávaných 
sociologických metód. V tejto 
alma mater učil ešte v minulom roku.

Pred desiatimi rokmi sa s manžel-
kou presťahovali do Kežmarku, kde 
žije ich syn s rodinou. Minulú sobo-
tu sa však docent J. Kredátus dočkal 
od Popradu zadosťučinenia. Prijal 
ho a poďakoval mu za záslužnú prá-
cu primátor Popradu Jozef Švagerko. 
Keď Kredátusovci pred 40-mi rokmi 
odchádzali, tiekli im slzy žiaľu, teraz 
ledva potláčali slzy radosti. „Toto 
oficiálne prijatie po nechcenom od-
chode, dá sa povedať vyhnanstve, je 
opätovné oživenie všetkého, čo ešte 
pamäť z oných rokov zapísala. Uspo-
radúvam svoj osobný archív a možno 
sa mnohé ešte dostane na svetlo. Dne-
šok je návrat a návrat je vždy šťastím 
pre človeka, ktorý ten návrat očaká-
val a  dočkal sa ho,“ povedal J. Kre-
dátus. Môže ho tešiť, že aj po toľkých 

rokoch viacerí Popradčania, najmä 
matičiari, na neho spomínajú s  úc-
tou a vďačnosťou, takisto, ako z jeho 
pôsobenia v  Humennom niekdajší 
pacienti, kedysi závislí od alkoholu 
alebo nealkoholových drog a v Pre-
šove jeho bývalí študenti i kolegovia.

Na túto nedocenenú osobnosť 
Popradu mesto nezabudlo hlavne 
vďaka popradskej Matici. Jozef Ja-
nigloš z MO MS v Poprade uviedol: 
„Pán Kredátus je nezabudnuteľná 
popradská legenda. Keď som sa pustil 
do písania pamätnice k  90. výročiu 
vzniku Matice slovenskej v  Poprade, 
tak v nej  nesmel chýbať. V  našom 
meste dodnes žije to, čo vytvoril. Pre-
svedčil som ho, aby sa vrátil ku svojim 
koreňom a najkrajším rokom svojho 
života,  a že Poprad už dnes nie je 
mesto, ktoré mu ukrivdilo.“  (mar)

„Chcem tiež povedať, že staršia ge-
nerácia lekárov v  Poprade mi dala 
veľa a dúfam, že aj ja odovzdám svo-
je vedomosti ďalej, aby sme v  tomto 
úžasnom meste pod Tatrami fungo-
vali tak, aby sme mu robili česť.“ 

Cenu primátora dostal aj Jozef Hu-
sár in memoriam. Od roku 1969 do 
roku 1992 úspešne viedol podnik Ba-
liarne obchodu Poprad na poste ria-
diteľa. Za jeho pôsobenia sa dobudo-
vali na nový moderný a prosperujúci 

závod. Zaspomínal na neho i  Milan 
Hámor, predseda Klubu Veličanov, 
ktorého bol dlhoročným členom a 
funkcionárom: „Bol súčasťou nášho 
klubu, žil s ním. Mal neskutočne široký 
záber aktivít, robil cez klub veľmi veľa 
pre Veľkú a tým aj pre celý Poprad. Bol 
to veľmi dobrý človek a radi na neho 
spomíname.“ Ocenenie za nebohého 
otca prevzal syn Pavol Husár.

Cena primátora putovala tiež do 
rúk Alexandra Comissa, ktorý na-
priek svojim 81 rokom chce byť stále 

osožný v športovom dianí a ocenenie 
považuje za symbolické ohodnote-
nie  celej jeho generácie športovcov 
a športových funkcionárov. Povedal: 
„Športu sa venovala celá naša ro-
dina, bol to štýl života. Cítil som sa 
ako nasledovník a chcel som pokračo-
vať v tom, čomu sa venoval môj otec 
v  Matejovciach, lebo to bol najstarší 
klub na Spiši a to nás zaväzovalo, aby 
sme tam odviedli svoju poctivú špor-
tovú robotu. Venovali sme sa športu 
naplno a  výsledky prišli. Kedysi bol 
dobrý dedinský futbal, preto potom 
aj celoštátny, lebo futbalové osobnos-
ti vyrástli na dedinách. Teraz máme 
kopu tuctových hráčov a  potom ten 
futbal tak aj vyzerá.“ Pridal i trochu 
kritiky A. Comisso, ktorý sa v  ne-
skorších rokoch života venuje už viac 
stolnému tenisu. (Viac o ocenených 
v budúcom čísle).

Do príbehu úspešného mesta sa 
zapísali ďalšie osobnosti, ktorých 
si Poprad uctil takisto kultúrnym 
programom v podaní klaviristu Joze-
fa Hollého (na foto) a speváčky Petry 
Humeňanskej.   (mar)

(Dokončenie zo str. 1)



Strana 32. 11. 2016

Krátke správyNa cintorín v Strážach vedie nový bezbariérový chodník

Súťaž návrhov na vyhliadkovú vežu v Kvetnici

• NA Štrbskom Plese vo Vyso-
kých Tatrách sa minulý týždeň vo 
štvrtok uskutočnila odborná kon-
ferencia o elektronických službách 
pre obce a mestá. Táto téma je pre 
mestá a obce dôležitá, a to nielen 
k prvému novembru, odkedy musí 
celá verejná správa zabezpečovať 
výkon verejnej moci elektronicky, 
ale aj preto, že v súčasnosti elek-
tronická komunikácia získava stále 
väčšiu obľubu medzi obyvateľmi. 
Podujatie bolo venované komplex-
nému prehľadu elektronických slu-
žieb na území Slovenska a členeniu 
kompetencií samospráv v rámci 
elektronickej komunikácie.

• OFICIÁLNE otvorenie zimnej 
sezóny vo Vysokých Tatrách sa 
tento rok uskutoční 25. novembra, 
keď na Hrebienku po štvrtý raz pre 
verejnosť otvoria Tatranský ľadový 
dóm. Ľadová bazilika bude aj tento 
rok nevšedne krásnou atraktivitou 
Tatier. Nosnou témou majestátne-
ho diela, ktorého výstavba sa začí-
na dnes 2. novembra, a na ktorej 
bude pracovať 15 sochárov a ich 
pomocníkov, bude spišská gotika. 

• NÁLEZY akýchkoľvek chráne-
ných druhov živočíchov by mali 
ľudia hlásiť pracovníkom Správy 
Tatranského národného parku. Tí   
sa postarajú o uhynuté zvieratá, 
prípadne o ich liečenie. Týka sa to 
netopierov, obojživelníkov, chrá-
nených vtákov či cicavcov, nie bež-
ných poľovných druhov, ale chrá-
nených druhov. Naposledy takto 
ochranári odstraňovali chránenú 
užovku obojkovú z blízkosti mest-
skej časti Kvetnica.

• V GBEĽANOCH sa minulý týž-
deň uskutočnil 21. ročník podujatia 
TOP AGRO Slovensko, na ktorom 
oceňovali najlepšie poľnohospo-
dárske družstvá a  ich manažérov. 
Absolútnym víťazom je spoločnosť 
Gemerprodukt Valice. Organizá-
tori udeľovali aj ocenenia v  súťaži 
Najkrajší chotár za rok 2016. V ka-
tegórii firiem nad 500 ha si cenu 
víťaza odnieslo Poľnohospodárske 
podielnické družstvo Liptovská 
Teplička. 

• V  SPIŠSKOM divadle sa bude 
v piatok 4. novembra hrať komédia 
od Dušana Kovačeviča s  názvom 
Zberné stredisko a v sobotu 5. no-
vembra diváci uvidia Rysavú jalovi-
cu od Martina Kukučína. Začiatok 
predstavení je o 19. hod.  (ppš)

Mesto Poprad vyhlasuje verejnú 
anonymnú architektonicko-kon-
štrukčnú súťaž návrhov na riešenie 
vyhliadkovej veže na vrchu Zám-
čisko, nachádzajúcom sa južne 
od Popradu nad mestskou časťou 
Kvetnica. 

Navrhovaná vyhliadková veža sa má 
stať objektom s potenciálom zatrak-
tívniť pre širokú verejnosť plánovaný 
lesopark celomestského významu, ini-

ciovať jeho intenzívnejšie využívanie 
a skultúrňovanie s odkazom na bo-
hatú históriu a prírodné danosti. „Od 
súťaže očakávame taký návrh, ktorý čo 
najlepšie zapadne do prostredia a his-
torického kontextu tohto miesta, ktorý 
chceme prezentovať. Zámčisko ponúka 
úžasné pohľady na nádherné okolie 
a táto vyhliadková veža by mala byť 
jeho novou dominantou,“ uviedol pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko. Podľa 

podmienok súťaže musí výška veže 
poskytovať kvalitný výhľad na všetky 
svetové strany.

O výsledku súťaže rozhodne súťaž-
ná porota, zložená zo zástupcov mesta 
Poprad a stavovských organizácií, Slo-
venskej komory architektov a Sloven-
skej komory stavebných inžinierov.

Termín na odovzdanie súťaž-
ných návrhov je 6. decembra 2016 
do 14. hod.   (mar)

Pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnu-
lých na cintorínoch usilovne hrabali padajúce lístie. 
Na veľčianskom cintoríne sa hrablí chytili aj členovia 
Klubu Veličanov a žiaci zo ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo 
Veľkej.

