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Oltár je už u reštaurátorov

Poslanci zasadnú koncom augusta

Hlavný oltár sv. Juraja v rovno-
mennom rímskokatolíckom kostole 
v Spišskej Sobote nie je na svojom 
mieste. Minulý štvrtok bol rozobratý 
a odvezený do Oblastného reštaurá-
torského ateliéru Levoča, aby sa po 
zreštaurovaní mohol opäť zaskvieť v 
plnej kráse.

Farár rímskokatolíckej farnosti v 
Sp. Sobote Anton Mišek vysvetlil: 
„Už pred viac ako rokom sme zistili, 
že v Kostole sv. Juraja je dosť rozšírený 
drevokazný hmyz – červotoč a napadol 
aj hlavný oltár sv. Juraja. Preto sme sa 
rozhodli pristúpiť k jeho reštaurovaniu  
ako najvzácnejšej pamiatky v tomto 
kostole. Bude reštaurovaný v ORA Le-
voča, ako dlho práce potrvajú závisí 
od dostatku finančných prostriedkov. 
Požiadali sme o grant z fondu Minis-
terstva kultúry SR Obnov si svoj dom a 
na tento rok sme dostali 25 tisíc eur. Je 
to však iba tretina z celkového rozpoč-
tu, v reštaurovaní sa bude pokračovať 
aj budúci rok v závislosti od peňazí.“ 
Finančnú stránku sa budú snažiť rie-
šiť prípadnými zbierkami, alebo hľa-
daním dobrodincov a dobrovoľných 
darcov. Celkový rozpočet na obnovu 
oltára je 75 tisíc eur. Reštaurovať sa 

bude s rešpektovaním podmienok 
pamiatkárov, urobí sa petrifikovanie 
(technológia proti vlhkosti, kyseli-
nám, kyslíku, UV žiareniu, mikrobio-
logickému napadnutiu atď.), očistenie 
a doplnenie chýbajúcich častí. Nebude 
to ľahká práca, veď oltár dosahuje výš-
ku 853 cm a šírku 390 cm. Oltár sv. Ju-
raja  pochádza z roku 1516 a je dielom 
Majstra Pavla z Levoče. 

Červotoč je rozmnožený aj na os-
tatných pamiatkach v kostole - vy-
skytuje sa i na oltári sv. Antona pus-
tovníka a zvlášť je napadnutý oltár sv. 
Jozefa v bočnej kaplnke. Aj tie budú 
potrebovať ošetrenie pred červoto-
čom a zrenovovanie.  (mar)

Budú Dni sv. Egídia
Prvý septem-

ber je sviat-
kom patróna 
rovnomenné-
ho námestia a 
rímskokatolíc-
keho kostola v 
centre Popra-
du - sv. Egídia. 
Podľa staro-
dávnej legendy 

sa narodil okolo roku 640 v Aténach 
a bol synom zámožných gréckych 
rodičov, ktorí mu vštepovali vieru. 
Po ich predčasnej smrti sám hľadal 
cestu k hodnotám Evanjelia. Rozdal 
svoj majetok chudobným a odišiel 
do Galie, dnešného Francúzska, kde 
sa stretol so svätým biskupom Cae-
sariom, ktorý ho viedol ku kresťan-
skej dokonalosti. Neskôr začal viesť 

pustovnícky život. Žil v jaskyni, kde 
ho podľa legendy živila laň svojím 
mliekom. Visigótsky kráľ Vamba ju 
chcel uloviť, ale šípom vystreleným 
do jaskyne zranil Egídia. Panovník 
mu ponúkol pomoc a peniaze, kto-
ré však on odmietol a poprosil len o 
postavenie kláštora. Bol jeho prvým 
opátom a viedol ho až do svojej smr-
ti 1. septembra 720. 

Sv. Egídius je patrónom poľovní-
kov, žobrákov, stroskotancov, pastie-
rov, dojčiacich matiek, ale o pomoc 
sa na neho obracajú aj ľudia pri po-
žiari a proti suchu, v búrkach a ne-
šťastiach, v núdzi a samote...

Pri príležitosti sviatku patróna 
Popradu sa uskutočnia tohtoročné 
Dni sv. Egídia od stredy 29. augusta 
do soboty 1. septembra 2018. Viac 
na plagáte na 12. str.  (ppm)

NašiM  čitateľOM
Redakcia oznamuje čitateľom, že v stredu 29. augusta noviny Poprad ne-
vyjdú z dôvodu sviatku - 74. výročia Slovenského národného povstania. 
Najbližšie vyjdú ako dvojčíslo v stredu 5. septembra 2018.  (red)

Vo štvrtok 30. augusta 2018 o 
9. hod. sa v zasadačke Mestského 
úradu v Poprade uskutoční 4. plá-
nované zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva v Poprade, ktoré zvolá-
va primátor mesta Jozef švagerko. 
Rokovaniu MsZ, ktoré je verejné, 
bude v utorok 28. augusta pred-
chádzať zasadanie Mestskej rady 
mesta Poprad.

Po procedurálnych otázkach po-
slanci prerokujú viacero návrhov 
na prenájmy nebytových priestorov, 
informatívnu správu o predaji pod-
niku, spoločnosti HK Poprad, návrh 
na schválenie aktualizácie koncep-
cie rozvoja mesta Poprad v tepelnej 
energetike. Ďalej sa budú zaoberať 
množstvom návrhov na zámenu, 

predaj, prenájom, alebo na vyhláse-
nie obchodných verejných súťaží na 
predaj pozemkov a tiež na zriadenie 
vecných bremien. MsZ má v progra-
me aj návrh na prehlásenie, že 
miestne komunikácie Uralská, Mie-
rová a Vodárenská sú vo vlastníctve 
mesta Poprad, za účelom doplnenia 
žiadosti o delimitáciu štátnych po-
zemkov v správe Slovenského po-
zemkového fondu. Poslanci takisto 
prerokujú návrh všeobecne záväz-
ného nariadenia ktorým sa mení a 
dopĺňa VZN č. 5/2017 o úhradách, 
spôsobe určenia a platenia úhrad 
za poskytovanie sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Poprad.

(Pokračovanie na str. 9)
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Stručne V Zš s Mš tajovského potrebujú riešiť problém so zatekaním

Pietne spomienky k 74. výročiu Povstania

• MeStO Poprad začalo v polo-
vici augusta proces prerokovania 
návrhu zmeny a doplnku (ZaD) 
2018 ÚPN mesta Poprad. Komplet-
ná dokumentácia ZaD je zverejne-
ná na elektronickej úradnej tabuli 
a je vystavená k nahliadnutiu aj vo 
vestibule mestského úradu. Pripo-
mienky k ZaD 2018 môže verejnosť 
zasielať mestu do 17. septembra 
2018.

• V SOBOtU 1. septembra si pri-
pomenieme Deň Ústavy SR, ktorý 
je štátnym sviatkom SR. V Poprade 
má zároveň v tento deň sviatok pat-
rón sv. Egídius.

• VÝStUP na Zámčisko organi-
zuje v sobotu 25. augusta Klub Po-
pradčanov. Zraz účastníkov je o 10. 
hod. pri jazierku na Kvetnici.

• V SCHeRFeLOVOM dome v 
Poprade - Veľkej bude od začiatku 
septembra do konca októbra otvo-
rená autorská výtvarná výstava 
umeleckých diel kreatívnej trojice 
Marcel Kupko, Rado Mojžiš a Ma-
túš Kručay. Otvorená je v pondelok, 
utorok a štvrtok od 8. do 12. a od 
13. do 15. hod., v stredu od 8. do 12. 
a od 13. do 16.30 hod. a v piatok od 
8. do 13. hod.

• OD 1. septembra 2018 sa názov 
Strednej odbornej školy na Okruž-
nej ulici v Poprade mení na Strednú 
odbornú školu remesiel a služieb 
Poprad.

• LetNÁ čitáreň bude dnes 22. 
augusta od 15. do 17. hod. otvore-
ná v Podtatranskom múzeu v hlav-
nej budove v centre Popradu. O 20. 
hod. sa uskutoční v rámci cyklu 
Osmičkové roky prednáška pri prí-
ležitosti 50. výročia augustových 
udalostí v Poprade. Prednášať bude 
riaditeľka múzea Magdaléna Bekes-
sová.

• tatRaNSKÁ historická elek-
trička Kométa bude premávať na 
trase Poprad - Starý Smokovec - 
Tatranská Lomnica a späť v nede-
ľu 26. augusta a takisto v nedeľu 2. 
septembra s odchodom z Popradu o 
10.38 hod. Lístky predáva sprievod-
ca na nástupišti pred električkou.

• V POLOViCi augusta už Štát-
ne lesy TANAP-u ukončili opravu 
chodníka v Kôprovej doline. Turis-
tom už slúži aj nové premostenie v 
okolí Kmeťovho vodopádu.

• Na mariánskom pútnickom 
mieste v Litmanovej sa v sobotu 25. 
augusta 2018 uskutoční stretnutie 
matiek Spišskej diecézy. Stretnutie 
sa uskutoční od 10. hod.

Pri príležitosti 74. výročia Slo-
venského národného povstania 
organizuje ObV Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov v 
Poprade v spolupráci s mestami a 
obcami pietne spomienky. V Po-
prade sa pietny akt kladenia ven-
cov uskutoční v utorok 28. augusta 
o 13. hod. pri pamätníku v Parku 
hrdinov pri železničnej stanici. 
Zraz účastníkov bude o 12.45 hod. 
pred mestským úradom. 

V rovnaký deň 28. augusta budú 
pietne spomienky o 13.30 hod. pri 
pamätníku v parku a o 14.15 hod. 
stretnutie pri Kolibe vo Svite. Ta-

kisto sa 28. augusta o 10. hod. usku-
točnia oblastné oslavy SNP na Pod-
banskom za účasti 11 tatranských a 
podtatranských miest a obcí a Ob-
lastných výborov SZPB Liptovský 
Mikuláš a Poprad. Odchod účastní-
kov z Popradu bude o 8. hod. spred 
Billy. 

Pietne spomienky sa uskutočnia 
aj 24. augusta o 9. hod. v Liptovskej 
Tepličke, 25. augusta o 6.30 hod. 
bude výstup na Kráľovu hoľu na po-
česť 74. výročia SNP, v rovnaký deň 
o 16. hod. sa bude konať pietna spo-
mienka pred Obecným úradom vo 
Vernári, o 17. hod. stretnutie v are-

áli amfiteátra a o 19. hod. zapálenie 
vatry. Následne 26. augusta o 8.30 
hod. sa vo Vernári začne výstup na 
Koľvač, kde bude o 10. hod. pietna 
spomienka.

V nedeľu 26. augusta sú pripravené 
aj oslavy SNP v Kežmarku - o 13.30 
hod. pred hradom bude ukážka z čin-
nosti Ozbrojených síl SR za účasti Re-
grutačnej skupiny Prašov, o 14. hod. 
na hradnom nádvorí zahrá Dychová 
hudba Boboťanka, o 14.30 hod. sa 
uskutoční pietny akt kladenia vencov 
a pred hradom ukážka bojov, o 16.15 
hod. zapália vatru a vystúpi Ľudová 
hudba Daniela Damera.  (opm)

Školy sa už pripravujú na nával žiakov
školský rok 2018/2019 klope na dvere. Žiaci sa vrá-

tia po letných prázdninách do tried 3. septembra. 
V Poprade ich bude takmer o stovku viac ako v minu-
lom školskom roku.

