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Kultúrne leto pokračuje, budú Dni svätého Egídia
Popradské kultúrne leto 2015 

sa o pár dní prehupne z augusta 
do septembra. Minulý týždeň 
si Popradčania a návštevníci 
mesta mohli užiť okrem diva-
delného predstavenia Divadla 
Commedia aj piatkový koncert 
kapely In vivo (na foto dole), 
sobotňajšiu rozprávkovú tvo-
rivú dielňu pre deti a film na 
plátne a v nedeľu re-
citál piesní Na skle 
maľované v podaní 
zoskupenia Drak 
z Prešova (na foto 
hore). 

Aj tento týždeň 
bude PKL pokračo-
vať vo štvrtok vystú-
pením Bella Arabia, 
v piatok koncertom E.C.R. re-
vival, v sobotu divadielkom pre 
deti a filmom Chlap na roztr-
hanie. 

Najväčším z najbližších podu-
jatí PKL však budú Dni sv. Egí-
dia 30. augusta - 1. septembra 
2015, ktoré organizuje mesto 
Poprad a Rímskokatolícka cir-
kev Poprad. Začnú sa v nedeľu 
30. augusta o 9.30 hod. svätou 

omšou v Konkatedrále Sedem-
bolestnej Panny Márie, o 15. 
hod. na Námestí sv. Egídia bude 
promenádny koncert Dychovej 
hudby Popradčanka, od 13. do 
18.15 hod. sa uskutoční v po-
pradskej konkatedrále organové 
popoludnie, na ktorom budú 
účinkovať študenti a absolventi 
konzervatórií, vysokých škôl a 

vysokých umelec-
kých škôl z Čiech 
a zo Slovenska. V 
pondelok 31. augus-
ta o 20.30 hod. na 
námestí premietnu 
film Krídla Vianoc. 
Priamo vo sviatok sv. 
Egídia 1. septembra 
bude o 9.30 hod. na 

námestí koncert gospelovej sku-
piny G.O.D.S. z Prešova. O 10. 
hod. takisto na námestí sa usku-
toční slávnostná sv. omša. V prí-
pade nepriaznivého počasia sa 
presunie do Kostola sv. Egídia. 

V utorok 1. septembra o 14. 
hod. odštartuje z Námestia sv. 
Egídia aj premiérový 1. ročník 
Podtatranského polmaratónu 
(viac na 9. str.).  (mar)

Na záver žatevných prác pod 
Tatrami sa prišiel minulý uto-
rok pozrieť minister pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka 
SR Ľubomír Jahnátek. Na se-
vere Slovenska navštívil spo-
ločnosť Zemedar v Poprade 
- Strážach, kde sa oboznámil 
nielen s výsledkami v rastlin-
nej, ale aj živočíšnej výrobe.

So žatvou v rámci celého Slo-
venska je minister zatiaľ spo-
kojný.   Predpokladá, že úroda 
hustosiatych obilnín bude dob-
rá. Ak však naďalej bude málo 
zrážok, môže nedostatok dažďa 
poznamenať výnosy jesenných 

p l o d í n , 
hlavne ku-
kurice a 
c u k r o v e j 

repy. Poľnohospodári sa obá-
vajú, že úbytok môže dosiahnuť 
až 20-30 v porovnaní s minu-
lým rokom. Ľ. Jahnátek zhrnul: 
„Pšenica bola osiata na výmere 

viac ako 379 tisíc ha, viac ako 
95 percent je už zožatých s prie-
merným výnosom 5,49 tony z 
hektára. Raž bola zasiata na 
ploche vyše 12 tisíc ha, takmer 

92 perc. je zožatých s priemer-
ným výnosom 3,56 tony na hek-
tár. Jačmeň, jarný aj jesenný, bol 
osiaty na bezmála 141 tisíc ha, 
pričom vyše 96 perc. bolo už zo-
žatých s výnosom 4,32 tony na 
hektár. Ovos, ktorý bol zasiaty 
na viac ako 17 tisíc ha, je zožatý 
na 90 perc. s výnosom 3,15 tony 
na hektár. Tritikale bolo zasiate 
na takmer 11 tisíc ha, zožatých 
bolo približne 83 percent s prie-
merným výnosom 3,89 tony z 
hektára.“ 

Spoločnosť Zemedar mala 
minulý týždeň za sebou viac 
ako 80 percent žatevných prác. 
Obhospodaruje 1250 hektá-
rov poľnohospodárskej pôdy, z 
toho 950 ornej.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek (na 
foto uprostred) s konateľom spoločnosti Zemedar z Popradu - Stráží Jánom 
Regecom (na foto vpravo) a predsedom SPPK Milanom Semančíkom. (Pokračovanie na str. 5)
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Stručne Nevesta si cez sociálnu sieť vybavila doubledecker

Popradský poschodový autobus, ktorý je štandardne nasadený 
do prevádzky najmä na vyhliadkovej linke MHD č. 8, patril celú 
sobotu svadobčanom. Tí odprevádzali na spoločnú cestu sloven-
ský pár žijúci v Londýne - Zuzanu a Rustyho.

„Popradčanka Zuzana na oficiálnom účte mesta Poprad v sieti In-
stagram dala like fotke vyhliadkového autobusu s lietadlom na letisku. 
V komentároch zisťovala možnosti objednania výnimočného autobu-
su na svoju svadbu. So svojím partnerom žije v Londýne a takto chcela 
spropagovať Poprad a Tatry pozvaným hosťom z Anglicka,“ uviedol 
komunikačný manažér mesta Poprad Marián Galajda.

Radnica reagovala pozitívne a  začala konať. Doubledecker je 
vlastníctvom SAD Poprad. Vedenie mesta takéto využitie au-
tobusu odsúhlasilo a  SAD dotiahla detaily do konca. „Tak ako 
pomáha doubledecker objavovať naše mesto jeho návštevníkom, 
tak sme radi, že urobil radosť a bol originálnym popradským pre-
kvapením aj pre svadobných hostí z  Anglicka,“ povedal primá-
tor mesta Poprad Jozef Švagerko.   (ppv)

V pláne zasadaní Mestskej rady 
a Mestského zastupiteľstva mes-
ta Poprad bol určený termín 
MsR 24. a MsZ 26. augusta 2015. 
Primátor Popradu Jozef Švager-
ko zvoláva zasadnutie Mestskej 
rady a Mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad v zmenenom ter-
míne. MsR sa uskutoční v stredu 
9. septembra a zasadanie MsZ vo 
štvrtok 10. septembra o 9. hod. 
v zasadačke Mestského úradu 
v Poprade.  (ppp)

•	OD C. A. SCHOLTZA po 
Tatramat je názov jedinečnej 
publikácie o doteraz nezma-
povanej histórii spoločnosti 
Tatramat, jedného z najdlhšie 
fungujúcich výrobných podni-
kov na Slovensku. Túto novú 
knihu predstavia za účasti auto-
rov Mikuláša Argalácsa a Ivety 
Kontríkovej, ako aj konateľov 
spoločnosti Tatramat, v piatok 
28. augusta v Poprade.•	SLÁVNOSTNÉ otvorenie 
Technickej škôlky v  Poprade 
pod záštitou Ivety Radičovej sa 
uskutoční v stredu 2. septembra 
o  10. hod. v Spojenej škole na 
Letnej ulici. 

Zmena termínu

PP-91
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Krátke správy

Pripomenieme si 71. výročie SNP

Nedá sa zabudnúť

Úspešný projekt podporí výcvik žiakov na dopravnom ihrisku

•	VÝSTAVBA vykurovacích 
rozvodov na Šrobárovej ulici v 
okolí bytových domov Rysy, Osla-
va a Sázava v rámci stavby Pre-
pojenie kotolní E3/VI a E2/VI v 
Poprade si vyžiada obmedzenia 
v doprave. Mesto Poprad preto 
apeluje na všetkých užívateľov ko-
munikácií a priľahlých priestran-
stiev, aby boli počas stavebných 
prác zhovievaví. Práce by mali byť 
v závislosti od počasia hotové do 
konca septembra 2015.

