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Poľnohospodári 
hlásia kvalitnú 
úrodu

Pri rozvoze 
obedov si 
všimli, že 
niečo nie je
v poriadku

Odborným 
ošetrením a 
reštaurovaním 
odhalili krásu 
diel zo zbierok 
múzea
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Našim čitateľom

Počas slávnostného hasičského dňa padali rekordy

Sviatok svätého Egídia Významné 75. výročie
Slovenského národného povstania

V  nedeľu 1. septembra sa 
v rámci Dní sv. Egídia pri prí-
ležitosti sviatku patróna mes-
ta – svätého Egídia, uskutoční 
odpustová slávnosť určená ob-
čanom a návštevníkom mesta. 
Slávnostná svätá omša sa bude 
konať na Námestí sv.  Egídia 
o 9.30 hod. Večer predtým 31. 
augusta o 20.30 hod. bude na 
námestí premietnutý film Pá-
pež František: Modlite sa za 
mňa a  v  nedeľu 1. septembra 

o 15. hod. takisto na námestí 
si budú môcť priaznivci kultú-
ry vypočuť kapelu Girls From 
The Moon.

1. september je súčasne štát-
nym sviatkom – Dňom Ústa-
vy Slovenskej republiky.

V prvú septembrovú nedeľu 
sa zároveň na Námestí sv. Egí-
dia v Poprade uskutoční už 5. 
ročník Podtatranského pol-
maratónu. Štart bežeckých 
podujatí bude o 11. hod. (ppp)

Dobrovoľný hasičský zbor v Spiš-
skej Sobote si tohto roku pripomí-
na 140. výročie svojho založenia 
a  95. výročie vzniku Okresnej ha-
sičskej jednoty v  Spišskej Sobote. 
V  sobotu 17. augusta miestny ha-
siči preto oslavovali niekoľkými 
súťažami.

Tradičný Spišskosobotský hasič-
ský deň obsahoval dve súťaže druž-
stiev  – Spišskosobotskú naberačku 
a  nočnú súťaž o  Pohár primátora 
mesta Poprad, ktorá napísala už svo-
ju 16. kapitolu. Ešte pred tým sú-
ťažili v  samostatnej disciplíne aj tí 
najmladší. „Trať nočnej súťaže bola 
kvalitná s vyšším stúpaním, takže sa 
družstvá trochu potrápili. V  minu-
lých ročníkoch bolo veľa neplatných 
pokusov a tak vždy veríme, že sa sú-
ťažiacim bude dariť lepšie a že padnú 
aj nejaké rekordy,“ ozrejmila členka 

DHZ v Spišskej Sobote a spoluorga-
nizátorka súťaže Daniela Smoleňá-
ková. Rekordov sa napokon dočkala.

Popoludní odštartovali súťaže 
8-členné družstvá mladých hasičov 
vo veku 6 – 16 rokov v disciplíne po-
žiarny útok s  vodou. Medzi chlap-
cami bola najlepšia Hranovnica 
(18,27), ktorá zvíťazila piaty rok po 
sebe. Medzi dievčatami už tretíkrát 
nepretržite patrilo prvenstvo Spiš-
skému Štiavniku (19,81). 
Nasledovala súťaž trojčlenných 
tímov o najrýchlejšiu saciu stranu 
pod názvom Spišskosobotská na-
beračka. Do štrnásteho ročníka sa 
zapojilo 10 tímov. Rekord mužov 
z roku 2009 – 7,79 s i rekord žien 
zo Štrby vytvorený v roku 2011 – 
9,62 s neboli prekonané. U mužov 
zvíťazila Spišská Sobota s  časom 
9,78 s, u žien si zlato odniesli Ša-

rišské Michaľany (10,80).
Po zotmení nasledovala nočná 

súťaž sedemčlenných hasičských 
družstiev O  putovný pohár pri-
mátora mesta Poprad. V  16. roč-
níku sa stretlo 17 mužských a šesť 
ženských družstiev. Medzi muž-
mi najlepší čas 15,73 s  dosiahlo 
Drábsko v  okrese Brezno, čím 

prekonalo historický rekord súťa-
že. Aj v  súťaži žien bol vytvorený 
rekord trate. Tu premožiteľa ne-
našli Šarišské Michaľany s  časom 
18,64 s.

Športová časť osláv tak naplnila 
očakávania a  hasiči budú oslavo-
vať aj naďalej.

Redakcia novín Poprad oznamuje čitateľom, že 
v stredu 28. augusta noviny Poprad nevyjdú. Dôvodom 
je štátny sviatok Výročie SNP, ktorý bude vo štvrtok
29. augusta. Najbližšie vyjdú ako dvojčíslo v stredu 
4. septembra 2019.           (red)

Koncom augusta 2019 si 
Slovenská republika pripo-
menie 75. výročie význam-
nej dejinnej udalosti  – 
Slovenského národného 
povstania. Aj podtatranský 
región si dôstojne uctí toto 
výročie prostredníctvom 
rôznych zaujímavých ak-
cií. Do programu osláv 75. 
výročia SNP je zaradená 
výstava, prednáška, pre-
zentácia novej knihy, ukáž-
ka bojov a odhalenie novej 
pamätnej tabule.

Pietne spomienky sa budú 
postupne konať v  jednot-
livých mestách a  obciach 
v  okrese Poprad a  Kežma-
rok. V  samotnom Poprade 
sa pietny akt kladenia ven-

cov uskutoční v  stredu 28. 
augusta 2019 o  12.30 hod. 
pri pamätníku v Parku hr-
dinov pri železničnej stani-
ci. V rovnaký deň o 12. hod. 
bude pietny akt pri pamät-
níku Smútiaca mať v  Štrbe 
a o 13.30 hod. pri pamätní-
ku padlých v parku vo Svite. 
O pár dní skôr sa uskutočnia 
pietne spomienky: 23. au-
gusta o 16. hod. pri spoloč-
nom hrobe partizánov na 
cintoríne vo Veľkej Lomnici, 
25. augusta o  9. hod. bude 
výstup na Koľvač vo Verná-
ri, o  15. hod. pietny akt pri 
pamätníku pred tamojším 
obecným úradom a  v  ten 
istý deň o 14. hod. bude piet-
ny akt na hradnom nádvorí 

v Kežmarku.
Regionálne oslavy 75. vý-

ročia SNP pri pamätníku na 
Partizánskej lúke na Pod-
banskom sa budú konať 29. 
augusta o 10. hod. V ďalších 
dňoch sa uskutočnia piet-
ne spomienky 31. augusta 
o  13. hod. v  Batizovciach, 
v  ten deň o  7. hod. bude aj 
výstup na Kráľovu hoľu v L. 
Tepličke, kde o deň na to 1. 
septembra o 11. hod. položia 
vence k pamätníku v obci. 1. 
septembra o  10. hod. budú 
pietne spomienky aj v  Kra-
vanoch a  Sp. Bystrom a  3. 
septembra o 13. hod. v Spiš-
skej Belej pri Soche partizá-
na.

FOTO – Marek Vaščura
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Nový školský rok je za dverami 
a  najväčšie zmeny čakajú prvá-
kov a  deti, ktoré sa po prvýkrát 
dostanú do kolektívu v  mater-
ských školách. Odlúčenie od ro-
dičov niektoré deti nezvládajú 
najlepšie a  prvé týždne v  škôlke 
sú najťažšie. Rodičia by preto mali 
svoje ratolesti na toto nové dob-
rodružstvo pripraviť.

Učiteľky v materských školách už 
vedia, čo ich od septembra čaká. 
Najmenšie deti si musia zvyknúť na 
nový režim, ľudí a prostredie. „Prvý 
deň je pre deti prekvapujúci. V nasle-
dujúcich dňoch prichádza plač, pre-
tože zisťujú, čo ich čaká. Sú odpútaní 
od rodičov a prichádzajú do nových 
kolektívov či už detí, alebo nás uči-
teľov, nakoľko sme pre nich cudzí 
ľudia. Trvá to aj tri mesiace, kým si 
na nás zvyknú. Je dobré, ak si rodi-
čia svoje deti otestujú pred nástupom 
do materskej školy či už v  rodinách 

alebo za pomoci odborníkov 
v materských centrách. Do ma-
terskej školy napríklad nepatrí 
dieťa, ktoré používa plienky, 
ostatné veci sa vie doučiť, či 
už je to používanie toalety, sa-
mostatné jedenie a  podobne,“ 
uviedla zástupkyňa riaditeľa 
pre MŠ na Záborského ulici 
Mária Rybková, ktorá od sep‑
tembra očakáva v ôsmych trie‑
dach viac ako 170 detí.

Zapájať deti do kolektívu pomáha 
napríklad Materské centrum Bam‑
bino na sídlisku Juh 3. „Prípravku 
robievame pravidelne. Počas roka 
raz do týždňa a  počas leta dva-
krát do týždňa. Momentálne máme 
plný stav. V  jednej skupine je 15 až 
20 detí. Vždy ide o  trojhodinový 
program plný aktivít. Robievame 
Montessori aktivity, pohybové a tvo-
rivé činnosti a tiež hráme na hudob-
né nástroje. Postupne deti vedieme 

k samostatným úkonom v spolupráci 
s rodičmi. Chodia k nám deti už od 
dvoch rokov. Začlenenie do kolektívu 
zvládajú výborne a niekedy aj lepšie 
ako ich rodičia,“ povedala štatutár‑
na zástupkyňa pre MC Bambino 
Miriama Lukáčová a  dodala: „Od 
septembra plánujeme tanečné krúž-
ky pre deti od dvoch rokov, cvičenie 
na ploché nôžky a chrbát pre deti od 
dva a  pol roka, opäť aj predškolskú 
a predškôlkársku prípravu. Robieva-
me aj tvorivé workshopy pre dospe-
lých.“                                     (mav)

STRUČNE
 PLÁNOVANÉ zasadanie 

Mestského zastupiteľstva v Popra‑
de sa uskutoční vo štvrtok 5. sep‑
tembra 2019 o  8. hod. v  zasadač‑
ke na prízemí mestského úradu. 
Mestská rada bude rokovať v pon‑
delok 2. septembra.

 BEZPLATNÚ právnu porad‑
ňu pre občanov s  trvalým poby‑
tom v  meste Poprad zabezpečuje 
samospráva každú prvú stredu 
v  mesiaci. Poradňa najčastejšie 
pomáha radami z  oblasti občian‑
skeho, rodinného a  pracovného 
práva. Poradňa privíta prvých 
klientov po prázdninách v  stredu 
4. septembra, opäť v  tradičnom 
čase od 14. do 16. hod. Do poradne 
je potrebné sa vopred objednať na 
č. t. 052/7167 247.

 V  TATRANSKEJ galérii 
v  Poprade sprístupnia v  piatok 
30. augusta novú výstavu Eduar‑
da Ovčáčeka s  názvom Eduard 
Expozícia univerza. Vernisáž sa 
uskutoční o 17. hod. a v rámci nej 
vystúpi Ronald Šebesta, slovenský 
klarinetista s  hudbou skladateľov 
20. storočia.

 MIMOVLÁDNE organizácie 
pôsobiace v  13 okresných mes‑
tách Prešovského kraja získali 
v  roku 2018 vyše 3,3 milióna eur 
z  dvoch percent z  dane. Na čele 
rebríčka okresných miest pod‑
ľa výšky prostriedkov získaných 
z  dvoch percent z  dane v  roku 
2018 sa nachádza najväčšie mesto 
Prešov, kde 311 organizáciám vy‑
platili takmer 1,09 milióna eur. Na 
druhej priečke rebríčka je Poprad 
s vyše 828 tisícmi eur.

 V  NEDEĽU 25. augusta sa 
uskutoční jubilejný 20. ročník 
Dňa obce Štrba. V rámci pestré‑
ho programu bude uvedená me‑
dzi čitateľov aj publikácia autorky 
Ivety Zuskinovej Štrba – život ľudí 
v minulosti. V kultúrnom progra‑
me vystúpi napr. Tomáš Bezdeda, 
Peter Bič Projekt, Queenmania 
a ďalší.

 NA webovej stránke mesta Po‑
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch 
prerušená distribúcia elektriny 
z  dôvodu plánovaných prác na 
zariadení nízkeho napätia. Práce 
súvisia s  opravou a  pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy. 

        (ppš)

Výstup
na Zámčisko

Aj na materskú školu treba byť pripravený

PRIMÁTOR MESTA POPRAD,
POSLANCI VOLEBNÉHO OBVODU Č. 1 - CENTRUM, sídlisko ZÁPAD,

VEĽKÁ, SPIŠSKÁ SOBOTA, MATEJOVCE, STRÁŽE POD TATRAMI

z v  o   l  á  v  a   j  ú

Klub Popradča-
nov pozýva všet-
kých Popradča-
nov na spoločné 
stretnutie v  Kvet-
nici pri príležitos-
ti výstupu na Zámčisko.