Milan Hámor, predseda KV povedal: „Už štrnásty rok 
pomáhame s upratovaním cintorína. Je smola, že v 
tomto čase ešte nie je lístie celkom popadané, tak sa 
muselo hrabať na viackrát. Považujeme to za svoju 
povinnosť, pretože tu sú pochovaní naši predkovia a 
nakoniec aj my tu skončíme. Myslím si, že cintorín 
je miestom, kde v podstate každý niekoho má, prídu 
tu tisíce ľudí nielen z Popradu, ale aj odinakiaľ a 
mal by teda upravene vyzerať.  Som rád, že vďaka 
vedeniu mesta sa tohto roku urobilo na veľčianskom 
cintoríne  toľko, čo možno za dvadsať rokov pred-
tým.“ 

Na upratovaní veľčianskeho cintorína sa zúčast-
nili aj dve triedy  zo ZŠ s MŠ A.V. Scherfela. Ako 

nám povedal riaditeľ tejto školy Richard Bekess, robieva-
jú tak v spolupráci s KV raz až dvakrát ročne. Prioritne 
sa starajú o hrobku osobnosti A. V. Scherfela, po ktorom 
škola nesie svoj názov a takisto o hrobku Krompeche-
rovcov, čo sľúbili poslednému potomkovi tejto rodiny 
pani Szásovej, ktorá žije v Nemecku.   (mar)

Klub Veličanov i žiaci hrabali lístie

Cintoríny v Poprade boli v minu-
lých dňoch plné ľudí, ktorí si prišli 
uctiť svojich zosnulých. Na cintoríne 
v Strážach ich privítal novovybu-
dovaný bezbariérový prístup s par-
kovacím miestom pre imobilných 
a stanovišťom pre veľkoobjemový 
kontajner. 

Krátko pred Sviatkom všetkých 
svätých a Pamiatkou zosnulých si re-
konštrukciu prišiel prezrieť primátor 
Popradu Jozef Švagerko v sprievode 
konateľa spoločnosti Brantner Ondre-
ja Korenka. „Chceme, aby cintoríny boli 
v čo najlepšom stave. V Strážach bol po-
trebný bezbariérový prístup a som rád, 
že sme sa dohodli s firmou Brantner, 
ktorá tieto práce dokázala zabezpečiť v 

rámci spolupráce s mestom. 
Pozrel som si aj stav oplo-
tenia na cintoríne a stav 
stromov. Teší ma, že firma 
Brantner orezala najstaršie 
stromy, ktoré ohrozovali 
okoloidúcich aj pomníky,“ 
povedal primátor. 

S požiadavkou bezba-
riérového prístupu na 
strážsky cintorín prišli 
obyvatelia tejto mestskej 
časti. O. Korenko uviedol: „Pôvodne 
sme chceli zrealizovať bezbariérový 
prístup od hlavnej brány, lenže do str-
mého kopca by bol problém vytlačiť 
invalidný vozík. Preto sme sa dohodli, 
že dokončíme chodník od kríža až ku 
zadnej bráne, kde je parkovisko pre 
imobilných. Orezali sme i stromy a 
postarali sa o hrabanie a kosenie. Na 
ostatných pohrebiskách je to v kompe-
tencii Pohrebno-cintorínskych služieb 
Poprad.“ Konateľ tiež doplnil, že na 
všetkých cintorínoch vymenili veľko-
objemové kontajnery, aby boli ľahko 
otvárateľné a zatvárateľné.

Samospráve záleží na dobrom stave 
všetkých pohrebísk tak na centrálnom 
cintoríne vo Veľkej, ako aj na cintorí-
noch v Spišskej Sobote, Matejovciach a 
v Strážach. Tohto roku pokročili vylep-
šenia najmä na veľčianskom cintoríne. 

„Je na ňom pochovaných najviac ľudí a 
bol v stave, ktorý nebol dôstojný tomuto 
miestu úcty a piety,“ poznamenal pri-
mátor. Ako informoval František Švir-
loch, konateľ Pohrebno-cintorínskych 
služieb Poprad, vo Veľkej opravili 4 
chodníky, ktoré sú už predpripravené 
na montáž nového osvetlenia, chodník 
ku krížu na novom cintoríne je osvet-
lený, sú vybudované stanovištia vody 
vrátane stanovišťa pri hlavnej bráne a 
prístupového chodníka k nemu, opra-
vené je murované oplotenie. „Na cin-
toríne v Strážach by sme chceli opraviť 
padajúci múr a urobiť jedno stanovište 
vody. V Matejovciach je v žalostnom 
stave takisto murované oplotenie a már-
nica, v Spišskej Sobote plánujeme tiež 
dokončiť opravu murovaného oplote-
nia, natrieť plechové oplotenie a opraviť 
márnicu,“ uviedol F. Švirloch.  (mar)
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Do Knihy úspechov Kukučínky zapísali ďalších študentov

Divadlo Commedia uvedie štyri komédie
Štyri novembrové nede-

le budú divadelné. Divadlo 
Commedia uvedie na javis-
ku v Spišskej Sobote výber 
zo svojich najúspešnejších 
komédií. Začne ich v nede-
ľu 6. novembra o 18. hod. 
inscenáciou Zabíjačka, 13. 
novembra zahrá Skrotenie 
zlej ženy, 20. novembra Ka-
pustnicu a 27. novembra hru 
Premiéra. 

„Požiadavka, aby sme urobili 
v novembri divadelné predsta-
venia vyšla od divákov, ktorí 
chodia už dlhé roky na naše 
Divadelné fašiangy. Jeseň je v 
divadelnej oblasti v Poprade to-
tiž také „mŕtve“ obdobie. Hľa-
dali sme vhodné tituly v podaní 
iných súborov, ale nič sa nám 
nezdalo dostatočne vhodné do 
sobotských priestorov. Tak sme 
sa rozhodli pre internú pre-

hliadku Divadla Commedia. 
A keďže komédie sú divácky 
najúspešnejšie, vybrali sme z 
nich,“ konštatoval režisér a 
herec Vlado Benko. Komédie 
v podaní Commedie slávia 
úspech nielen doma, ale aj vo 
svete, do ktorého prerazili v 
roku 2000. Zlomovou insce-
náciou bola Budovatelia ríše 
od Borisa Viana, s ktorou vte-
dy šli na medzinárodný diva-
delný festival do Tunisu. Tam 
zaznamenala obrovský úspech 
aj napriek rečovej bariére. „Za 
tých šestnásť rokov, čo je naša 
tvorba známa aj v zahraničí, 
sa moja divadelná duša napĺ-
ňa hrdosťou, že naše inscenácie 
majú síce jeden rukopis, ale 
každá je iná. Sú stále žiadané, 
i keď ich hrávame roky,“ po-
dotkol V. Benko. Tohto roku 
sa presadili s hrou Zápisky 

dôstojníka Červenej armády. 
Absolvovali s ňou festival sve-
tového významu v nemeckom 
Paderborne, kde dostali veľký 
aplauz postojačky. Na Jirásko-
vom Hronove im obecenstvo 
takisto nadšene tlieskalo a zís-
kali výborné recenzie. Režisér 
dodal: „Je to životná rola Miša 
Nováka. Myslel som si, že po 
Neprebudenom už nič lepšie 
nemôže byť, ale poručíka Zu-
bova urobil bravúrne.“ 

DS Commedia mala rušné 
aj minulé dni. Divadelníci 
odohrali v partnerskom mes-
te Sarvaš hru Jozef a Mária, 
v Banskej Bystrici Premiéru 
a v českých Postoloprtoch na 
Festivale smiechu Keď muži 
plačú. 

Podrobnejšie o novembro-
vých komédiách na www.
commedia.sk.  (mar)

Minulý týždeň vo štvrtok sa v priestoroch Centra sociálnych 
služieb na Komenského ulici v Poprade konala milá slávnosť. 
Tunajší obyvatelia sa každoročne takto v októbri stretávajú, 
aby si spoločne vychutnali čaro jesene pri príležitosti Mesia-
ca úcty k  starším. Tento deň oslávili spevom a  tancom, ale 
aj pekným slovom. Spoločné chvíle seniorom spríjemňoval 
tematickým programom Detský folklórny súbor Venček, 
ktorý riaditeľa CSS Jozefa Košického v úvode obdaroval dar-
mi jesene.         FOTO - Marek Vaščura

Minulý týždeň v  pon-
delok sa v  Dome kultúry 
v  Poprade konala slávnosť 
oceňovania najúspešnejších 
študentov popradského 
Gymnázia na Kukučínovej 
ulici KUK 2016, ktorí boli 
zároveň zapísaní do pamät-
nej Knihy úspechov Ku-
kučínky. Do programu sa 
zapojila aj partnerská škola 
Gymnázium U Libeňského 
zámku v Prahe.

Študenti boli ocenení 
za úspechy, ktoré dosiahli 
v predchádzajúcom školskom 
roku v  rôznych oblastiach. 
Štefan Slavkovský  z  vlaňaj-
šej tercie uspel v  kategó-
rii Vševedko za popredné 
umiestnenia v matematickej 
olympiáde a  Pytagoriáde. 
V  kategórii Vševed získal 

ocenenie Róbert Pomietlo z 
vlaňajšej kvarty za úspechy 
vo fyzikálnej a v geografickej 
olympiáde, ale aj v olympiáde 
v slovenskom jazyku.

Ocenenie ŠportKUK zís-
kalo družstvo basketbalis-
tov, ktoré sa stalo majstrom 
Slovenska stredných škôl. 
Sánkar Matej Zmij reprezen-
toval Slovensko na druhých 
zimných olympijských hrách 
mládeže v  nórskom Lille-
hammeri, kde sa šiestym 
miestom v  dvojsedadlových 
saniach a  ôsmou priečkou 
v  súťaži družstiev postaral 
o druhý a tretí najlepší výsle-
dok slovenskej výpravy a tak 
si vyslúžil ocenenie v  ka-
tegórii RepreKUK. V  ume-
leckej kategórii Divsperec si 
prvenstvo vyslúžila divadelná 

zložka študentov, ktorá do-
minovala v  celoslovenskom 
finále súťaže Jazykový kvet 
v  kategórii dráma v  anglic-
kom jazyku.