•	MESTO Poprad a obec Gá-
novce informuje občanov Popra-
du o vypracovaní strategického 
dokumentu Zmena a doplnok 
4/2015 ÚPN-O Gánovce v zmys-
le zákona o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie v znení 
neskorších predpisov. Verejnosť 
môže svoje písomné stanovisko 
k oznámeniu doručiť do 2. sep-
tembra 2015 na adresu: Okresný 
úrad Poprad, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, Partizánska 
690/87, Poprad.•	V  PIATOK 28. augusta 2015 
o  21. hod. sa v  priestoroch Tat-
ranskej galérie v  Poprade usku-
toční party v štýle 80. a 90. rokov 
s názvom Ženy v hudbe. •	ĎALŠIA jazda historickej tat-
ranskej električky Kométy bude 
v nedeľu 30. augusta. Z Popradu 
vyrazí ráno o  10.44 hod., počas 
dňa bude premávať na trati Starý 
Smokovec - Tatranská Lomnica 
a späť do Popradu pôjde zo Staré-
ho Smokovca o 18.08 hod.•	V  TATRANSKOM letnom 
kine sa bude v piatok 28. augusta 
premietať film Angelika a  v  so-
botu 29. augusta film s názvom 
Storočný starček, ktorý vyliezol 
z okna a zmizol. Začiatok pred-
stavení je o 20. hod. V piatok sa 
premieta v areál Kúpeľov v No-
vom Smokovci a v sobotu v Re-
lax parku Jazierko v  Tatranskej 
Lomnici.•	Z  DOVODU plánovaných 
prác na zariadení nízkeho napätia 
bude vo štvrtok a v piatok 27. a 28. 
augusta od 7.10 do 17. hod. preru-
šená distribúcia elektriny v  Spiš-
skej Sobote na Budovateľskej ul. 
Presné čísla domov a ČOM sú 
uverejnené na www.poprad.sk.•	PODTATRANSKÉ osveto-
vé stredisko, Východoslovenské 
folklórne združenie a mestská 
časť Košice - Krásna organizujú 
13. septembra o 15. hod. v Kul-
túrnom dome Krásna program 
Z Bakšayovej kapsy. Okrem 
ďalších účinkujúcich vystúpi aj 
folklórny súbor seniorov Magu-
rák a ľudová hudba FS Magura z 
Kežmarku.  (ppp)

Pri príležitosti 71. výročia 
SNP sa v Poprade uskutoč-
ní v piatok 28. augusta o 13. 
hod. pri pamätníku v Parku 
hrdinov pri železničnej sta-
nici pietna spomienka a o 14. 
hod. položenie kytíc k hro-
bom padlých na cintoríne v 
Sp. Sobote. 

Centrálne oslavy SNP budú 
na Partizánskej lúke na Pod-
banskom v sobotu 29. augusta o 
10. hod. Súčasťou osláv bude i 
odhalenie novej pamätnej tabu-
le s mapou bojov SNP v oblasti 
Vysokých Tatier, ktorej auto-
rom je majster kamenár Michal 

Gotthard zo Štrby. Podľa údajov 
odbojárov, pôvodná sa stala ko-
risťou zlodejov. 

Ako nás informoval Oblast-
ný výbor Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v 
Poprade, v piatok 28. augusta 
sa budú konať pietne spomien-
ky k výročiu SNP aj vo Svite 
o 13.30 hod., v Sp. Belej o 13. 
hod., v  Gerlachove o 17. hod., 
vo Veľkej Lomnici o 17. hod. s 
výstavou k 71. výročiu SNP o 
partizánskom oddieli Vysoké 
Tatry a o 18. hod. v Liptovskej 
Tepličke a predpoludním tiež v 
Pohorelej. V sobotu 29. augusta 

sa uskutočnia kladenia vencov 
o 15. hod. v Kravanoch, o 16. 
hod. v Batizovciach s odhale-
ním pamätnej tabule a v Sp. 
Bystrom. V nedeľu 30. augusta 
o 14. hod. sa odbojári a verej-
nosť zúčastnia na pietnej spo-
mienke vo Vernári a o 14.30. 
hod. bude pietny akt na Kež-
marskom hrade v Kežmarku s 
bojovou ukážkou na námestí za 
účasti niekoľkých klubov vojen-
skej histórie s bohatým sprie-
vodným programom. V ponde-
lok 1. septembra sa uskutoční aj 
pietna spomienka pri pamätní-
ku na Dubine.  (ppp)

Aj v  roku 2015 Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR zverejnilo Výzvu na pred-
loženie žiadostí o  poskytnutie 
dotácie na podporu praktické-
ho výcviku žiakov na detských 
dopravných ihriskách. Mesto 
Poprad v spolupráci so Základ-
nou školou s  materskou školou 
na Komenského ulici, v  areáli 
ktorej sa detské dopravné ihris-
ko nachádza, na túto výzvu rea-
govalo pozitívne a vypracovalo 
projekt Žijeme len raz - práve tu 
a práve teraz!

Projekt bol úspešný a  Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky poskytlo mestu Poprad dotáciu vo 
výške 4 962 eur. Tieto finančné prostriedky mesto 
použije na skvalitnenie praktického výcviku žia-
kov 1. - 4. ročníka na dopravnom ihrisku, predo-
všetkým na nákup bicyklov a náhradných dielov 
pre bicykle. Počas roka tieto dopravné prostriedky 
využívajú stovky žiakov, preto je potrebná ich pra-
videlná údržba a  častá výmena opotrebovaných 
a  poškodených častí bicyklov, prípadne výmena 

celých nefunkčných bicyklov. 
Výdatnou pomôckou pri teore-
tickej príprave žiakov v  doprav-
nej výchove je výukový program 
PRÉMIUM, ktorý je aktualizo-
vaný tiež v rámci projektu.

Praktický výcvik žiakov 1. - 
4. ročníka základných škôl na 
detskom dopravnom ihrisku 
v  Poprade sa realizuje od roku 
2008 a výrazne prispieva k zvy-
šovaniu bezpečnosti najmlad-
ších účastníkov premávky na 
pozemných komunikáciách. 
Personálne ho zabezpečuje za-
mestnanec CVČ Jozef Šalma 

a  odbornými garantmi výcviku sú príslušníci 
polície, pracovníci zdravotníctva a autoškoly. 
Počas uplynulých rokov sa výcviku na doprav-
nom ihrisku zúčastnilo mnoho žiakov. Napríklad 
v roku 2014 to bolo v rámci projektu dopravnej 
výchovy 2 670 žiakov 1. stupňa ZŠ. Okrem toho 
využívali dopravné ihrisko aj deti materských 
škôl, školských klubov detí, účastníci mestského 
tábora „Dopraváčik“ a DDI sa využívalo na do-
pravné súťaže žiakov ZŠ.   (etu)

Už trinásť rokov je na múre 
pri Kostole sv. Egídia na námestí 
osadená pamätná tabuľa na pa-
miatku 19-ročného Jozefa Bonka 
z Hôrky, ktorý zahynul guľkou 
okupantov 21. augusta 1968 v 
Poprade. O zriadenie Pamätníka 
obetiam okupácie Českosloven-
ska v augustových dňoch v roku 
1968 sa zaslúžilo Svetové zdru-
ženie bývalých československých 
politických väzňov s rodinou 
Bonkovcov. Pri príležitosti 47. 
výročia Augusta 1968 sa minulý 
piatok uskutočnila pietna spo-
mienka na tieto tragické uda-
losti, pri ktorých na Slovensku 
zahynulo 90, ťažko zranených 

bolo 302, ľahko 532 osôb 
a 172 občanov bolo inter-
novaných, zadržaných a 
väznených. Tieto smutné 
fakty pripomenula Elena 
Bačkorová zo SZBPV. Pred-
seda združenia František 
Bednár zdôraznil, že je na-
šou morálnou povinnosťou 
nezabudnúť. K jeho apelu sa 
pridali ďalší účastníci spo-
mienky. Za mesto Poprad 
položil kyticu kvetov 1. vi-
ceprimátor Igor Wzoš (na 
foto). Na svojho brata aj po ro-
koch stále spomína rodina vráta-
ne sestry Anny Malej, ktorá sa na 
pietnom akte osobne zúčastnila. 

Povedala: „Neprajem nikomu, 
aby také niečo prežil. Aj teraz sa 
mi tlačia slzy do očí. Je to bolestná, 
ťažká spomienka.“  (mar)
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Rybám nerobili horúčavy dobre

Húb je málo, potrebujú dážď

Hoci minulý týždeň aj v 
Poprade viackrát zapršalo, 
stále je ešte v riekach a poto-
koch citeľný nízky stav vody. 
Rybárov však teší aspoň fakt, 
že po extrémnych horúčavách, 
ktorými trpeli aj ryby, sa ko-
nečne ochladilo. Začalo sa im 
lepšie dariť a jeseň hádam pri-
nesie vodným živočíchom pri-
merane zvýšené hladiny vôd.