Výstup sa uskutoční v sobotu 24. 
augusta o 10. hod.

Zraz účastníkov bude pri Ma‑
lom lome v Kvetnici, odkiaľ pôj‑
du na spoločný výstup. Pozvaní 
sú všetci Popradčania aj iní zá‑
ujemcovia. KP pripravil aj ďalší 
zaujímavý program.

Klub Popradčanov organizuje 
toto podujatie ako prvý ročník 
(vlani bol nultý), vždy v  čase, 
kedy si pripomíname pamätný 
deň Popradu – 25. august. V ten‑
to deň v roku 1271 panovník Šte‑
fan V. udelil privilégiá, ktoré po‑
ložili ďalší právny aj hospodársky 
základ pre vývoj päťmestia. 
    (ppm)

FOTO – Marek Vaščura

ktoré sa uskutoční v utorok 3. septembra 2019 o 17. hod.
v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou, Koperníkova 1707/21, Poprad – Matejovce.

verejné zhromaždenie obyvateľov 
v mestskej časti Poprad – Matejovce,
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Popradským seniorom, ktorým s pribúdajúcimi rokmi ubúda síl a nevládzu 
si sami uvariť, alebo prísť po obed do jedálne, zabezpečuje mesto Poprad 
možnosť rozvozu obedov až domov prostredníctvom tunajšieho Územného 
spolku Slovenského Červeného kríža. V Dome SČK v Spišskej Sobote varia 
nielen pre svojich klientov a tých, ktorí si prídu po stravu priamo do ich za-
riadenia, ale aj pre imobilných či málo mobilných občanov mesta Poprad. Je 
to žiadaná služba, ktorú si môžu občania, spĺňajúci stanovené podmienky, 
vybaviť na sociálnom odbore MsÚ.

No pri takejto službe neraz nejde len 
o zabezpečenie aspoň jedného teplého 
jedla cez deň najmä pre starších obča‑
nov, ale aj o sociálny kontakt a určitú 
„kontrolu“. Potrebujú ju práve osamelí 
ľudia alebo starkí, ktorých príbuzní 
pracujú a  nemôžu ich mať stále pod 
dohľadom. Hlavne v lete seniori zabú‑
dajú na pitný režim a potom môže ľah‑
ko dôjsť ku kolapsu. Pracovníci SČK, 
ktorí obedy rozvážajú, sa nezriedka 
dostávajú do situácie, že doslova za‑
chraňujú zdravie a život. Pred pár dňa‑
mi sa tiež stalo, že priviezli obed star‑

šej panej a  na druhý deň bol obedár 
ešte stále plný – jedlo nevyzdvihnuté. 
Práve Lucia Labudová, vedúca zaria‑
denia opatrovateľskej služby ÚS SČK 
v Poprade bola tá, ktorej nebolo ľaho‑
stajné, že pani obed neprevzala a vede‑
la, ako správne zareagovať. Skromne 
povedala: „Vyskytujú sa rôzne prípady. 
Pani, ktorej sme deň predtým nechali 
obed predo dvermi a zostal nevyzdvih-
nutý, neotvárala. Tak sme sa obávali, 
že sa jej mohlo niečo stať. Informovali 
sme našu vedúcu, ktorá kontaktovala 
sociálny odbor mestského úradu a  ten 
podnikol ďalšie kroky. Rodina sa tam 
šla pozrieť. Pani ležala na zemi a bola 
v bezvedomí. Stáva sa viac podobných 
prípadov. Kolegom sa prihodilo, že iná 
pani sa nemohla postaviť, tak vola-
li sanitku, hasičov, políciu… Vždy sa 
snažíme informovať príbuzných, na 
viacerých máme už priamy kontakt.“ 
Svojich stálych „obedových“ klientov 
už dobre poznajú. Niektorí vyložia 
obedár predo dvere, iní ich čakajú. Ve‑
dia čas, kedy k  nim prídu s  obedom. 
Ak meškajú, hocikedy aj telefonujú, či 
sa niečo nestalo.

Riaditeľka ÚS SČK Denisa Kučkov‑
ská spresnila: „Obedy rozvážame pri-
bližne od deviatej do jednej. Každý deň 
pripravujeme približne 280-300 obe-
dov, z toho 250 rozvážame ľuďom pria-
mo do domácností. Varíme aj v sobotu 

a nedeľu približne 100-120 obedov, ale 
cez víkend obedy nerozvážame. Už sa 
nám stali prípady, že naši vodiči zistili 
na druhý deň pri výmene obedára, že 
je plný, tak sme okamžite zalarmovali 
rodinu. Pokiaľ nie rodinu, tak zamest-
nancov sociálneho odboru mestského 
úradu, aby nám pomohli situáciu rie-
šiť a  skontaktovať príbuzných.“ Panej 
z  najnovšieho prípadu pohotovosť 
a  všímavosť pracovníkov ÚS SČK 
pomohla. Zaslúžia si poďakova‑
nie, ktoré im mesto tlmočilo pros‑
tredníctvom sociálneho odboru. 
                                                     (mar)

Už o dva týždne zasadnú popradskí školáci opäť do školských lavíc. V pon-
delok 2. septembra sa začne školský rok 2019/2020 s niekoľkými novinkami.

Prvý školský deň bude mať o nie‑
čo slávnostnejší nádych v  priesto‑
roch ZŠ Dostojevského, ktorá po 
roku opäť obhájila prvenstvo v súťaži 
o najšportovejšiu školu mesta a z rúk 
predstaviteľov radnice prevezme ve‑
denie školy putovnú trofej.

Mesto Poprad sa rozhodlo v  no‑
vom školskom roku privítať 475 
prváčikov s trvalým pobytom v mes‑
te balíčkami so školskými potrebami. 
Tieto balíčky budú slávnostne odo‑
vzdané deťom v  prvý deň hneď po 
nástupe do školy. Novinkou je tiež 
už skôr avizovaná zmena v  spôsobe 
úhrady za školskú stravu. Rodičia 
žiakov základných škôl mali povin‑
nosť do 15. augusta uhradiť prvú 
paušálnu platbu vo výške 30 eur. 
Termín druhej platby je 15. januára 
2020.

V  novom školskom roku čaká 
školákov niekoľko školských prázd‑
nin. Prvýkrát budú oddychovať už 
od 30. do 31. októbra počas jesen‑
ných prázdnin a  do školy sa vrátia 
v pondelok 4. novembra. Nasledovať 
budú vianočné prázdniny od 23. de‑
cembra 2019 do 7. januára 2020. Do 
škôl nastúpia deti v stredu 8. januára. 
Polročné prázdniny sú naplánované 
na pondelok 3. februára s nástupom 
do školy v utorok 4. februára. Od 2. 
do 6. marca budú mať školáci v Pre‑
šovskom kraji jarné prázdniny a  do 
lavíc sa vrátia v  pondelok 9. marca. 
Veľkonočné prázdniny budú od 9. 
do 14. apríla, pričom hneď v  stredu 
15. apríla sa začne vyučovanie. Uto‑
rok 30. júna sa budú popradskí ško‑
láci tešiť na koncoročné vysvedčenia 
a začnú sa letné prázdniny.      (mav)

„Najväčšou slávnosťou bude zasad-
nutie valného zhromaždenia členov 
DHZ a  potom aj slávnostná sv.  omša 
za prítomnosti ministerky vnútra. Tá 
by mala pri tejto príležitosti odovzdať 
aj tri motorové vozidlá dobrovoľným 
hasičom v okrese Poprad. Sme radi, že 
v  Spišskej Sobote budeme mať aj my 
svojho patróna sv.  Floriána,“ uviedol 
predseda DHZ v  Spišskej Sobote Ján 
Žabka.

Hasičov v Spišskej Sobote však ešte 
pred vyvrcholením osláv čakajú v naj‑
bližšom období ďalšie udalosti. V pia‑
tok 30. augusta o  16.30 hod. odhalia 
na dome č.  1 na Sobotskom námestí 
pamätnú tabuľu sobotským hasičom, 
ktorí zachránili v roku 1944 počas bo‑
jov Sp. Sobotu pred vyhorením. V so‑
botu 31. augusta o 9. hod. sa uskutoční 
žiacka hasičská súťaž o  Cenu riadi‑
teľky ZŠ Spišská Sobota.          (mav)

Krátke správy
 V PIATOK a v sobotu 23. a 24. 

augusta sa uskutoční Country Šu‑
ňava 2019. Piatok od 18. hod. budú 
vystupovať napr. Endless Road 
z Popradu, skupina Grajciar či spe‑
vák Paľo Drapák. V  sobotu bude 
program pokračovať od 14. hod. 
vystúpeniami kapiel The Colt, Min‑
ce vo fontáne, Zelenáčmi a ďalšími. 
Podujatie sa uskutoční za každého 
počasia, zabezpečené je zastrešenie 
veľkokapacitným stanom.

 TRETÍ ročník festivalu Tatra 
Flowers sa uskutoční v  sobotu 31. 
augusta. Po 2 rokoch si už našiel 
svojich priaznivcov. 15 umelcov na 
7 rôznych miestach v Tatrách vystú‑
pi pre verejnosť zadarmo.

 V  SOBOTU 24. augusta o 18. 
hod. vystúpi v areáli kúpeľov v No‑
vom Smokovci Celeste Buckingham 
s kapelou King Shaolin.

 ŠVAJČIARSKO ‑slovenské 
združenie cestovného ruchu v sna‑
he napomôcť rozvoju cestovného 
ruchu v  SR, najmä v  oblasti hote‑
lierstva a  pohostinstva, organizuje 
v  spolupráci so švajčiarskym part‑
nerom Swiss Hospitality Acade‑
my v  Maienfelde odborné praxe 
v  zariadeniach cestovného ruchu 
vo Švajčiarsku. Cieľom je pripra‑
viť mladých ľudí na prácu v  ho‑
telierstve. Bližšie informácie na 
internetovej stránke www.swiss‑
‑slovaktourism.sk

 V  NADVÄZNOSTI na potvr‑
denie afrického moru ošípaných 
na území SR v  chovoch domácich 
ošípaných a u diviačej zveri, hlavný 
veterinárny lekár SR vydal nariade‑
nie pre všetkých užívateľov poľov‑
ných revírov na území SR, ktorého 
cieľom je obmedziť stavy diviačej 
zveri pri eradikácii afrického moru 
ošípaných u diviačej zveri. Toto na‑
riadenie sa nevzťahuje na poľovné 
revíry, v  ktorých vecne príslušná 
Regionálna veterinárna a  potravi‑
nová správa vydala zákaz lovu di‑
viačej zveri. Poľovníci by mali pri 
love zveri dodržiavať maximálne 
možné opatrenia a  spôsoby zabez‑
pečenia bezpečnosti pri love zveri 
a manipulácii so strelnými zbraňa‑
mi a zvýšiť aj obozretnosť.

 FINANČNÁ správa denne za‑
eviduje v  systéme eKasa už viac 
ako tri milióny pokladničných 
dokladov, ktoré vydajú svojim zá‑
kazníkom predajcovia využívajúci 
online a  virtuálne registračné po‑
kladnice. Stúpa aj počet pripoje‑
ných pokladníc. Finančná správa 
odporúča podnikateľom, ktorí ešte 
eKasu nemajú a  majú povinnosť 
evidovať tržby v pokladnici, aby na 
systém prešli čo najskôr.           (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)

Pri rozvoze obedov si všimli, že niečo nie je v poriadku

Nový školský rok klope na dverePočas slávnostného…

Po obed do Domu SČK v Spišskej Sobote 
si spolu s manželkou chodieva aj Jiří Hor-
ký. Víta takúto možnosť najmä v lete, kedy 
popri práci v  záhrade a  iných povinnos-
tiach niet toľko času na varenie.

L. Labudova s kolegom rozvážala obe-
dy aj minulý štvrtok na sídlisku Juh.

FOTO – Marta Marová
Na prípravu chutnej stravy slúži aj 

nový konvektomat.
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Aj pod Tatrami sa naplno 
rozbehla tohtoročná žatva. 
Poľnohospodárom po su-
chých mesiacoch narobilo 
vrásky na čele letné uprša-
né počasie, ale na kvalitu 
úrody to podľa nich nemá 
rozhodujúci vplyv.