Katarína Krupková  z 
kvarty skončila štvrtá v ce-

loštátnom kole olympiády 
v  anglickom jazyku, preto 
jej právom patrí ocenenie 
Jazykokuk. V  kategórii Na-
turakuk si ocenenie prevzala 
Nela Gloríková  z  2.B, ktorá 
na celoštátnom kole SOČ-

-ky skončila v kategórii bio-
lógia druhá a na medziná-
rodnej olympiáde mladých 
výskumníkov v gruzínskom 
Tbilisi získala v kategórii 
biológia fantastickú striebor-
nú medailu.  (ppv)

V  telocvični ZŠ s  MŠ na Komenského ulici v  Poprade sa minulý týždeň v  utorok kona-
la slávnosť pasovania prvákov, ktorých do kráľovského cechu tradične prijali kráľ, kráľovná 
a šašo. Škola v tomto školskom roku otvorila tri prvácke triedy, ktoré navštevuje spolu 45 žia-
kov. Malí školáci zložili slávnostný sľub a všetkým prítomným ukázali, čo sa za dva mesia-
ce v škole už naučili.      FOTO - Marek Vaščura

Slovensko vo svete ne-
zviditeľňujú len politici či 
športovci, ale aj „bežní ľu-
dia“. Súťaž  Voda - prírodné 
dedičstvo Slovenska mala 
prostredníctvom mladých 
ľudí prezentovať SR ako 
modernú európsku krajinu 
s  bohatými zdrojmi vody. 
Lenka Krempaská, žiač-
ka tercie A  osemročného 
štúdia Gymnázia na Ulici 
Dominika Tatarku v  Popra-
de, zvíťazila v  tejto súťaži s 
powerpointovou prezentá-
ciou v  angličtine. Úspech 
je o  to cennejší, že poduja-
tie sa konalo pod záštitou 
UNESCO a  Lenkinu prácu 

vystavia v  centrále tejto in-
štitúcie v  Paríži a  neskôr aj 
v Bruseli. Momentálne sa dá 
vidieť v bratislavskej Univer-
zitnej knižnici.  (zsu)

Prácu popradskej gymnazistky
uvidí aj Paríž či Brusel
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Z interpelácií

Poslanci dostali veľa podnetov od občanov
Poslanci volebného obvodu č. 2 - 

sídliská Juh a Kvetnica na svojom ok-
tóbrovom stretnutí prerokovali nie-
koľko podnetov od občanov. Jeden sa 
týkal lavičiek pri bytovke Dunajec na 
Dostojevského ulici. Občianka žiadala 
postavenie lavičiek vzadu za bytovkou. 
Lavičky sú spredu, ale je tam blízko 
cesta, ktorou chodia autá.  Avšak vzadu 
lavičky boli, ale obyvatelia sa sťažovali 
na hluk a neporiadok, tak boli odstrá-
nené.  Spoločenstvo vlastníkov bytov 
nesúhlasí s nanovo postavením lavičiek 
zozadu bytovky.

Občania sa sťažovali aj na to, že pred 
detskými jasľami a materskou školou na 
sídlisku Juh V nesvietia lampy pri vchode 
do DJ. Ráno je  tma a môže prísť k zrane-
niu. Po upozornení firmy Siemens bola v 
krátkej dobe lampa pri vchode funkčná 
a svietila.  Ďalší občania poukázali na 

problémy medzi psičkármi a nepsičkár-
mi pri bloku Sázava a na problém parko-
vania pri bloku Patria na mieste vyhrade-
nom pre invalidov.

Na stretnutie prišiel aj riaditeľ ZŠ s MŠ 
na Dostojevského ul. Vladimír Tobis, 
ktorý poslancov informoval o potrebe 
dotácie na vybavenie kuchýň v ZŠ s MŠ 
(elektrický kotol, škrabky a roboty) a tiež 
na zastrešenie telocviční a spojovacej 
chodby. Ide o objektívne výdavky, ktoré 
škola zo svojich zdrojov nie je schopná 
zvládnuť. Ďalej požiadal o riešenie pre-
rastených stromov v okolí školy.

Poslanec Štefan Pčola poznamenal, že 
materské školy mali do polovice októbra 
zosumarizovať stav potrebných požiada-
viek. Kompletný sumár by mali poslanci 
dostať. Informoval tiež, že  občania Juhu 
III na stretnutí koncom septembra ohľa-
dom parkovacieho domu prejavili veľkú 

nevôľu a parkovací dom na Rastislavovej 
ulici nechcú. Navrhovali novú lokalitu. 

Viceprimátor Pavol Gašper oboznámil 
poslancov s pripravovaným projektom, 
ktorý by mal vyriešiť problémy v školách 
a škôlkach. Poslanec Bohumil Košický 
upozornil na parkovanie áut pri Kauf-
lande, pritakal mu poslanec Miroslav 
Glevaňák a podotkol, že takáto situácia 
s parkovaním v meste ešte nebola. Po-
slanec Slavomír Božoň poznamenal, že 
sa menili niektoré značky a zmienil sa o 
zóne Zákaz státia s určením času, ktorá je 
prehľadná a jednoduchá.

Viceprimátor P. Gašper diskutoval s po-
slancami VO č. 2 o pripravovanom rozpoč-
te, ktorý bude schvaľovaný na rok 2017.

Zasadanie uzavrel predseda VO č. 
2 Peter Brenišin a uviedol, že najbliž-
šie sa poslanci zídu druhý štvrtok v 
novembri.   (wdm)

Poslankyňa Beáta Sichrov-
ská interpelovala vo veci opra-
vy chodníka na Ulici na letisko 
vo Veľkej v blízkosti križovat-
ky ulíc Široká, Liptovská a Na 
letisko. Chodník je veľmi po-
škodený a núti chodcov ob-
chádzať ho po kraji cesty, čo 
je nebezpečné z hľadiska frek-
vencie premávky a aj preto, že 
sa poškodený úsek nachádza 
v zákrute. V bezprostrednej 
blízkosti chodníka sa nachá-
dza tiež priechod pre chodcov, 
čo situáciu robí ešte nebezpeč-
nejšou. Poslankyňa zdôraznila, 
že na tomto úseku je chodník 
len na poškodenej strane, na 
druhej strane sa chodník ne-
nachádza.

Poslanec Slavomír Božoň 
vo svojej interpelácii upozornil 
na niekoľko problémov - nejas-
né účtovanie vykurovania spo-
ločných priestorov v bytovom 
dome na Šoltésovej ul. 7, kde 
mesto tiež vlastní byty, ďalej 
nevyhovujúci stav chodníka a 
miestnej komunikácie pri ho-
teli Slávia, predniesol i požia-
davku obyvateľov Spišskej So-
boty na revitalizáciu parku na 
Popradskom nábreží pri želez-
ničnom moste a vybudovanie 
cyklochodníka s pešou komu-
nikáciou až k AquaCity. Záro-
veň občania požadujú, aby bol 
zachovaný prirodzený peší ťah 
z Vagonárskej ul. cez tzv. „Glaj-
zovku“ k AquaCity. Keďže po-
zemky na území „Glajzovky“ 
v súčasnosti nepatria mestu, 
navrhol, aby vstúpilo do roko-
vaní s vlastníkom a snažilo sa 
dohodnúť na zachovaní tohto 
prirodzeného pešieho ťahu.

Poslanec Peter Gápa sa v 
interpelácii pozastavil nad 
vstupom na tribúny poprad-
ského zimného štadióna počas 
zápasov s občerstvením. Uvie-
dol: „Už dlhé roky pravidelne 
navštevujem zimný štadión, no 
to, čo sa deje teraz počas zápa-
sov A mužstva už prekračuje 
všetku trpezlivosť. To, že kvôli 
výkonom Áčka chodí na zápasy 
čoraz menej ľudí je smutné, no 
aspoň tým, čo tam chodiť ešte 
neprestali, treba vytvoriť poho-
du v prostredí, za ktoré si pri 
vstupe na ZŠ zaplatia. Myslím 
tým hlavne vstup na tribúny po-
čas zápasov s nejakým jedlom 
alebo pitím. Veď v dnešnej dobe 
je nemysliteľné, že vás SBSkár  
nevpustí  na tribúnu s dieťa-
ťom, ktoré drží v ruke horalku, 
škatuľkový džús či chipsy, pokiaľ 
to neskonzumuje na chodbe 
štadióna. Je nemysliteľné, že v 
súčasnosti bojujeme o každého 
fanúšika a takýmito nezmysel-
nými zákazmi a príkazmi oň 
prichádzame...“ Požiadal o ná-
pravu v tomto smere, aby ľudia 
neboli obmedzovaní vo vstu-
poch na tribúny počas zápasov 
s nejakým jedlom či pitím. 

Poslanca Rudolfa Kubusa 
zaujímali náklady na rekon-
štrukciu toaliet vo vstupných 
priestoroch mestského úradu 
a kto prebral vykonané práce.

Poslanec Ondrej Kavka 
interpeloval vo veci prevere-
nia opodstatnenosti vyváža-
nia sutiny a zeminy v areáli 
bývalých kasární na Západe 
na mestských pozemkoch.