Predseda miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu v 
Poprade Štefan Kolcún konšta-

toval: „Počas extrémnych horúčav 
sme nachádzali uhynuté jedince 
od 10-15 cm rybičiek po 30-40 cm 
ryby, čo spôsobil nedostatok kyslíka 
vo vode a nízky prietok veľmi teplej 
vody. Bolo to na úseku regulované-
ho Velického potoka a tiež od malej 

vodnej elektrárne na sídlisku Zá-
pad až po železničný most pri Aqu-
acity. Šlo o pstruhy potočné a lipne 
tymiánové. Teploty nad 21 stupňov 
sú pre nich zabijakom. Pri pokle-
se hladiny dochádza k prehriatiu 
vody, málo kaskád neumožňuje 
dostatočné okysličovanie vody a 
stavy rýb eliminujú aj nalietavajú-
ce dravce - čajky, ktoré živé ryby v 
čírej nízkej vode ľahko ulovia.“ 

Predsedu je rád, že sa ochladi-
lo i preto, lebo ryby začali prijí-
mať potravu. V mimoriadnych 

teplách prestali žrať, aby 
vôbec mohli prežiť, keďže 
nakŕmená ryba spotrebuje 
viac kyslíka a toho bolo vo 
vodách menej. 

V tokoch v pôsobnosti 
MO SRZ Poprad sa vysky-
tuje pstruh potočný, lipeň 
tymiánový, jalec hlavatý, 
mihuľa potočná, čerebľa 
pestrá, podustva severná, 
mrena severná a ďalšie. 
Hlavnými tokmi poprad-
ského rybárskeho revíru 
sú rieky Poprad a Hornád a 
Velický potok. Obhospoda-
rujú aj niekoľko chovných 
potokov, z ktorých je naj-

významnejší Teplický potok. Má 
stabilnú teplotu vody a stabilný 
prietok, lebo je to výver z artéz-
skej studne. Rybám sa tam darí 
až na prípady znečistenia amo-
niakom pravdepodobne  z poľno-
hospodárskej výroby fyzických aj 

právnických osôb, či 
priesakov zo septikov.

„Čo sa týka rieky 
Poprad a Velického 
potoka je situácia v 
počte rýb stabilná. 
Ale mrzí nás, že v 
poslednej dobe došlo 
k vyrúbaniu drevín 
okolo Velického po-
toka od Aquacity po 
nadjazd TEŽ. Ryby 
tak stratili prirodzené 
úkryty, voda sa prehrieva, chýba 
tieň aj náletový hmyz. Na Horná-
de bol v minulosti úbytok lososo-
vitých rýb z dôvodu premnoženia 
vydry, ktorá ich vylovila. Teraz sa 
však už ryby začali na tomto toku  
množiť,“ doplnil Š. Kolcún. 

Minulý štvrtok prišla poprad-
ským rybárom, ktorých je v MO 
SRZ združených približne 400, 
násada jednoročného lipňa ty-
miánového. 9 300 kusov pusti-
li do rieky Poprad v mieste od 
Matejoviec po huncovský most. 
Nahradili tie, ktoré boli na jar mi-
nulého roku otrávené kyanidom v 
12 km úseku rieky v pôsobnosti 
MO SRZ Poprad a Kežmarok. V 
jeseni chcú ešte doplniť násadu 
pstruha potočného. Hospodár 
MO SRZ Kežmarok a vedúci ry-
bochovného zariadenia vo Svite 
Pavol Hurčala povedal: „Celkovo 
sme vypustili prvú várku 28 tisíc 
jednoročných lipňov tymiánových 
dodaných Slovenskou rybou far-

mou. Získali sme na to dotáciu z 
Ministerstva životného prostredia 
SR vďaka vypracovanému envi-
roprojektu na znovuoživenie po-
stihnutého úseku rieky.“ Objasnil, 
že spomínaný lipeň patrí medzi 
najohrozenejšie druhy rýb nielen 
na Slovensku, ale v celej Európe. 
Svoj podiel na tom má i regulá-
cia potokov a budovanie malých 
vodných elektrární, avšak v po-
sledných 15 rokoch aj kormorány, 
ktoré robia európskym rybárom 
veľké škody.

Začiatkom septembra zvykli 
pod Tatrami organizovať Poprad-
skú mušku, ale zatiaľ pre nízke 
hladiny a oslabené ryby pod vply-
vom extrémnych horúčav, tohto 
roku s týmto podujatím nepočí-
tajú. Rybárska lovná sezóna na 
pstruhových vodách, ktorá trvá 
do  septembra, sa končí. Horúce 
leto ani rybám neprialo, minulé 
chladnejšie dni im konečne pri-
niesli úľavu.  (mar)

Predposledný prázdninový víkend 
deti na Štrbskom Plese športovali 
vďaka piatemu ročníku podu-
jatia Svište na Plese. Vynovené 
„Svište“ prilákali pod tatranské 
štíty viac ako 6 000 návštevní-
kov a  do zdolávania 25 stanovíšť 
na svahu Interski a na Solisku sa 
zapojilo takmer 900 detí. Malé 
svište si vyšportovali celodenné 
skipasy na zimnú sezónu a  spo-
lu s  rodičmi si zahrali tatranské 
scrabble.  FOTO - Silvia Šifrová

Hubárom tohtoročné leto nepria-
lo. V júni sa tešili na najsilnejšie 
mesiace hubárskej sezóny, ale ex-
trémne suchá ich radosť zmarili. 
Húb je veľmi málo, a to nielen jed-
lých, ale dokonca aj divých a jedo-
vatých.

V lesoch je stále veľmi sucho, ni-
jako výrazne nepomohli ani dažde, 
ktoré ich minulý týždeň aspoň trochu 
zvlažili. Známy hubár Juraj Kočan sa 
zmienil, že hubárska žatva bola tohto 
roku biedna: „Odkedy sa venujem hu-
bárčeniu, ešte taká slabá sezóna nebo-
la. Hubári však nech nevešajú hlavu. 
Kto chce nájsť, ten aspoň nejaké huby 
nájde. Rastú kuriatka, našiel som aj 
pár suchohríbov aj plávok. Bol som 

na viacerých 
miestach, mi-
nulý týždeň vo 
Vikartovciach. 
Zdá sa mi, že 
vo Východnej 
a Važci viac pr-
šalo, tam som 
našiel aj kozák, 

modráky, kuriat-
ka... Okolo Popra-
du pršalo menej. 
Na huby chodím 
ešte aj v septembri 
a októbri a verím, 
že tohtoročná se-
zóna sa ešte neskončila. Ak poprší a ne-
budú mrazy, huby určite ešte porastú.“ 
Dodal, že keď nie sú huby, nazbieral 
aspoň čučoriedky a teraz už brusnice.

Členovia Podtatranského mykolo-
gického klubu v Poprade pokladajú 
tohtoročné podmienky pre huby za 
veľmi nepriaznivé. Od jari doteraz 
je sucho. Hubári sem-tam natrafili 
na kuriatka, hríby zrnitohlúbiko-
vé - „modráky“, masliaky, objavili 
sa aj veľmi chutné plávky lasičie...
Vysušené podhubie by však podľa 
znalcov hubárčenia potrebovalo as-
poň týždeň vytrvalého dažďa, aby z 
neho mohli začať rásť huby. Doteraj-
šie zrážky trvali krátko. Hubári stále 
dúfajú, že dážď ešte príde a stihnú 
nazbierať hríby do vianočnej kapust-
nice.   FOTO - Peter Škoviera (mar)

V minulých dňoch vypustili popradskí ry-
bári do rieky Poprad pri ČOV v Matejov-
ciach 9 300 kusov násady lipňa tymiánového.
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Výstava
fotografií FOP

Popradskí úradníci pomáhajú ľuďom v núdzi
Zamestnanci Úradu práce, so-

ciálnych vecí a rodiny v Poprade 
nie sú uzavretí byrokrati, kto-
rým je všetko jedno. Minulotýž-
dňovou zbierkou šatstva, ktorá 
pomôže ľuďom v núdzi dokáza-
li, že majú srdce. Je to len jedna 
z aktivít, ktorou sa chce poprad-
ský úrad práce priblížiť k svojim 
klientom.