Kým v  školskom roku 2017/2018 navštevovalo zák-
ladné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad 
4 367 žiakov, v tomto školskom roku sa očakáva počet 
žiakov 4 459. Deviaty ročník ukončilo 425 žiakov a do 
prvých ročníkov by malo nastúpiť 517 žiakov. Ide o me-
dziročný nárast o 92 žiakov, ale tento stav sa môže meniť 
prestupom detí na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

V  nastávajúcom školskom roku si prváci vyskúšajú 
novinku. Ide o celoslovenský projekt ministerstva škol-
stva, v  rámci ktorého budú u žiakov testované pohy-
bové predpoklady na identifikáciu športového talentu. 

Na vybraných školách sa pilotný projekt uskutočnil už 
v predchádzajúcom školskom roku. V Poprade je tradí-
ciou otvorenia školského roka aj vyhodnotenie dlhodo-
bej súťaže o najšportovejšiu školu. V prvý deň nového 
školského roka si tentokrát prevezme pohár pre víťaza 
ZŠ s MŠ Vagonárska v Spišskej Sobote, ktorá zosadila po 
rokoch z trónu ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad.

V  novom školskom roku budú školáci najbližšie od-
dychovať počas jesenných prázdnin na prelome októbra 
a novembra (od 31. 10. do 4. 11. 2018). Vianočné prázd-
niny budú od 22. decembra 2018 do 7. januára 2019, 
polročné prázdniny si deti užijú od. 1. do 3. februára 
2019, na jar si oddýchnu od 16. do 24. februára, počas 
Veľkej noci opäť od 18. do 23. apríla, no a školský rok 
ukončia v piatok 28. júna 2019.   (ppv)

Počas leta sa viaceré základné ško-
ly v  meste Poprad pustili do men-
ších i  väčších opráv aj z  vlastných 
zdrojov. Jednou z nich je Zš s Mš na 
tajovského ulici, ktorá navyše žia-
da mesto o  financie z  kapitálových 
výdavkov, keďže počas prívalových 
dažďov do budovy školy i materskej 
školy pravidelne zateká.

Základná škola na Tajovského ulici 
v Poprade stihla ešte pred prázdninami 
zrekonštruovať sociálne zariadenia pri 
telocvičniach a vlani vynovila aj učeb-
ne chémie, fyziky a biológie. V lete na-
sledovali nevyhnutné opravy z  našet-
rených peňazí. „Išlo o úpravu hlavného 
vchodu do budovy školy a v materskej 
škole na Ul. mládeže sme už dokonči-
li rekonštrukciu sociálnych zariadení. 

V priestoroch ZŠ pripravujeme priestor 
aj pre nové šatne s novými skrinkami. 
V  pláne máme do konca roka aj re-
konštrukciu školskej kuchynky, kde by 

sme chceli vymeniť zariadenie, 
podlahu a elektrické rozvody,“ 
uviedla školská ekonómka 
Adriana Jančeková.

V  ZŠ s  MŠ na Tajovského 
ulici sa musia popasovať aj 
s  havarijným stavom. Počas 
prívalových dažďov, ktorým 
sa nevyhli ani v  uplynulom 
týždni, im zatekalo do chodieb 
i  tried. Preto mesto požiada-
li o  vyčlenenie prostriedkov 

z  kapitálových výdavkov na výmenu 
vnútorných zvodov za vonkajšie. „Tu 
i na Dostojevského ulici je to obrovský 
problém a  situácia sa opakuje už asi 
tretí rok. Požiadali sme preto mestské 
zastupiteľstvo o financie z kapitálových 
výdavkov a rozhodovať sa o tom bude 
už v závere augusta,“ vysvetľovala ve-
dúca odboru školstva, mládeže a špor-
tu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

Peniaze bude škola žiadať aj pre po-
treby rekonštrukcie vstupnej chodby do 
priestorov telocviční, nakoľko to z vlast-
ných zdrojov už neutiahne. Potrebné je 
vymeniť okná a priestor zatepliť, preto-
že v zime podlaha zamŕza.  (mav)
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Krátke správyPoprad bude mať nový suvenír - nulovú bankovku
• SVište na Plese - podujatie na 
Štrbskom Plese hlavne pre deti, pre 
ktoré je pripravené množstvo súťa-
ží s výhrami, sa uskutoční 25. a 26. 
augusta.

• VeľKÝ multižánrový hudobný 
festival Kvety Tatier/Tatra Flowers 
sa uskutoční od 31. augusta do 2. 
septembra na ôsmich netradičných 
miestach vo vysokohorskom pros-
tredí, ale aj v hlavných centrách V. 
Tatier - v Tatranskej Lomnici, Sta-
rom Smokovci a Štrbskom Plese. 
Viac na www.vysoketatry.sk.

• ZÁVeR Tatranského kultúrneho 
leta pod názvom Záver leta v parku 
sa uskutoční 1. septembra od 12. do 
19. hod. v mestskom parku v Tat-
ranskej Lomnici. Na začiatku bude 
autogramiáda slovenských her-
cov Vladimíra Kobielskeho, Filipa 
Tůmu, Branislava Deáka a Mareka 
Fašianga, o 13. hod. premietanie 
filmu Na vrcholoch veľhôr s P. Há-
morom, o 14. hod. koncert Zuzany 
Mikulcovej a bandu, o 15. hod. Tat-
ranská letná dražba, o 17.30 hod. 
augogramiáda Petra Hámora a o 
18. hod. záverečný koncert leta v 
podaní Orchestra opery a baletu ŠD 
Košice.

• DeŇ obce Štrba sa uskutoční v 
nedeľu 26. augusta od 14. hod. na 
Športovom štadióne v Štrbe. Začne 
sa vystúpením Dychovej hudby Svi-
ťanka, ďalej vystúpi hudobná sku-
pina Pavelčákovci, Martin Harich, 
The BackWards i Kollárovci. Pred-
staví sa aj FS Srubek z družobných 
Štěpánkovic. Pripravený je tiež bo-
hatý sprievodný program.

• tePLiCKÝ jarmok sa uskutoč-
ní v  sobotu 25. augusta od 10.30 
hod. na námestí v  Spišskej Teplici 
s  bohatým kultúrno-spoločenským 
programom.

• PO ReKONštRUKCii minu-
lý piatok slávnostne odovzdali do 
užívania oddelenie C v budove Za-
riadenia pre seniorov a Zariadenia 
opatrovateľskej služby v Kežmarku. 
Nachádza sa v ňom 14 izieb vyba-
vených novým interiérom a s vyso-
kým komfortom.

• PODľa údajov Eurostatu bolo 
v roku 2017 v EÚ najväčším výrob-
com zmrzliny Nemecko. Vyprodu-
kovalo jej až 517 miliónov litrov, čo 
je 16,5 perc. z celkovej produkcie 
zmrzliny v európskej dvadsaťos-
mičke. Nasledovalo Taliansko s 
511 mil. litrami (rok predtým bolo 
prvé), tretie bolo Francúzsko so 466 
mil. litrami.

Pred troma rokmi vznikol kon-
cept nulovej eurobankovky. S ná-
padom prišiel Richard Faille z 
Francúzska  v spolupráci s Národ-
nou bankou Francúzska a s povo-
lením európskej centrálnej banky. 
tento suvenírový a zberateľský fe-
nomén sa rýchlo rozšíril po celej 
európe. ani Slovensko nezostalo 
bokom. Nulovú bankovku ako su-
venír s vlastným motívom má od 
tohto roku už Kežmarok, Bratisla-
va, Košice, Banská Bystrica...

Hlavnou filozofiou je podpora 
cestovného ruchu, propagácia naj-
významnejších kultúrnych a histo-
rických pamiatok a pomoc pri za-
chovávaní európskeho kultúrneho 
dedičstva. Mestská informačná kan-
celária v Poprade sa podujala vytvoriť 
nulovú suvenírovú bankovku s ná-
metom nášho mesta. Riaditeľka MIK 
Lucia Pitoňáková (na foto) podčiarkla: 
„Nulová bankovka je nielen suvenírom, 
ale aj zberateľským kúskom. Jej hodno-
ta v čase rastie, pretože je zberateľsky 
hodnotná a je emitovaná jednorazovo 
iba v určitom počte, čím získava na 
hodnote. Rozhodli sme sa pre náklad 10 
tisíc kusov, aby sme uspokojili dopyt zo 
strany zberateľov a všetkých ostatných 
záujemcov. Predaj chceme odštartovať 
v septembri. Presný dátum zatiaľ ne-
poznáme, nakoľko dátum dodania ta-
kýchto suvenírových bankoviek je 3 až 
6 týždňov, v závislosti od tlače reálnych 

obehových peňazí. Tlačí ich 
totiž rovnaká tlačiareň ako 
všetky eurobankovky. Nulo-
vú bankovku s popradským 
motívom budeme predávať 
za 3 eurá.“ 

MIK predpokladá, že 
vzhľadom na objednaný 
náklad bude bankoviek 
dostatok, a preto nebude 
robiť rezervácie. 

Bankovky s najnižšími 
poradovými číslami celej 
série (1-100) bude mať k 
dispozícii mesto Poprad 
pre svoje prezentačné 
účely a teda nebudú poskytnuté na 
predaj v MIK-u. Počet nulových 
bankoviek na osobu pri ich zakú-
pení nebude limitovaný. Bankovky 
tiež predbežne (minimálne v úvode 
predaja) neplánujú zasielať poštou, 
pretože koncept nulovej bankovky 
je zameraný práve na podporu náv-
števnosti danej destinácie a má byť 
podnetom na osobnú návštevu mes-
ta či pamätihodnosti.

Nulová eurobankovka je vo far-
be päťstoeurovky. Je vyrobená zo 
100-percentného bavlneného papiera 
používaného na výrobu pravých ban-
koviek. Obsahuje takisto ochranné 
prvky ako skutočná bankovka. Každý 
kus je unikát vďaka číslovaniu ako u 
obehových bankoviek.

A čo bude na popradskej nulovej 

bankovke? Riaditeľka ozrejmila: 
„Chcela som odlíšiť našu bankovku 
od tých, ktoré sú už vydané alebo 
pripravované v iných slovenských 
mestách či oblastiach. Väčšinou sa na 
nich nachádza jedna pamätihodnosť 
či inštitúcia - hrad, kostol, pamätník 
a pod. Pre Poprad sme však navrhli 
grafické spracovanie s umiestnením 
niekoľkých turistických atrakcií. V 
centrálnej časti na lícnej strane ban-
kovky teda bude veža Kostola sv. 
Egídia so zvonicou, po bokoch Tat-
ranská galéria, Podtatranské múze-
um a na spodnej časti lemujú túto 
grafiku domčeky zo Spišskej Soboty.“ 
V talóne zostal i druhý návrh, na 
ktorý možno dôjde v budúcnosti - 
grafika s erbmi jednotlivých mest-
ských častí Popradu.  (mar)

Kandidátne listiny treba podať najneskôr do 11. septembra
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v 

sobotu 10. novembra 2018. Začali už plynúť lehoty a 
úlohy súvisiace s týmito voľbami. Primátor Popradu 
Jozef Švagerko menoval 15. augusta 2018 za zapisova-
teľku mestskej volebnej komisie v meste Poprad Máriu 
Kubičárovú (kontakt 0910 890 296, maria.kubicarova@
msupoprad.sk). Zároveň bol zverejnený počet obyvate-
ľov v meste Poprad ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov 
samosprávy obcí, a to 50 251. Najneskôr do polnoci 11. 
septembra 2018 musia politické strany alebo koalície a 

nezávislí kandidáti podať kandidátne listiny zapisovate-
ľovi mestskej volebnej komisie. Minimálny počet pod-
pisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého 
kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva 
a voľby starostu obce je pre obce od 20 001 do 100 tisíc 
obyvateľov 500 podpisov. Zvolený za starostu obce môže 
byť kandidát, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 ro-
kov a má trvalý pobyt v danej obci. Za poslanca môže 
byť zvolený kandidát, ktorý najneskôr v deň volieb do-
vŕši 18 rokov a má trvalý pobyt v obci.  (ppm)

V minulom týždni sa po odovzdaní staveniska začala výstavba nového cyklochodníka, ktorý povedie od veľ-
kej kruhovej križovatky pri mestskom úrade, popri rieke Poprad, až po akvapark. Predpokladaná doba výstav-
by je štyri až päť mesiacov v závislosti od počasia.        FOTO - Marta Marová
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Leto pokračovalo ďalšími koncertmi

Džungľa ľudskosti
Od piatka 24. augusta do soboty 

1. septembra 2018 sa v Starej Lesnej 
uskutoční projekt s názvom Džung-
ľa ľudskosti, ktorý je podporený Eu-
rópskou komisiou v rámci progra-
mu Erasmus+. Projekt organizuje 
OZ Apolon z Popradu v spolupráci 
s neformálnou skupinou mladých 
ľudí z Ukrajiny. Ide o mládežnícku 
výmenu za účasti slovenskej a ukra-
jinskej mládeže s cieľom podnietiť, 
aby mladí ľudia objavovali kultúrne 
dedičstvo Európy, zapojili sa do jeho 
zveľaďovania a zároveň v nich posil-
niť pocit príslušnosti k spoločnému 
európskemu priestoru. 