Ďalšie interpelácie v budú-
com čísle.   (ppm)

2. až 4. novembra 
- BE2CAN 3- VEĽ-
KÉ FILMOVÉ FES-
TIVALOVÉ ECHO   BERLINÁ-
LE  ■  BENÁTKY  ■  CANNES
2. novembra o 17. hod. - Toni 
Erdmann, o 19.30 hod. - Zďaleka
3. novembra o 17. hod. - Psie srd-
ce, o 19.30 hod. - 24 týždňov
4. novembra o 17. hod. - Nezná-
me dieťa, o 19.30 hod. - Neon 
Demon. Bližšie informácie o fil-
moch na www.kinotatran.sk
Vstupné: 4 € jeden film, 10 € per-
manentka na päť ľubovoľných 
filmov, 20 € permanentka na celú 
prehliadku

5. a 6. novembra o 16. hod. - 
CESTA DO FANTÁZIE, JP, ani-
movaný/dobrodružný, 124 min., 
dabing, MP 12
Desaťročné dievčatko sa na ceste 
do sveta nespútanej fantázie ocit-
ne v čarovnom meste duchov, bô-
žikov a strašidiel. Snímka získala 
v roku 2003 Oscara za najlepší 
dlhometrážny animovaný film.   
Vstupné: 4 €; 2 € deti a držitelia 
preukazu FK

5. a 6. novembra o 19. hod. - 
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, 
CZ, komédia, 97 min., česká ver-
zia, MP 12
Eliška je manželka charizma-
tického Pavla na plný úväzok. 
Dovtedy, kým ju na prahu štyrid-
siatky roztomilým a korektným 
spôsobom nepožiada o rozvod. 
Keď nový život, tak s celou pará-
dou! Vstupné: 4 €

7. novembra o 19. hod.
DHEEPAN, FR, dráma, 109 
min., české titulky, MP15, FK
Utiekol pred konfliktom na Srí 
Lanke, ale vojna si ho našla v Pa-
ríži. Ilúziu, že dokáže uniknúť 
konfliktom a vybudovať rodinu, 
čoskoro rozbije násilie, ktoré je vo 
veľkomeste na dennom poriadku.    
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

Kino tatran

Krajská organizácia CR Se-
verovýchod Slovenska orga-
nizovala 4. ročník fotografic-
kej súťaže, v  ktorej fotografi 
zachytili  krásy a zaujímavosti 
Prešovského kraja. O víťazoch 
rozhodla porota, ktorej pred-
sedal známy fotograf Jano 
Štovka. Víťazné fotografie sú 
umiestnene v  Divadle Jonáša 
Záborského v  Prešove. Naj-
krajšiu fotografiu môže vybrať 
aj verejnosť v  internetovom 
hlasovaní do 6. novembra 2016 
na stránke Severovýchod Slo-
venska na Facebooku.  (ppš)

O najkrajšiu fotku

Prestavba bývalej priesečnej križovatky miestnych komunikácií 
L. Svobodu, Rázusova a Mládeže na kruhovú napreduje. Polo-
ženie prvých asfaltových vrstiev sa v prípade priaznivého poča-
sia očakávalo už v minulých dňoch.        FOTO - Marek Vaščura

Prítmie popradského kina Tat-
ran bolo minulý víkend vhodným 
priestorom na festival sci-fi, fantas-
tiky a hier Paffcon. Zišli sa nadšenci 
komiksov, hororov, ale aj čarodejníc-
keho sveta JK Rowlingovej, seriálu  
Hry o  tróny či iných fantazijných 
filmových alebo knižných diel a imaginárnych svetov. Účastní-
ci festivalu v kostýmoch svojich obľúbených postáv videli rôzne 
ukážky, filmy a vypočuli si prednášky na tému  neuveriteľné-
ho uveriteľného pre nich paralelného „matrixového“ života, 
ktorému sa venujú. Nechýbali ani kartové turnaje a moderné 
počítačové animácie a  hry. Medzi návštevníkmi boli i  priaz-
nivci z Česko-Slovenského Honorverse fanclubu, ktorých oča-
ril vesmír vytvorený americkým spisovateľom Davidom We-
berom a vojenská sci-fi (na foto).      FOTO - Marta Marová

Beseda s  fotografom 
Vladimírom Hurajtom 
z Popradu sa uskutočnila 
minulý týždeň vo štvrtok 
v Podtatranskej knižnici. 
Prítomným predstavil 
svoje fotografie a  zážit-
ky z  potuliek z  fotogra-
fovania na Slovensku, 
ale aj zo svojej výpravy 
minulý rok v  Nórsku.
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Dnes 2. novembra - Victoria - lekáreň pri au-
tobusovej stanici, štvrtok 3. novembra - Dr. 
Max - trhovisko, v  piatok 4. novembra 
- Adus, v  sobotu 5. novembra - Prima - 
kruhový objazd, v nedeľu 6. novembra - 
Victoria - lekáreň pri autobusovej stanici, 
v pondelok 7. novembra - Dr. Max - OC Max 
a v utorok 8. novembra - Dr. Max - Monaco.
Victoria - lekáreň pri autobusovej stanici: 

Drevárska ul., Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. 
mája, Adus: Mnoheľova ul., Prima: Huszova 

ul. (pri kruhovom objazde), Dr. Max - 
OC Max: Dlhé hony, Dr. Max - Monaco: 
Francisciho ul.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 

otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. 
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 
8. hod. do 22. hod.

SpoločenSká kronika

V piatok 28. októbra 2016
v Banskej Bystrici s

V pondelok 31. októbra 2016
vo Veľkej s

V pondelok 31. októbra 2016
vo Veľkej s

V stredu 2. novembra 2016
o 13. hod. v Spišskej Sobote s

PaedDr. Tatianou Krempaskou,
55-ročnou

Andrejom Hudáčekom,
78-ročným

Jánom Stanekom,
77-ročným

Janou Bičárovou,
75-ročnou

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Kto hľadá múdreho, musí najprv sám byť múdry.   EMPEDOKES
poVeDali SláVni

Dnes 2. novembra je Pamiatka zosnulých, zajtra 3. novembra má 
meniny Hubert, v piatok 4. novembra Karol, v sobotu 5. novem-
bra Imrich, v nedeľu 6. novembra Renáta, v pondelok 7. novembra 
René a v utorok 8. novembra Bohumír.

BlaHoŽeláme k meninám

Budete zva-
žovať pre a 

proti pri nejakom dôležitom roz-
hodnutí. Dajte však skôr na svoju 
intuíciu.

Dostanete 
zaujímavý 

pracovný návrh, ale zvážte, či je 
momentálne čas na zmenu.

Dajte si zá-
ležať na svo-

jej práci, lebo vám hrozia menšie 
chyby. Ťažko by sa však naprávali.

Ľudia vás 
radi využí-

vajú. Nastane však situácia, kedy 
budete musieť povedať nie.

D o s t a n e -
te nejakú 

veľmi dobrú správu, ktorá bude 
prvým krokom k rýchlemu po-
stupu alebo novej práci.

Nadriadení 
uznajú vaše 

kvality a dočkáte sa aj finančného 
prilepšenia. 

Veľkú radosť 
vám urobia 

mladší rodinní príslušníci. Ukáže sa, 
že v niečom dosiahli veľký úspech.

Budete sa 
tešiť z mno-

hých maličkostí, ktoré dokopy 
budú znamenať veľký pokrok.

Oplatí sa 
vám inves-

tovať, pretože v budúcnosti vaše 
investície prinesú veľké zisky.

Pokojný týž-
deň si napl-

no užijete. Čakajú vás stretnutia 
s novými ľuďmi aj posedenia so 
starými priateľmi.

Dbajte o 
svoje zdra-

vie, lebo vám hrozia nielen virózy, 
ale aj úrazy.

Po s t re t n e 
vás nejaká 

šťastná udalosť, vďaka ktorej sa 
budete dlhodobo tešiť zo života.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V lekárňacH

Napísali
ste nám

Spomienka

V  Dennom centre Spišská Sobota zablahoželajú 9. novembra 
svojim jubilantom, ktorí oslavujú okrúhle narodeniny v  roku 
2016: 75 rokov - Jana Bičárová, František Strojný, Anna Valušová, 
Edmund Vaško, 70 rokov - Ľudmila Brejková, Miroslav Filip, Fran-
tišek Hudáč, Kamila Kukurová, Václav Kukura, Mária Mihálová, 
Magdaléna Sčurková, Anna Vašková, 65 rokov - Katarína Kitzová, 
Ján Pripoň, Ľudmila Pripoňová, 60 rokov - Magdaléna Chlipalová 
a Lýdia Ňukovičová.

manŽelStVo uZaVreli

Beseda so spisovateľkou

naVŽDY Sa roZlÚčime

Žiaci z 2.A zo ZŠ s MŠ na 
Komenského ulici v Popra-
de sa 12. októbra stretli s 
novinárkou a spisovateľkou 
Danušou Dragulovou-Fak-
torovou. Očarila ich svoj-
imi hravými básničkami, 
niektoré sú aj zhudobnené 
(V rytme psíka bubeníka, 
Antilopa z  Antarktídy, Na 
dni prázdnin), či pútavý-
mi príbehmi detí zo sídlis-
ka (Princezná z  paneláka, 
Mišo a  Rišo z  našej ulice), 
nesmieme zabudnúť na Há-
danky a  Rôzničky, okrem 
knižiek je známy časopis pre 
deti Maxík, ktorý odoberajú 
naši starší kamaráti a Zvon-
ček, určený predškolákom 
a mladším školákom. 

Spisovateľka priblížila de-
ťom vznik knižky. 
Dozvedeli sme sa, 
čo je to korektú-
ra, zrkadlo, ako sa 
označujú ilustrá-
cie, koľko strán 
sa vojde na jeden 
veľký hárok, ako 
sa nakoniec kniha 
či časopis lepí, ale-
bo viaže. Priblížila 
nám aj svoju tvo-
rivú prácu, spo-
ločne sme sa hrali 
so slovami a veľmi 

sa nám to páčilo.
Aj my sme chceli potešiť 

pani Danušu a tak sme pred-
viedli pár ukážok  z jej tvor-
by pre deti. Hravú básničku 
Škorcov šalát so škoricou 
z  knižôčky Antilopa z  An-
tarktídy  predniesla Nina 
Sedliaková, Lukáš Smorada 
ako správny chlap zarecito-
val báseň Horor zo zbier-
ky V  rytme psíka bubeníka 
a  Barbara Dzadíková si pri-
pravila ukážku z knižky Prin-
cezná z paneláka. 

Potom druháci zasypali 
autorku množstvom otá-
zok, ktoré sa najviac týkali 
tvorivej práce spisovateľky. 
Deti boli zvedavé, kedy za-
čala tvoriť, či sa radí s deťmi 
pri výbere témy, ako vyberá 

mená svojim postavám, do-
konca niekoho zaujímalo, 
či je spisovateľka bohatá.... 
Na túto otázku pani Danuša 
odpovedala, že najcennejšia 
je pre ňu rodina a  v  tomto 
zmysle má naozaj všetko. 
Všetci sme sa zhodli, že bo-
hatý nie je ten, kto má veľa 
peňazí, ale ten, kto má šťast-
nú rodinu. 