Na prelome júla a  augus‑
ta sa po popradských po‑
liach začali preháňať ťažké 
mechanizmy, ktoré využí‑
vajú každú chvíľu priazni‑
vého počasia na zozbiera‑
nie tohtoročnej úrody. „So 
žatvou sme začali koncom 
júla zberom ozimného jač-
meňa. Pokračujeme ozimnou 
pšenicou a  jarným jačme-
ňom. Počasie nám nedovo-
ľuje pozbierať všetko naraz. 
Prestávky sú nutné, ale pra-
cujeme aj cez víkendy a  po 
večeroch, ak to počasie do-

volí. Napriek tomu, že v máji 
a júny bolo sucho, tak úroda 
vyzerá kvalitne. Obiloviny 
a repku ozimnú zbierame na 
rozlohe približne 500 hek-
tárov. Uvidíme, kedy žatvu 
ukončíme, ale na mokré polia 
vojsť jednoducho nemôžeme. 
Narobilo by to viac škody, ako 
úžitku,“ reagovala na minu‑
lotýždňové dažde a  búrky 

agronómka z PD Družba vo 
Veľkej Renáta Haluščáková. 
„Obhospodarujeme približne 
3 400 hektárov poľnohospo-
dárskej pôdy. So žatvou na 
rozlohe 1 400 hektárov sme 
začali začiatkom augusta, 
ale počasie je nestále a  prá-
ce prerušujeme. Výroba je 
u nás rozsiahlejšia a prednosť 
v rámci žatvy má ekologická 

produkcia. Vlhkosť je vyššia, 
ale sme technicky vybavení 
na to, že produkt vieme dosu-
šiť a pripraviť na skladovanie 
a  export. Gro našej výroby 
v ekológii tvoria obilniny, ako 
pšenica, špaldová pšenica, 
raž, tritikale, ovos, struko-
viny a  podobne. V  konvenč-
ných plodinách je to pšenica 
jarná, pšenica ozimná, sla-
dovnícky jač-
meň či kukuri-
ca a  podobne. 
Pšenica dáva 
tradične pekné 
úrody a  je to 
stálica v rámci 
produkcie, aj 
ekonomicky. 
Sladovnícky 
jačmeň závisí 
od dostatoč-
ného dopytu. 

Úroda tvorí v  tomto prípade 
slabší podpriemer, ale jač-
meň je kvalitný. Nastavené 
ceny by mali kompenzovať 
nižšie úrody. U nás nikdy nie 
je dôležitá kvantita,“ zdô‑
raznil agronóm spoločnosti 
Laterra v  Matejovciach Igor 
Semančík, ktorý očakáva 
koniec žatvy ešte pred kon‑
com augusta.                (mav)

Najžiadanejšia destinácia návštevníkov 
z Prešovského kraja je Chorvátsko

Odpustenie je v našich 
životoch nevyhnutné

Poľnohospodári hlásia kvalitnú úrodu

V  organizovanom cestovnom ruchu v  roku 2018 poskytovalo služby 
81 cestovných kancelárií, cestovných agentúr a fyzických osôb so sídlom 
v Prešovskom kraji. Počtom subjektov podnikajúcich v uvedenej oblasti 
sa Prešovský kraj podieľal 9,9 % na celoslovenskom počte (818).

V  rámci aktívneho cestovného 
ruchu (pricestovanie zahraničných 
návštevníkov) využilo služby cestov‑
ných kancelárií a agentúr na Sloven‑
sku 387 834 cudzincov. Priemerná 
dĺžka pobytu bola 1,5 dňa. Najviac 
pricestovaných zo zahraničia bolo 
Austrálčanov (63 029 návštevníkov) 
s priemernou dobou pobytu 1,0 dňa, 
za nimi nasledovali Nemci (62 982 
návštevníkov) s  priemernou dobou 
pobytu 1,4 dňa.

V Prešovskom kraji služby cestov‑
ných kancelárií a  agentúr využilo 
spolu 8 336 cudzincov, s priemernou 
dĺžkou pobytu 4,7 dňa. Z  pricesto‑
vaných bolo najviac Čechov v  poč‑
te 5 102 s  dĺžkou pobytu 4,0 dňa, 
Ukrajincov v  počte 1 265 s  dĺžkou 
pobytu na Slovensku 5,7 dňa a  894 
Rakúšanov s dĺžkou pobytu 3,6 dňa.

Prostredníctvom cestovných kan‑
celárií a agentúr v Prešovskom kraji 
vycestovalo na dovolenkové pobyty 
do cudziny (pasívny cestovný ruch) 
14 579 občanov, s  priemernou do‑
bou pobytu 6,1 dňa. Podľa počtu 
vycestovaných občanov aj roku 
2018 najžiadanejšou destináciou 
bolo Chorvátsko, ktoré navštívilo 
spolu 6 451 dovolenkárov s  dĺžkou 
pobytu 8,3 dňa. V  poradí druhou 
najžiadanejšou destináciou bolo Ta‑
liansko, kam vycestovalo 2 391 Slo‑

vákov s  dĺžkou trvania pobytu 6,5 
dňa. Ďalšou v  poradí bolo Poľsko 
a štvrtou Maďarsko.

V  domácom cestovnom ruchu 
si pobyty zabezpečilo cez cestov‑
né kancelárie a  agentúry so síd‑
lom v  Prešovskom kraji 7 417 osôb 
(10,8  % z  celoslovenského počtu) 
s priemernou dĺžkou pobytu 4,2 dní. 
Spolu za celé Slovensko to predsta‑
vovalo 68 842 osôb s  priemernou 
dĺžkou pobytu 5,1 dňa.

Celkový objem tržieb za služby 
spojené s  organizovaním turistic‑
kých a pobytových zájazdov vrátane 
provízneho predaja, predaja cestov‑
ných lístkov, prepravné, sprievod‑
covské, informačné a ostatné služby 
v  minulom roku za Slovenskú re‑
publiku dosiahol hodnotu 752,1 mil. 
eur. Tržby v  Prešovskom kraji do‑
siahli hodnotu 17,0 mil. eur, v  tom 
podiel tržieb z aktívneho cestovného 
ruchu predstavoval 4,1 mil. eur, pa‑
sívneho cestovného ruchu 9,1 mil. 
eur a  domáceho cestovného ruchu 
3,8 mil. eur. Subjekty podnikajúce 
v  oblasti organizovaného cestov‑
ného ruchu v  rámci kraja najvyššie 
tržby za služby dosiahli v  okre‑
soch Prešov (5,7 mil. eur) Bardejov 
(4,4 mil. eur), Poprad (3,3 mil. eur) 
a Sabinov (1,6 mil. eur). 

Marta Tureková, ŠÚ SR, 
pracovisko Prešov

Po úspešných inscenáciách 
o blahoslavenej sestre Zden-
ke a o kráľovi Dávidovi, kto-
ré zarezonovali u divákov aj 
u divadelnej kritiky, prichá-
dza Tanečné divadlo ATak 
s  divadelným projektom 
Agnus Dei. Je to pôvodná 
divadelná hra Igora Pargá-
ča o  novodobom stotníkovi 
pod krížom, ktorý sa stretá 
s  Ježišom a  s  bolesťou. Di-
váci ju mohli vidieť minulú 
stredu v popradskom Dome 
kultúry.

O  stotníkoví spod kríža až 
tak veľa nevieme. Vieme však, že vo 
veľmi krátkom okamihu zažil vážnu 
zmenu a zlom vo svojom živote. Scé‑
nograf a  režisér Pavol Danko uvie‑
dol: „Agnus Dei je novodobá verzia 
známeho príbehu z Písma. Je zazna-
menané, že stotník stál pod krížom, 
na ktorom bol pribitý Ježiš, vidiac ne-
opísateľnú bolesť a agóniu, ktorú pre-
žíval a následné odpustenie všetkým 
zodpovedným.“ Preniesli to na javis‑
ko, nielen ako monodrámu, teda in‑
scenáciu jedného herca, ale jedného 
vojaka a  štyroch tanečníkov, ktorí 
symbolizujú všetko možné, od jeho 
spomienok z  minulosti, cez nočné 
mory, spomienky na vojnu.

Na plagátoch majú napísané  – 

Okamih zlomu v  kocke. „Veľmi tú-
žime dať divákom svetlo a nádej, že 
každý z nás môže aj vo veľmi krátkom 
okamihu zažiť vážnu zmenu svojho 
života, ak si ju pripustí, ak neostane 
slepý, hluchý, nevšímavý. Niekedy Bo-
žie zázraky a  Božie dotyky sú malé, 
nenápadné a  môžu spustiť pozitív-
nu lavínu. Častokrát sme nevšímaví 
preto, lebo sme až príliš zahľadení 
do všetkých tých nových vymoženos-
tí našej doby, ktoré nás majú spájať, 
ale možno nás viac rozdeľujú,“ dodal 
P. Danko.

Tanečné divadlo Atak má v  tom‑
to čase pred sebou slovenské turné. 
V septembri, v októbri a v novembri 
odohrajú pätnásť predstavení v rôz‑
nych slovenských mestách.      (kpa)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Silvia Šifrová

FOTO – Katarína Plavčanová
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Hotel Tatra v Poprade

Popová kapela rozdávala dobrú náladu Kam vstúpi človek, tam nechá odpad…

Hotel Tatra, ktorý sa nachá‑
dzal oproti starej železničnej 
stanice na Tatranskej ul. č. 18 
(dnes Wolkerova ul.) bol po‑
stavený koncom 19. storo‑
čia, ako možnosť ubytovania 
„príchodiacich hostí“, po jej 
postavení a  po sprevádzko‑
vaní Košicko ‑bohumínskej 
železnice v roku 1871. Archív‑
ne dokumenty jeho existenciu 
dokladujú už v roku 1918. Išlo 
o  prízemný hotel, ktorý mal 
v  roku 1942 8 hosťovských 
izieb, hostinskú miestnosť, 
výčap, sálu, 2 reštauračné 
miestnosti, kuchyňu, malú 
kuchyňu, 5 izieb a  2 miest‑
nosti slúžiace ako nocľahá‑
reň. Pri hoteli stála budova, 
v  ktorej bolo umiestnených 
7 izieb, „prádelňa“ a  maštaľ. 
Pod budovou boli umiestnené 
pivničné priestory so 7 miest‑
nosťami. Hotel sa rozprestie‑
ral na výmere 5a, 62 m2. Už 
okolo roku 1918 bol vlastníc‑
tvom mesta Poprad, ktoré ho 
prenajímalo. V  archívnych 
dokumentoch je označovaný 
aj ako mestský hotel, či 
hostinec.

Dňa 2. mája 1918 podpísala 
nájomnú zmluvu s  mestom 
vdova po Adolfovi Politzero‑

vi. Táto mala platnosť od roku 
1919 do 31. decembra 1924. 
V tom čase hotel niesol názov 
Tátraszállodát. Pollitzerová 
koncom septembra 1924 in‑
štalovala v jedálni hotela prvý 
rádiopríjmač na Spiši. Neskôr 
sa v  Hoteli Tatra premietali 
nemé filmy majiteľkou Bertou 
Fuchsovou, majiteľkou jedinej 
kinolicencie vydanej pre Po‑
prad, ktorá platila mestu ná‑
jom 18 000 korún ročne.

Dňa 1. októbra 1935 
dostal Hotel Tatra do pre‑
nájmu obyvateľ Popradu 
Jozef Holub. V  užívaní mal 
1 výčap, 1 hostinskú izbu, 
8 hotelových izieb, 2 zá‑
chody, 1 chodbu vedúci do 
hotelových izieb, 1 jedáleň, 
1 kuchyňu, 1 prípravňu, 
1 klubovňu, 1 komoru, 
1 chodbu vedúcu do bytu hos‑
tinského, 5 izieb hostinského, 
1 izbu pre pokojskú (slúžku) 
a 1 miestnosť z dreva pre vrát‑
nika za nájom 15 000 Kč roč‑
ne v  štvrťročných splátkach. 
Nájomná zmluva mala trvať 6 
rokov, do 30. septembra 1941. 
V  roku 1937 stáli raňajky 
v hoteli 2,50 Kčs, obed 8 Kčs 
a  večera 7 Kčs. K  dispozícii 
bolo 7 jednoposteľových izieb 

za 10 Kčs/noc a  8 dvojposte‑
ľových izieb za 22  – 30 Kčs 
a nocľaháreň. Keďže mal Jozef 
Holub svoju vlastnú hostin‑
skú a  výčapnícku koncesiu, 
ktorú prevádzal v budove Ho‑
tela Slávia v Poprade a obával 
sa, že v prípade kontroly svoju 
koncesiu stratí, 16. septembra 
1939 „preniesol“ prenájom‑
nú zmluvu na Adolfa Seidla. 
Nová zmluva bola podpísaná 
8. mája 1941. V tom čase boli 
v  hoteli ubytované nemecké 
deti. Zmluva bola v  platnos‑
ti do 15. septembra 1942. 
Podnik otvoril 28. októbra 
1939. Denne tu účinkovala 
cigánska hudba. Časť Hote‑
la Tatra (2 miestnosti slúžili 
ako nocľaháreň) a  pôjd, zá‑
chod a dreváreň s príslušným 
dvorom, ktorý umožňoval 
prístup k  spomenutým 
miestnostiam mala od 
1. júla 1936 do 30. júna 1942 
v  prenájme odbočka Klubu 
československých turistov.