Úradníci sa denne stretávajú 
s ľuďmi, ktorí hľadajú zamestna-
nie, rodičmi, ktorých vzájomné 
vzťahy sú kritické a  ich deťmi, 
ktorých sa nešťastie dospelých 
týka najbolestnejšie. Zbierkou 
ošatenia, ktorá trvala od 2. júla 
do 18. augusta sa rozhodli uľahčiť 
ťažké bremeno rodinám v hmot-
nej núdzi. Do zbierky sa zapojili 
takmer všetci zamestnanci, kto-
rých dary poputujú do vybratých 
rodín a zariadení v okrese Poprad 
v spolupráci s obecnými úradmi 
a  ich terénnymi sociálnymi pra-
covníkmi. „Vyzbieralo sa 28 vriec 
ošatenia, topánok, bytového tex-
tilu, školských pomôcok,  nechýba 
kočiar, či chodítko. V prvej várke 
poputujú tieto potrebné veci do 
obcí Hranovnica, Jánovce, Spišský 
Štiavnik a Veľký Slavkov,“ uviedla 
Lucia Lučivjanská (na foto druhá 
zľava) z UPSVR v Poprade.

Vyzbierané dary sa určite do-
stanú do rúk tých, ktorí to najviac 
potrebujú. Starosta obce Hranov-
nica Vladimír Horváth (na foto 
vľavo) prišiel nádielku osobne 
vyzdvihnúť a už vie, čo s ňou. „V 
obci máme 1  500 Rómov. Každý 

z nich vie oceniť pomoc. Deti idú 
do školy, takže sa veci pre ne zídu,“ 
povedal. Nechýbali ani zástupco-
via zariadenia Dom na polceste 
vo Veľkom Slavkove, ktoré za-
strešuje ľudí z detských domovov 
po ukončení ústavnej starost-
livosti. „Momentálne máme 20 
klientov a toto nie je prvýkrát, čo 
nám úrad práce pomáha. Pozná-
me rodiny, ktoré tiež potrebujú 
pomoc a  tak sa určite podelíme,“ 
sľúbila sociálna pracovníčka 
v Dome na polceste Eva Gurková 
(na foto vpravo). Prišiel s ňou aj 
Vladimír Kováč, ktorý sám prežil 
istú časť života v tomto zariadení 
a  teraz aktívne pomáha ľuďom 
s  podobným osudom. „Poznám 
takýto život a viem, že je to nevy-
hnutná pomoc pre každého, kto sa 
ocitol v núdzi,“ zdôraznil.

Zamestnanci úradu práce 
v  Poprade ukázali, že majú veľ-
ké srdcia. „Zbierka ma oslovila 

a  preto som prispela detskými 
vecami po svojich deťoch,“ pre-
zradila Martina Pitoňáková. „Je 
to skromná pomoc, akou chceme 
zo srdca prispieť svojim klientom 
- spoluobčanom s vierou, že každý 
človek môže oslobodiť svoje srdce, 
šíriť dobré vibrácie a  odvážne 
zasiať okolo seba semienka lás-
ky, sily a vďaky,“ doplnila Ingrid 
Cudzišová z kancelárie riaditeľa.

Zbierka šatstva sa v  priesto-
roch UPSVR v  Poprade konala 
po prvýkrát a aktivity v podob-
nom duchu budú pokračovať aj 
naďalej. „Verím, že v zbierke bu-
deme pokračovať už onedlho zim-
ným ošatením. Jednou z  ďalších 
aktivít bude jesenné darovanie 
krvi. Na konci roka by sme chceli 
zorganizovať benefičný koncert 
na pomoc deťom z  detských do-
movov,“ uzavrel riaditeľ UPSVR 
v Poprade Slavomír Kravčák (na 
foto tretí zprava).  (mav)

Obilniny zasiali na 400 ha, kukuricu na 63, 
zemiaky sú na výmere 72 ha. Konateľ s.r.o. Ze-
medar Ján Regec uviedol: „Ozimná pšenica nám 
dala výnos 5,4 tony, jarný jačmeň 4,8. Najväčší 
problém sme mali s ozimnou repkou, u ktorej sme 
dosiahli výnos 1,5 tony z ha, pretože v máji a júli 
ju poškodil ľadovec. Jarnú repku máme na 42 
hektároch, ďalej máme zasiaty ostropestrec ma-
riánsky na 35 ha a lupinu na 15 ha.“ Zemedar 
je známy aj pestovaním zemiakov v spolupráci 
so šľachtiteľskou firmou Europlant. J. Regec k 
zemiakovej úrode poznamenal, že zemiaky majú 
tohto roku menšie násady kvôli nízkym zráž-
kam: „Budú menšie, teda bude aj menšia hektá-
rová úroda. Spotrebiteľ ich bude pravdepodobne 
kupovať drahšie o 10-15 percent.“ 

Zemedar má aj 150 dojníc a za posledný polrok 
nepriaznivo pociťuje klesanie cien mlieka. Za se-
dem mesiacov tohto roka zvýšil produkciu mlieka 
o 10 percent, ale kvôli nízkym cenám stratil na 
tržbách 9,5 perc. V Zemedare ročne vyprodukujú 
približne milión 200 tis. litrov mlieka. Minister Ľ. 

Jahnátek dodal: „Mlieko je neuveriteľný problém 
pre celú EÚ. Ceny klesajú. Zhruba rok dozadu bola 
cena na európskom trhu 40-42 centov za liter, dnes 
máme poslednú registrovanú cenu 27 centov. Je to 
veľký pokles v celej EÚ. 7. septembra  bude preto 
zasadať mimoriadna rada v Bruseli, ktorá sa bude 
zaoberať otázkou mlieka a možno aj bravčového 
mäsa, lebo má takisto nízke výkupné ceny. Takéto 
ceny likvidujú prvovýrobcov.“ Na klesajúcich ce-
nách má svoj podiel ruské embargo. Minister po-
dotkol, že štát nechce, aby sa chovy rušili, preto 
zvyšuje podporu chovu dojníc z doterajších 81 na 
379 eur na dojnicu. Doplnil, že z iniciatívy SR sa 
na stôl Európskej komisie dostane i problematika 
obchodných reťazcov, ktoré predávajú 90 percent 
potravín a majú neobmedzený vplyv na ceny. Far-
mári sú tak tlačení výkupcami k nízkym cenám. 
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravi-
nárskej komory Milan Semančík dodal: „Zvyšuje 
sa rozdiel medzi cenou a výrobnými nákladmi, čo je 
pre poľnohospodárov neudržateľný vývoj. 7. septem-
bra má byť aj protest farmárov, ktorí chcú vyjadriť 
svoju nespokojnosť s cenou mlieka.“  (mar)

Úrodu obilnín sucho nepoznačilo, zemiaky ...
K Pamätníku obetiam okupácie 

Československa 21. augusta 1968 
okrem ďalších účastníkov položili 
kvety predsedníčka strany Šanca 
Eva Babitzová a podpredseda a 
poslanec NR SR Viliam Novotný.  
Pri tejto príležitosti E. Babitzová 
uviedla, že aj 47 rokov od oku-
pácie vtedajšieho Českosloven-
ska vojskami Varšavskej zmluvy, 
sa situácia v mnohých krajinách 
podobá na rok 1968 a povedala: 
„Naša strana bude v záujme bez-
pečnosti SR presadzovať, aby bola 
na Slovensku zriadená  základňa 
NATO a tým sa posilnila obrany-
schopnosť našej krajiny.“ V. No-
votný podotkol: „Budeme tiež za 
to, aby sa na Slovensku investovali 
do obrany minimálne dve percentá 
HDP. Aspoň 20 percent obranného 
rozpočtu musí ísť na vyzbrojovanie 
a modernizáciu.“.  (ppm)

Organizátorov XVII. ročníka 
Country weekendu v Šuňave 
- miestny country club a obec 
- nenechalo minulú sobotu a 
nedeľu počasie v „štichu“. Po 
obidva dni bolo príjemne a tak 
sa ani množstvo Popradčanov 
nedalo odradiť od účasti na 
tomto obľúbenom festivale co-
untry, folkovej, bluegrassovej a 
trampskej hudby. Ako zahra-
ničný hosť, tentoraz z Poľska, 
vystúpil Michael Lonstar so 
svojím bandom, svojimi hu-
dobnými výkonmi potešili po-
četné publikum aj Mloci, Žob-
ráci i všetky ostatné kapely (na 
foto Divozel). 