Deti spisovateľke daro-
vali vlastnoručne vytvo-
rené ilustrácie k  jej tvorbe 
a  my sme sa potešili z  ča-
sopisov Maxík a  Zvonček. 
Poďakovanie za tieto vzác-
ne chvíle patrí nielen D. 
Dragulovej-Faktorovej, ale 
aj Podtatranskej knižnici 
v Poprade, kde sa stretnutie 
uskutočnilo.  (bka)

V  sobotu 29. októbra 2016 uplynulo 
10 rokov od chvíle, keď ma navždy 
opustil môj milovaný manžel

FRANTIŠEK ZUMRÍK.
Bol mi veľkou oporou a veľmi mi po-
máhal v mojej chorobe, za čo mu veľ-
mi pekne ďakujem.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku

S láskou spomína manželka Mária a švagriné s rodinami.

Spomienka
Včera 1. novembra uplynul jeden rok, 

čo nás navždy opustila naša drahá babka 

ANNA FRAJŠTÁKOVÁ z Popradu.

S láskou spomínajú deti s rodinami.

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 rozme-
roch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opako-
vaniach 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 predlož-
ky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.
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Zaujalo
nás

HOTEL LOMNICA
v Tatranskej Lomnici, 

ktorý bude otvorený 
v decembri 2016

hľadá do stáleho
pracovného pomeru

čašníkov, masérov,
chyžné, upratovačky,

pomocníkov
do kuchyne.

V prípade záujmu
sa ozvite na

kariera@hotellomnica.sk

PP
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Každý z  nás pozná vo 
svojom okolí niekoho s  ne-
tradičným hobby. Existuje  
malá skupina ľudí zaobe-
rajúcich sa vo voľnom čase 
horskou dopravou. Pres-
nejšie lanovými dráhami.  
V  profesnom živote pôso-
bia v  rôznych oblastiach - v 
práve, informačných tech-
nológiach, medicíne, sta-
vebníctve, ekonómii či tele-
komunikáciách. Približne 
15 rokov sa združujú pod 
internetovou stránkou la-
novky.sk. Jej prevádzku si fi-
nancujú z vlastného vrecka.

Lanovkári - nadšenci sa  
venujú pomerne širokému 
okruhu v oblasti lanovej do-
pravy. Zbierajú informácie 
o  histórii jednotlivých lano-
vých dráh na Slovensku, ich 
technické parametre, foto-
grafie, realizované i nerea-
lizované projekty výstavby 
lanových dráh, dobové sním-
ky z výstavby a prevádzky la-
nových dráh. Mnohé dobové 
fotografie lanoviek a lanoviek 
v zahraničí sú poskytnuté 
návštevníkmi stránky. 

Lanovkári sa zapodievajú aj 

históriou výroby horských do-
pravných zariadení v  Česko-
slovensku. Veď tá má od polo-
vice 70-tych rokov tradíciu aj 
v neďalekom Kežmarku.  

Na Slovensku je toho času 
62 lanoviek na prepravu osôb, 
z  toho 3 sú dlhodobo mimo 
prevádzky. Ide o sedačko-
vé lanovky Dedinky - Geravy, 
Vrátna - Grúň a Chvatimech. 
Tá posledne spomenutá je mi-
mochodom prvou sedačko-
vou lanovkou vyrobenou na  
Slovensku. Do prevádzky bola 
uvedená v roku 1955.  

Pre nadšencov sú z  hľadis-
ka histórie i technológie za-
ujímavé aj nákladné lanovky. 
Existujúce by sme spočítali 
sotva na prstoch dvoch rúk. 
Jedna z  nich, menšia a  po-
merne krátka,  je aj na Skal-
natom Plese. Ide o  pozemnú 
lanovku z  mostíka cez Skal-
natý potok do observatória 
na Skalnatom Plese s  dĺžkou 
približne 140 metrov. Pôvod-
ne bola o  45 metrov dlhšia, 
začínala pri budove visutej 
lanovky, ktorá na Skalnaté 
Pleso jazdila od roku 1937. 
Pozemná lanovka do obser-

vatória sa používala hlavne na 
vývoz koksu. Dnes je v pre-
vádzke príležitostne na vývoz 
ťažkých materiálov do obser-
vatória. Podobná pozemná 
nákladná lanovka slúži aj pri 
Demänovskej jaskyni Slobo-
dy. V Žiranoch a v Lietavskej 
Lúčke sa využívajú visuté ná-
kladné lanovky na prepravu 
vyťaženého vápenca.  

Nákladné lanovky na Slo-
vensku tvoria osobitnú ka-
pitolu. V  minulosti slúžili 
najmä pri baniach a lomoch. 
Intenzívny rozvoj zazname-
nali najmä koncom 19. sto-
ročia a  následne po druhej 
svetovej vojne. V Belianskych 
Tatrách sa z Podspádov vyu-
žívala nákladná lanovka na 
prepravu dreva. Dnes je vy-
užitie nákladných lanoviek 
na Slovensku rôzne. Naprí-
klad v bratislavskom závode 
Volkswagen slúži 455 metrov 
dlhá lanovka na prepravu 
vozidiel z montážnej haly na 
testovací okruh.

Len nedávno vytvorili na 
svojej stránke i letné a zimné 
interaktívne mapky jednotli-
vých stredísk.

Mestský úrad Poprad, 
sociálny odbor vyslovu-
je úprimné poďakovanie 
všetkým sponzorom, ktorí 
podporili kultúrno-spolo-
čenské podujatie Tretí vek 
sa zabáva 19. októbra v Ma-
tejovciach. Boli to:

Sintra spol. s r.o., Baliarne ob-
chodu Poprad, a.s., Boom Snacks 
Slovakia, s.r.o., Cukráreň Dlukor 
- Martina Dlubáčová, Cukráreň 
JaR - Helena Jacková, PEKÁREŇ 
GROS, spol. s.r.o., Poľský obchod, 
CORA GEO s.r.o., Unizdrav, s.r.o., 
ARTE studio, s.r.o., Heineken Slo-

vensko a.s., Mäsovýroba Štefan 
Knižka, s.r.o., Prima Poprad s.r.o., 
Milk Agro spol. s r.o., Nemocnica 
Poprad, a.s., Tatravea fine bottles, 
Lekáreň Dr. Max, Lekáreň Corrib, 
Lekáreň Zlatý had, Lekáreň Altea, 
Lekáreň Primula, Lekáreň Styrax 
s.r.o., Očná optika Iris, Optica Fo-
cus, Očná klinika Veselý, JN Optik 
Ján Nezbeda, Optika Martinkovič, 
Diskonto Poprad, Reštaurácia Ha-
liganda, Cafe - Restaurant Zvoni-
ca, Pizzéria Utópia, Bohumil Ko-
šický - záhradkárske potreby, TOL, 
spol s r.o., Kníhkupectvo Christia-
nia, Whirpool Slovakia spol. s r.o., 
Cyprianus Natur s.r.o, Pulzar s.r.o., 
OK Sport - Ing. Ondrej Kafka, 

KNIHATAR - Mgr. Martin Val-
kovič, E.D.E.N.- El MAT s.r.o., 
Trendlux, s.r.o., AB LINE s.r.o., El-
mont - Ľubomír Krupinský, D+D 
s.r.o. Štefan Čuban, M+2L Mária 
Teplická, Oľga Končálová - OLIA, 
Železiarstvo Poprad s.r.o., ELEK-
TROMONT Monika Marcinková, 
Hedónia s.r.o.,  Markos - AM, s.r.o, 
H Galant - Stanislava Husárová, 
Moment - Dušan Husár,  Farby 
- laky Branislav Šiffel, APLAUS 
- Anna Plavcová, Foto - kino Ján 
Palčo, FOTO CENTRUM Tibor 
Friedman, UNIJUNIOR - ŠPORT 
- Ing. Igor Tropp, KOLORTEX, 
s.r.o., Sklenárstvo Ján Kočiš, Yves 
Rocher Poprad, Crazy Darčeky, 

DAIVIN Obuv - Kožušiny, ESPÉ 
s.r.o., FERTEX - Žofia Ferková, 
ELEVEN 11 Róbert Javorský, 
Spodná bielizeň Janka - Jana Je-
leňovská, Libuška - Darček na 
mieru, Gama - Majerová Gabriela, 
Kvetinárstvo Brtáňová, JKS Ná-
bytok s.r.o., Kvety Viktor, Bicykle 
Rabatin, JM Poľovníctvo, STD a.s., 
MARY KAY, Móda Lusy, Kvetinár-
stvo Tinka, Drogéria MIPA.

Zároveň patrí poďakovanie 
študentom Súkromnej stred-
nej odbornej školy v Popra-
de-Veľkej za profesionálnu 
obsluhu pod vedením maj-
strov odborného praktické-
ho výcviku  (ppp)

Slovenské historické hotely už niekoľko rokov hviezdia v eu-
rópskej hotelierskej súťaži Historic Hotels of Europe Awards. 
V ročníku s prívlastkom 2017 získal nominácie rekordný po-
čet slovenských historických hotelov. 