Mesto Poprad v  roku 1939 
zamýšľalo pristaviť k  hotelu 
prístavbu, zároveň vybudo‑
vať ústredné kúrenie a prívod 
teplej a studenej vody do všet‑
kých izieb. Klub slovenských 
turistov a  lyžiarov, odbor 

v Poprade sa sťažoval 8. janu‑
ára 1940 na zanedbaný stav 
nocľahárne a  žiadal mesto 
Poprad, aby opravilo aspoň 
z  vonku múry a  previedlo aj 
menšie úpravy. Načo mesto 
odpovedalo, že tieto plánuje 
vykonať až v lete.

Od 15. februára 1942 mal 
v  priestoroch Hotela Tatra 
prenajatú jednu miestnosť na 
3 roky holič Ľudovít Kodesch. 
Mesto od 1. januára 1943 do 
31. decembra 1945 prenaja‑
lo Hotel Tatra Aladárovi de 
Zordovi s  podmienkou, že 
jednu miestnosť bude užívať 
Klub slovenských turistov 
a lyžiarov.

Dňa 25. februára 1943 
3 miestnosti (bývalá turistic‑
ká nocľaháreň KSTL Poprad) 

a  3 vedľajšie miestnosti boli 
prenajaté Ministerstvu dopra‑
vy a verejných prác, rezort že‑
lezničný v  Bratislave. Nájom 
mal trvať 2  roky od 1. marca 
1943. Stavebný odbor želez‑
ničný zo Spišskej Novej Vsi 
žiadal mesto Poprad o  povo‑
lenie vybudovania úkrytu na 
pozemku Hotela Tatra, ktorý 
mal v  prenájme Aladár de 
Zorda 13. augusta 1943. Záro‑
veň sa zaviazal, že po skončení 
druhej svetovej vojny dá všet‑
ko do pôvodného stavu.

Hotel Tatra bol po vojne na‑
toľko poškodený a zanedbaný, 
že musel ustúpiť novej výstav‑
be v našom meste. Dnes sa tu 
nachádza mestský park.

Zuzana Kollárová,
Štátny archív v Prešove,

Minulý týždeň v piatok bol 
v  priestore medzikostolia 
ďalší koncert Popradského 
kultúrneho leta. Rady lavi-
čiek zaplnilo vystúpenie zná-
mej spišskej kapely, ktorá si 
dala názov Sám sebou.

Basgitarista Róbert Faith 
(bratranec) a  bratia Marek 
Fifik (bubny) a  Matúš Fifik 
(spev, gitara) začínali demo 
nahrávkami v garáži a pokra‑
čovali štúdiovými albumami. 
Momentálne pracujú na štvr‑
tom v poradí.

Ich publikum tvoria väč‑
šinou tínedžeri, ale v  hudbe, 
ktorú prezentujú sa nájdu aj 
päťdesiatnici. Zúčastňujú sa 
rôznych hudob‑
ných festivalov 
a hlavne v jarnom 
a  letnom období 
koncertujú každý 
víkend.

Frontman sku‑
piny Matúš Fifik 
(druhý zľava) 
začínal ako sa‑
mouk, keď doma 

našiel gitaru, ktorú dostal jeho 
brat. Hudbe sa venoval aj na 
vysokej škole a stal sa z neho 
hudobný pedagóg. Uviedol: 
„Hráme o  láske, o  priateľstve, 
o rôznych životných situáciách. 
Naše skladby sú veselé, pozi-
tívne, chceme aby človek od-
chádzal z nášho koncertu prí-
jemne naladený, aj keď prišiel 
smutný. Postupne sme dospeli, 
zjednodušili sme svoj hudobný 
štýl. Ani po menších neúspe-
choch sme sa nevzdali, vyfor-
movali sme sa, naučili sme sa 
lepšie skladať piesne. Hudbu 
robíme preto, že nás to napĺňa, 
je to náš život. Hlavné je vydr-
žať a ísť si za svojím. “ (kpa)

Nie je tomu inak ani v na-
šom meste. Svedčia o tom aj 
každým dňom vznikajúce 
nové divoké skládky, akoby 
obyvateľ mesta mal príliš 
ďaleko ku smetnej nádobe, 
či na zberný dvor. Radšej 
to svoje nepotrebné (od-
padkové) vyhodí za mesto, 
do parku, či na iné miesto, 
ďaleko od neho, veď to nie 
je môj pozemok tak prečo 
nie tam. Pretože mesto to 
aj tak uprace.

Áno, mesto to musí upra‑
tať, ale za poplatok niekoľko 
násobne vyšší ako za od‑
padky zo smetných nádob. 
(A  kto to zaplatí? No pred‑
sa obyvateľ mesta.) Väčšina 
takto nelegálne odhodeného 
odpadu skončí na sklád‑
kach. Skládkovanie pritom 
predstavuje najnevhodnejší 
spôsob zneškodňovania od‑
padu. Mali by sme si uvedo‑
miť, že recyklácia odpadu je 
dnes nevyhnutnosťou.

Prečo?
Poplatok za uloženie na 

skládku sa od roku 2018 
medziročne bude zo záko‑
na zvyšovať v  závislosti od 
percenta miery vytriedenia 
odpadov v  našom meste. 
Ak sa miera a  percento vy‑
triedenia odpadov nezvýši, 
teda ak nezvýšime intenzitu 
separovania odpadov, bude 
sa zvyšovať poplatok za ulo‑
ženie odpadov.

Obce a  mestá sú povinné 
separovať odpady v  záko‑
nom stanovenom rozsahu. 
Vďaka separácii odpadu sa 
zlepší kvalita života pre nás 
aj budúce generácie a život‑
né prostredie.

Prečo si zhoršujeme to 
naše prostredie skládka‑
mi odpadov, či smetiskami 
v našich uliciach?

Často vidíme odpad po‑
hodený za garážami pri tra‑
ti, v  kríkoch na odľahlých 
miestach, v parku pri želez‑

ničnej stanici, na Tatran‑
skom námestí, pri stanoviš‑
tiach kontajnerov. Objemný 
odpad nepatrí na stanovište 
kontajnerov, je ho potrebné 
zaviesť na zberný dvor. Ak 
vidíte pri svojich prechádz‑
kach skládky odpadu, na‑
hláste to na tel. čísle 159  – 
Mestská Polícia. Taktiež je 
dôležitá vaša súčinnosť, ak 
vidíte niekoho skládku od‑
padu tvoriť. Aj takto pomô‑
žete svojmu životnému pro‑
strediu.

Zamyslime sa všetci, kam 
vyhodíme prázdnu plasto‑
vú fľašu od minerálky, kam 
odvezieme staré umývadlo 
či starý gauč po prestavbe 
bytu, staré pneumatiky, kto‑
ré doslúžili. Chceme predsa 
žiť v  čistom meste a  mysli‑
me na budúce generácie, na 
naše deti, aké životné pros‑
tredie im zanecháme.

Oddelenie životného 
prostredia, MsÚ PopradFOTO – archív kapely
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Záchranné akcie

INZERCIA
 Predám kvalitný leštený 

Tatranský smrekový obklad – 
3 €, perodrážku, zrubový 
profil  – pologuľatý, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.drevo‑
zrubyobklady.sk  2/19‑P

 Predám starožitný náby‑
tok – pohovka, stolík, 2 kreslá 
a  2 stoličky, prečalúnený, za‑
chovalý, cena dohodou. Inf.: 
č. t. 0905 543 505.  8/19‑P

 Výkup parožia. Inf. č.  t. 
0904 834 937.  3/19‑R

 Náter striech za 3 €/1 m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0905 922 418.  19/19‑R

 OTEC Antonio veští 
a pomáha v nešťastí. Inf.: č. t. 
0904 228 728. 32/19‑R

 Dáme do prenájmu 
kancelárske priestory v  Po‑
prade, Teplická 34, býva‑
lá AB Stavomontáže. Inf.: 
č.  t. 0905 563 836, e ‑ma‑
il: pabamke@gmail.com 
35/19‑R

 Pizzéria Utópia (Do‑
stojevského 23, starý Juh, 
Poprad) prijme ihneď upra-
tovačku (dôchodkyňu) na 
dohodu, plat 3 €/hod. netto. 
Inf.: č. t. 052/773 22 22 alebo 
osobne na prevádzke u per‑
sonálu. 36/19‑R
 

Streda 21. august o  19. 
hod. / Námestie sv. Egídia

NORO GROFČÍK / 
DANCE
Zakladateľ tanečnej sku‑

piny Phantoms crew a  ta‑
nečnej školy N Dance Com‑
pany. Predstaviteľ projektu 
ŠKOLA TANCOM. Orga‑
nizátor tanečných súťaží, 
battle, vystúpení, podujatí 
a koncertov.

Štvrtok 22. august o  20.
hod. / Námestie sv. Egídia
VLÁĎA HRON / ABECE-
DA HVĚZD

Hronova debutová 
a  dodnes najžiadanejšia 
show, ktorá má za 15 rokov 
existencie na konte vyše 
2 000 repríz a  tri jazykové 
mutácie.

Piatok 23. august o  19. 
hod./ Námestie sv. Egídia

KATARZIA & BAND
Katarína Kubošiová ‑ slo‑

venská textárka, speváčka 
a  skladateľka. Na hudob‑
nú scénu vtrhla v  roku 
2013 s debutovým albumom 
Generácia Y. Spievala sama 
s gitarou vlastné, introspek‑
tívne a pozoruhodne vyzreté 
texty. Kapela účinkuje v ob‑
sadení: Katarína Kubošiová 
‑ spev, gitara, Lukáš Mut‑
ňanský  – basgitara, Albert 
Romanutti – klávesy, Vladko 
Mikláš  – gitara a  Peter Ha‑
nák – bicie.

Sobota 24. august o  10.
hod./ Námestie sv. Egídia

AKO SOVA LÍŠKE BÁJ-
KY ČÍTALA / BABADLO 
PREŠOV

Sobota 24. august o 20.30 
hod./ Námestie sv. Egídia

FILMY NA PLÁTNE / 
LÁSKA V  OBLAKOCH / 
FR / Romantický / 93’/ 2015

Antonio je právnik a práve 
nastupuje na let z New Yor‑
ku do Paríža.

Nedeľa 25. august o  15. 
hod. / Námestie sv. Egídia

LA SPERANZA
La Speranza je komorné 

zoskupenie, ktoré sa skladá 
z  piatich dám. Ich veľkou 
láskou je hudba a  práve tá 
ich spojila. Zoskupenie pô‑
sobí na slovenskej scéne od 
leta 2013.

Pondelok 26. august o 19.
hod. / Námestie sv. Egídia
DAN BÁRTA & ROBERT 
BALZAR TRIO

Niekoľkonásobne ocene‑
ný český spevák Dan Bárta 
spieva jazz a  jazzové cover‑
verzie s  fantastickým triom 
Roberta Balzara

Utorok 27. august o  19.
hod. / Námestie sv. Egídia

ROXETTE
WORLD ROXETTE 

TRIBUTE BAND THE 
ROCKSET / CZ

Najvernejšia ROXETTE 
TRIBUTE BAND v Európe. 
Vynikajúca živá interpre‑
tácia i  vlastná invencia ako 
hold švédskemu originálu.

Streda 28. August o  19.
hod./ Námestie sv. Egídia

NAŠA TRIEDNA
Predstavenie má výchovný 

charakter, no formou nasta‑
venia zrkadla žiakom je plné 

rôznych vtipných momen‑
tov z  prostredia 9‑ročnej 
školskej dochádzky.

Štvrtok 29. august o  20.
hod. / Námestie sv. Egídia

HĽADÁ SA NOVÝ 
MANŽEL

Bláznivá groteskná komé‑
dia plná originálnych nápa‑
dov a gagov zaručene pobaví 
aj rozosmeje divákov každej 
generácie.

Piatok 30. august o  19.
hod./ Námestie sv. Egídia
FILIP JANČÍK & BAND

Mimoriadne talentovaný 
husľový virtuóz 25‑ročný 
Filip Jančík zo Slovenska 
vie s husľami robiť husárske 
kúsky.

Sobota 31. august o  10.
hod./ Námestie sv. Egídia

O  KOCÚROVI A  PYŠ-
NEJ HVIEZDE

DIVADLO ZO ŠUFLÍKA 
ŽILINA

Sobota 31. august o  11.
hod./ Námestie sv. Egídia

5. ročník  – POPRAD 
TANCUJE S  NEPOČUJÚ-
CIMI A S ĽUĎMI SO ŠPE-
CIÁLNYMI POTREBAMI

ANEPS Poprad organizuje 
ďalší ročník akcie, ktorá zvi‑
diteľnila Poprad po celom 
Slovensku. Je určená pre ši‑
rokú verejnosť, ktorú zozna‑
mujeme so svetlom ticha.