Príroda s obdivuhodnou pa-
norámou Vysokých Tatier bola 
najkrajším prostredím poduja-
tia, ktoré vytrvalo už toľko roč-
níkov a na budúci rok dosiahne 
vek dospelosti.  (pmm)

Združenie amatérskych foto-
grafov FOP (Fotografia očami 
Podtatrancov) organizuje v Podtat-
ranskej knižnici na Podtatranskej 
ul. v Poprade výstavu fotografií. 
Vernisáž sa uskutoční v piatok 4. 
septembra o 17. hod. a výstava 66 
prác od jedenástich autorov potrvá 
do konca októbra 2015.      (pph)

(Dokončenie zo str. 1)
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Kultúrny kalendár na september 2015
Tatranská galéria

Hviezdoslavova 12, Poprad

Podtatranské múzeum
Vajanského 72/4, Poprad, www.muzeumpp.sk

Podtatranská
knižnica Poprad
Ul. Podtatranská 1548/1
FOTOGRAFIA OČAMI POD-
TATRANCOV
- výstava fotografií z tvorby čle-
nov klubu FOP POPRAD O.Z.

Piatok 4. september o 17. hod. - 
vernisáž výstavy

Otváracie hodiny
od septembra 2015:
pobočka - Podtatranská ul. 
1548/1
Pondelok - piatok od 8. do 18.30 
hod., streda od 13. do 18.30 
hod., sobota od 8. do 12. hod., 
nedeľa zatvorené 
pobočka - Dostojevského ul. 12 
(OC Výkrik)
Pondelok - piatok od 9. do 17. 
hod., streda, sobota a nedeľa za-
tvorené
pobočka - Rastislavova ul. 12 
(sídl. Juh 3)
Pondelok - piatok od 13. do 17. 
hod., streda, sobota a nedeľa za-
tvorené

Z  dôvodu rekonštrukcie expozícii bude 
Podtatranské múzeum v  Poprade v  au-
guste zatvorené. Otvorená bude len expo-
zícia  v Spišskej Sobote.

Podtatranské múzeum v Poprade - po-
bočka Spišská Sobota, Sobotské ná-
mestie 1773/33:
Expozície:
Cechy a remeslá, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej 
Soboty

Otvorené: utorok - piatok od 10. do 17. 
hod., sobota od 13. do 17. hod. a nedeľa 
od 11. do 15. hod., pondelok zatvorené. 
*** 
Gánovce - nálezisko
neandertálskeho človeka
výstavu pripravilo v  priestoroch Obec-
ného úradu v  Gánovciach Podtatranské 
múzeum v Poprade v spolupráci s  OÚ v 
Gánovciach a  Občianskym združením 
Neandertal v Gánovciach. Záujemcovia si 
ju môžu pozrieť v čase úradných hodín na 
OÚ v Gánovciach. 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

VÝSTAVY
Do 27. septembra
Rebel - Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka
rozsiahla výstava jedného z najvýraznejších figuralistov a najo-
sobitejších českých maliarov povojnovej generácie. 

Art club Tatranskej galérie
Od 17. septembra
Prírodné inšpirácie - Mikuláš Jacečko a Emília Rudincová
výstava dvoch odlišných výtvarníkov, šperkárky a fotografa in-
špirovaných prírodou, žijúcich a tvoriacich na Zemplíne.
Štvrtok 17. septembra o 17. hod. - vernisáž výstavy.

Art club Tatranskej galérie
Kinoklub Film Europe Poprad
10. september o 19. hod. - Úžasný Boccaccio (Maraviglioso 
Boccaccio), Taliansko, Francúzsko, 2015, do 15 rokov nevhod-
né, 120 min.
24. september o 19. hod. - Levie srdce (Leijonasydän) Fínsko, 
Švédsko, 2013, do 15 rokov nevhodné, 99 min.

TVORIVÉ DIELNE
18. september o 10. hod. - Workshop šperkárskych techník 
s Emíliou Rudincovou
Tematické workshopy k aktuálnym výstavám určené žiakom zák-
ladných a stredných škôl, po dohode s galerijným pedagógom.
 

Viac na www.tatragaleria.sk

InzercIa
• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám nové klietky na chov 
prepelíc, činčíl, zajacov a  ku-
riatok, pasce na líšky a  kuny, 
liahne na vajíčka a  odchovne. 
Inf.: č. t. 0907 181  800, www.
123nakup.eu  45/15-P• Kúpim byt v Poprade s balkó-

nom a výhľadom na Tatry. Inf.: č. 
t. 0944 287 670.  15/15-K• Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory na Hranič-
nej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  60/15-R• Nátery striech, okien a dverí, 
fasády, nátery vo výškach a kos-
toly. Cena 2,80 €/1 m2 - strechy. 
Inf.: č. t. 091 542 37 05.   77/15-R• Prijmeme do TPP vodára - 
kúrenára s nástupom ihneď. Inf.: 
č. t. 0903 658 737.  81/15-R

• Dám do prenájmu komplet 
zariadený 1-izb. byt s  balkónom 
v  Poprade na sídl. Juh III, cena 
285 €/mesiac so všetkým, dohoda 
možná. Voľný ihneď. Len seriózne. 
Inf.č. t.: 0918 694 121.    83/15-R

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

V jednom z apartmánov v Tat-
ranskej Lomnici došlo v  stredu 
19. augusta v čase okolo 22. hod. 
k výbuchu, ktorý poškodil oken-
ný rám, sklenenú výplň okna, 
ako aj fasádu budovy.

Na mieste výbuchu bola vyko-
naná obhliadka a  ďalšie súvisiace  
prvotné úkony. Vyšetrovateľ OR 
PZ v Poprade začal trestné stíhanie 
vo veci zločinu všeobecného ohro-
zenia. Z doposiaľ zistených skutoč-
ností sa dá predpokladať, že išlo 
o  úmyselné konanie neznámeho 
páchateľa. K zraneniu žiadnej oso-
by nedošlo a škoda na majetku za-
tiaľ nebola vyčíslená.  (krp)

V nedeľu pomáhali horskí 
záchranári českej turistke, ktorá 
si zranila nohu nad Čučoriedka-
mi a nebola schopná samostatnej 
chôdze. Po ošetrení ju transpor-
tovali vozidlom do T. Lomnice, 
odkiaľ šla na ďalšie ošetrenie.

V rovnakom čase pri zostu-
povaní na reťaziach na Veľkej 
Svišťovke došlo k pádu sloven-
ského turistu. Zranil si nohu a 
nemohol sám zostúpiť. Pomoc mu 
poskytli záchranári HZS aj lekár 
z vrtuľníka VZZS ATE, ktorý zra-
neného dopravil do popradskej 
nemocnice.  (hzs)

Výbuch v apartmáne

Zásahy HZS

Program kina
cIneMaX Poprad

Od 27. augusta
do 2. septembra

Mimoni 3D - o  13.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend a 31.8. a 1.9.)), 
V hlave 3D - o 15. hod., Griswol-
dovci - o 17. hod., o 19. hod. a o 21. 
hod., Mimoni 2D - o 13. hod. (hrá 
sa len cez víkend a 31.8. a  1.9.), 
V hlave 2D - o 14.50 hod., Uuups! 
Archa je fuč ... - o 13.30 hod. (hrá 
sa len cez víkend a  31.8 a  1.9.), 
o  16.50 hod., Rytmus sídliskový 
sen - o 18.50 hod. a o 20.50 hod., 
Artmax filmy - Amy - o  19.40 
hod. (hrá sa len 1.9.), Hitman: 
Agent 47 - o 17.30 od. a o 19.40 
hod. (nehrá sa 1.9.), Uuups! Ar-
cha je fuč ... 3D - o  15.30 hod. 
Viac na www.cine-max.sk   (ppp)

Sobotské námestie č. 1729/4, Poprad - Spišská Sobota

Od 7. do 30. septembra
OKO 
- výstava fotoklubu OKO z partnerského mesta Ústi na Orlicí v ČR

PODTATRANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

Pri príležitosti 735. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
Štrba sa uskutoční Deň obce Štrba a Tatranská noc bojovníkov. 
V programe 16. ročníka, ktorý sa bude konať 30. augusta od 14. 
hod. na štadióne v Štrbe sa predstaví FS Poľana zo Zvolena, hu-
dobná skupina Hrdza, ľudovo-zábavná skupina Bravo, imitátor a 
zabávač Vladimír Hron, ktorý podujatie bude aj moderovať a po-
poludnie vyvrcholí populárnou hudobnou skupinou No Name.