V rámci programu navštívi 46 slo-
venských a ukrajinských účastníkov  
vo veku 18 - 25 rokov aj Poprad.  (ppm) V  piatok podvečer prišla na Ná-

mestie sv. egídia brnianska päťka hu-
dobníkov. Skupina Jay Delver band 
hrá svieži klavírny pop funk s prvka-
mi džezu a rocku. Koncert bol ďalším 
v rámci programu Popradského kul-
túrneho leta. 

Klavirista, saxofonista a vokalista 
kapely Jakub Urbánek (v popredí) 
priblížil smerovanie kapely: „Snaží-
me sa, aby piesne mali hĺbku a nejakú 
pointu, ale aby si pritom zachovávali 
melodickosť a boli príjemné pre poslu-
cháčov. Piesne sú dosť melodické na to, 
aby sa dali zaradiť do popu, zároveň sa 
ale nesnažíme o jednoduchosť na úkor 
kvality a zasahujeme aj do iných štýlov. 
Preto sme aj trochu alternatívni.“

Výborní muzikanti - perfektne zo-

hraná kapela ponúkla poslucháčom 
príjemné spojenie medzi popovými me-
lodickými rytmami a poriadnou dávkou 
funk-džezového groovu. Táto brnianska 
päťka funguje len pár rokov. V lete 2015 
debutovala trojskladbovým EP (Ex-
tended play je CD, ktoré obsahuje viac 

hudby ako singel, ale je príliš krátke na 
to, aby sa nazývalo albumom). Gitaris-
ta a vokalista Daniel Vejmělka uviedol: 
„Každý z nás počúva inú hudbu - bubeník 
napríklad metal - ale do nášho odľahče-
ného mixu popu a džezu s výrazným kla-
vírom, sa to príliš nepremieta.“  (kpa)

Tešili sa z priateľskej atmosféry,
stihli vidieť aj oltár

Bardejovskí seniori - členovia 
tamojšieho denného centra prišli 
minulú stredu na návštevu svojich 
priateľov z DC v Spišskej Sobote. tí 
od jesene minulého roku sídlia v no-
vých priestoroch - z miestností pri 
divadelnej sále na Sobotskom ná-
mestí sa presunuli iba o kúsok ďalej 
do objektu na krížení námestia so 
Slavkovskou ulicou, kde sa nachá-
dza aj Klub Sobotčanov. 

Bardejovčania sa vybrali na výlet do 
Kežmarku, kde si pozreli mnohé pa-
mätihodnosti a rozhodli sa zájsť aj do 

Spišskej Soboty. Sobotskí seniori ich 
očakávali s pohostením i ponukou 
pozrieť si tiež Kostol sv. Juraja. Viac 
ako 40-člennú skupinu hostí privítala 
predsedníčka DC Sp. Sobota Kamila 
Kukurová. Prišli v sprievode muziky 
a v priateľskej atmosfére strávili spo-
ločne príjemné popoludnie. Našli si 
čas aj na prehliadku Kostola sv. Ju-
raja, ktorý je jedinečným historickým 
skvostom. Mali šťastie, lebo hneď na 
druhý deň sa už rozobral hlavný oltár, 
ktorý je dielom Majstra Pavla z Levo-
če. Potrebuje zreštaurovanie, aby ho 
návštevníci mohli naďalej obdivovať 
v plnej kráse.

Predsedníčka DC z Bardejova 
Anna Cidlíková ocenila možnosť po 
prvýkrát navštíviť sobotské denné 
centrum pre seniorov. Pred približne 
pätnástimi rokmi boli Bardejovčania 
na podujatí Tretí vek sa zabáva v Ma-
tejovciach, potom Popradčania v Bar-
dejove a pred pár rokmi aj na výlete v 
tomto krásnom kúpeľnom meste. Na 
jar tohto roku sa popradskí seniori 
rozhodli počas kúpeľného pobytu v 

Bardejove opäť utužiť vzťahy a zašli na 
návštevu svojich bardejovských pria-
teľov. Tí im minulý týždeň návštevu 
s radosťou oplatili. A. Cidlíková po-
dotkla: „My máme dvesto členov, ale v 
Seniorcentre sa schádza aj Jednota dô-
chodcov, Červený kríž, odbojári, ZŤP a 
ďalší. Okrem Popradu - Spišskej Soboty 
udržujeme družbu i s denným centrom 
z Prešova.“ Aktivity oboch denných 
centier sú podobné. V Sp. Sobote ne-
ustali ani v lete, kedy sa dôchodcovia 
viac venujú vnúčatám či záhradám. 
Stihli však ísť na výlet do Banskej 
Štiavnice a Kremnice. K. Kukurová 
dodala: „Výlet sme zavŕšili na Krahu-
liach pri kameni označujúcom stred 

Európy. V júli sme sa vybrali okúpať 
do Gánoviec a teraz v auguste sme boli 
na Popradskom Plese. Doslova sme sa 
niektorí „vyškriabali“ po kameňoch 
aj na Symbolický cintorín. Ale zvládli 
sme to v zdraví.“ Najbližším poduja-
tím bude spoločný guláš, ktorý chcú 
variť 12. septembra vo dvore DC v Sp. 
Sobote. Predsedníčku však trápi, že v 
zadnej časti - záhrade,  nemajú vybu-
dovaný žiadny altánok či prístrešok so 
stolmi a lavicami. Preto DC požiadalo 
mesto, aby im aspoň zapožičalo stoly, 
lavice a markízy na vonkajšie posede-
nie pri guláši. Ale najviac by ocenili, 
keby sa samospráva postarala o vybu-
dovanie pevného altánku.  (mar)

Druhý turnus Detskej univerzity Poprad, ktorý pre-
biehal minulý týždeň, strávilo vyše tridsať detí pri 
rôznych aktivitách. Nechýbal športový deň, Fashion 
day, deň mladých vedcov, či deň s leteckými a zá-
chranármi RZP s návštevou základne ATE VZZS 
na letisku v Poprade. Dokonca mali šťastie, že stre-
tli známych hercov Michala Kubovčíka a Zuzanu 
Šebovú, ktorí spoločne so záchranármi rozbiehajú 
projekt na podporu znalostí detí a mládeže v po-
skytovaní prvej pomoci. Súčasťou programu Detskej 
univerzity bol tiež mediálny deň. V TV Poprad a v 
novinách Poprad (na foto) sa zaujímali o prácu v 
týchto mestských médiách. Možno z niektorých budú 
v budúcnosti reportéri, kameramani či komunikační 
manažéri. Redaktorov zasypali množstvom zveda-
vých otázok, aby sa dozvedeli zaujímavosti z novi-
nárskej profesie.     FOTO - Marta Marová
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Od 1. septembra 2018 vstupuje v 
českej republike do platnosti štát-
ne nariadenie, podľa ktorého budú 
železniční a autobusoví dopravco-
via voziť deti, žiakov, študentov do 
26 rokov a seniorov od 65 rokov so 
zľavou 75% z cestovného.

V praxi to bude vyzerať tak, že ces-

tujúci zaplatia iba štvrtinu z bežnej 
ceny lístka. Zľavy budú môcť využiť aj 
Slováci a všetci obyvatelia členských 
krajín EÚ. Podľa informácií zo spoloč-
nosti RegioJet, pre prepravu v ich vla-
koch či autobusoch sa klienti nemusia 
nikde špeciálne registrovať. Stačí, ak 
si pri nákupe lístka zvolia príslušnú 

tarifu (študenti napr. „Žiacky preukaz 
do 26 rokov“) a vo vlaku či autobuse sa 
následne iba preukážu žiackym preu-
kazom či ISIC kartičkou. Deťom do 
18 rokov a dôchodcom nad 65 rokov 
sa bude stačiť preukázať občianskym 
preukazom, pasom alebo iným dokla-
dom s dátumom narodenia.  (pmž)

Zaujalo nás Nárok na zľavu budú mať aj Slováci

V  nedeľu bol v  medzikostolí na 
námestí sv. egídia koncert tra-
dičnej írskej a  keltskej  muziky 
v zložení - irish accordion, gitara, 
banjo. Kapela pod názvom Foggy 
Dew hrá autentické írske melódie. 
Na akordeón hrá Gregorij Polovin-
ka, na banjo Jevgenij Kulabuchov. 
Gitaristom je šéf kapely alexander 
Džalašov (v strede). 

Vďaka masívnej emigrácii Írov do 
rôznych končín sveta v minulosti 
mala írska hudba veľký vplyv aj na 
formovanie iných žánrov. Výrazne 
ovplyvnila napríklad vznik americ-
kej country hudby. V súčasnosti sú 
jej tradičné prvky často zakompono-
vané aj do modernej rockovej hudby.

A.Džalašov uviedol: „Radi hráme 
tradičnú hudbu. Témami tradičných 
piesní je to, čo ľudí spája. Je to vždy 
láska, ťažké časy, dobré časy, vojna, 

mier, práca, zábava, každodenné 
starosti aj radosti, rodina, priatelia. 
Hudobný jazyk je druhým jazykom. 
Emócie sa niekedy dajú lepšie vyjad-
riť cez hudobný jazyk. Táto hudba 
je pre všetkých, pretože všetci máme 
v podstate podobné starosti.“ 

Ich nezameniteľné vokály už pre-

cestovali pol sveta, roztancovali 
publikum a  pobavili špecifickým 
humorom, ale hlavne preniesli aj na 
popradské pódium energiu a radosť. 

Do 20. septembra je kapela Fog-
gy Dew na turné. Čaká ich ešte pár 
miest na Slovensku, nasleduje Čes-
ko, Poľsko a Rumunsko.  (kpa)

Írske rytmy priniesli energiu a radosť

Mesto Poprad upozorňuje obča-
nov na blížiaci sa termín úhrady 
druhej splátky miestneho poplat-
ku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktorý je stanove-
ný na 31. augusta 2018. V prípade 
nedodržania termínu splatnosti 
splátky správca dane je povinný vy-
rubiť úrok z omeškania za oneskore-
nú úhradu.   (ppp)

Európska výskumná rada (ERC) 
schválila a odporučila na financo-
vanie projekt Jána Tkáča, pôvodom 
Popradčana, z Chemického ústavu 
Slovenskej akadémie vied v oblasti 
diagnostiky rakoviny prostaty inova-
tívnymi metódami. Ide zatiaľ o jediný 
ERC grant Proof of concept (grant na 
aplikovaný výskum) na Slovensku, 
ktorý odsúhlasila. Diagnostika rako-
viny prostaty sa zjednoduší a bude 
mimoriadne spoľahlivá.