Tento rok sa o víťazoch jednotlivých kategórií rozhodlo 23. 

októbra na gréckom ostrove Santorini. Slovensko  predstavovalo 
veľmi silné želiezko v ohni, keďže nominovaných bolo až 6 slo-
venských historických hotelov. Asociácia historických hotelov 
Európy pritom združuje viac ako 600 hotelov z 18 krajín, nominá-
cia šiestich hotelov zo 17-člennej slovenskej národnej asociácie je 
teda obrovský úspech. O to väčšia je radosť, že všetkých 6 nominá-
cií sa premenilo na ocenenia a Slovensko ovládlo tohtoročné oce-
ňovanie HHE v 6 rôznych kategóriách, dve z toho sú prvé miesta. 
V kategórii Historic Hotels Host of the Year 2017 je prvý Hotel 
Hviezdoslav, Kežmarok (na foto štvrtá zľava Sylvia Holopová z Ho-
tela Hviezdoslav), v kategórii Historic Hotels New Member Award 
2017 Chateau Gbeľany. Ďaľšie štyri hotely obsadili druhé miesta, 
z toho dva z Tatier - v kategóriách: Historic Hotel Spa Award 2017 
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica a Best Historic Hotel with 
„A Story to Tell“ 2017 Grandhotel Starý Smokovec.  (bre)

U nadšencov  lanových dráh  
existuje jeden zaujímavý fakt. 
Táto záľuba sa vždy prelína 
s  iným koníčkom, tiež často-
krát neobyčajným, s ktorým sa 
vzájomne dopĺňa. Lanovkári 
sa totiž zaujímajú napríklad 
aj o  rozvoj cestovného ruchu 
na Slovensku, o  ekológiu a 
ochranu prírody, o  baníc-
tvo a ťažbu, o hromadnú do-
pravu či  o  montáže pomo-
cou vrtuľníkov.  (jpa)

Aj lanovky majú svojich nadšencov

Najpohostinnejší hotel Európy je v Kežmarku

poďakovanie

inZercia
• Predám lacno dreve-
ný obklad - 3 €, zrubový 
profil, hranoly, aj dlážko-
vicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  4/16-P

• Kúpim motorku Jawu 
pionier alebo Mustang s plat-
ným ŠPZ. Inf.: č. t. 0915 
694 150.   17/16-K

• Doučujem angličtinu, 
všetky vekové kategórie a pri-
pravím na maturitné skúšky. 
Inf. č.t: 0907 255 373.  90/16-R

• Dám do prenájmu 2-izb. 
byt v  Poprade. Inf.: č. t. 
0904 377 452.  91/16-R

• Hľadám opatrovateľku na 
4 hodiny denne pre dôchodcu 
zo sídl. Západ v Poprade. Inf.: 
č. t. 0907 259 490.  94/16-R

• Hľadáme niekoho, kto 
by sa nám postaral o  ma-
čičku cez vianočné sviatky 
od 21.12. do 29.12.2016 Je 
čistotná, naučená na zácho-
dík, má 6 rokov. Inf.: č. t. 
0905 253 873.  95/16-R

• Hudobná dvojica Plaček 
(husle, spev) + harmonikár 
(spev) stále aktívne hráva. 
Svadby, narodeniny, firem-
né akcie. Silvester 2016 ešte 
máme voľný. Inf. č.t.: 052/776 
76 33, 0902 519 954.      96/16-R

• Hľadáme v  Poprade na 
zastupovanie počas dlhodo-
bej PN pomocnú silu do ku-
chyne. Potrebné je hygienic-
ké minimum, osvedčenie na 
prácu s potravinami, nestačí 
zdravotný preukaz. Inf.: č. t. 
052/286 12 77.  97/16-R

• Hľadáme zváračov na prá-
cu v Poprade. Inf.: č. t. 0904 
661 611.   98/16-R

Montáž sedačkovej lanov-
ky Ždiar - Vtáčie Turne 
pomocou helikoptéry - naj-
novšej lanovky v Tatrách.

Zdroj: www.lanovky.sk
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Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

Kultúrny kalendár na november 2016

VÝSTAVY
Do 27. novembra
Medzi nebom a ženou
Božena Augustínová, Andrej 
Augustín, Martin Augustín 
Výstava dvoch generácií vý-
znamných slovenských autorov 
v oblasti textilu, maľby a grafiky.

Do 27. novembra
Mária Banášová
Výstava keramiky s  humorným 
podtextom.

27. novembra o 16. hod. - der-
niéra výstav s  komentovanou 
prehliadkou za účasti autorov 
Andreja Augustína, Martina 
Augustína a Márie Banášovej.

Do 27. novembra
Iain Patterson Out West, Škót-
sko   
- výlet abstraktnou škótskou 
krajinou, výstava významného 
umelca zo Škótska, organizovaná 
v spolupráci s Kabinetom archi-
tektúry Domu umenia v Ostrave.

ART KLUB  Tatranskej galérie
Do 27. novembra
Výtvarný salón klubu poprad-
ských výtvarníkov.

20. novembra od 14. hod. do 
16. hod. - PREDVIANOČNÝ 
ATELIÉR na tému adventné 
a vianočné dekorácie.

25. novembra o  18. hod. - 
MÓDNA SHOW
Módna show spoločnosti Narela 
Lučenec v spolupráci s OD Prior 
Poprad a TG Poprad, odevy in-
špirované umením.

27. novembra o 17. hod. - VE-
ČER S JOZEFOM BANÁŠOM
o hľadaní šťastia. Prezentácia naj-
novších kníh Dementi a Kód 7.

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k 
aktuálnym výstavám. 

Tématické workshopy určené 
žiakom materských, základných 

a stredných škôl: koláž, ilustrá-
cia, reprodukcia, výroba ručné-
ho papiera, maľované hádanky 
Augustínovcov. Materiál na tvo-
rivé dielne poskytneme TG. 
Termín tvorivých dielní je do 
27. novembra 2016.

VILA FLÓRA, STARÝ SMO-
KOVEC
Kamil Kozub - Home is home
výstava prekvapivých olejoma-
lieb talentovaného umelca z náš-
ho regiónu.

Stála expozícia
Tatry v  umení zo zbierok Tat-
ranskej galérie
Kabinet kuriozít výstava s  té-
mou Tatier zo zbierok súkrom-
ných zberateľov

GALÉRIA FERDINAND KA-
TONA
Stála expozícia TG v  Spišskej 
Starej Vsi

Viac na www.tatragaleria.sk

Podtatranská ul. č. 1
Do 21. novembra
Obrázky zo Slnečnej ulice
výstava ilustrácii a karikatúr Mi-
roslava Regitka.

Od 21. novembra 
Morsko-Gorsko ... zase doma
výstava Anny Fedákovej.
21.novembra o  17. hod. - ver-
nisáž výstavy spojená s koncer-
tom J. Majerčíka. 

Celý november
S knihou ma baví svet 
výstava výtvarných práce žiakov 
základných škôl.

3. novembra o 17.30 hod. - Pod-
tatranská ul. 1

Literárny večer s Pavlom Ran-
kovom a Petrom Krištúfkom.

9. novembra o 10. hod. - Podtat-
ranská ul. 1
Kráľ čitateľov 2016/2017 súťaž 
pre žiakov základných škôl.

10. novembra o  17.30 hod. - 
Podtatranská ul. 1, Literárny 
večer s P. J. Hejátkom. 

15. novembra o 14.hod. - Pod-
tatranská ul. 1
Prednes poézie, prózy a  vlast-
nej tvorby seniorov.

24. novembra o 16. hod. - Pod-
tatranská ul. 1, Čarovný Jadran 
ako ho nepoznáte stretnutie 

s  turistickou sprievodkyňou 
Ingebor Swatonovou.

Oddelenie umenia Spišská So-
bota
Do 10. novembra Oddelenie 
umenia Spišská Sobota
Milujem Slovensko 
- výstava prác žiakov ZUŠ na 
Štefánikovej ul. v Poprade. 

Od 18. novembra 
Miloslav Turzák - „Jubilejná“

23. novembra o  13.30 hod. - 
Spišská Sobota, Hana Hegerová 
- Nešťastne šťastná
Literárno-hudobné pásmo.

Zmena programu vyhradená!

Podtatranská knižnica Poprad

Z dôvodu rekonštrukcie expozí-
cií bude Podtatranské múzeum 
v  Poprade v  novembri zatvore-
né. Otvorená bude len expozícia  
v  Spišskej Sobote utorok – pia-
tok od 10. do 15. hod, v nedeľu 
od 11. do 15. hod., v  pondelok 
a v sobotu je zatvorené.             

Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom 
Spiši, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a  pokora, Osob-
nosti Spišskej Soboty.

15. novembra od 10. do 15. hod. 
- Deň Prešovského samospráv-
neho kraja 2016.

V  tento deň bude do expozícií 
vstup voľný.

Gánovce - nálezisko neander-
tálskeho človeka
záujemcovia si ju môžu pozrieť 
v čase úradných hodín na OÚ v 
Gánovciach. 

Zmena programu vyhradená!

Podtatranské múzeum v Poprade

GALÉRIA
IGORA PANČUKA

Od 3. do 30. novembra - MOK Nowy Targ
Krajobraz Gorsky - medzinárodná fotografická výstava.
20. novembra - KD Buzica - Antológia folklóru 2016 - prednáška 
súčasný stav tradičnej kultúry Maďarov na Slovensku.

Podtatranské osvetové stredisko

Od 10. novembra 2016
Sumbolický cintorín a Otakar 
Štáfl - dokumentárna výstava.

Otvorené: pondelok, štvrtok od 
9. do 12. a od 13. do 15. hod., 
piatok od 9. do 12. hod.

Stála expozícia
Výstava malieb kytíc, anjelov, 
krajinných zátiší, starých pamia-
tok architektúry Popradu a jeho 
okolia od akademického maliara 
Igora Pančuka.

GALÉRIA
SCHERFELOV 

DOM

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

v katastrálnom území Spišská Sobota, pozemok časť parc.
č. KN-C 1586 o výmere 150 m2, druh pozemku zastavané

plochy a nádvoria za účelom jeho užívania na parkovanie.

Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok, za pozem-
ky za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, 
zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť na účely pod-
nikania, alebo s ním súvisia.       
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenáj-
mu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uzne-
sením MsZ č. 117/2012 zo dňa 06. 06. 2012 a v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)

Bližšie informácie o  nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v  ka-
tastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo 
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poscho-
die, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 14. 11. 2016 
o 12. hod.