Po kultúrnom programe bude nasledovať Tatranská noc bojovní-
kov. Zúčastnia sa na nej Dominika Multáňová - fitness, 4-násobná 
majsterka sveta, víťazka Arnold Classic Europe, Tomi Kid Kovacs - 
profesionálny boxer v poloťažkej váhe, Roman Volák - niekoľkoná-
sobný majster sveta v karate, Capo Era Club, Yoseikan Budo Košice, 
Taekwondo Prešov, Old School Brothers.   (mar)

Deň obce Štrba
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poVeDali SláVni

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Zo všetkých cností je k životu najpotrebnejšia statočnosť.   E. Denis

V stredu 26. augusta 2015
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

V stredu 26. augusta 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 28. augusta 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 21. augusta 2015
vo Veľkej s

V sobotu 22. augusta 2015
v Novej Lesnej so

V sobotu 22. augusta 2015
vo Veľkom Slavkove s

V pondelok 24. augusta 2015
vo Veľkej s

V utorok 25. augusta 2015
vo Veľkej s

Annou Bašistovou,
81-ročnou

Pavlom Gavurom,
74-ročným

MUDr. Esterou Bohunickou,
65-ročnou

Andrejom Vaverčákom,
74-ročným

Sergejom Jeleňákom,
43-ročným

Pavlom Lichoňom,
78-ročným

Ladislavom Ružinským,
53-ročným

Kristínou Korenkovou,
17-ročnou

BlaHoŽeláme k meninám
Dnes 26. augusta má meniny Samuel, zajtra 27. augusta Silvia, v pia-
tok 28. augusta Augustín, v sobotu 29. augusta Nikola, výročie SNP, 
v nedeľu 30. augusta Ružena, v pondelok 31. augusta Nora a v utorok 
1. septembra Drahoslava, Deň ústavy SR.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
Získate zaují-
mavé kontak-

ty, ktoré vám budú mimoriadne na 
prospech. Naučíte sa aj niečo nové.

Nezabudnu-
teľné chvíle 

medzi priateľmi vám prinesú veľa 
nového optimizmu a energie.

Veľa noviniek, 
ktoré vám 

otvoria nevídané možnosti zlepše-
nia vašej finančnej situácie.

V rodine zaži-
jete veľa pek-

ných udalostí - sú možné prírastky 
do rodiny alebo svadby.

Potrebujete 
radu od nie-

koho skúsenejšieho, ale hlavne roz-
vážnejšieho. Vezmite si ju k srdcu.

V ý d a v k y 
prevýšia vaše 

príjmy, ale nemusíte sa obávať. 
Získate nečakané finančné pros-
triedky.

Neberte si tak 
veľmi k srdcu 

pripomienky nadriadených. Veď 
každý občas robí chyby.

Nie je vhodný 
čas, aby ste ro-

bili radikálne rozhodnutia. Nechajte 
si ich ešte uležať.

Bude vám stú-
pať sebavedo-

mie, lebo okolie ocení nielen vašu fy-
zickú krásu, ale aj vašu veľkú intuíciu.

Neplánované 
výdavky váš 

rozpočet nenarušia, ale predsa len by 
ste si mali dávať pozor, na čo míňate 
peniaze.

Na každom 
kroku budete 

mať príležitosť na flirty a ľúbostné 
dobrodružstvá. 

Pekné chvíle 
s rodinou vás 

vzpružia a prinesú vám veľa radosti. V 
práci nastane dlhšie obdobie pokoja.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 26. augusta - Victoria, 

zajtra 27. augusta - Dr. Max - 
trhovisko, v piatok 28. au-
gusta - Adus, v sobotu 29. 
augusta - Cyprián, v nede-
ľu 30. augusta - Corrib, v 
pondelok 31. augusta - Altea a v 
utorok 1. septembra - Adus.

Victoria: Drevárska 1, č. t. 772 14 

77, Dr. Max: trhovisko, Ul. 1. mája 
č. 30, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 

31 34, Cyprián: Ul. L. Svobo-
du, Corrib: Levočská 26A.
Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od 

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

naVŽDY Sa roZlÚčime

VitaJte meDZi nami
8. augusta 2015 - Jakub Rimský, Poprad.

Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte, spomienku na mňa
si navždy uchovajte.

Tvoja pamiatka zostane v našich srdciach naveky.      Smútiaca rodina

Dňa 26. augusta 2015 uplynie desať rokov
odvtedy, čo nás vo veku 54 rokov navždy opustil

ANDREJ HRIŇÁK z Popradu.
Všetci, ktorí ste ho poznali  a mali radi,

venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Spomienka

POPRADSKÉ  KULTÚRNE  LETO  2015

NÁMESTIE SV. EGÍDIA
Štvrtok 27. augusta o 20. hod.
BELLA ARABIA
Predstavenie tanečného združe-
nia Bella Arabia z Popradu spojí 
tanec a oheň.

Piatok 28. augusta o 19. hod.
E.C.R. REVIVAL
Koncert popradskej skupiny, 
ktorá vznikla v roku 2009 ako 
voľné zoskupenie kamarátov 
- hudobníkov. Zakladajúcimi 
členmi boli Milan Sivý, Richard 
Bureš, Ján Ilavský a Martin Ma-
latin. Od roku 2011 do kapely 
pribudol Vlado Hyben a neskôr 
Juraj Švedlár. 

Sobota 29. august o 10. hod. 
MECHÚRIK
- KOŠČÚRIK
Divadlo na Predmestí

Sobota 29. augusta o 20.30 hod. 
FILMY NA PLÁTNE
CHLAP NA ROZTRHANIE
(USA, 97 min.)
Romantická komédia o okúzľujú-
cej bývalej športovej hviezde, ktorá 
sa vracia späť domov, aby si uspo-
riadala život. 

Nedeľa 30. augusta o 15. hod.
DYCHOVÁ HUDBA
POPRADČANKA
Promenádny koncertovať

Pondelok 31. august o 20.30 hod.
FILMY NA PLÁTNE
KRÍDLA VIANOC
(ČR, 110 min.)
Hrdinovia komediálnej drámy do-
stanú možnosť niečo si priať a ich 
život sa tak rozbehne smerom, kto-
rý si sami určili.

Poprad zasiahla smutná správa. V 
minulých dňoch nás náhle opustila 
MUDr. Estera Bohunická, uznávaná 
chirurgička, ktorá túto profesiu vy-
konávala štyridsať rokov, poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva v Poprade 
nepretržite od roku 1998. V minu-
loročných komunálnych voľbách ju 
občania Popradu zvolili vo volebnom 
obvode č. 2 (sídliská Juh a Kvetnica) 
už do jej piateho volebného obdobia. 

Kandidovala za KDH, OĽaNO, SDKÚ-DS a SaS. Bola tiež členkou ko-
misie sociálnej, bytovej a zdravotnej pri MsZ. 

Mnohí Popradčania ju poznali aj ako zanietenú ochrankyňu prírody, 
členku Podtatranského mykologického klubu, turistku, fotografku...

Česť jej pamiatke!

Česť jej pamiatke!
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O najšportovejšiu rodinu

Kamzíci prvenstvo na Tatranskom pohári neobhájili
Od štvrtka do soboty sa na 

popradskom zimnom šta-
dióne konal 68. ročník hoke-
jového turnaja o  Tatranský 
pohár. Domáci HK Poprad 
obhajoval prvenstvo, ale trofej 
si po dvoch rokoch odniesol 
rakúsky Graz 99ers. Druhý 
skončil bieloruský majster Ju-
nosť Minsk a tretia Slavia Pra-
ha. Popradčania nevyhrali ani 
jeden zápas a obsadili posled-
nú štvrtú priečku.

Turnaju predchádzala tlačová 
konferencia za účasti preziden-
ta klubu a  zároveň primátora 
mesta Jozefa Švagerka, šéftré-
nera mládeže Júliusa Šuplera 
a  členov správnej rady Rudol-
fa Skokana, Ľuboša Bartečka 
a  Arneho Krotáka. Okrem in-
formácií o  druhom najstaršom 
turnaji v  Európe hovorili aj 
o aktuálnom dianí v klube. „Ak 
dokážeme počas sezóny zaplniť 
tribúny, bude to dôkaz toho, že 

ideme správnou cestou,“ pove-
dal J. Švagerko. „Najväčšie re-
zervy máme v útoku. Ak chceme 
napĺňať tribúny, musíme hrať 
atraktívny hokej a  dávať góly. 
V  príprave sa káder neustále 
mení, ale atmosféra v  kabíne je 
dobrá,“ dodal kapitán kamzíkov 
Arne Kroták.