Vedec Ján Tkáč dostal v roku 
2016 Cenu mesta Poprad za využi-
tie nanotechnológií pri konštrukcii 
rôznych zariadení aplikovateľných 
v oblasti glykomiky a diagnostiky 
rozličných ochorení vrátane rakovi-
ny prostaty.   (wnp)

Úspech vedca
Jána Tkáča

Termín sa blíži

Na námestí pri bývalej predajni 
Papiernictvo vyhasol 21. augusta 
1968 život mladého iba 19-ročné-
ho Jozefa Bonka z Hôrky. Nevinný 
zaplatil tým najcennejším, čo mož-
no dať. Pritom sa vôbec nemie-
šal do politiky, bol skôr náruživý 
športovec. Hrával futbal, hokej. 
tak na svojho Jožka zaspomínala 
jeho mama anna Bonková z Hôr-
ky-Ondreja. i po toľkých rokoch so 
slzami v očiach. Veď, kto by mohol 
zabudnúť! ani história nezabúda.

Jozef Bonk pochádzal zo siedmich 
súrodencov, bol v poradí piaty. Vyu-
čil sa za strojného zámočníka, rov-
nako ako jeho starší brat Michal a 
obaja spoločne pracovali v poprad-
skej Piloimpregne. „Mňa akurát v 
tých augustových dňoch povolali na 
vojenské cvičenie až za Olomouc, do 

Lybavy. Z manévrov nás však vlastne 
hneď poslali naspäť. Brat medzitým 
odišiel na týždňovku do Svidníka, ale 
vedúci partiu odtiaľ odvolal a poslal 
domov. Keď som prišiel nazad do 
Popradu, šiel som najprv do robo-
ty a pýtam sa: Súdruh vedúci, kde 
mám brata. Ten sa čudne zatváril a 
po chvíľke mi povedal, že ho postreli-
li a je v nemocnici v Spišskej Sobote. 
Šiel som tam, ale nechceli ma za ním 
pustiť. Klopal som, búchal. Zhodou 
okolností prišla k dverám sestrička od 
nás, ale neotvorila mi, len vytiahla 
vreckovku a začala plakať. Zavolali 
primára, ktorý mi povedal, že brat 
zomrel na stole. Chcel som Jožka vi-
dieť a hovorím: Neodídem kým ho 

neuvidím. Našiel som ho ležať v za-
krvavenej košeli,“ rozpomína sa brat 
Michal Bonk. 

Údajne, keď sa vrátila partia do 
Popradu a vedúci ich pustil domov, 
Jozef musel počkať na autobus, čo 
zrejme nebolo v ten pohnutý deň 
ľahké. Išiel na autobusovú zastávku, 
keď začali sovietski vojaci strieľať 
odkiaľsi od železiarstva. Utekal sa 
skryť, ale nebolo mu súdené zachrá-
niť sa. „Bolo to strašné. Vypravíte 
zdravého chlapca do roboty a už ho 
viac živého neuvidíte. Toho 21. au-
gusta ľudia vraveli, že je vojna, vša-
de bolo plno tankov. Bála som sa aj 
o syna Michala, zavolali ho práve na 
manévre. Zrazu poobede, asi po jed-

nej hodine mi prišli susedia povedať, 
že syn Jozef je ranený. Utekala som 
do nemocnice v Spišskej Sobote, ale 
nechceli mi ho ukázať. Videla som 
ho už len ležať v truhle... Na pohreb 
do Hôrky mu prišlo veľa ľudí, dedina 
bola plná áut, docestovali až z Brati-
slavy, kameramani..., - dopĺňa spo-
mienky mama. 

Jozefovi Bonkovi sa ešte v 68-mom 
roku postaral brat Michal o pamätnú 
tabuľu. Pomohol mu ju zabezpečiť a 
dal vyhotoviť v kamenárstve vtedy 
námestník riaditeľa mestského sta-
vebného podniku Ing. Krištofovič. 
A zato musel odísť z funkcie. Tabuľu 
osadili na mieste tragickej udalosti, v 
roku 1969 ju však jeden zo známych 
popradských komunistov rozbil kla-
divom. M. Bonkovi prišli ľudia po-
vedať, že je vyhodená v kontajneri. 
Vybral ju odtiaľ a nanovo zlepil... 
Dnes má mramorovú dosku A. Bon-
ková doma...   (mar)

Toľko z článku spred dvadsiatich 
rokov. Dnes má J. Bonk dôstojnú 
pamätnú tabuľu na múre pri Kos-
tole sv. Egídia v Poprade, kde sa 
aj včera konala pietna spomienka 
na tragické augustové udalosti, 
pri ktorých zahynul.  (ppm)

Tichá spomienka na Jozefa BonkaNávraty
Pred dvadsiatimi rokmi sme v 

našich novinách priniesli článok 
o Jozefovi Bonkovi z Hôrky, ktorý 
zahynul guľkou okupantov vojsk 
Varšavskej zmluvy 21. augusta 
1968. Spomínali na neho dnes 
už nebohí brat Michal a mama 
Anna. Pri príležitosti 50. výročia 
Augusta 1968 sa vraciame k za-
znamenanému spomínaniu.
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Ako sa stať úspešným lokálnym médiom ukazujú zmeny v TV Poprad
Vďaka transformácii  zís-

kala tV Poprad dominant-
né miesto na lokálnom trhu 
médií v Poprade a okolí. 
Mediálny dosah televízie 
aktuálne dosahuje vyše 73%, 
čo v absolútnych číslach 
predstavuje takmer 20 000 
divákov iba v samotnom Po-
prade. 

V dotazníkových prieskumoch, 
ktoré sa konajú každé štyri roky, 
sa pravidelne objavuje otázka 
“Ktorý informačný kanál je pre 
Vás ako obyvateľa Popradu pri 
získavaní informácií o dianí v 
meste prioritný?”. Ide o otvo-
renú otázku, na ktorú respon-
denti odpovedajú spontánne. 
Následne je otázka rozpracova-
ná do zisťovania pravidelnosti 
záujmu obyvateľov o takýto 
typ informácií. Zatiaľ čo v roku 
2014 sa TV Poprad objavovala 
až na treťom mieste, od ostat-
ného prieskumu zaznamenala 
výrazné zlepšenie výsledkov.

Aktuálne čísla ukazujú, že 
kým v roku 2014 mediálny 
zásah TV Poprad dosahoval 
iba 30,53%, podľa meraní 
z tohto roka je to už 73,72%. 
Výsledok ukazuje na výraz-
né zvýšenie poznateľnosti 
značky a rovnako aj zvýšenie 
dôveryhodnosti k vysielané-
mu obsahu. Zároveň sa tak 
miestna televízia zaradila na 
prvé miesto pomyselného 
rebríčka pred ostatné médiá. 

S náskokom pred ostatný-
mi

Mediálny dosah informač-
nej služby TV Poprad teda na 
verejnosť predstavuje viac ako 
73%, čím  predstihla Noviny 
Poprad s  dosahom 55,59%, 
ktoré boli pred 4 rokmi, vtedy 

s dosahom 55,23 %, na prvom 
mieste. Nasledujú Podtatran-
ské noviny s 54,49%, po nich 
sú v poradí informácie získa-
vané z Facebooku so sledo-
vanosťou na úrovni 53,61%, 
webová stránka Mesta Poprad 
s dosahom 41,75%, interneto-
vý portál poprad24 s 37,57% a 
prieskum uzatvára regionálny 
týždenník Popradské noviny 
Korzár (MY) s  nameranou 
hodnotou na úrovni 34,61%.

Ako ďalej vyplýva z výsled-
kov prieskumu, veľkú časť 
mediálneho dosahu majú aj 
rôzne letákové a schránko-
vé bulletiny či iné tlačovi-
ny, ktoré sa takisto objavili 
v prieskume a ktoré majú do-
sah  až 55,26%.

„Možno tak konštatovať, že 
zatiaľ čo v roku 2014 bola pozí-
cia TV Poprad neporovnateľná 
s ostatnými médiami v meste a 
zaostávala v mediálnom do-
sahu za svojou konkurenciou, 
s odstupom štyroch rokov sme 
získali výrazný nárast sledo-
vanosti a s tým aj spojený me-
diálny dosah v našom meste,“ 
hovorí riaditeľ a šéfredaktor 
TV Poprad Róbert Merva.

Zber dát prebiehal koncom 
mája 2018 s úhrnom 1236 
odpovedí. Vyhodnotenie 
prieskumu, ktorý sa zameria-
val najmä na blížiace sa ko-
munálne voľby, sa realizovalo 
z finálnej vzorky 920 respon-
dentov. 

Zlepšeniu sledovanosti 
pomohli zmeny

TV Poprad sa od roku 2014  
s nástupom nového vedenia 
mesta postupne zmenila na 
informačné médium, určené 
najmä pre širokú verejnosť. 

Prioritou sa totiž stala najmä 
užitočnosť spravodajstva a s 
tým spojená aj informačná 
hodnota týchto správ. 

Tieto základné kritériá si 
postupne začali získavať po-
zornosť verejnosti a po troch 
rokoch od realizovanej zmeny 
sa stalo spravodajstvo TV Po-
prad atraktívne aj pre drvivú 
väčšinu obyvateľov mesta. Lo-
kálne médium tak s finančnou 
podporou mesta začalo plniť 
svoju primárnu úlohu infor-
movania verejnosti.

„Na začiatku sme si mu-
seli jasne zadefinovať pozí-

ciu tohto média. Uvedomili 
sme si, že ide o jednoznačne 
spravodajskú televíziu, ktorej 
primárnou úlohou je informo-
vať aktuálne o dianí v meste. 
Výsledkom bolo, že lokálna 
televízia s finančnou podpo-
rou mesta začala plniť svoju 
primárnu, teda informač-
nú úlohu,“ hovorí riaditeľ a 
šéfredaktor TV Poprad. 

Dobrá spolupráca s 
mestom

Možnosť slobodne sa roz-
hodovať o výbere tém do 
vysielania veľmi rýchlo opäť 
získali pre TV Poprad pozíciu 
užitočného média. K vyššej 
atraktivite pomohol aj veľ-
korysý postoj vedenia mesta 
Poprad, ktoré prestalo zasa-
hovať do tvorby spravodajstva 
a prostredníctvom svojho 
komunikačného manažéra 
začalo poskytovať všetky po-
trebné informácie, o ktoré 

redaktori televízie začali pre-
javovať záujem. 