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

pozemku parc. č. KN-C 1223/8, ostatné plochy o výmere
885 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad,

zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 75,- €/m², t. j. vo 
výške 66 375,- € za celý predmet predaja

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. novembra 2016 
do 12. hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverej-
nené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: anna.pichnarcikova@msupoprad.sk, 
tel. 052/716 72 81.
Zverejnené: 24. 10. 2016 - 23. 11. 2016

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

pozemku parc. č. KN-E 1377, druh pozemku orná pôda
o celkovej výmere 191 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota,
obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 29,- €/m², t. j. vo 
výške 5 539,- € za celý predmet predaja

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. novembra 2016 
do 12. hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverej-
nené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 
052/716 72 81.
Zverejnené: 24. 10. 2016 - 23. 11. 2016

PP-126

PP-127

PP-128



Strana 92. 11. 2016



Strana 10 2. 11. 2016

Futbalisti nezvládli derby

Železný muž Laurenc Dívald mieri opäť na Havaj

   Z V R P S B

1. VSS Košice 13 10 2 1 16:4 32

2. Bardejov 13 9 1 3 25:11 28

3. Lokomotíva KE 13 7 2 4 27:17 23

4. Zvolen 13 5 5 3 22:14 20

5. FK Poprad 13 4 7 2 17:11 19

6. L. Mikuláš 13 5 4 4 14:10 19

7. Sp. N. Ves 13 5 0 8 18:29 15

8. Haniska 13 2 5 6 19:29 11

9. R. Sobota 13 1 3 9 6:20  6

10. Lipany 13 1 3 9 7:26  6

Tabuľka II. ligy - sk. Východ

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Košice 18 11 3 1 3 73:38  40

2. B. Bystrica 18 11 3 1 3 71:36  40

3. Nitra 17 10 1 3 3 65:47  35

4. L. Mikuláš 18 8 1 2 7 47:49  28

5. Žilina 17 7 2 2 6 58:50  27

6. Trenčín 19 6 2 3 8 48:52  25

7. N. Zámky 18 5 2 4 7 43:48  23

8. Zvolen 18 7 1 0 10 50:66  23

9. Martin 14 7 0 1 6 41:42  22

10. HK Poprad 18 3 3 1 11 37:59  16

11. SR 20 13 1 0 0 12 13:59  3

Tabuľka Tipsport ligy

Presne pred rokom sa podari-
lo vtedy 70-ročnému „železnému 
mužovi“ z  Popradu splniť si sen 
účasťou v najprestížnejších vytrva-
lostných pretekoch sveta Iron man 
na Havaji. Laurenc Dívald je prí-
kladom nezlomnej vôle a  vytrva-
losti. Na budúci rok sa vo svojej ka-
tegórii predstaví medzi elitou opäť.

Minulý rok v októbri skončil v ab-
solútnom poradí na Havaji v  kon-
kurencii 2 400 pretekárov na 1 705. 
mieste, medzi mužmi bol 1  424-tý 
a vo svojej kategórii od 70 do 74 ro-
kov sa umiestnil na krásnom sied-
mom mieste. V tom čase dominoval 
aj vo svetovom rebríčku medzi se-
demdesiatnikmi. Laurenc Dívald sa 
udržuje vo forme a tak sa pokúsil spl-
niť si svoj sen aj druhýkrát. Táto cesta 
však bola oveľa náročnejšia, no so 
šťastným koncom. „Bol to zaujímavý 

rok. Sezónu som ukončil úspešne a tak 
som sa v  zime začal pripravovať na 
ďalšiu. Vyzeralo to nádejne, ale v júni 
sa mi stal nepríjemný úraz. Poležal 
som si v nemocnici i doma a celý čas 

som premýšľal, či sa ešte budem môcť 
vrátiť. Skúsil som to v Zürichu, ale na 
tie preteky som vôbec nemal. Ďalej 
som trénoval a nakoniec som sa dostal 
na preteky v americkom Kentucky 9. 
októbra. Podarilo sa mi vyhrať a  tak 
som opäť získal nomináciu na vrchol 
sezóny na Havaji,“ opísal v skratke L. 
Dívald.

Zranil sa v  pretekoch po neprí-
jemnom páde z bicykla, ale dostať sa 
z  toho dokázal po svojom. „Bol som 
celý dobitý, mal som veľa otvorených 
rán po celom tele. Liečil som sa netra-
dične. Nehrozila operácia, preto som sa 
snažil čo najmenej šiť a držať to všetko 
vo veľkej vrstve niečoho mastného. Po-
natieral som sa vazelínou a odpočíval, 
aby si s tým telo samo poradilo. Pomá-
hal som si prísunom kvalitných bielko-
vín z vajec. Sú tisíce zlúčených bielko-
vín, ale iba osem základných a tých je 

najviac práve vo vajciach. Správam sa 
jednoducho k svojmu telu podľa toho, 
na čo bolo stvorené,“ zdôraznil „želez-
ný muž“ z Popradu. 

Havaj ho čaká v  polovici októbra 
budúceho roka. Dovtedy sa bude 
poctivo na vrchol sezóny pripravo-
vať. „Čakajú ma Majstrovstvá sveta 
v polovičných pretekoch v Šamoríne, 
v  júli potom veľký Ironman, ale tam 
už nebudem pod tlakom. Bude to pre 
mňa test a  kvalitná príprava. Roz-
hodne chcem na Havaji dosiahnuť 
lepší čas, ako som mal pred dvoma 
rokmi. Je to smiešne, ale v mojej ka-
tegórii pribúdajú mladší, čiže čerství 
sedemdesiatnici. Aj napriek tomu by 
som sa chcel zlepšiť aspoň o  jedno 
miesto. Ak mi budú všetci doma dr-
žať palce, tak možno budem aj piaty,“ 
uzavrel s  úsmevom na tvári Lau-
renc Dívald.   (mav)

Hokejisti sa stále topia

Futbalisti FK Poprad 
vyzvali v sobotu v spiš-
skom derby na súboj 
Spišskú Novú Ves, 
ktorá sa pomaly derie 

na hor a  nedávno sa posilnila aj 
o dvoch šikovných afrických futba-
listov. Nielen oni narobili domácim 
problémy a kolektívny výkon Spi-
šiakov slávil pod Tatrami úspech. 
O  týždeň pocestujú Popradčania 
k predposlednému tímu tabuľky do 
Rimavskej Soboty.

„Som veľmi nespokojný s prvým pol-
časom, ktorý sme premrhali. Na oba 
góly súpera sme prakticky prihrali my. 
Máme obrovský problém streliť gól a to 
nás najviac trápi. Hráči, ktorí nebudú 
chcieť bojovať za FK Poprad nebudú 
môcť v tomto klube ďalej pôsobiť,“ pove-
dal po zápase so Spišskou Novou Vsou 
tréner FK Poprad František Šturma.

Výsledok: 13. kolo II. ligy Východ 

v  sobotu 29. októbra FK Poprad - 
FK Spišská Nová Ves 1:2 (0:1), gól 
Popradu: 77. Viktor Maťaš.

Program: 14. kolo II. ligy Východ 
v sobotu 5. novembra o 14. hod. MŠK 
Rimavská Sobota - FK Poprad.  (ppv)

Hokejisti HK Poprad 
nastúpili v  piatok 
v  rámci 16. kola Tip-
sportligy proti domá-
cemu Zvolenu, v  nede-
ľu hostili na domácom 

ľade žilinských vlkov. V  oboch zá-
pasoch ťahali za kratší koniec. Po 
reprezentačnej prestávke odštartujú 
sériu troch zápasov za sebou na ih-
riskách súperov až 11. novembra.

Vedenie klubu sa pred víkendom 
dohodlo na ďalšej spolupráci s  rus-
kým útočníkom Dmitrijom Abramo-
vom, ktorého tréneri skúšali v dvoch 
predchádzajúcich zápasoch a v oboch 
skóroval. Podobne obstál v skúške aj 
obranca Emil Bagin. „Herný prejav 
sa podľa mňa zlepšuje, ale nedávame 
góly. Robíme zbytočné hrubé chyby, 
ktoré nás stoja zápasy. Toto bol podob-
ný zápas ako vo Zvolene, kde sme sú-
pera prestrieľali, ale góly dávala Žilina 
a  nie my,“ hodnotil duel so Žilinou 

tréner HK Poprad Petr Jonák.
Výsledky: 16. kolo v  piatok 28. 

októbra HKM Zvolen - HK Poprad 
3:0 (2:0, 1:0, 0:0), 17. kolo v nedeľu 
30. októbra o 16. hod. HK Poprad - 
MsHK Žilina 1:4 (0:1, 0:2, 1:1), gól 
Popradu: 49. Arne Kroták (M. Za-
grapan, T. Troliga).  (ppv)
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Bowling Tour mesta Poprad BAM Poprad

Krátko zo športu

Budúce hviezdy Manchestru United ukončili sústredenie víťazstvom
Od piatka 21. októbra patrilo 

Národné tréningové centrum 
v  Poprade už po siedmykrát 
budúcim hviezdam slávne-
ho futbalového klubu Man-
chester United v  kategórii do 
17 rokov. Sústredenie viedol 
tréner o  rok starších hráčov 
Kieran McKenna a  vrcholom 
ich pobytu pod Tatrami bol 
minulý týždeň v  utorok pria-
teľský zápas so slovenskými 
rovesníkmi z MŠK Žilina. The 
Reds zvíťazili presvedčivo 4:1.

„Bol to pre nás úžasný zážitok, sme 
radi, že sme sa tu mohli pripravovať. 
Sme vďační tunajším partnerom, kto-
rí pre nás tento trip zorganizovali. 
Boli priateľskí a ústretoví, ubytovanie 
bolo výborné a  záverečný zápas bol 
vhodnou príležitosťou pre mladších 

hráčov, aby sa ukázali. Náš klub udr-
žiava dobrú spoluprácu s  Popradom 
už niekoľko rokov a  ja pevne verím, 
že sa sem vrátime aj o rok,“ povedal 
K. McKenna.