Potom sa už naplno roz-

behol slávny hokejový turnaj. 
Popradčania v  prvý deň pod-
ľahli Grazu 0:4, v piatok prehrali 
so Slaviou 3:7 a v sobotu v ner-
vóznom zápase s Minskom 2:4. 
Najlepším obrancom turnaja sa 
stal Popradčan Štefan Fabian. 
HK Poprad obsadil posledné 
miesto a  trofej neobhájili, ale 
takáto kvalitná previerka bola 

užitočná. „Výkony hráčov nám 
ukázali klady, ale aj nedostatky. 
Hrali sme v rôznych zostavách, 
takto sme ani netrénovali. Teraz 
sa začne káder kryštalizovať,“ 
hodnotil tréner HK Poprad Pa-
vel Paukovček. S obranou to až 
do soboty vyzeralo v poriadku, 
horšie bol na tom útok. Proti 
Minsku však už nenastúpil Ľu-
bomír Dinda a  po šarvátkach, 
respektíve nešetrných zákro-
koch nedohral Štefan Fabian 
a  ani Ľubomír Malina. „Ma-
lina má podozrenie na otras 
mozgu, Fabian utŕžil niečo na 
tvári. Dinda má dlhodobejší 
problém s  nohou. Puk do krku 
dostal aj brankár René Svobo-
da, s  ktorým zatiaľ počítame 
na post brankárskej dvojky. Na 
zvyšok prípravy by sa už mal 
vrátiť doliečený Matúš Kostúr,“ 
informoval P. Paukovček, ktorý 
by v  tíme rád privítal kvalitné-
ho centra.  (mav)

• ZÁKLADNÁ škola s materskou školou na Uli-
ci Fraňa kráľa v Poprade - Veľkej otvára v školskom 
roku 2015/2016 pre žiakov piateho ročníka športovú 
triedu so zameraním na tenis. Bližšie informácie na 
tel. č. 0910 890 473.

• HOKEJISTI HK Poprad odohrajú v piatok 28. 
augusta o 17. hod. ďalší zo série prípravných zápasov 
proti MHC Martin. V utorok 1. septembra pocestu-
jú do Žiliny, kde sa od 17. hod. stretnú s miestnym 
klubom MsHK.• BATIZOVCE boli uplynulú nedeľu dejiskom 
už 34. ročníka Spomienkovej súťaže hasičských 
družstiev, patriacej medzi najstaršie na Slovensku. 
Na miestnom futbalovom ihrisku sa predstavilo 37 
družstiev. Medzi mužmi do 35 rokov bola prvá Šu-
ňava, u žien do 35 rokov triumfovalo Spišské Bystré. 
Batizovčania zvíťazili v kategórii mužov nad 35 rokov. 
Medzi dorastencami zvíťazila Spišská Sobota, medzi 
dorastenkami Spišský Štiavnik. Spišské Bystré bolo 
najlepšie v kategórii žien nad 35 rokov.  (ppv)

V utorok 1. septembra sa v rámci Dní sv. Egí-
dia a športového odpoludnia nazvaného Podtat-
ranský polmaratón a Primátorská desiatka bude 
konať športovo-zábavná súťaž o najšportovejšiu 
rodinu mesta Poprad pod heslom Mama, tato, 
športujte s nami!

Podujatie sa začína o 14.30 hod. na pešej zóne Ná-
mestia sv. Egídia. Rodinné tímy zložené z minimál-
ne dvoch generácií budú súperiť na prekážkovej drá-
he, v kufrovej štafete, rebríkovom slalome a v jazde 
zručnosti na bicykli, trojkolke, či odrážadle.

Prihlášky je možné posielať do 31. augusta 
emailom na sport@msupoprad.sk. Tímy sa môžu 
prihlásiť aj priamo na mieste počas registrá-
cie na námestí od 13. hod. Podrobnosti na čísle 
0910 890 298.    (jop)

Krátko zo športu

PP
-9
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Úspešný futbalový víkend pre FK Poprad

Líšky chcú vrátiť titul do Popradu

  Z V R P   S  B

1.  L. Mikuláš 4 3 1 0 9:1 1 0

2.  Poprad 4 3 0 1 9:3  9

3.  Zvolen 4 3 0 1 9:4  9

4.  Košice 4 3 0 1 5:3  9

5.  Prešov 4 2 2 0 7:1  8

6.  Bardejov 4 2 1 1 7:7  7

7.  D. Kubín 4 2 0 2 4:5  6

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

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

10. Lokomotíva 4 0 1 3 4:8  1

11. Teplička n. V. 4 0 1 3 2:9  1

12. Haniska 4 0 1 3 1:8  1

Tabuľka
DOXXbet ligy Východ

Počas víkendu pokračovala 
DOXXbet liga Východ štvrtým 
kolom. Futbalisti FK Poprad 
doma pred kulisou vyše 1 700 
divákov otočili už v  prvom pol-
čase stav proti nováčikovi z OFK 
Teplička nad Váhom z 0:1 na ko-
nečných 3:1. Suverénne si v rámci 
V. ligy Podtatranskej počínali aj 
juniori z popradskej rezervy, keď 
doma rozdrvili Levoču a po troch 
kolách im patrí prvá priečka. 
Úspešní boli aj mladší a starší do-
rastenci, ktorí v druhej lige nedali 
šancu domácej Spišskej Novej 
Vsi. Starší dorastenci sú lídrami 
tabuľky, mladší kolegovia sú tretí.

„V úvode sme hrali balet a  nie 
futbal. Dali sme si gól a ďalších asi 
sedem minút sme sa hľadali. Na-
šťastie sme využili súperove omyly v 
defenzíve a strelili sme celkom pekné 
kreatívne góly,“ hodnotil sobotňaj-
ší zápas proti Tepličke tréner FK 
Poprad Vladimír Lajčák. Poprad-
čania sa usadili po štyroch kolách 
na druhom mieste a najbližšie ces-
tujú k nováčikovi do Hanisky. „Toto 
mužstvo má v kádri asi deväť hráčov 
merajúcich nad 190 centimetrov, ta-
kže budú mať výškovú prevahu, na-

vyše hrajú prvý zápas pred domácim 
publikom. Budeme to musieť uská-
kať,“ prognózuje V. Lajčák.

Výsledky: 4. kolo DOXXbet 
ligy Východ v sobotu 22. augusta 
FK Poprad - OFK Teplička nad 
Váhom 3:1 (3:1), góly Popradu: 
16. Róbert Ujčík, 19. a 24. Marko 
Lukáč. 3. kolo V. ligy Podtat-
ranskej v  nedeľu 23. augusta 
FK Poprad B - FK 05 Levoča 
5:1 (2:0), góly Popradu: 15. a 62. 
Marek Turlík, 18. Jakub Korenko, 
48. Rudolf Bilas, 82. Martin Sluka. 

5. kolo II. ligy SD U19 Východ 
v  piatok 21. augusta FK Spišská 
Nová Ves - FK Poprad 0:4 (0:2), 
góly Popradu: 3. a 55. Ľuboš Ko-
lesár, 26. Andrej Macko, 74. Marek 
Turlík. 5. kolo II. ligy MD U17 
Východ v  piatok 21. augusta FK 
Spišská Nová Ves - FK Poprad 
1:4 (1:1), góly Popradu: 12. a 52. 
Dávid Škyrta, 61. Matej Gurčík 
(vl.), 75. Adam Kromka.

Program: 5. kolo DOXXbet 
ligy Východ v  sobotu 29. augus-
ta o 16.30 hod. FK Haniska - FK 

Poprad, 4. kolo V. ligy Podtat-
ranskej v sobotu 29. augusta o 13. 
hod. FK Veľká Lomnica - FK 
Poprad B, dohrávka 2. kola II. 
ligy SD U19 Východ v stredu 26. 
augusta o  15. hod. FK Humenné 
- FK Poprad a  6. kolo v  nedeľu 
30. augusta o 10. hod. FK Poprad 
- MFK Snina, dohrávka 2. kola 
II. ligy MD U17 v  stredu 26. au-
gusta o  17.15 hod. FK Humenné 
- FK Poprad a 6. kolo v nedeľu 30. 
augusta o 12.15 hod. FK Poprad - 
MFK Snina.  (mav)

Hokejistky ŽHK Poprad odštartovali sériu prípravných zápasov pred 
novou sezónou v utorok 18. augusta, kedy privítali ruské profesionálky 
z tímu Birjusa Krasnojarsk. Prehrali 0:5. Následne sa cez víkend predsta-
vili na kvalitne obsadenom turnaji Euro Woman Hockey Challenge 2015 
v Brezne, kde si s ruským tímom dali odvetu. Ďalšími súperkami Poprad-
ských líšok boli hráčky EHV Sabers Viedeň a HC Slavia Praha.