„Tu je potrebné zdôrazniť, že 
autonómia objektívneho spra-
vodajstva, aj nezávislá publi-
cistika v tomto smere takmer 
vo všetkých lokálnych médi-
ách zlyhávajú. Rozhodovanie 
o novinárskej slobode v tomto 
type médií je podmieňované 
dohodami o spôsobe a mož-
nostiach ich financovania z 
verejných financií a rozpočtov 
samospráv. V Poprade sa to 
však do veľkej miery podarilo 
a aj vďaka novému nastaveniu 
pravidiel bolo možné miestnej 
televízii prinavrátiť jej primár-
ne poslanie, ktorým je služba 
informovania verejnosti,“ ob-
jasňuje Róbert Merva. „Poďa-
kovanie za túto možnosť patrí 
rovnako primátorovi mesta 
Poprad Jozefovi Švagerkovi, 
ako aj všetkým poslancom v 
mestskom zastupiteľstve.”

televízia má väčšie mož-
nosti

Zvýšeniu sledovanosti 
TV Poprad do veľkej mie-
ry pomohla aj spolupráca s 
Medzinárodným festivalom 
horských filmov v Poprade, 
vďaka ktorej televízia získala 
unikátne vysielacie práva na 
veľké množstvo kvalitných 
dokumentárnych filmov s 
horskou tématikou. Ďalej 
k  tomu prispela aj nízkoná-
kladová výroba týždennej 
literárnej relácie Nedeľná 

Týždeň s mestskou políciou
• MiNULÝ týždeň v  pon-
delok ráno mestskí policajti 
preverili oznam ohľadom 
muža ležiaceho na zemi pri 
NC Billa. Išlo o muža bez 
domova, so zdravotnými 
problémami, ktoré si vyža-
dovali privolanie sanitky. 
Muž bol prevezený do ne-
mocnice.• V  UtOROK 14. augus-
ta večer bolo na linku 159 
oznámené, že v blízkosti OC 
Fórum sa nachádza mládež, 
ktorá tam mala konzumovať 
alkohol. Na mieste bolo zis-
tených osem osôb, kde vyko-

nané dychové skúšky potvr-
dili prítomnosť alkoholu u 
jednej mladistvej osoby a u 
troch maloletých osôb, pri-
čom 14-ročná slečna nafú-
kala až 0,61 mg/l, čo je 1,27 
promile. Všetci boli odo-
vzdaní svojim zákonným 
zástupcom. Vec bola postú-
pená ďalej do správneho ko-
nania pre porušenie ustano-
vení zákona o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických 
nápojov. Mestskí policajti 
taktiež uložili blokovú po-
kutu osobe, ktorá umožni-
la požívania alkoholických 

nápojov týmto nedospelým 
osobám.• V  NeDeľU 19. augusta 
nadránom boli na Námestí 
svätého Egídia zistené dve 
maloleté osoby bez zákon-
ných zástupcov. Išlo o 11 
a  12-ročných maloletých 
chlapcov z obce Veľká Lom-
nica, ktorí tvrdili, že tam iba 
čakajú, lebo vlak domov im 
pôjde až okolo piatej ráno. 
Chlapci boli odovzdaní 
hliadke OO PZ, ktorá zabez-
pečila ich odovzdanie zá-
konným zástupcom v mieste 
ich bydliska.  (msp)

Program kina CIneMAX Poprad
Od 23. augusta do 29. augusta

Z balkónov ukradli zábradlie
Policajti z  Vysokých ta-

tier vyšetrujú krádež balkó-
nových zábradlí z jedného 
z rodinných domov v Novej 
Lesnej.

Ku krádeži došlo v období 
od 9. do 14. augusta, kedy 
doposiaľ neznámy pácha-
teľ vošiel cez neuzamknutú 
bráničku na oplotený poze-

mok rozostavaného rodin-
ného domu. Následne de-
montoval z  troch balkónov 
osadené kovové zábradlie. 
Majiteľom domu tak vznik-
la škoda vo výške 4 tisíc 
eur. Polícia začala trestné 
stíhanie pre prečin krádeže 
a prečin porušovania domo-
vej slobody.  (krp)

chvíľka Christianie, ktorá sa 
realizuje v spolupráci s  po-
pulárnym miestnym kníhku-
pectvom. 

„Do dramaturgie vysielania 
televízia zapojila aj rôznych 
umelcov z mesta, ktorí svojou 
popularitou pomohli k  jej vi-
diteľnejšej propagácii. K  zvi-
diteľneniu TV Poprad prispeli 
aj cielené nízkonákladové re-
klamné kampane, zamerané 
na zvýšenie povedomia znač-
ky. Televízia investovala aj 
do technického vybavenia, 
osobného rozvoja redaktorov 
a vzdelávania zamestnancov. 
Určite je potrebné zmieniť vý-
robu estrádneho galaprogra-
mu Umelci Popradu, ktorý 
dosiahol kvalitu nejednej 
celoštátnej televízie a  vďaka 
svojmu atraktívnemu spraco-
vaniu zaznamenal v meste ob-
rovský úspech,“ dodal Merva. 
Ako doplnil, nezanedbateľnú 
úlohu zohral aj komplexný 
rebranding televízie spolu 
s moderným a atraktívnym 
staničným vizuálom.

K  vyššie zmieneným pozi-
tívnym výsledkom sledova-
nosti dopomohla aj finančná 
injekcia mesta Poprad, ktoré 
je 100-percentným vlastní-
kom televízie. Mesto totiž na-
výšilo dotáciu z dovtedajších 
145 tis. eur ročne na 185 tis. 
eur. Do kapitálových investí-
cií počas štvorročného obdo-
bia smerovalo ďalších takmer 
50 tis. eur.  (tvp)

MeG: Hrozba z  hlbín 3D: 
o 13.20 hod. (hrá sa len cez ví-
kend a 29.8.), špión, ktorý ma 
dostal: o  18.20 hod., Dôverný 
nepriateľ: o  15.50 hod. a  o  21. 
hod., Smelé mačiatko: o  13.10 
hod. (hrá sa len cez víkend 
a  29.8.), Rodinka Úžasných 2 
2D: o  13. hod. (hrá sa len cez 
víkend a  29.8.) a o  15.30 hod., 

MeG: Hrozba z  hlbín 2D: 
o  18.10 hod. (nehrá sa 28.8.), 
Skorosestry: o 20.40 hod., aRt-
MaX FiLMY: Bistro Ramen: 
o  18.30 hod. (hrá sa len 28.8.), 
Hotel transylvánia 3: Straši-
delná dovolenka 2D: o  15.40 
hod., equalizer 2: o  18. hod., 
Slender Man: o 20.50 hod. Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)
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SPoločenSká kronIkA

Veľmi pekný 
týždeň bude 

naplnený láskou a porozumením. 
Iba v práci bude príliš rušno.

Romantic-
ké predsta-

vy majú ďaleko ku skutočnosti. 
Pre zamilovanosť nebudete vi-
dieť realitu.

D o č k á t e 
sa nejakej 

zmeny v rodine. Bude taká, akú 
ste vôbec nepredpokladali.

Potvrdí sa, 
že vaša in-

tuícia a názor o určitom človeku 
boli správne.

Láka vás 
nejaké dob-

rodružstvo. V poslednom čase 
vám stereotyp prekáža.

Neprekra-
čujte svoj 

rozpočet, lebo čoskoro prídu dni 
s veľkými výdavkami.

Nemajte z 
ničoho oba-

vy, všetko bude pre vás priaznivé 
a s pozitívnym prínosom.

Dostanete 
dobrý ná-

pad, ako si finančne prilepšiť. 
Dokonca to môže byť základ pre 
budúce podnikanie.

P r í j e m n é 
dni strávite 

v spoločnosti nových ľudí a zís-
kate aj nové kontakty.

Rozdávate 
rady aj vte-

dy, keď o ne nik nežiada. Môže 
sa vám stať, že vaša ochota nebu-
de dobre prijatá.

Niekedy sa 
dáte strh-

núť k nepremyslenému konaniu a 
stane sa vám to aj v tomto týždni.

Je ťažké na-
právať nie-

čo, čo spôsobilo vyrieknuté slo-
vo. Niekto sa na vás bude hnevať.

HoroSkoP od Stredy do Stredy

V  stredu 22. august - Adus, vo štvrtok 23. 
august - Tília, v piatok 24. august - Dr. Max, 
v  sobotu 25. august - Adus, v  nedeľu 
26. august - Tília, v pondelok 27. au-
gust - Cyprián, v utorok 28. august - 
Včela, v stredu 29. august - Limba, vo 
štvrtok 30. august - Benu, v piatok 31. august 
- Dr. Max, v sobotu 1. september - Cyprián, 
v nedeľu 2. september - Včela, v pondelok 3. 

september - Limba, v utorok 4. september - 
Benu. adus: Mnoheľova ul. 2, tília: Banícka 

28, Dr. Max: Dlhé hony 1, Cyprián: L. 
Svobodu, Včela: Tatranské námestie 1, 
Limba: Podtatranská 5, Benu: Moy-
zesova 3. Lekárne s  pohotovostnou 

službou sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, 
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

PoHotovoSť v lekárňACH

V piatok 17. augusta 2018
vo Veľkej s

V piatok 17. augusta 2018
v Gánovciach s

V sobotu 18. augusta 2018
vo Veľkej s

V pondelok 20. augusta 2018
vo Veľkej s

V utorok 21. augusta 2018
vo Veľkej s

Michalom Bednárovským,
70-ročným

evou Balážovou,
69-ročným

Ondrejom ivanom,
92-ročným

alžbetou Sobotovičovou,
55-ročnou

Viktorom Zemjanekom,
78-ročným

nAvŽdy SMe SA roZlÚčIlI

„Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo 
láska je krásou duše.“   Aurelius Augustinus                                                                    

PovedAlI SlávnI

Dnes 22. augusta má meniny - tichomír, vo štvrtok 23. 
augusta - Filip, v piatok 24. augusta - Bartolomej, v sobo-
tu 25. augusta - ľudovít, v nedeľu 26. augusta - Samuel, 
v  pondelok 27. augusta - Silvia, v  utorok 28. augusta - 
augustín, v stredu 29. augusta - Nikola, Nikolaj, Výročie 
SNP, vo štvrtok 30. augusta - Ružena, v piatok 31. augus-
ta - Nora, v sobotu 1. septembra - Drahoslava, Deň Ústa-
vy Slovenskej republiky, v nedeľu 2. septembra - Linda, 
Rebeka, v pondelok 3. septembra - Belo a v utorok 4. sep-
tembra - Rozália.

BlAHoŽeláMe k MenInáM

Opustil nás akademický maliar Ondrej ivan

V stredu 22. augusta 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

V stredu 22. augusta 2018
o 13. hod. v Spišskej Teplici s

annou Skokanovou,
81-ročnou

annou Kašprákovou,
64-ročnou

nAvŽdy SA roZlÚčIMe

VP-69

Ondrej ivan sa narodil 24. 
2. 1926 vo Veľkej, uprostred 
malebnej prírody tatier a 
Spiša, čo podmienilo jeho 
trvalý vzťah k tatranskej 
krajine a prírode. Po absol-
vovaní Odbornej chemickej 
školy firmy Baťa vo Svite v 
roku 1945 odišiel na akadé-
miu výtvarných umení do 
Prahy, kde študoval u prof. 
Jána Želibského a neskôr u 
prof. Slánskeho a Vratislava 
Nechlebu na oddelení ma-
liarskych a konzervačných 
techník. Bol jedným z pr-
vých slovenských absolven-
tov odboru reštaurátorstvo 
na akadémii umenia v Pra-
he. Už ako študent na výsta-
ve v Mánese r. 1950 získal 
prvú cenu za reštaurátorskú 
prácu.

Ako reštaurátor zanietene 
spájal technicko-remeselné 
skúsenosti s esteticko-vý-
tvarnými. Svoj život zasvätil 
hodnotám minulosti a ako 
maliar krásam našej sloven-
skej tatranskej prírody.

Jeho prvá prax po štúdiách 
na Akadémii umenia v Pra-
he, bola v novovzniknutej 
Slovenskej národnej galérii, 
pod vedením PhDr. Karola 

Vaculíka, ktorá začala 
zhromažďovať zbierky 
starého i nového ume-
nia. V tomto období 
(1954 - 1959) zreštau-
roval mnohé umelecké 
diela renesančnej maľ-
by, exponáty Pálfyov-
skej zbierky aj množ-
stvo ikon. 

V  tejto činnosti po-
kračoval aj v rokoch 
pôsobenia vo Výcho-
doslovenskej galérii v 
Košiciach (1959 -1965), 
kde sa venoval reštau-
rovaniu gotickej tabuľovej 
maľby, barokovej plastike a 
ikonovej maľbe.