Sobota  – nedeľa 31. au-
gust - 1. september/ Ná-
mestie sv. Egídia

DNI SVÄTÉHO EGÍDIA

Sobota 31. august o 20.30 
hod./ Námestie sv. Egídia

FILMY NA PLÁTNE 
/ PÁPEŽ FRANTIŠEK: 
Modlite sa za mňa

Argentína / Španielsko / 
Taliansko / Životopisný / 
104’ / 2015

Keď teenager z Buenos Ai‑
res pocíti náboženské vola‑
nie, ešte netuší, že je to prvý 
krok, ktorý ho nakoniec 
privedie až do Vatikánu, kde 
sa stane hlavou katolíckej 
cirkvi.

Nedeľa 1. september 
o  9.30 hod./ Námestie 
sv. Egídia

DNI SVÄTÉHO EGÍDIA 
/ SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ 
OMŠA

Odpustová slávnosť pri 
príležitosti patróna mesta 
sv.  Egídia určená občanom 
a návštevníkom mesta.

Nedeľa 1. september o 11. 
hod./ Námestie sv. Egídia

5. ročník - PODTAT-
RANSKÝ POLMARATÓN

Štart bežeckých podujatí je 
o 11. hod.

Nedeľa 1. september o 15. 
hod./ Námestie sv. Egídia

GIRLS FROM THE 
MOON

Girls From The Moon 
je výlučne ženská kapela, 
v ktorej sa v roku 2016 stre‑
tli Lilly Maníčková (spev, 
conga), Monika Haško Je‑
ňová (klávesy, vokály), Tina 
Timková (basgitara, vokály, 
rap) a  Ema Kakarová (bicie 
a vokály).

Zo základne Vrtuľníkovej 
záchrannej zdravotnej služ-
by ATE v  Poprade vzlietol 
v nedeľu 18. augusta záchra-
nársky vrtuľník do Vysokých 
Tatier.

Pod Kriváňom sa nachádzal 
zranený, 31‑ročný slovenský 
turista, ktorý po približne 20 
metrovom páde utrpel pora‑
nenie kolena. Dvaja horskí 
záchranári ho po ošetrení pri‑
pravili na pozemný transport.

Medzitým prišlo ďalšie hlá‑
senie o  pomoc pre 68‑ročnú 
turistku, ktorá si na turistic‑
kom chodníku smerujúcom 
k  Studenovodským vodopá‑
dom zlomila predkolenie. 
Zranená žena bola po ošetrení 
prevezená do Starého Smo‑
kovca a odovzdaná do starost‑
livosti posádke RZP.

Následne nabral pilot smer 
späť k miestu prvej záchrannej 
akcie, keďže záchranárom sa 
podarilo zniesť zraneného na 
miesto, kde už vrtuľník mohol 
letieť. Zraneného turistu s po‑
dozrením na zlomeninu dol‑
nej končatiny letecky previezli 
do popradskej nemocnice.

(zuh)

M E S T O    P O P R A DM E S T O    P O P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosťzverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

v katastrálnom území Po-
prad, pozemok časť parc. č. 
KN-C 138/8, zastavaná plo-
cha a nádvorie o výmere 25 
m2 za účelom jeho užívania 
pod existujúcim reklamno – 
predajným stánkom.

Výška nájmu za pozemok 
je minimálne 100,-- €/m2/rok 
za pozemky v zóne A na účel 
umiestnenia predajného stán-
ku.

(Minimálna výška nájmu je 
určená v súlade so Zásadami 
prenájmu pozemkov vo vlast-
níctve Mesta Poprad, schvá-

v katastrálnom území 
Poprad – časť pozemku 
parc. č. KN-C 592 o výmere 
79 m² za účelom užívania 
parkovacích miest k bytové-
mu domu „Filip“.

Výška nájmu za pozemok je 
minimálne 6,10 €/m²/rok.

(Minimálna výška nájmu 
je určená v súlade so Zása-
dami prenájmu pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Poprad, 
schválenými Uznesením MsZ                      
č. 162/2019 zo dňa 13. júna 
2019 a v zmysle znaleckého 
posudku č. 35/2011 vypraco-

lenými Uznesením  MsZ č. 
162/2019, zo dňa 1. 6. 2019).

Bližšie informácie o nehnu-
teľnostiach ako aj situačný 
nákres v katastrálnej mape sú 
uverejnené na stránke www.
poprad.sk, alebo ich poskytne 
MsÚ Poprad, oddelenie správy 
bytov, nebytových priestorov a 
majetku mesta,  3. poschodie, 
číslo dverí 313,

tel. č. 052/716 72 81, e-mail: 
ivana.jurisova@msupoprad.sk.

Lehota na doručenie ceno-
vých ponúk končí dňa 30. 8. 
2019 o 12. hod.  PP-100

vaného Ing. Róbertom Rodá-
kom).

Bližšie informácie o nehnu-
teľnosti, ako aj situačný nákres 
v katastrálnej mape sú uverej-
nené na stránke www.poprad.
sk, alebo ich poskytne MsÚ 
Poprad, oddelenie správy by-
tov, nebytových priestorov a 
majetku mesta, 3. poschodie, 
číslo dverí 313, 

tel. č. 052/716 72 81, e-mail: 
ivana.jurisova@msupoprad.sk.

Lehota na doručenie ceno-
vých ponúk končí dňa 30. 8. 
2019 o 12. hod.   PP-101
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POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH

„Tancuj ako by ťa nikto nevidel, miluj akoby ťa nikto ne-
zranil, spievaj ako keby ťa nikto nepočul a ži ako by si mal 
zajtra umrieť.“                                      OSCAR WILDE

POVEDALI SLÁVNI

V piatok 16. augusta 2019
vo Veľkej s

Máriou Závatzkou, 
66‑ročnou

V nedeľu 18. augusta 2019
vo Veľkom Slavkove s

Pavlom Jarošom,
66‑ročným

V pondelok 19. augusta 2019
vo Veľkej s

Róbertom Maličkým, 
71‑ročným

V pondelok 19. augusta 2019
vo Veľkej s

Kristiánom Šestákom, 
21‑ročným

V pondelok 19. augusta 2019
vo Veľkej s

Jozefom Kapolkom, 
50‑ročným

V pondelok 19. augusta 2019
vo Veľkej s

Petrom Rusnákom, 
59‑ročným

V piatok 16. augusta 2019 
v Matejovciach s

Bedřichom Vrbom, 
90‑ročným

V piatok 16. augusta 2019 
v Strážach pod Tatrami s

Marianou Antalovou, 
66‑ročnou

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

NAVŽDY SA ROZLÚČIME

Dnes 21. augusta má meniny – Jana, Johana, vo štvrtok 
22. augusta – Tichomír, v piatok 23. augusta – Filip, v sobo‑
tu 24. augusta – Bartolomej, v nedeľu 25. augusta – Ľudovít, 
v pondelok 26. augusta – Samuel, v utorok 27. augusta – Sil-
via, v stredu 28. augusta má meniny – Augustín, vo štvrtok 
29. augusta – štátny sviatok Výročie SNP, Nikola, Nikolaj, 
v piatok 30. augusta – Ružena, v sobotu 31. augusta – Nora, 
v nedeľu 1. septembra – štátny sviatok Deň Ústavy Sloven‑
skej republiky, Drahoslava, v pondelok 2. septembra – Lin-
da, Rebeka a v utorok 3. septembra – Belo.

10. augusta 2019  – Lenka Ploščicová a  Peter Drobňák, 
Barbora Mlynárová a  Mihai ‑Dan Barna, Martina Bucsan‑
szká a Pavol Kuzmiak, Mgr. Alena Čižmárová a Ing. Tomáš 
Michlík, Simona Henčeková a Dávid Hropko.

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

MANŽELSTVO UZAVRELI

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V sobotu 24. augusta 2019 
o 14.hod. vo Veľkej s

MUDr. Jozefom Bednárom,
77‑ročným

Spomienka

Spomienka

Spomienka

V neznámy svet odišiel si spať, zapla-
kal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od 
nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš 
v srdciach tých, ktorí ťa milovali.

So smútkom a  bolesťou v  srdci si 
v  piatok 23. augusta pripomíname 
10. výročie úmrtia nášho drahého, 
láskavého a milovaného

Najväčší žiaľ a bolesť, ktorú prežíva 
mama, keď stratí navždy svoje milova-
né dieťa. Bolesť v srdci a žiaľ, ktorý sa 
nedá opísať ani vysloviť – a možno ani 
pochopiť. Pochopí ten, kto to prežil.

V pondelok 2. septembra to bude 5 
dlhých rokov, čo nás navždy opustila 
moja drahá milovaná dcérka a sestra

TATIANA ČIŽIKOVÁ,

V sobotu 31. augusta uplynie 
5 rokov, čo nás navždy opustil 

manžel, otec a starý otec

JÁN RYBÁR.

Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

Manželka Berta, syn Ľubomír
s manželkou a deťmi

Ing. MILANA ŠMEHÝLA
S láskou a úctou spomínajú

manželka, synovia s manželkami, vnúčatá.

Kto ste Táničku poznali, venujte jej prosím s  nami tichú 
spomienku vo svojom srdci a modlitbu za jej dušičku.

Smútiaca mama Jolana a sestra Silvijka
         s manželom Vladinom a ostatná rodina

ktorá tu bola s nami len 37 rokov.

V  stredu 21. augusta  – Aduscentrum, 
vo štvrtok 22. augusta  – Adus, v  piatok 
23. augusta  – Tília, v  sobotu 24. augus‑
ta  – Dr.  Max  – Monaco, v  nedeľu 
25. augusta  – Ekolekáreň  – OC 
Forum, v  pondelok 26. augusta  – 
Dr.  Max  – OC MAX, v  utorok 
27. augusta  – Cyprián, v  stre‑
du 28. augusta  – Včela, vo štvr‑
tok 29. augusta  – Aduscentrum, 
v  piatok 30. augusta  – Benu  – Kaufland 
Juh, v  sobotu 31. augusta  – Adus, v  nede‑
ľu 1. septembra  – Medovka, v  pondelok 
2. septembra – Dr. Max – OC MAX a v uto‑

rok 3. septembra – Limba.
Aduscentrum: Nám. sv.  Egídia 22/49, 

Adus: Mnoheľova ul. 2, Tília: Banícka ul. 28, 
Dr.  Max  – Monaco: Francisciho ul. 
22, Ekolekáreň  – OC Forum: Nám. 
sv. Egídia, Dr. Max – OC MAX: Dlhé 
hony 1, Cyprián: L. Svobodu, Včela: 
Tatranské nám. 1, Benu  – Kaufland, 
Moyzesova ul. 3, Medovka: Tatranské 
nám., Limba: Podtatranská ul. 5.

Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 16. 
hod. do 22.30 hod., počas sobôt, nedieľ 
a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

HOROSKOP OD STREDY DO STREDY

N e v š í ‑
majte si 

klebety. Rozhodujúce je, že vy 
viete, aká je pravda.

Z at v o r t e 
dvere za 

minulosťou. Ak sa aj objavia 
nejaké veci z minulosti, tvárte 
sa, akoby neexistovali.

Predstavo‑
vali ste si, 
že nejaká 

situácia sa bude vyvíjať inak. 
Budete z toho nervózni.

D opraj te 
si oddych, 

lebo vás môžu postihnúť zdra‑
votné problémy. Potom bude‑
te musieť oddychovať.

Všetko na 
pracovisku 

vám bude vychádzať podľa 
vašich predstáv. Dočkáte sa 
finančného prilepšenia.

Prihodí sa 
vám ne‑

jaká nečakaná vec, ktorá vás 
prinúti zmeniť na niekoho 
názor.

Nebudete 
sa ovládať, 
lebo vás 

niekto rozčúli svojím správa‑
ním. Mávnite nad tým rukou.

Radostné 
dni s  rodi‑

nou budú ešte krajšie, lebo sa 
vám naskytne nová pracovná 
ponuka.

M ô ž e t e 
investovať 

do nových aktivít alebo kúpy 
nehnuteľností. Je na to vhod‑
ný čas.

Povzneste 
sa nad ne‑

jakú poznámku o  vašej oso‑
be. Nebola myslená tak, ako 
vyznela.

Z o b e r t e 
si k  srd‑

cu rady iných, lebo to s vami 
myslia dobre. Nie ste najmúd‑
rejší pod slnkom.