Aj zásluhou tímu MŠK Žilina vi-
deli diváci na tribúnach zaujímavý 

futbal. Pre mladých Žilinčanov to 
bola výzva zahrať si proti budúcim 
hviezdam futbalu. Veď pod Tatrami 
sa v  roku 2013 predstavila naprí-
klad aj súčasná opora A-tímu Man-
chestru United Marcus Rashford. 
Mohli sa ukázať, cesta do akadémie 

anglického klub nie je zarú-
baná. Príkladom je aj mladý 
Prešovčan Alex Fojtíček, ktorý 
stál v utorok proti Žiline v brá-
ne červených. „Bola to pre nás 
výborná skúsenosť, takáto me-
dzinárodná konfrontácia nás 
môže posunúť ďalej. Chceli sme 
hrať kombinačný futbal s  vy-
sokým napádaním, ale dobrý 
súper nás za všetky naše chyby 
potrestal. Výsledok je pre nás 
nepríjemný, ale hralo sa vo vy-
sokom tempe a verím, že chalani 

si z neho zoberú ponaučenie,“ zhod-
notil tréner MŠK Žilina U17 Tibor 
Goljan. „Bol to veľmi kvalitný zápas, 
s takýmto súperom sme sa ešte nikdy 
nestretli. Mali sme veľa šancí, škoda, 
že sme ich nevyužili,“ dodal kapitán 
tímu Vladimír Majdán.  (mav)

Basketbalistky BAM 
Poprad cestovali mi-
nulý piatok v  rámci 7. 
kola Extraligy do Nit-
ry k  nováčikovi súťaže 

a pripísali si tretie víťazstvo v tom-
to ročníku súťaže.
Najbližšie sa Popradčanky predstavia 
na pôde Good Angels Košice až o dva 
týždne - v sobotu 12. novembra.

Výsledok: 7. kolo v piatok 28. ok-
tóbra BKM Junior UKF Nitra - BAM 
Poprad 63:75 (16:15, 18:16, 22:22, 
7:22), najviac bodov BAMP: Zuzana 
Ivančáková - 26.   (ppv)

 V/P %

1. Piešťany 6/0 100

2. GA Košice 6/1 85,71

3. Ružomberok 5/1 83,33

4. Šamorín 4/2 66,67

5. BAM Poprad 3/4 42,86

6. Slovan 2/5 28,57

7. Cassovia KE 1/5 16,67

8. Nitra 1/5 16,67

9. B. Bystrica 1/6 14,29

Tabuľka extraligy
Základná časť

Minulý týždeň v stredu sa odo-
hralo tretie kolo Bowling Tour 
mesta Poprad 2016/2017. Turnaj 
sa odohral v  dvoch rundách a zú-
častnilo sa ho 30 hráčov.

V skupine A sa najviac darilo Vla-
dimírovi Pavlikovskému,  ktorý vy-
hral základnú časť výkonom  1239 
s priemerom 206,50. V absolútnom 

finále narazil na Ľudovíta Jurínyiho, 
ktorý ho zdolal výkonom 241 a s cel-
kovým priemerom 211,43.

V skupine B sa víťazom kvalifikácie 
stal  Anton Paločko výkonom 1236 
s  priemerom 206,00. V  záverečnom 
finále nastúpil proti Romanovi Gava-
lérovi, ktorého porazil výkonom 194 
s  celkovým priemerom 204,29.  (luk)

• MINULÝ týždeň v  stredu po-
kračovali v Aréne Poprad obvodné 
kolá vo futsale stredných škôl zá-
pasmi v skupine B. Do finále okres-
ného kola, ktoré sa bude konať 
v  pondelok 7. novembra postúpila 
Obchodná akadémia Poprad, ktorá 
zdolala druhú SOŠ elektrotechnic-
ká 3:1 a tretie Cirkevné gymnázium 
PUO suverénne 12:0.• HOKEJISTI HK Poprad sa mi-
nulý týždeň v stredu zúčastnili ak-
cie Deti na hokej, ktorá sa konala 

v  Kežmarku a  jej cieľom bolo za-
nechať v pamäti malých účastníkov 
pozitívnu skúsenosť s  hokejom, 
zvýšiť členskú základňu v najmlad-
šej kategórii a pomôcť hokejovým 
klubom v  materiálnom vybavení. 
Akcia v  spolupráci so SZĽH po-
kračovala v  priestoroch zimného 
štadióna v  Poprade v  nedeľu 30. 
októbra pre deti od 5 do 10 rokov 
z nášho mesta.

• POPRADSKÉ líšky vycestova-
li v  nedeľu 30. októbra do Marti-
na v  rámci 3. kola celoštátnej fázy 
ženskej hokejovej extraligy. Zrodilo 
sa ďalšie vysoké víťazstvo Poprad-
čaniek, ktoré si tentokrát domov 
odniesli výhru 10:1. Doma sa pred-
stavia o  dva týždne - v  sobotu 12. 
novembra o 19. hod. proti Šarišan-
ke Prešov.• V SOBOTU 29. októbra zvíťazil 

ženský tím FK Poprad v  rámci 9. 
kola II. ligy Východ sk. C v Humen-
nom nad domácim  ŠK Štich 4:1. 
V  poslednom jesennom 10. kole 
privítajú Popradčanky v  nedeľu 6. 
novembra o  14.30 hod. futbalistky 
FK Spišská Nová Ves.• MINULÝ týždeň v stredu doká-
zali basketbalisti BK Iskra Svit trium-
fovať v  Bratislave nad Karlovkou 
92:82. V sobotu 5. novembra priví-
tajú zverenci Michala Madzina o 18. 
hod. Spišskú Novú Ves.  (ppv)

Tatry ostávajú v  pohybe a zim-
ná bežecká séria ponúka novinky. 
Projekt chce zatraktívniť Vysoké 
Tatry a podporiť zdravý životný 
štýl.

Celoročná séria podujatí Tatry v 
pohybe pokračuje aj v jesenných a 
zimných mesiacoch. Pre milovníkov 
behu pripravili organizátori už 4. 
ročník Zimnej bežeckej série, ktorý 
prinesie opäť niekoľko zaujímavých 
noviniek. Sériu už tradične odštar-
tujú preteky s názvom Steeplechase 
v Tatranskej Lomnici v sobotu 12. 
novembra, ktoré podľa organizátora 
nebudú iba o behu. Na pretekárov 
čaká prekážková dráha v Jazdeckom 
areáli v Tatranskej Lomnici. Beh si 
spestria o preskoky cez pevné pre-
kážky. Budú to prvé preteky bodo-
vanej bežeckej série, ktorá pozostáva 
zo štyroch pretekov. 

Záverečné kolo sa pobeží 11. feb-
ruára na trase z Tatranskej Polian-
ky na Horský hotel Sliezsky  dom. 
V rámci tohto kola budú vyhlásení 
aj celkoví víťazi série.  (ppp)

Tatry
v pohybe
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Je príjemné 
vrátiť sa 
domov k SPP, 
tam, kde vám 
rozumejú

Získajte benefity 
v hodnote 
desiatok eur

PP-122

Jedinečný hudobný zážitok ponúk-
ne koncert Ondreja Kandráča a  jeho 
hostí, ktorý bude v  Poprade v  nede-
ľu 20. novembra o  18. hod. v  dome 
kultúry. V programe  sa na jednom 
pódiu okrem známeho hudobníka, 
zabávača a primáša Ondreja Kandrá-
ča predstaví niekoľko ďalších hudob-
níkov. Svojím spevom je pripravená 
očariť  Monika Kandráčová, virtuo-
zitu na akordeóne predvedie  Michal 

Červienka  a spojením ženskej krásy 
a čara hudby ohúri duo  La Femme. 
To všetko za doprovodu jedinečné-
ho Orchestra Jula Selčana. 

Redakcia novín Poprad v  spolu-
práci s organizujúcou agentúrou pri-
pravila pre čitateľov súťaž o  lístky na 
koncert v našom meste. Podmienkou 
zaradenia do súťaže je vystrihnúť ku-
pón a zaslať ho do redakcie (Podtat-
ranská 149/7, Poprad) do pondelka 7. 

novembra 2016. Mená dvoch 
vyžrebovaných čitateľov, kto-
rí získajú po dve vstupenky 
na koncert Ondreja Kandráča 
a  jeho hostí budú uverejnené 
v novinách Poprad v  stredu 9. 
novembra 2016. Vstupenky 
na popradský koncert sa dajú 
zakúpiť  v  Mestskej informač-
nej kancelárii na Nám. sv. Egí-
dia v Poprade.  (ppš)

O vstupenky na koncert
Ondreja Kandráča a jeho hostí

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
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V sobotu 29. októbra prijal v obradnej 
sieni mesta Poprad primátor Jozef Šva-
gerko jubilantov, ktorí svoje okrúhle 
narodeniny oslavovali v  septembri. 
Oslávencom zablahoželal a  poďakoval 
za ich prínos pri rozvoji nášho mesta. 
V  septembri 90 rokov oslavoval Fran-
tišek Dulák, 85 rokov - Štefan Kopáč 
(na foto), Michal Kuboši, Karol Ku-
bus, 80 rokov - Magdaléna Mikulči-
ková, Pavel Nemčovič, Andrej Roth, 
75 rokov - Monika Bořeková, Blažena 
Brejčáková, Katarína Homová, Alžbe-
ta Snášelová, Anna Vallušová, Milan 
Turčiačik, 70 rokov - Kvetoslava Čeli-
náková, Mária Dicová, Jarmila Nestoro-
vičová, Ľudmila Palková, Jozef Baran, Bohuslav Kruček, Štefan Repiščák, 
Jaroslav Svoboda, Ján Šidlovský, Pavel Tomko.     FOTO - Silvia Šifrová