Takmer od začiatku stál 
pri budovaní regionálnej ga-
lérie v Liptovskom Mikuláši 
spolu s Jankom Alexym a 
Bedřichom Hoffstädterom. 
Tu bol neskôr v roku 1977 
menovaný za riaditeľa, kde 
pracoval v tejto funkcii až do 
roku 1987. 

Ondrej Ivan ako maliar 
- tvorca bol realista. Tech-
nická stránka jeho maľby je 
ovplyvnená štúdiom veľkých 
majstrov: Tiziana, Rubensa, 
Rembrandta, Ruisdaela a 
iných, ktorých kópie vyni-

kajúco zvládol ako študent. 
Bohaté skúsenosti získal 
aj študijnými pobytmi v 
Amsterdame roku 1962 a v 
reštaurátorských ateliéroch 
Ermitáže v Petrohrade. 

Ondrej Ivan takmer 6 de-
saťročí zameriaval svoje tvo-
rivé úsilie v prevažnej miere 
práve na tému krajiny. Vo 
vzťahu k nej, ale aj k všet-
kému krásnemu bol taký, 
akého sme ho roky poznali 
- jednoduchý, úprimný, čest-
ný. Zomrel 15.8.2018 v  Po-
prade - Veľkej, kde strávil 
celý svoj tvorivý aj súkrom-
ný život. 

Česť jeho pamiatke!   (tga)

Poďakovanie
Hoci na adresu nášho zdravotníctva počúvame viac negatív-
nych ako pozitívnych slov, mám opačnú skúsenosť. 13. au-
gusta 2018 som na telefónne číslo 155 volala RZP pre moju 
dcéru. Touto cestou sa chcem poďakovať nielen operátorovi, 
ktorý moju výzvu prijímal, ale hlavne členom posádky RZP 
- p. Rodákovej a p. Maškulkovi za rýchlu a profesionálnu 
pomoc. 
Zároveň ďakujem za milé a príjemné jednanie. Jana Rybanská

Spomienka
Osud je občas veľmi krutý, nevráti 
čo raz vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ.

So smútkom a bolesťou v srdci si 23. 
augusta 2018 pripomíname 9. výro-
čie úmrtia nášho drahého, láskavého 
a milovaného ing. Milana šmehýla.

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia s manžel-
kami a vnúčatá

www.noviny-poprad.sk
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Kultúrny program mesta Poprad

InZerCIA
• Predám kvalitný leštený Tatranský dreve-
ný obklad - 3 €, perodrážka, Zrubový pro-
fil, hranoly a  dlážkovicu na podlahy. Inf. č. t.: 
0908 234 866.    1/18-P  

• Prenajmeme kancelárske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@gmail.com      51/18-R

• Ponúkam do dlhodobého prenájmu priestran-
ný 3-izb. byt v centre Popradu v  polyfunkč-
nom dome Meander na Štefánikovej ulici. K  bytu 
tiež prislúcha balkón, loggia, komora a  garážové 
miesto v  suteréne domu. Termín prenájmu od 1. 
9. 2018. Inf.: č. t. 0905 370 254.  52/18-R

Streda 22. august o 20. hod./
Námestie sv. egídia
ZÁPiSKY DOStOJNÍKa
čeRVeNeJ aRMÁDY
Divadlo Commedia

Streda 22. august o 10. hod./
Kino tatran
PRÁZDNiNOVÉ KiNO
Dve a pol kačky.   Vstupné 2 €

štvrtok 23. august o 20. hod./ 
Námestie sv. egídia
PReKLiata
NeSMRteľNOSŤ
Alimah Fusion a Divadlo al-
chýmie
Divadelno-tanečné predstave-
nie o tom, čo všetko sa môže 
stať, keď sa mocný predmet 
dostane do nepovolaných rúk a 
o tom, že „zlo nikdy nezvíťazí 
nad dobrom“.

Piatok 24. august o 19. hod./
Námestie sv. egídia
D.O.R.a.
Koncert ľudových piesní a roc-
ku v jednom. V repertoári ka-
pely počujete „prerábky“ pies-
ní ako Páslo dievča pávy, A dze 
idzeš Helenko a mnohé iné.

Sobota 25. august o 10. hod./
Námestie sv. egídia
tRi GROše
Divadlo Portál Prešov

Sobota 25. august o 20.30 
hod./Námestie sv. egídia 
FiLMY Na PLÁtNe
Dopisy pre Júliu (USA, 101 min.)

Nedeľa 26. august o 15. hod./ 
Námestie sv. egídia
VOLNiJ taBOR - Gipsy Music 
(Rusko). Piesne ruských Rómov, 
v zložení - bajan, gitara, balalaj-
ka, husle a autentické vokály.

Streda - sobota 29. august - 1. 
september/Nám. sv. egídia
DNi SV. eGÍDia
Podrobne na plagáte na 12. str.

Streda 29. august o 18. hod./
Námestie sv. egídia
Kat and BaND
Koncert Kataríny Korček, ktorá 
sa v Poprade predstaví so zná-
mymi hudobníkmi - S. Sališ, 
M. Ruman, M. Koyš, P. Papp, 
J. Chorvát, S. Šimek, J. Slezák. 

štvrtok 30. august o 20. hod./ 

Námestie sv. egídia
D4V1D - Tanečné divadlo ATAK

Piatok 31. august o 11.45 
hod./Kostol sv. egídia
ORGaNOVÝ ReCitÁL
Peter Čapó

Piatok 31. august o 18. hod./
Námestie sv. egídia
tHe SUSie HaaS BaND

Sobota 1. september o 9.30 
hod. / Kostol sv. egídia - Ná-
mestie sv. egídia
SLÁVNOStNÁ SV. OMša

Sobota 1. september o 11. 
hod./Námestie sv. egídia
iV. PODtatRaNSKÝ POL-
MaRatÓN - www.polmara-
ton.tatryvpohybe.sk
Podrobne na plagáte na 9. str.

Sobota 1. september o 15. hod./
Námestie sv. Egídia
4KA BAND

Nedela 2. september o 15. 
hod./Námestie sv. egídia
MaRtiN JaKUBeC - BO-
ŽaNKa - JaDRaN SHOW

Kino tAtrAn
22. augusta o 10. hod.:
DVe a POL KačKY
- PRÁZDNiNOVÉ KiNO
USA / CN, animovaná komé-
dia/dobrodružný, 91 min., da-
bing, MP
Gunár sa musí postarať o dve 
malé kačičky a pomôcť im z 
bahna, ktoré tak trochu spô-
sobil. Rodina môže mať všetky 
možné podoby aj tvary a do-
konca aj perie. Vstupné: 2 €

23. a 24. augusta o  19. hod.: 
SKOROSeStRY
FR, komédia, 93 min., dabing, 
MP12
Nebol žiadny dôvod na to, aby 
sa ich cesty skrížili... Až do dňa, 
kedy po smrti ich biologického 
otca, ktorého nikdy nepoznali, 
spoločne zdedia prekrásny byt 
v Paríži. Vstupné: 5 €. Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, senio-
ri, ŤZP): 4 €

25. a 26. augusta o 16.30 hod.: 
Pat a Mat OPÄŤ V aKCii
CZ, animovaný, 75 min., da-
bing, MP
Pre Pata a Mata nie je nič prob-
lém, či už sa jedná o boj s rojom 
včiel, opravu elektrickej kosač-
ky, upchatý odpad, boj s krt-
kom alebo stavbu novej skalky. 
Vstupné: 5 €. Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

25. a 26. augusta o 19. hod.:
šPiÓN, KtORÝ Ma DOStaL
USA, komédia, 117 min., titul-
ky, MP15
Dve najlepšie priateľky sú neča-
kane vtiahnuté do akčnej špio-
nážnej misie, po tom čo zistia, 
že bývalý partner jednej z nich 
je špión. Vstupné: 5 €. Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, senio-
ri, ŤZP): 4 €

27. augusta o 13.30 hod.:
VÁLeK - PRe SeNiOROV
SR, dokumentárny, 131 min., 
slovenská verzia, MP12
Dokumentárny film o  jednej 
z  najrozporuplnejších postáv 
slovenského kultúrneho a spo-
ločenského prostredia.
Vstupné: 3 €

27. augusta o 19. hod.:
SaMOtÁRi - €URÓPSKE 
FILMY ZA €URO
CZ, komédia / dráma, 103 
min., česká verzia, MP15, FK

Legendárny český 
film sa vracia na 
kinoplátno.
Vstupné: 1€

30. augusta o 19. hod.:
JÁN PaLaCH
CZ / SK, životopisný / dráma, 120 
min., originálna verzia, MP12
Študent, ktorý sa v roku 1969 
upálil na protest proti soviet-
skej invázii do Československa. 
Priniesol najväčšiu obeť v túžbe 
vyburcovať národ z okupačnej 
letargie. Vstupné: 5 €. Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, senio-
ri, ŤZP): 4 €

31. augusta o 19. hod.:
NeHaNeBNÍ PLYšÁCi
USA, akčná komédia, 92 min., 
titulky, MP15
Bláznivá akčná komédia odhalí 
to, čo Mupeti v sebe v skutoč-
nosti skrývajú. Vstupné: 5 €. 
Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

1. a 2. septembra o 16.30 hod. 
LUiS a UFÓNi
DE, animovaná komédia, 90 
min., dabing, MP
Ak ste si mysleli, že vo vesmíre 
je život, mali ste pravdu. Nad 
modrou planétou krúži medzi-
hviezdny krížnik plný ufónov 
rôznych tvarov, veľkostí a s úpl-
ne náhodným počtom očí, uší 
alebo rúk. Vstupné: 5 €. Vstup-
né zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 4 €

1. a 2. septembra o 19. hod.: 
NÁčeLNÍK
USA, dobrodružný, 97 min., ti-
tulky, MP12
Počas poslednej doby ľadovej 
si chlapec odlúčený od svojho 
kmeňa vytvorí puto s vlkom 
izolovaným od svorky. Z odve-
kých nepriateľov sa zrazu musia 
stať spojenci, iba tak totiž doká-
žu nájsť cestu domov.  Vstupné: 
5 €. Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

V termíne od 3. do 9. septemba 
sa nepremieta. Predaj, rezervá-
cie lístkov a vchod do kina cez 
Mestskú informačnú kancelá-
riu. Program a online predaj 
lístkov na stránke www.kino-
tatran.sk alebo na www.face-
book.com ako Kino Tatran.
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PoPrAd

Deň Mesto Poprad - lokalita
Poprad - Veľká (1. časť)

Železničná, Farbiarska, SNP, Kollárova, Velické námestie, Magurská, Zemplínska, Fraňa Kráľa, 

Šarišská, Jokaiho, Spišská, Hurbanova, Nová, Donská, Krátka, Jabloňová, Na Letisko,

Odbojárska, Gemerská, Kysucká, Tekovská, Oravská, Kuzmányho, Teplická (2.časť), Amurská
Poprad - Veľká (2. časť)

 Jarmočná, Vodárenská, Scherffelová, Družstevná, Horská, Lesná, Krompecherova, Jahodná, 

Teplická (1.časť), Spišská, Stavbárska, Liptovská, Široká, R. Bekessa, Kmeťova, J. Tranovského, Fabiniová,

Lúčna, Nešporova, Lomnická, Dolný rad, Cintorínska, Poľná, Papierenská, Šafárikova, Mierová, Lipová

Streda STOP

Štvrtok Poprad - Straže, Spišská Sobota, Nižany

Piatok Poprad - Matejovce, Západ, Kvetnica

Termín zberu Od 1. septembra do 30. apríla - 1 x za dva týždne
párny týždeň

Pondelok

Utorok

Harmogramu zberu BRO odpadu v meste Poprad na rok 2018 - 2019

Zberné nádoby s odpadom vyložte v deň zberu do 6.00 hod. 