Vaša intu‑
ícia vám 

umožňuje odlíšiť schopných 
ľudí od neschopných. Ani te‑
raz vás nesklame.

www.noviny ‑poprad.sk

Minulý piatok 16. augusta 
oslávil životné jubileum 65 ro‑
kov Marián Korvín z  Popradu, 
ktorému želáme k narodeninám 
veľa zdravia, šťastia a životného 
optimizmu. Napísal nám: „Môj 
život je naplnený bolesťou, ale 
aj radosťou a  šťastím zo života, 
ktorý mi spríjemňujú mnohí 
moji priatelia a  medzi nich ne-
odmysliteľne rátam aj noviny 
Poprad. Keď ich beriem do rúk, 
mám veľkú radosť z  ich obsahu 
a formy. Dávajú občanom mesta 
široký prehľad o  spoločenskom, 
kultúrnom, športovom aj ďal-
šom dianí v našom meste a jeho 
blízkom okolí. Som hrdý na to, 
že tiež môžem aktívne prispievať 
do našich novín podľa svojich 
zdravotných a pohybových mož-
ností, ktoré mám obmedzené. 
Ďakujem redakcii novín Poprad, 
TV Poprad, ale aj ďalším ľuďom, 
ktorí mi podávajú pomocnú 
ruku v mojom ťažkom životnom 
položení spôsobenom detskou 
ranou mozgovou obrnou.“ (ppp)

Poďakovanie
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MESTO POPRAD

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž

nebytových priestorov v budove na Sobotskom námestí, súp. č. 1744 
v Poprade o celkovej výmere spolu 44,82 m2

2

, zapísanej na Okresnom 
úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Spišská So‑
bota na liste vlastníctva č. 1120. Nebytové priestory sú vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Minimálne ročné nájomné: 990 €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 

spojené s užívaním 
nebytových priestorov (v uvedených priestoroch je prípojka elektric‑
kej energie a voda, kúrenie bude zabezpečené elektrickým radiáto‑
rom).

Účel nájmu: kancelárske, skladové, obchodné priestory a pod.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 
do 30. 8. 2019 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 

a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: 
www.poprad.sk
Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk, 
tel. 052/7167293, 052/7167297.  
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POPRAD

MESTO POPRAD

NA  PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ
podľa ustanovení § 281 až § 288 Ob‑

chodného zákonníka a vyzýva na poda‑
nie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmlu‑
vy na kúpu nehnuteľností v k. ú. Poprad, 
objektov bývalých kasární na Ul. 29. au‑
gusta v Poprade a príslušných pozemkov 
o celkovej výmere 64 561 m2 za účelom 
vypracovania návrhu riešenia územia, 
prípravy územia a následnej realizácie 
uvedeného zámeru. 
Predmet predaja na základe súťaže:

Stavby s príslušenstvom: 
– s. č. 4195 ‑ trafostanica na par. č. 

KN‑C 2004/16,
– s. č. 4197 ‑ sklad na parc. č. KN‑C 

2004/3,
– s. č. 4198 ‑ sklad na parc. č. KN‑C 

2004/18, 
– s. č. 4199 ‑ budova KJB na parc. č. 

KN‑C 2004/17, 
– s. č. 4200 ‑ budova dozorného parku 

na parc. č. KN‑C 2006/4, 
– s. č. 4201 ‑ sklad PHM na parc. č. 

KN‑C 2004/2, 
– s. č. 4202 ‑ umývarka vozidiel na 

parc. č. KN‑C 2006/3, 
– s. č. 4203 ‑ monoblok na parc. č. 

KN‑C 2006/5 až 2006/7, 
– s. č. 4204 ‑ zdroj tepla na parc. č. 

KN‑C 2004/15, 
– s. č. 4205 ‑ tech. oprav. vozidiel na 

parc. č. KN‑C 2006/2, 
– s. č. 4207 ‑ garáž na parc. č. KN‑C 

2006/8, 
– s. č. 4208 ‑ garáž na parc. č. KN‑C 

2006/9, 

– s. č. 4190 ‑ budova mužstva na par. č. 
KN‑C 2004/13,

– s. č. 4191 ‑ budova mužstva na par. č. 
KN‑C 2004/14,

– s. č. 4194 – sklad na par. č. KN‑C 
2004/6,

– s. č. 4196 ‑ budova VSB na par. č. 
KN‑C 2004/4,

– s. č. 4206 ‑ garáž na par. č. KN‑C 
2004/5,

pozemky: 
– parc. č. KN‑C 2004/2 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 207 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/3 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 165 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/15 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 280 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/16 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 84 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/17 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1504 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/18 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 752 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/19 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 374 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/22 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 11739 m2, 
– parc. č. KN‑C 2005/1 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 3425 m2, 
– parc. č. KN‑C 2006/1 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 15442 m2, 
– parc. č. KN‑C 2006/2 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 174 m2, 
– parc. č. KN‑C 2006/3 zastav.plochy a 

nádvoria o výmere 139 m2, 
– parc. č. KN‑C 2006/4 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 68 m2, 
– parc. č. KN‑C 2006/5 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 837 m2, 
– parc. č. KN‑C 2006/6 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 463 m2, 
– parc. č. KN‑C 2006/7 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 628 m2, 
– parc. č. KN‑C 2006/8 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1836 m2, 
– parc. č. KN‑C 2006/9 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1837 m2, 
– parc. č. KN‑C 2006/10 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 273 m2, 
– parc. č. KN‑C 2006/11 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 274 m2,
– parc. č. KN‑C 2004/1 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 20143 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/4 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 258 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/5 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 375 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/6 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 805 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/13 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1230 m2, 
– parc. č. KN‑C 2004/14 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1249 m2, 
o celkovej výmere 64 561 m2 , k. ú. Po‑

prad, obec Poprad.

Podmienkou zaradenia ponuky do 
obchodnej verejnej súťaže je okrem navr‑
hovanej kúpnej ceny  za celý predmet pre‑
daja aj predloženie záväznej urbanisticko 
‑ architektonickej štúdie riešenia územia, 
ktorá bude následne súčasťou kúpnej 

zmluvy. 
Funkčné využitie územia: zmiešané 

plochy bývania v bytových a rodinných 
domoch, občianskej vybavenosti vrátane 
technického a dopravného vybavenia a 
zelene.

Zadávacie podmienky pre vypracova‑
nie komplexnej záväznej urbanisticko‑
‑architektonickej štúdie sú uvedené v 
podrobných podmienkach súťaže.

Obhliadku nehnuteľností je potreb‑
né dohodnúť vopred v pracovných 
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. na tel. čísle 
+421/0910 890 215, e‑mailom: majetko‑
ve@msupoprad.sk alebo osobne v sta‑
novených hodinách na Mestskom úrade 
v Poprade, na 3. poschodí, č. dv. A 312. 
Záujemca má možnosť nahliadnuť do 
znaleckého posudku a ďalších podkla‑
dov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom 
úrade   v Poprade v pracovných dňoch v 
stanovených hodinách.

Termín na predloženie súťažných ná-
vrhov: do 15. novembra 2019 do 12.00 
hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo od‑
mietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, me‑
niť uverejnené podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na inter‑
netovej stránke www.poprad.sk.

Bližšie informácie:
majetkove@msupoprad.sk,
tel. 052/716 72 92, 052/716 73 31.      

PP‑85

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

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

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:
odborný referent/ka oddelenia investícií mesta

Kvalifikačné predpoklady a iné požia-
davky:
 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa v oblasti stavebníctva,   
 minimálne 3 ročná prax v oblasti inves‑

tičnej výstavby výhodou,
 oprávnenie pre výkon činnosti stavebný 

dozor, stavbyvedúci výhodou,
 znalosť právnych predpisov a  technic‑

kých noriem v predmetnej oblasti,
 znalosť postupov pri verejnom obstará‑

vaní,
 znalosť postupov pri vybavovaní povole‑

ní podľa stavebného zákona,
 bezúhonnosť, zodpovednosť, samostat‑

nosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
 práca s počítačom – pokročilý,
 vodičský preukaz sk. B. 

Požadované doklady k prihláške:
 žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú 

pozíciu, 
 profesijný štruktúrovaný životopis s uve‑

dením telefonického kontaktu, 
 kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
 čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
 súhlas   uchádzača   so   spracovaním     

osobných     údajov   pre potreby výbero‑
vého konania podľa zákona č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a nariade‑

nia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzic‑
kých osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Predpokladaný nástup: po ukončení vý‑
berového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat : od 800,‑ €, v závislosti od 
dĺžky započítanej praxe

Uzávierka prihlášok je 23. augusta 2019 
do 12.00 hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msu‑
poprad.sk, tel.: 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je po‑
trebné doručiť v zalepenej obálke s ozna‑
čením neotvárať „výberové konanie – in-
vestície“ do podateľne Mestského úradu 
v  Poprade, alebo ich poslať poštou na 
adresu: 
Mesto Poprad odd. personálneho ma‑
nažmentu a miezd Nábrežie Jána Pavla II. 
2802/3 058 01 Poprad.
Vyhlasovateľ výberového konania si vy‑
hradzuje právo nezaradiť do výberového 
konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované podmienky.  PP‑99

PP‑103
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Operné gala pomôže rodinám s deťmi bojujúcimi so zákernou chorobou

K  sprievodným poduja‑
tiam pri príležitosti 75. vý‑
ročia SNP patrí 21. augusta 
o  20. hod. v  Podtatranskom 
múzeu v  Poprade prednáška 
Marcela Maniaka venovaná 
priebehu Povstania v podtat‑
ranskom regióne. V  sobotu 
24. augusta o  13. hod. sa vo 
Veľkej Lomnici uskutoční 
ukážka historických bojov. 
Hlavným organizátorom je 
Klub vojenskej histórie Car‑
pathia z  Malaciek. Autor 
scenára M. Maniak uviedol: 
„KVH Carpathia účinkoval 
vo filme Nedodržaný sľub 
(2009), poviedkovom filme 
Moje povstanie (2014) a  zú-
častnil sa natáčania druhej 
série Moje povstanie (2019). 
Spolu s  predsedom klubu 
sme už dlho zdieľali spoločnú 
myšlienku uskutočniť ukážku 
povstaleckých bojov na auten-
tických miestach v  priestore 
Kežmarok - Huncovce - Veľká 
Lomnica. Dúfam, že sa táto 
akcia vydarí. Scenár som už 
pripravil. Prezradím len toľko, 
že ukážka sa bude odohrá-
vať presne podľa historických 

udalostí a  historická vojenská 
technika bude autentická, aká 
tu v  skutočnosti v  roku 1944 
bola použitá.“

Medzi ďalšie zaujímavé 
sprievodné podujatia patrí 
aj odhalenie novej pamätnej 
tabule SNP 12. septembra 
2019 na budove gymnázia 
na Kukučínovej ulici v  Po‑
prade. V  týchto priestoroch 
boli v  roku 1944 umiestnené 
kasárne Pod Gerlachom, kto‑
ré zohrali dôležitú úlohu po 
vypuknutí SNP. 29. augusta 
1944 sa v kasárňach po vyhlá‑
sení mobilizácie začali zhro‑
mažďovať vojaci a  partizáni. 
V  priestoroch kasární bolo 
zriadené povstalecké veliteľ‑
stvo.

17. septembra 2019 sa 
v  Podtatranskom múzeu 
v Poprade uskutoční vernisáž 
výstavy 75 slobodných rokov 
pod Vysokými Tatrami. Sprie‑
vodné aktivity zavŕši 19. sep‑
tembra v Podtatranskej kniž‑
nici prezentácia novej knihy 
Marcela Maniaka s  názvom 
Nikdy viac! Príbeh vypále‑
ných obcí.                      (pmm)

Už po šiestykrát sa v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku (pamiatka UNESCO) rozozvučia tóny jedinečného operného kon-
certu so silným posolstvom ľudskosti. Operné gala v Kežmarku 2019 s podtitulom Peter Mikuláš, sólista Opery SND a mladé operné hlasy, zaznie 
v nedeľu 25. augusta o 17. hod.

Koncert sa uskutoční pod zášti‑
tou svetoznámej opernej divy Edity 
Gruberovej.

Celý výťažok z  koncertu sa pros‑
tredníctvom organizácie Dobrý an‑
jel prerozdelí konkrétnym rodinám 
s  deťmi z  východného Slovenska, 
ktoré bojujú so zákernou chorobou.

Hlavnou hviezdou večera bude 
Peter Mikuláš (bas), renomovaný 
sólista Opery Slovenského národné‑
ho divadla, ktorý sa predstaví nielen 
ako naša popredná spevácka osob‑
nosť, ale aj ako pedagóg.