„Bol to silný medzinárodný turnaj za účasti profesionálnych družstiev, no 
my sme už nastúpili v silnejšom zložení ako doma v prvom prípravnom zá-
pase. V tíme sa veľa nezmenilo, len nám natrvalo odišlo šesť dievčat do výbe-
ru v Bratislave. Uvidíme, či sa nám podarí vybaviť pre ne striedavý štart ak 
ich budeme potrebovať. Hľadáme ešte obrankyňu, ktorú nutne potrebujeme,“ 
povedal tréner ŽHK Poprad Milan Skokan. V reorganizovanej súťaži sa 
opäť predstaví tím z Martina, ktorý sa vrátil z pôsobenia v českej lige a druž-
stvá doplní poľská Krynica. „Prvé dve družstvá zo Slovenska budú navyše 
hrať na záver proti dvom najlepším českým tímom o neoficiálneho majstra 
Československa. Radi by sme pri tom boli,“ dodal M. Skokan. „Máme dobrý 
tím. Určite chceme potvrdiť výkony z minulej sezóny a dotiahnuť to do úspeš-
ného konca až k majstrovskému titulu,“ doplnila kapitánka ŽHK Poprad 
Janka Čulíková. Na turnaji v Brezne Popradčanky v piatok prehrali s Kras-
nojarskom 1:2, v sobotu podľahli Viedni 4:6 a v nedeľu Slavii 3:5. Obsadili 
posledné štvrté miesto, turnaj vyhrali Rakúšanky.   (mav)

V sobotu 29. augusta sa od 10. hodiny v Aréne Poprad uskutoč-
ní III. ročník futsalového turnaja O pohár mesta Poprad.

V skupine A sa okrem domáceho FC K_CORP Poprad predstavia 
Gurmáni Bratislava, Doxx Žilina a český Baník Ostrava. V skupi-
ne B sa stretnú Makroteam Žilina, Minimax Bratislava, Dragons 
Podolie a  Grizzly Slovakia Košice. Do semifinále postúpia tímy 
na prvých dvoch priečkach, zápas o  tretie miesto je naplánovaný 
na 18.20 hod., finále odohrajú od 19. hod.   (ppv)

O pohár mesta Poprad

Bežali od Tatier k Dunaju
Dvanásťčlenný tím zlo-

žený z  učiteľov, žiakov 
a  priateľov Rodičovskej 
rady pri Gymnáziu na Ku-
kučínovej ulici v  Poprade 
sa  po vlaňajšej premiére 
už druhýkrát zapojil 
do extrémne náročné-
ho nonstop štafetového 
behu Od Tatier k Dunaju. 
Preteky, ktoré sa uskutočnili v 
tretí augustový víkend, so štar-
tom v lyžiarskom stredisku Jasná 
a  cieľom v Bratislave patria me-
dzi najťažšie bežecké podujatia. 
Tento rok trať merala 346,1 km, 
bola rozdelená na 36 etáp, súčet 
všetkých stúpaní predstavoval 
prevýšenie takmer tri a  pol ki-
lometra, súčet všetkých klesaní 
zase niečo vyše 4000 m. Bežalo 
sa bez prestávky, každý z členov 
družstva absolvoval tri približne 
desaťkilometrové úseky. Neza-

stavila ich ani horúčava, ani noč-
ná búrka.

Gymnazisti z  Kukučínky to 
tentoraz zvládli za 31 hodín, 
59 minút a 37 sekúnd a boli 
o  takmer 10 minút rýchlejší ako 
vlani. „Bolo to nesmierne nároč-
né, ale nádherné. Každý z  nás 
zvíťazil predovšetkým nad sebou 
samým. Neopísateľný je pocit spo-
lupatričnosti všetkých členov tímu. 
Na budúci rok to skúsime opäť!“ 
zhodli sa všetci členovia učiteľsko-
-žiackeho tímu.     Zdeno Suchý
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SOBOTA 05.9.2015 OD 10.00 HOD.

GASTRONOMICKÉ SÚŤAŽE / OCHUTNÁVKY A DEGUSTÁCIE
BARISTICKÁ A BARMANSKÁ SHOW
LIVE COOKING SHOW VOJTO ARTZ

PEČENIE S ADRIANOU POLÁKOVOU

KONCERTY A VYSTÚPENIA OD 18:00

DENIS LACHO • ELAN REVIVAL

KONTRAFAKT
AFTER PARTY HUMNO OD 22:00 HOD.

DJ EKG

NEDEĽA 06.9.2015 OD 10.00 HOD.

PREDNÁŠKY O ZDRAVEJ STRAVE A VÝŽIVE
ŠKOLA VARENIA, OCHUTNÁVKY / FRUIT CARVING SHOW

NOVÉ TRENDY V GASTRONÓMII
SÚŤAŽE VO VARENÍ

KONCERTY A VYSTÚPENIA
DOROTKA Z FIDORKOVA

MARTIN JAKUBEC

FOOD FEST TATRY
JEDINEČNÁ GASTRONOMICKÁ AKCIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH

event managementevent management

 

KONCERTY
ANIMAČNÉ PROGRAMY A CELODENNÁ ZÁBAVA PRE RODINY
ŠKOLA VARENIA A GASTRONOMICKÉ TRENDY
ZÁBAVNÉ A ADRENALÍNOVÉ ATRAKCIE
VARENIE ZNÁMYCH ŠEFKUCHÁROV

HUMNO RESTAURANT & MUSIC PUB
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POPraD

Mesto  Poprad   upozorňuje    
občanov   na   blížiaci  sa  termín  
úhrady  druhej splátky miest-
neho poplatku za komunálne 
odpady a  drobné stavebné 
odpady, ktorý je stanovený 
na 31. augusta 2015. Dodrža-
ním termínu splatnosti nebude 
správca dane povinný vyrubiť 
úrok z omeškania za oneskore-
nú úhradu.  (ppl)

Mesto Poprad ako doprav-
ný správny orgán v súlade so 
zákonom č. 56/2012 o cestnej 
doprave schválilo od 1. sep-
tembra 2015 zmeny cestov-
ných poriadkov Mestskej hro-
madnej dopravy v Poprade. 

Zmeny cestovných poriadkov 
boli schválené v tomto rozsahu:

* Linka č. 1 (Poprad, autobu-
sová stanica - Západ – Levočská 
ul. - nemocnica, Nové mesto, Juh 
III - Západ - AS, letisko) - spoj č. 
5 - posun spoja o 5 min. skôr z 
východzej zastávky „Poprad,AS“ 
z dôvodu prestupu cestujúcich 
na linku č. 7, spoj č. 6.

* Linka č. 3 (Nové mesto, Juh 
III - AS - Západ - Veľká - Sp. So-
bota a späť) - spoj č. 14 - úprava 
jazdnej doby spoja z dôvodu 
prestupu cestujúcich na linku č. 
1 spoj č. 23.

* Linka č. 5 (Stráže, námestie - 
Kukučínova - Dom Kultúry, AS a 
Späť) - spoj č. 10 - doplnenie za-
stávok v súlade so spojmi č. 4, 16 
a 18 na linke č. 5 z dôvodu požia-
daviek občanov súvisiacich s vy-
užívaním autobusovej zastávky 
„Nové mesto, Kaufland“.

* Linka č. 7 (Nové mesto, Juh 
III - nemocnica - Pavilón služieb 
- Dom kultúry - Sp. Sobota - Veľ-
ká - AS) - spoj č. 16 - predĺženie 
jazdnej doby spoja z dôvodu dl-
hodobého meškania spoja. (ppp)

termín sa blíži

Zmena
cestovných 
poriadkov

Najkrajšie farby jesene, 
môžete mať doma na stene,

v týždni od 31.8.2015 do 5.9.2015
ku každému nákupu nad 10 € DARČEK

Pulzar, s.r.o. - 20 rokov na trhu farieb
Veľkoobchod - Teplická č. 4, Poprad, tel. 776 71 27 • Predajňa Limba - Podtatran-
ská ul., Poprad, tel. 772 98 78 • Predajňa Svit - nákupné centrum A1“, tel. 757 329
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F A L K E
                                                              www.falke.com 
Ponúkame vám pracovnú príležitosť v medzinárodnej 
spoločnosti Svittex, s.r.o. popredného výrobcu textilného 
tovaru svetových značiek na nasledovných pozíciách:
•	 Majster/ka	

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

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

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

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

•	 Kontrolór/ka	kvality	
Kontrola kvality výrobkov, zmenová prevádzka.

•	 Mechanik	pletacích	strojov	
Údržba a oprava výrobných strojov a zariadení,  
zmenová prevádzka.

•	 Elektrikár	
Údržba a oprava výrobných strojov a zariadení,  
zmenová prevádzka.

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

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

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

na telefónnom čísle: 052/426	39	13.

F A L K E
                                                              www.falke.com 
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