Minulý týždeň vo štvrtok sa skonči-
la verejná konzultácia, v ktorej mohli 
všetci občania či zainteresované strany 
v EÚ vyjadriť svoj názor na úpravu 
letného času. Do tejto konzultácie sa 
zapojilo 4,6 mil. ľudí z 28 členských 
štátov, čo je zatiaľ najvyšší počet odpo-
vedí, aký kedy verejná konzultácia zís-
kala. Ďalším krokom je vyhodnotenie 
príspevkov, ktoré bude v nadchádza-
júcich týždňoch zverejnené formou 
správy. Na základe toho EÚ posúdi, či 
pristúpi k zmenám v súčasnej legislatí-
ve. Hlavné slovo však budú mať v ko-
nečnom dôsledku členské štáty.  (ilu)

O letnom čase
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• Z  tReStNÉHO činu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky bola 
obvinená 32-ročná žena zo Spišskej 
Teplice. Prípad vyšetruje Okresný do-
pravný inšpektorát v Poprade. Minulý 
týždeň v piatok ráno táto žena smero-
vala pod vplyvom alkoholu od Starého 
Smokovca do Popradu. Bola zastavená 
policajtom Obvodného oddelenia Po-
licajného zboru Vysoké Tatry z dôvo-
du, že vozidlo viedla na prázdnej pred-
nej pneumatike. Žena bola zadržaná a 

umiestnená do cely policajného zaiste-
nia. Poverený príslušník podal návrh 
na podanie obžaloby.• POLiCaJti z Popradu začali 
trestné stíhanie vo veci prečinu po-
rušovania domovej slobody, kde pá-
chateľovi hrozí trest odňatia slobody 
na jeden až päť rokov. Doposiaľ ne-
stotožnený páchateľ cez víkend v Gá-
novciach neoprávnene vstúpil na 
pozemok jedného z  rodinných do-
mov a zo záhradky odstrihol 6 kusov 
výhonkov kríku ruže. Neskôr ich po-
nechal namieste.   (krp)

Policajné správy

V programe je zaradený aj návrh 
na súhlas k zaradeniu Súkromnej 
spojenej školy na Rovnej ul. do sie-
te škôl a školských zariadení SR pre 
zriaďovateľa Life Academy, návrh 
na zmenu vecnej náplne rozpoč-
tu na rok 2018 v programe šport a 
niekoľko návrhov na prenájom ne-
bytových priestorov v základných 
školách. MsZ prerokuje aj návrhy 
na zmeny rozpočtu mesta Poprad 

Poslanci zasadnú koncom augusta
na rok 2018, návrhy na udelenie 
Čestného občianstva mesta Po-
prad, Ceny mesta Poprad a Ceny 
primátora mesta Poprad, petíciu za 
schválenie zámeru výstavby Basket-
balovej tréningovej haly v Poprade 
v lokalite Juh III a ďalšie. Pred zá-
verom sú zaradené interpelácie po-
slancov. 

Zasadanie mestského zastupiteľstva 
je verejné. Podrobný program je zve-
rejnený na www.popradsk.  (ppm)

(Dokončenie zo str. 1)

V minulých dňoch sa uskutočnilo odovzdanie staveniska pre výstavbu skate-
parku v Poprade v blízkosti cyklistického chodníka a rozostavaných športo-
vísk neďaleko cesty I/18. Výstavba by mala byť ukončené za 2-3 mesiace v 
závislosti od počasia.        FOTO - Marek Vaščura

Ako za starých čias. Pouličné 
umenie sa pod Tatrami opäť 
prihlásilo o  slovo. Sobota 18. 
augusta patrila výtvarnému 
stretnutiu popradských writerov 
pôsobiacich v 90-tych rokoch 
pod názvom Poprad Old Scho-
ol Graffiti Jam. Všetko v retro 
štýle! Svojimi výtvormi spestrili 
oplotenie fabriky vo Svite a výsledok je možné vidieť z cyklistického chodní-
ka. Partia writerov z Popradu má pripravené podobné projekty aj v samot-
nom rodnom meste.      FOTO - Marek Vaščura
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Orly nadelili sedmičku Lipanom pri rozlúčke s Kopúnkom

Extraligu v Poprade povedie Tatiana Gallová
Popradské basketbalistky 
sa po rôznych problémoch 
napokon už pripravujú na 
nový ročník basketbalovej 

extraligy žien. Pred dvoma týždňami 
odštartovali kondičnú prípravu pod 
dohľadom triatlonistu Pavla šimka 
a minulý týždeň v piatok už v aréne 
Poprad videla úvodný tréning tímu 
nová trénerka tatiana Gallová, ktorá 
bude pôsobiť aj pri juniorskom tíme.

„Sme radi, že sa nám po všetkých pe-
ripetiách podarilo extraligu v Poprade 
zachovať. Začiatky budú ťažké, nakoľ-
ko sme tím začali skladať neskôr. Z mi-
nulého roka nám ostali len štyri hráčky, 
ale počítame s  juniorkami, ktoré hrá-
vali vlani za ženy. Na hosťovanie sme 
oslovili dve juniorky zo Spišskej Novej 
Vsi, ktoré majú reprezentačné skúse-
nosti. Intenzívne pracujeme aj na ďal-

ších hráčkach z  radov odchovankýň. 
V septembri by sme chceli pracovať už 
v  plnom počte a  poctivo sa pripravo-
vať aj v  rámci prípravných zápasov,“ 
rozhovoril sa manažér družstva žien 
BAM Poprad a  športový riaditeľ BK 
Poprad Michal Weinciller a  dodal: 

„Chceme mladé hráčky neustále vzde-
lávať v oblasti basketbalovej moderny. 
To sú úlohy aj pre novú trénerku, ktorá 
bude pracovať súčasne v  juniorskom 
tíme. Neženieme sa v  najbližšej dobe 
za medailami, ale chceme tvrdo praco-
vať na posune vpred.“

Tatiana Gallová (na foto vpravo) je 
hráčskou odchovankyňou bratislav-
ského Slovana, ako hráčka pôsobila aj 
v Piešťanoch a neskôr v Rakúsku a Dán-
sku. Trénerskú kariéru odštartovala 
v Bratislave pri mládežníckych tímoch 
a postupne zbierala úspechy v Dánsku, 
Rakúsku, či Francúzsku. Bola aj súčas-
ťou reprezentačných výberov Slovenska 
U14, Rakúska U18 a reprezentácií 3x3 
basketbalu Rakúska a Rumunska. Je dr-
žiteľkou trénerskej licencie FIBA, FIBA 
FECC a ICAB z Univerzity v Delawa-
re. „Zaujala ma ponuka tohto klubu. V 
Poprade chcú pracovať do budúcnosti 
s mladými hráčkami a to je momentál-
ne to, čo ma najviac láka. Navzájom sa 
vhodne dopĺňame aj s kondičným tréne-
rom a  uvidíme, kde sa posunieme pri-
bližne o  tri mesiace,“ skonštatovala na 
prvom tréningu T. Gallová.  (mav)

Krátko zo športu

Futbalisti FK 
Poprad odohrali 
v  sobotu zápas 
piateho kola ii. 

ligy v  NtC proti Lipanom 
a  schuti si zastrieľali. Pri 
absencii niekoľkých hráčov 
základu a  rozlúčke s  Ka-
milom Kopúnkom dostali 
príležitosť aj hráči z B-tímu 
a  orly pripravili divákom 
strelecké hody.

Pred úvodným výkopom 
duelu 5. kola II. ligy medzi 
domácim Popradom a Lipan-
mi vedenie FK Poprad verejne 
poďakovalo za služby ťahú-
ňovi stredovej línie Kamilovi 
Kopúnkovi (na foto vľavo), 
ktorý bude po vzájomnej do-
hode pravdepodobne v  ka-
riére pokračovať v  zahraničí. 
V samotnom zápase rozhodol 
už prvý polčas, ktorý sa rýchlo 
zmenil na exhibíciu domácich. 
Po úvodných 45. minútach vy-
hrávali zverenci Mareka Petru-
ša už 6:0, v druhom dejstve po 
viacerých striedaniach tempo 
hry opadlo a  skóre uzavrel 

svojím druhým gólom v zápa-
se už len Erik Streňo. Druhým 
dvojgólovým strelcom bol 
Štefan Holiš, po jednom góle 
pridali Šesták, Pajer a  Jančo. 
„Tento zápas sa mi hodnotí ľah-
ko. Po ťažkom období podalo 
mužstvo veľmi dobrý výkon. 
Súpera sme donútili robiť veľké 
chyby, pričom bolo naším zá-
merom vysoko napádať. Hráči 
podali nadpriemerné výkony 
a bola radosť sa na nich poze-
rať,“ hodnotil vysoké víťazstvo 
Popradu nad Lipanmi tréner 
domácich Marek Petruš.

Popradčania budú hrať 
doma opäť v  sobotu 25. au-
gusta, keď o 19. hodine priví-
tajú Lokomotívu Košice.

Výsledok: 5. kolo ii. ligy 
v  sobotu 18. augusta FK Po-
prad - šK Odeva Lipany 7:0 
(6:0), góly Popradu: 24. a 38. 
Štefan Holiš, 34. a  83. Erik 

Streňo, 8. Stanislav Šesták, 27. 
Adam Pajer a 42. Denis Jančo.

Program: 6. kolo ii. ligy 
v  sobotu 25. augusta o  19. 
hod. FK Poprad - FC Loko-
motíva Košice, 7. kolo ii. 
ligy v  nedeľu 2. septembra 
o 10.30 hod. MšK Žilina B - 
FK Poprad.  (ppv)

• StaRšÍ dorastenci FK Poprad U19 
po neúspešnej premiére v  najvyššej 
súťaži tejto kategórie v Žiline odohra-
jú svoj historicky prvý domáci zápas 
medzi elitou v stredu 22. augusta o 17. 
hodine proti Michalovciam na štadió-
ne Národného tréningového centra 
v Poprade.• V teRMÍNe od 27. do 30. augusta 
sa v priestoroch ZŠ Komenského v Po-
prade uskutoční Letný športový tábor 
pre dievčatá od 1. do 5. ročníka ZŠ, 

ktorý pre ne organizuje Basketbalová 
akadémia mládeže Poprad. V čase od 
8. do 12. hodiny čakajú na prihlásené 
deti zábavné hry s  loptou, športové 
pohybové hry, základné basketbalo-
vé zručnosti, kreslenie, premietanie 
a spoločenské hry.• V  SOBOtU 25. augusta sa od  9. 
hodiny na hokejbalovom ihrisku na 
sídlisku Juh v  Poprade uskutoční 
Charitatívny hokejbalový turnaj. Celý 
výťažok zo štartovného pôjde na cha-
ritatívny účel.• FUtBaLiSti ŠK Zemedar Poprad 

- Stráže v rámci tretieho kola 6. OMV 
ligy uhrali bezgólovú remízu v nede-
ľu 19. augusta na ihrisku v Liptovskej 
Tepličke. Najbližší zápas odohrajú 
v  nedeľu 26. augusta o  16.30 hod. 
v  Huncovciach a  zápas 5. kola budú 
hrať v nedeľu 2. septembra o 16. ho-
dine na domácej pôde proti Spišskej 
Teplici.• V  SOBOtU 18. augusta sa v  No-
vej Lesnej uskutočnil 6. ročník súťaže 
mladých hasičov o Putovný pohár sta-
rostu obce. V kategórii 7 až 16 ročných 
sa v požiarnom útoku s vodou najviac 

darilo Hranovnici medzi chlapcami 
a medzi dievčatami Spišskému Štiav-
niku.• V  NeDeľU 19. augusta sa v  Ba-
tizovciach konal už 37. ročník Spo-
mienkovej hasičskej súťaže. Medzi 
mužmi do 35 rokov bolo prvé Spišské 
Bystré, u  žien do 35 rokov dosiahla 
najlepší čas Šuňava, medzi ženami 
nad 35 rokov kraľovalo Spišské Bystré 
a medzi mužmi nad 35 rokov zvíťazil 
Spišský Štiavnik. Medzi dorastencami 
sa najviac darilo Gánovciam a u diev-
čat triumfovala Spišská Sobota.  (ppv)