Spolu s  ním účinkovaním na be‑
nefičnom koncerte svoju veľkory‑
sosť prejavili štyria mladí umelci 
Alena Kropáčková, hosťujúca spe‑
váčka viacerých operných scén, Pe‑
ter Malý, sólista opery Juhočeského 
Divadla v  Českých Budějoviciach 
a  poslucháči VŠMU Renata Bicán‑
ková a  Dávid Harant. Prví traja sú 
žiakmi Petra Mikuláša.

Umelci vystúpia s klavírnym sprie‑
vodom Júlie Grejtákovej, korepetí‑
torky Štátneho divadla Košice.

Na koncerte zaznejú diela Verdiho, 
Bizeta, Mozarta, Gounoda, Haydna, 

Dvořáka, Smetanu a ďalších.
Predpredaj vstupeniek v  sieti 

Ticketportal, ECAV v  Kežmarku 
a  v  predajni Colour Music v  Kež‑
marku. Priamy predaj hodinu pred 
koncertom priamo v  kostole. Viac 
info na www.operaslovakia.sk

Operné gala v  Kežmarku je na 
Slovensku jedinečný benefičný ga‑
lakoncert. Každoročne sa na ňom 
predstavujú slovenské operné 
hviezdy so svetovým renomé spo‑
lu so začínajúcimi talentovanými 
umelcami. Výťazok zo vstupného 
organizátori venujú vždy inej orga‑

nizácii či jednotlivcom.
Koncert sa profiluje nielen ako 

spoločenská udalosť mesta s partici‑
páciou ďalších organizácií či jednot‑
livcov, ale aj ako udalosť regiónu so 
zámerom povýšiť ho na každoročne 
očakávaný celoslovenský operný be‑
nefičný koncert. Postupne si získava 
skalných fanúšikov z celého Sloven‑
ska i  zo zahraničia, ktorých okrem 
benefície láka možnosť vidieť a po‑
čuť naživo výrazné slovenské ume‑
lecké osobnosti svetovej aj domácej 
opernej scény.                               (ľvo)

Nikdy viac! Príbeh vypálených obcí

V Bachledovej doline zaujímavý projekt
Prilákať čo najviac návštevníkov do Tatier je cieľom nielen samospráv, ale aj podnikateľ‑

ských subjektov. Preto sa ponuka služieb a atrakcií v Tatrách za posledné obdobia dosť roz‑
rástla. Určite k tomu prispel aj Chodník korunami stromov v Bachledovej doline v Ždiari, 
ktor  navštívili už tisícky návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Minulý týž‑
deň tam investor opäť predstavil nový zaujímavý projekt ‑ reštauráciu, ktorá bude zasadená 
priamo do terénu kopca. Na jej streche bude zelená trávnatá plocha, po ktorej sa bude môcť 
chodiť. Každé miesto v reštaurácii ponúkne výhľad na neďaleké vrcholky Belianskych Tatier. 
V okolí sa ráta aj s výstavbou amfiteátra, kde sa budú konať rôzne podujatia, ale aj detského 
ihriska. Potešiť sa môžu aj vozičkári, pretože vďaka bezbariérovému prístupu sa do nového 
objektu pohodlne dostanú. Počíta sa v nej aj s miestnosťou na enviromentálnu výučbu i rôz‑
norodé školenia. Otvorená by mala byť pravdepodobne do konca septembra.                  (ppš)

Významné 75. výročie SNP
(Dokončenie zo str. 1) V zozname, ktorý vypraco‑

valo Múzeum SNP v  Banskej 
Bystrici sa uvádza, že po‑
čas Slovenského národného 
povstania bolo na Slovensku 
nacistami vypálených 105 
obcí a  osád. Zoznam bol vy‑
pracovaný na základe výsku‑
mu v roku 2008. Podľa stano‑
vených kritérií sú v  ňom len 
tie obce a osady, ktoré boli vy‑
pálené nie v  dôsledku vojno‑
vých bojov, ale nacistickými 
represáliami. Vypálená v nich 
pritom bola minimálne štvrti‑
na domov.

Tieto obce boli vypálené za 
aktívnu účasť ich obyvateľov 
v  odboji, pomoc povstalec‑
kým jednotkám a  partizá‑
nom, poskytnutie ubytovania 
prenasledovaným, ukrývanie 
zajatcov, utečencov, židovské‑
ho obyvateľstva, odmietnutie 
príkazov na evakuáciu či za 
odmietnutie prác obyvate‑
ľov na budovaní obranných 
postavení pred príchodom 
oslobodzovacích vojsk.

Tento zoznam, ale nebol 
úplný. Viacero obcí a osád sa 
doň z  neznámych dôvodov 
nedostalo. Aj preto vznikla 

nová publikácia Nikdy viac! 
Príbeh vypálených obcí, kto‑
rá sa snaží túto skutočnosť 
napraviť a chýbajúce obce do‑
plniť.

Podľa posledného výsku‑
mu z  roku 2018 sa počet 
obcí v  pôvodnom zozname 
zásadne mení. Zistil som, že 
v rokoch 1944‑1945 popolom 
ľahlo oveľa viac slovenských 
dedín. O mnohých sa doteraz 
vôbec nehovorilo. Na 75 ro‑
kov tak zostali v tieni Kališťa, 
Kľaku, Ostrého Grúňa a  To‑
kajíka.

V  dôsledku nacistických 
represálií bolo vypálených až 
169 obcí a osád! Ostatné boli 
vypálené následkom povsta‑
leckých, ústupových a oslobo‑
dzovacích bojov alebo bom‑
bardovaním. O týchto obciach 
sa však doteraz hovorilo veľmi 
málo alebo vôbec. Celkovo 
sa v  publikácii nachádza 222 
obcí a osád.

Publikácia je rozdelená do 
piatich kapitol. Štyri kapitoly 
obsahujú informácie o  222 
vypálených slovenských ob‑
ciach a osadách. Sú doplnené 
o  autentické výpovede a  spo‑

mienky pamätníkov týchto 
udalostí a záznamy z obecných 
kroník. Piata kapitola je roz‑
delená na päť samostatných 
častí. Tie obsahujú informácie 
o  hradoch, zámkoch, kaštie‑
ľoch, turistických chatách 
a  rómskych osadách na Slo‑
vensku vypálených v  rokoch 
1944‑1945. Taktiež tu nájdete 
informácie o  bombardovaní 
niektorých slovenských miest 
a obcí.

Prezentácia a  uvedenie do 
života novej publikácie sa 
uskutoční 19. septembra 2019 
o 17. hod. v priestoroch Pod‑
tatranskej knižnice v Poprade 
na sídlisku Západ.

                    Marcel Maniak

FOTO – Tomáš Križovský
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P o p r a d s k ý 
futbalisti napokon 
v  rámci minulého 
týždňa odohrali len 
sobotňajší duel II. 

ligy v  Liptovskom Mikuláši, 
nakoľko bol stredajší zápas 2. 
kola Slovnaft Cup-u v  Stropkove 
preložený pre neprispôsobivý 
terén.

Popradskí „Orli“ odčinili 
v  sobotu 17. augusta domácu 
prehru so Skalicou a  v  rámci 5. 
kola II. ligy zvíťazili v Liptovskom 
Mikuláši 2:0.

Výsledok II. ligy: 5. kolo 
v  sobotu 17. augusta MFK Tatran 
L. Mikuláš - FK Poprad 0:2 (0:1), 
góly Popradu: 20. Dragan Andrič 
a 47. Lopez Da Silva Junior.

Program A-tímu: 6. kolo II. 
ligy v  sobotu 24. augusta o  19. 
hod. FK Poprad – KFC Komárno, 
preložený zápas 2. kola Slovnaft 

Cup-u v stredu 28. augusta o 16.30 
hod. MŠK Tesla Stropkov – FK 
Poprad, 7. kolo II. ligy v sobotu 
31. augusta o  16.30 hod. MFK 
Dukla B. Bystrica – FK Poprad.  
     (mav)

FK Poprad

Kamzíci spoznali žreb súťažeArne Kroták 
sa pripravuje na exhibíciu P o p r a d s k í 

hokejisti sa poctivo 
pripravujú na nový 
ročník Tipsport 
Ligy, ktorý štartuje 
v  piatok 13. 
septembra. V  prvom 

kole narazia „Kamzíci“ na 
úradujúceho majstra z  Banskej 
Bystrice.

Minulý týždeň v  stredu sa 
na pôde Ligovej rady rozhodlo 
o žrebe a formáte nového ročníka 
hokejovej Tipsport Ligy, ktorá 
bude mať po príchode Slovana 
Bratislava 13 účastníkov. 
Popradčania budú v  prvom kole, 
v  deň veľkej rozlúčky s  Arne 
Krotákom, hrať domáci zápas proti 
semifinálovému premožiteľovi 
a  trojnásobnému majstrovi – 
Banskej Bystrici. Zároveň došlo aj 
k zmene hracieho času domácich 
zápasov. Poprad ich bude hrať 
v  pracovné dni o  18. a  počas 
sviatkov a víkendov o 17. hodine.
Podľa nového formátu súťaže 
budú „Kamzíci“ hrať s  každým 
účastníkom štyri stretnutia (2 
doma a  2 vonku). Celkovo bude 
mať súťaž 52 kôl a  dlhodobá 
časť sa odohrá v  rozmedzí 
od 13. septembra 2019 do 

21. februára 2020. Posledný 
tím tabuľky ukončí sezónu, 
nakoľko sa baráž o  udržanie 
tentokrát hrať nebude. Tím, 
ktorý vyhrá 1. ligu automaticky 
postúpi medzi elitu. Podľa 
celkového postavenia v  tabuľke 
bude zvyšných dvanásť tímov 
pokračovať v  nadstavbových 
skupinách A  (prvých 6 tímov) 
a  B (tímy na 7. – 12. mieste), 
v  ktorých odohrajú medzi sebou 
po dva zápasy každý s  každým. 
Body a skóre si zo základnej časti 
každý tím ponechá. Kým prvá 
šestka bude bojovať o čo najlepšie 
umiestnenie pre play-off, druhá 
šestka si to rozdá o dve miestenky 
vo vyraďovacej časti. Popradčanov 
čaká v základnej časti 24 zápasov 
na domácom ľade.

Počas víkendu odohrali 
„Kamzíci“ dva prípravné 
zápasy v  anglickom Sheffielde 
a  domácim oceliarom dvakrát 
podľahli – v sobotu 4:7 a v nedeľu 
2:5. Od štvrtka 22. augusta ich 
čaká na domácom ľade 72. ročník 
Tatranského pohára (program 
na plagáte) a  generálkou na ligu 
bude pre nich turnaj Riviera Cup 
vo francúzskom Nice v piatok 30. 
a v sobotu 31. augusta.         (ppv)

   Z  V  R P S B

1. Dubnica n. V. 5 5 0 0 14:5 15

2. FK Poprad 5 4 0 1 10:4 12

3. Skalica 5 4 0 1 7:6 12

4. Komárno 5 3 1 1 7:6 10

5. B. Bystrica 4 3 0 1 14:6  9

6. Ružomberok B 5 3 0 2 13:9 9

7. Petržalka  5 3 0 2 12:10 9

8. Žilina B 5 3 0 2 12:13 9

9. Podbrezová 5 2 0 3 7:8  6

10. L. Mikuláš 5 2 0 3 4:9  6

11. Bardejov 5 1 1 3 5:7 4

12. Šamorín 5 1 1 3 3:12 4

13. Trebišov 5 0 3 2 8:11 3

14. Slovan BA B 5 1 0 4 4:7  3

15. Púchov 4 0 1 3 3:6 1

16. FC Košice 5 0 1 4 6:10  1

Tabuľka II. ligy

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v sobotu 17. augusta Stropkov - Poprad B 2:4.

St. dorast U19: v sobotu 17. augusta Trnava - Poprad 2:0.
Ml. dorast U17: v sobotu 17. augusta Poprad - Trnava 0:3.
Ml. dorast U16: v sobotu 17. augusta Poprad - Trnava 0:0.

Ženy: v nedeľu 18. augusta Myjava - Poprad 8:0.
Dorastenky: v nedeľu 18. augusta Prešov - Poprad 8:0.

Žiačky: v nedeľu 18. augusta Prešov - Poprad 14:1.

Legenda najvyššej slovenskej 
hokejovej súťaže Arne Kroták sa 
s bohatou kariérou symbolicky 
rozlúči v  deň začiatku novej 
tipsportligovej sezóny. V piatok 
13. septembra sa v  exhibičnom 
zápase stretne s mnohými 
bývalými spoluhráčmi a  možno 
odohrá aj jedno striedanie 
v súťažnom zápase Popradu proti 
Banskej Bystrici.

Exhibičný rozlúčkový zápas 
Arneho Krotáka sa odohrá v piatok 
13. septembra pred súťažným 
zápasom 1. kola Tipsport Ligy 
medzi Popradom a  Banskou 
Bystricou. Bohatý sprievodný 
program rozlúčky sa začne 
o  14. hodine pred popradským 
zimným štadiónom a  moderovať 
ho bude Marcel Forgáč. Nebude 
chýbať autogramiáda, stánky 
rôzneho zamerania a  tiež koncerty 
hudobných kapiel. Pre každého 
bude pripravený aj pamätný darček. 
Účasť na exhibícii prisľúbilo takmer 
30 hráčov, medzi ktorými nechýbajú 
Ladislav Nagy, Slavomír Pavličko, 
Miroslav Šimonovič a mnohé ďalšie 
osobnosti slovenského hokeja, ktoré 
sú späté s  históriou popradského 

hokeja. Samotný zápas začne o 16. 
hodine, bude trvať dvadsať minút 
a  hokejisti ho spestria rôznymi 
zábavnými disciplínami.

Po veľkolepej rozlúčke 
s  popradskou a  slovenskou 
hokejovou legendou bude o  18. 
hodine nasledovať tipsportligový 
duel 1. kola medzi „Kamzíkmi“ 
a „Baranmi“ a  aj tu dostane 
popradská „AK13“ priestor na 
symbolickú rozlúčku. Nastúpi na 
jedno striedanie a  to ako inak – 
v 13. minúte zápasu.

Účasť na rozlúčkovom zápase 
Arneho Krotáka prisľúbili: 
Miroslav Škovira, Slavomír 
Pavličko, Radoslav Suchý, Miroslav 
Šimonovič, Jiří Bicek, Ladislav 
Nagy, Lukáš Bambúch, Jozef 
Stümpel, Jaroslav Kasík, Jaroslav 
Kmiť, Richard Rapáč, Peter Junas, 
Martin Frank, Jaroslav Jabrocký, 
Juraj Kledrowetz, Peter Klouda, 
Ľubomír Vaic, Stanislav Kožuch, 
Martin Klempa, Michal Segľa, 
Martin Segľa, Pavol Segľa, Igor 
Rataj, Ivan Saloň, Juraj Faith, Peter 
Gápa, Peter Hrehorčák a Roman 
Gavalier.    
          (ppv)
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Kino TaTran

Digitalizáciu Kina Tatran
finančne podporil 

Podtat ranský  Dav is  Cup
V  uplynulom týždni sa na 

Tenisových kurtoch mesta Poprad 
odohralo 4. kolo Podtatranského 
Davis Cup-u.

Výsledky: Sport club - Maximcar 
2:1 (Galajda - Kapinus 1:2, Fábry 
- Popovič 2:1; Galajda, Fábry - 
Kapinus, Krempaský 2:1).
Kvety Strivinský - Juve 2:1 (Ďurčo 
ml. - Celušákova 2:0, Jarsch - Lokšová 
0:2; Vasiľko, Strivinský - Trabalka, 
Lupták 2:0).
Tatry SIMI - Pistols 2:0 (Joppa Š. - 
Bajus 2:0, Joppa S. - Kollárik 2:1).

Eland - AGM 3:0 (Špak ml - Ďurčo 
st. 2:0, Dubiel - Jaško 2:0; Špak ml., 
Galica - Ďurčo st, Jaško 2:0). (jog)

    skóre body

1. STRIVINSKÝ  8-4  8

2. SIMI  7-4  7

3. SPORT CLUB  7-5  7

4. JUVE  6-6  6

5. ELAND  6-6  6

6. MAXIMCAR  5-7  5

7. PISTOLS   4-7  4

8. AGM  4-8  4

Predbežná tabuľka

Poškodené  rampy
Minulý týždeň vo štvrtok v  noci 

prijala stála služba Mestskej polície 
Poprad telefonický oznam ohľadom 
neznámeho muža, ktorý na parkovisku 
pri prevádzke Glóbus na Levočskej ulici 
kopaním poškodil rampy.
Hliadka MsP Poprad podľa popisu 
oznamovateľa spozorovala osobu neďaleko 
miesta udalosti. Podozrivá osoba bola 
hliadkou predvedená na útvar MsP, kde 
sa ku skutku priznala. Bola značne pod 
vplyvom alkoholu a pri vykonávaní 
úkonov niekoľko krát opakovala, že chce 
spáchať samovraždu, preto k nej bola 
privolaná posádka RZP, ktorá zabezpečila 
jej prevoz do nemocničného zariadenia v 
Levoči.             

Program kina CINEMAX Poprad
Od 22. do 28. augusta

Labková patrola: o 13.30 
hod. (hrá sa len cez 
víkend), Leví kráľ 2D: 
o  15.20 hod., Kto je 
ďalší?: o  18. hod., Vtedy 
v  Hollywoode: o  20.10 
hod., PREDPREMIÉRA 
– Playmobil vo filme: 
o  13.50 hod. (hrá sa len 
cez víkend), Toy Story 4 
2D: o 15. hod. (hrá sa len 
27.8.), o 16.10 hod. (nehrá 
sa 27.8.), Loli paradička: 
o  18.30 hod. (nehrá sa 
27.8.), Nevesta na zabitie: 
o  20.40 hod., BABSKÁ 

JAZDA – Cez prsty: o 18. 
hod. (hrá sa len 27.8.), 
Tajný život maznáčikov 
2 2D: o  13.20 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Diego 
Maradona: o  15.30 hod., 
Nočné mory z  temnôt: 
o  18.10 hod. (nehrá sa 
23.8.), Rýchlo a  zbesilo: 
Hobbs a Shaw 2D: o 20.30 
hod. (nehrá sa 23.8.), 
ARTMAX KONCERT 
– Kirill Petrenko 
v  Berlínskejfilharmónii: 
o  18.30 hod. (hrá sa len 
23.8.). Viac na www.cine-
max.sk.                        (ppp)

Pol ica j t i  p r ichyt i l i  spre jera
Hliadka Mestskej polície Poprad za-

držala v nedeľu 18. augusta ráno priamo 
pri čine 17-ročného občana zo Spišskej 
Novej Vsi, ktorý postriekal sprejom na 
území mesta Poprad niekoľko fasád bu-
dov, motorové vozidlo a plochu určenú 
na vylepovanie plagátov. 

„Svojím konaním sa dopustil prečinu 
poškodzovania cudzej veci, za ktorý mu 
môže byť ako mladistvému uložený trest 
odňatia slobody vo výške šiestich mesia-
cov,“ uviedol náčelník mestskej polície 
Marián Gardoš.     
                           (ppp) FOTO – archív mesta

FOTO – archív mesta

22. a 23. augusta o  19. hod. - 
KTO JE ĎALŠÍ?
SK, triler, 90 min., slovenská verzia, 
MP12
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

24. a 25. augusta o 16.30 hod. - 
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 
USA, animovaný, 95 min., dabing, 
MP
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP: 4 €

24. augusta o 19. hod. - APOLLO 
11+ DISKUSIA
USA, dokument, 93 min.+ diskusia, 
titulky, MP12
Vstupné: 6 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 5 €

25. augusta o 19. hod. - NOČNÉ 
MORY Z TEMNÔT 
USA, horor, 108 min., titulky, MP15
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

26. augusta o  13.30 hod.  NA 
STRECHE- PRE SENIOROV+ 
TOMBOLA 
CZ/SK, tragikomédia, 100 min., česká 
verzia, MP15
Vstupné: 3 € 

26. augusta o 19. hod. - ATILLA 
MARCEL- €URÓPSKE FILMY ZA 
€URO
FR, absurdná komédia, 102 min., 

titulky, MP12, FK
Vstupné: 1 € 

28. augusta o  10. hod. 
- ČAROVNÝ PARK- 
PRÁZDNINOVÉ KINO 
USA, animovaný/dobrodružný, 85 
min., dabing, MP, 
Vstupné: 2 € 

29. a 30. augusta o  19. hod. - 
ANNA
FR, akčný triler, 119 min., titulky, 
MP15
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

31. augusta a 1. septembra 
o  16.30 hod. - PLAYMOBIL VO 
FILME 
FR/DE, animovaný/rodinný/
komédia, 99 min., dabing, MP
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

31. augusta a 1. septembra o 19. 
hod. - CEZ PRSTY 
CZ, komédia, 93 min., česká verzia, 
MP12
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

2. septembra o  19. hod. - 
DEVÄŤDESIATE 
USA, dráma, 85 min., titulky, MP15, 
FK
Vstupné: 5 €/ vstupné FK, ŤZP: 
3 €

(ppp)
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Cieľom projektu bolo 
reštaurovať diela na papie-
rovej podložke, ktoré sú 
súčasťou novej expozície, 
pričom bola nevyhnutná ich 
odborná revízia, ošetrenie a 
reštaurovanie. Diela nepre-
šli doposiaľ odbornou reví-

ziou, vykazovali mechanické 
a biologické poškodenia, 
znečistenia a úbytky hmoty. 
Celkovo sa na dielach preja-
vovala krehkosť a degradá-
cia, tým bola znehodnotená 
ich vizuálna stránka, tiež 
bola obmedzená aj ich pre-

zentácia. Diela pochádzajú 
zo starých zbierok a neboli 
doposiaľ verejnosti prezen-
tované. Zámerom projektu 
bolo tieto autentické vizu-
álne záznamy, dokumenty 
doby reštaurovať, prinavrá-
tiť im pôvodnú podobu a 
prezentovať ich v rámci ex-
pozície, kde sú určujúcimi 
prvkami jednotlivých častí 
expozície s názvom „Poprad 
a okolie v zrkadle vekov“ v 
priestoroch Podtatranského 
múzea v Poprade. 

Reštaurovanie diel, na 
papierovej podložke z fon-
du Podtatranského múzea v 
Poprade z verejných zdro-
jov podporil Fond na pod-
poru umenia sumou 2 000 
eur, Podtatranské múzeum 
v Poprade zaplatilo v rámci 
reštaurovania z vlastných 
zdrojov sumu 106 eur. Reali-
zátorkou odborného ošetre-
nia a reštaurovania bola Jar-
mila Tarajčáková, autorom 
projektu Marek Ružinský.

V rámci reštaurovania 

a odborného ošetrenia boli 
vykonané odborné zásahy 
na dvoch kolorovaných ryti-
nách: „Vodopád vo Velickej 
doline“ z roku 1799, ktorej 
autorom je Erasmus Schröt 
a na diele “Požiar vo Veľ-
kej“, dielo je z roku 1830 (na 
obrázku). Odborne ošetrená 
bola tiež kresba od spišsko-
sobotského rodáka Eugena 
Wallachyho s názvom „Gá-
novce – Filice“ z roku 1900, 
na ktorej je pohľad na tra-

vertínovú kopu – Hrádok, 
ktoré je náleziskom nean-
dertálskeho človeka. Projekt 
bol realizovaný v období júl 
2018 - jún 2019. Zbierkové 
predmety sú súčasťou expo-
zície Podtatranského múzea 
v Poprade na Vajanského 
72/4.  

Marek Ružinský, 
Podtatranské múzeum 
v Poprade, autor obráz-
kov Marek Ružinský . 

Odborným ošetrením a reštaurovaním odhalili krásu diel 
zo zbierok múzea

Podtatranské múzeum v Poprade sa v rámci fondu 
umenia v roku 2018 zapojilo do výzvy Fondu na podporu 
umenia v programe Odborné ošetrenie zbierkových fon-
dov s projektom „Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel 
na papierovej podložke zo zbierok Podtatranského múzea 
v Poprade“. 

Kultúrny program mesta Poprad je v  plnom prúde. V  rámci neho 
v pondelok 19. augusta podvečer vystúpila na Nám. sv. Egídia hudobná 
skupina Traditional Dixie Stompers z Lučenca. Hudobníci, ktorí spolu 
hrávajú už viac ako 20 rokov potešili popradské publikum melodickými 
skladbami inšpirovanými tradičným neworleanským a  chicagským 
jazzom.                                               FOTO - Silvia Šifrová

Súťaž o knihu autorky z Popradu
Popradská literátka Gréta Fábryová vydala v minulých dňoch svoj knižný 

debut Do neba ma nevezmú. Príbehy žien poznačených alkoholizmom rodičov 
upútajú svojou výpoveďou a ponorením sa do duší 
hlavných hrdiniek.

Knihu môže získať jeden z našich čitateľov, 
podmienkou je poslať alebo priniesť kupón súťaže s 
uvedením svojho mena a adresy do redakcie novín 
Poprad, Podtatranská ul. 149/7, 058 01 Poprad najneskôr 
do 30. augusta 2019. Meno výhercu uverejníme v 
novinách Poprad, ktoré vyjdú 4. septembra 2019.

Zapojením sa do súťaže súhlasia súťažiaci so 
spracovaním ich osobných údajov a s uverejnením 
osobných údajov v novinách Poprad v prípade výhry.  
                (red)
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