   Z V R P S  B

1. Skalica 5 4 1 0 12:1 13

2. Komárno 5 3 2 0 10:2 11

3. L. Mikuláš 5 3 1 1 11:7 10

4. Pohronie 5 2 3 0 9:5 9

5. Žilina B 5 3 0 2 13:10 9

6. Petržalka 5 3 0 2 8:6 9

7. B. Bystrica  5 2 2 1 8:6 8

8. Prešov 5 2 1 2 9:5 7

9. Poprad 5 2 1 2 13:11 7

10. Šamorín 5 2 1 2 7:9 7

11. Lipany 5 2 0 3 3:12 6

12. Inter BA 4 1 1 2 5:7 4

13. Trebišov 5 1 1 3 3:8 4

14. Dubnica 5 1 0 4 6:12 3

15. Bardejov 4 0 2 2 7:12 2

16. Lokomotíva KE 5 0 0 5 3:14 0

tabuľka ii. ligy mužov

Z kuchyne FK Poprad
Ženy: v  nedeľu 19. augusta 1. kolo Slovenského pohára 
Oravský Podzámok - Poprad 3:2.
Juniori: v nedeľu 19. augusta Spišské Podhradie - Poprad 1:0.
St. dorast U19: v sobotu 18. augusta Žilina - Poprad 3:0.
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Kamzíci vyskúšali domáci ľad a leteli do Walesu
Popradskí hokejisti 
v  rámci prípravy na blí-
žiacu sa novú sezónu 
tipsport ligy odohrali 
v minulom týždni ďalšie 

tri prípravné zápasy.
Minulý týždeň v  utorok odohrali 

hokejisti HK Poprad prípravnú od-
vetu s  českým tímom AZ Residomo 
Havířov už na novej ľadovej ploche 
Zimného štadióna mesta Poprad (na 
foto). Opäť ťahali za kratší koniec, keď 
prehrali 1:3. Jediný gól kamzíkov stre-
lil Patrik Svitana.

Cez víkend cestovali zverenci Ro-
mana Stantiena do Walesu, kde sa 

v  dvojzápase postavili proti domá-
cim diablom z  Cardiffu. V  úvod-

nom dueli v  sobotu prehrali 2:3, 
keď sa strelecky presadili Zagrapan 

s Bondrom. V nedeľu sa už tešili Po-
pradčania, ktorí zvíťazili 5:4 záslu-
hou dvoch gólov Samuela Takáča, 
po jednom pridali Petran, Heizer 
a Erving.

Už vo štvrtok 23. augusta budú 
hrať popradskí hokejisti opäť doma, 
keď o 18. hod. privítajú v prípravnej 
odvete rytierov zo Zvolena. V utorok 
28. augusta je v  pláne zápas 2. roč-
níka Vyšehradského pohára o  18. 
hod. v  Budapešti proti Ferencváro-
su a od 30. augusta do 2. septembra 
už Popradčania budú baviť divá-
kov počas 71. ročníka Tatranského 
pohára (Viac info nižšie).     (ppv)

Na prelome augusta 
a septembra sa na poprad-
skom zimnom štadióne 
odohrá tradičný hokejový 
turnaj o  tatranský pohár. 
V 71. ročníku si sily zmeria 
šesť tímov rozdelených do 
dvoch skupín. O  putovnú 
trofej sa pobijú ich víťazi.

V  skupine A  sa predstavia 
domáci kamzíci s českým tí-
mom HC Vítkovice a maďar-
ským nováčikom slovenskej 
Tipsport ligy DVTK Jeges-
medvék Miškovec. Skupinu B 
budú tvoriť HC Košice, český 

tím HC Orli Znojmo a fran-
cúzsky Rapaces de Gap.

Program zápasov: vo 
štvrtok 30. augusta o  16. 
hod. Poprad - Miškovec 
a o 20. hod. Znojmo - Koši-
ce, v piatok 31. augusta o 15. 
hod. Gap - Znojmo a o 19. 
hod. Miškovec – Vítkovice, 
v sobotu 1. septembra o 15. 
hod. Košice - Gap a  o  19. 
hod. Poprad - Vítkovice, 
v nedeľu 2. septembra o 11. 
hod. zápas o  5. miesto, 
o 15. hod. zápas o 3. miesto 
a o 19. hod. finále.  (ppv)

Tatranský pohár
Sobota 18. augusta 

patrila v  Spišskej So-
bote opäť dobrovoľ-
ným hasičom. Počas 
Spišskos ob otského 
hasičského dňa miest-
ny Dobrovoľný ha-
sičský zbor pripravil 
súťažné zápolenia pre 
dobrovoľných hasičov 
- žiakov, dospelých 
i dorast.

V  odpoludňajších 
hodinách na miestnom 
historickom námestí sa 
najprv predstavili 8 - členné 
družstvá mladých hasičov vo 
veku 7 - 16 rokov v disciplí-
ne požiarny útok s  vodou. 
Medzi chlapcami bola opäť 
najlepšia Hranovnica a  ob-
hájila minuloročné prven-
stvo. Druhý skončil Spišský 
Štiavnik a tretia  Spišská 
Sobota. Medzi dievčatami 
bol prvý Spišský Štiavnik 
pred Spišským Bystrým. Už 
tradične na hasičských sú-
ťažiach bývajú vyhodnotení 
najmladší účastníci súťaže, 
ktorými tentoraz boli Ma-
túš Šabľa zo Spišskej Soboty 

a  Miroslava Palgutová zo 
Spišského Bystrého.

Nasledovala súťaž troj-
členných tímov o najrýchlej-
šiu saciu stranu pod názvom 
Spišskosobotská naberačka 
(na foto). Do trinásteho roč-
níka sa zapojilo 11 tímov. 
U  mužov  zvíťazili Nižné 
Ružbachy pred Huncovca-
mi a  Ekospolom Bušovce. 
U žien si prvé tri miesta po-
delila Spišská Sobota - prvé 
boli dorastenky I pred žena-
mi a dorastenkami II.

Po zotmení nasledovala 
nočná súťaž sedemčlenných 

hasičských družstiev O  pu-
tovný pohár primátora mes-
ta Poprad. V 15. ročníku sa 
stretlo 18 mužských a päť 
ženských družstiev.

Medzi mužmi najlepší čas 
dosiahol Ekospol Bušovce. 
Aj druhú priečku obsadil 
zástupca okresu Kežmarok 
-  Žakovce A. Tretie skončilo 
družstvo Okresného riaditeľ-
stva hasičského a záchranné-
ho zboru Poprad. V kategórii 
žien bola najúspešnejšia Ľu-
bica, druhá skončila Spišská 
Sobota a tretie miesto patrilo  
Huncovciam.  (onk)

Spišskosobotský hasičský deň

aj 4. kolo Podtatranské-
ho Davis Cup-u ukáza-
lo vyrovnanosť všetkých 
družstiev ligy. Všetky zápa-
sy skončili výsledkom 2:1.

V  boji o  priebežné 1. 
miesto v  tabuľke porazilo 
družstvo Olympia tím Kvety 
Strivinský 2:1. O víťazstve 
rozhodla záverečná štvor-
hra, v ktorej D. Šproch s M. 
Lyachom si poradili s dvoji-
cou M. Vasiľko - M. Strivin-
ský po setoch 7:5, 6:2.

Družstvo Juve si tiež za-
bezpečilo víťazstvo až štvor-
hrou, kde dvojica P. Trabalka 
- I. Lupták porazili Ľ. Krem-
paského s Ľ. Kapinusom po 
setoch 6:4, 7:5. Spolu s týmto 
víťazstvom majú už na kon-
te 8 bodov ale kvôli horším 
vzájomným zápasom sú na 
3. miesto, hneď za tiež 8-bo-
dovými družstvami Olym-
pia a Kvety Strivinský.

Výsledky: AGM - Pistols 
1:2, Maximcar - Juve 1:2, Stri-

Podtatranský Davis Cup

 S B
1. Olympia 8:4 8
2. Strivinský 8:4 8
3. Juve 8:4 8
4. Sport Club 7:5 7
5. Maximcar 6:6 6
6. Eland 5:7 5
7. Pistols 4:8 4
8. AGM 2:10 2

Tabuľka

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

www.noviny-poprad.sk

vinský - Olympia 1:2, Sport 
Club - Eland 2:1.  (jog)
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Zasahovali horskí záchranári
• MiNULÝ týždeň v ponde-
lok boli horskí záchranári po-
žiadaní o pomoc pre 50-ročnú 
českú turistku, ktorá si zlomila 
nohu v oblasti členka. Horskí 
záchranári sa k zranenej do-
stali pomocou kabínkovej 
lanovky na Skalnaté pleso a 
následne zišli k zranenej. Po 
ošetrení a zafixovaní zranení 
bola turistka v Starom Smo-
kovci odovzdaná privolanej 
posádke RZP.• HORSKÍ záchranári boli 
v piatok 17. augusta požiadaní 
o  pomoc pre dvoch sloven-
ských horolezcov vo veku 41 
a 19 rokov, ktorí sa nevrátili 
z lezeckej túry na Dračí štít. V 
noci záchranári prehľadali Zlo-
miskovú dolinu až k Dračiemu 
štítu. Dvojicu horolezcov našli 
pod južnou stenou Dračieho 
štítu, žiaľ už bez známok ži-
vota následkom pádu z  výšky. 
Telá horolezcov boli letecky 

transportované na heliport v 
Starom Smokovci a odovzdané 
príslušníkom PZ SR.• V SOBOtU 18. augus-
ta nahlásila náhodná turistka 
prostredníctvom tiesňovej lin-
ky výpadok horolezca pravde-
podobne v masíve Javorového 
štítu, ktorý spozorovala z turis-
tického chodníka. Záchranári 
požiadali o súčinnosť posádku 
Letky MV. Horolezec si pri páde 
vážne poranil dolnú končatinu 
v oblasti predkolenia a hornú 
končatinu. Záchranári následne 
požiadali o súčinnosť aj posád-
ku VZZS z Popradu. 53-ročný 
pacient bol letecky transporto-
vaný do popradskej nemocnice.• V  teN istý deň záchraná-
rov HZS požiadali o  pomoc 
z Bilíkovej chaty, kde sa nachá-
dzal 47-ročný slovenský turista, 
ktorého postihla náhla nevoľ-
nosť. Horskí záchranári muža 
na mieste vyšetrili a  transpor-

tovali ho k posádke RZP, s kto-
rou pokračoval do nemocnice 
v Poprade.• OPÄŤ v  sobotu 18. augus-
ta HZS pomáhala na  Chate 
pri Zelenom plese. Nachádzal 
sa tam 40-ročný český turista 
s  úrazom členka. Horskí zá-
chranári mužovi po príchode 
na miesto poskytli neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť a  ná-
sledne ho terénnym automobi-
lom transportovali do Starého 
Smokovca, kde si ho prevzala 
posádka RZP.• taKiStO v sobotu 18. au-
gusta požiadali turisti záchra-
nárov o pomoc pre 50–ročnú 
slovenskú turistku, ktorá skola-
bovala pri zostupe zo Zbojníckej 
chaty. Záchranári jej po prícho-
de na miesto poskytli neodklad-
nú zdravotnú pomoc a násled-
ne ju transportovali do Starého 
Smokovca, kde ju odovzdali do 
opatery manžela.  (hzs)PP-66


