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Prvý deň nového školského roka 
bol výnimočný pre mnohých mla-
dých športovcov. V  Poprade bola 
v  pondelok slávnostne otvorená 
Stredná športová škola na Kuku-
čínovej ulici. Do prvého ročníka 
nastúpilo v jednej triede tridsať no-
vých žiakov.

Osem rokov budovalo Gymnázium 
na Kukučínovej ulici v  Poprade nie-
čo atraktívne pre športovcov, ktorí sa 
chcú kvalitne vzdelávať. Vedenie však 
muselo zareagovať na zmenu zákona 
a  výsledkom je zrod novej strednej 
športovej školy (SŠŠ), ktorú dočasne 
zastrešilo práve popradské gymná-
zium. „Zatvára sa jedna kapitola, ktorá 
trvala osem rokov. Vždy sa to stupňo-
valo a  finále bolo veľmi náročné. Po-

stupne od športových tried sme prešli 
k  športovému gymnáziu, čo bol veľmi 
dobrý formát. Keď sme sa ho naučili 
robiť a pripravili sme prvých maturan-
tov, tak prišla zmena zákona a my sme 
museli reagovať. Nechceli sme prísť o to, 
aby športovci mohli podstúpiť kvalitnú 
dvojcestnú kariéru. Museli sme založiť 
novú školu. Pomohol nám Prešovský 
samosprávny kraj, ktorý sa stotožnil 
s naším názorom a podržal nás. Museli 
sme zabrať, aby sme vo veľmi krátkom 
čase všetko pripravili. Výsledok je ten, 
že v  jednej budove momentálne sídlia 
dve školy – tradičné Gymnázium Kuku-
čínova a Stredná športová škola Kuku-
čínova Poprad. Tá ma zatiaľ iba jeden 
odbor a to je gymnázium.“
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Primátor rozdával darčeky prvákom

Stredná športová škola v Poprade 
je otvorená

Prvý deň nového školského roka 
bol výnimočný. Po prvýkrát sa 
mesto Poprad rozhodlo obdaro-
vať všetkých prvákov popradských 
škôl balíčkami so školskými po-
môckami. Primátor Anton Danko 
prišiel balíčky osobne odovzdať 
deťom v ZŠ s MŠ na Jarnej ulici.

„Je to novinka, ktorou sme chceli 
pomôcť mladým rodinám v Poprade. 
Tohto roku nastúpilo do škôl v  na-
šom meste viac ako 630 prváčikov 
a z toho je až 551 v školách s našou 
pôsobnosťou. Tým, ktorí majú trvalý 
pobyt v  našom meste sme odovzdali 
vecné dary. Išlo o balíček so školskými 
pomôckami v hodnote 30 eur. Mesto 
to vyšlo celkovo na približne 15 tisíc 
eur. Verím, že mladým rodinám to 
pomôže odbremeniť sa v  dobe, kedy 
je všetko drahšie,“ uviedol primátor 
mesta Poprad Anton Danko.

Nový školský rok začal v Poprade 
s viacerými novinkami. „Hlavnou je 
darček pre prvákov z iniciatívy pána 
primátora Antona Danka. Naskla-

dali sme za pomoci učiteliek balíčky 
tak, aby obsahovali všetko, čo prvá-
čik potrebuje. Celkový počet prvákov 
v Poprade je 634, z toho je 551 v ško-
lách s pôsobnosťou mesta Poprad. 83 
detí nastúpilo do iných typov škôl. 
473 detí je s trvalým pobytom v meste 
Poprad a ďalší rodičia z okolitých obcí 
za tento balíček doplatili, ak ho chceli 
mať. Ostatným 107 deťom, ktoré sú 
z  obcí, mesto prispelo vrecúškom na 
telesnú či výtvarnú výchovu. Každý 
teda nejaký darček dostal. Novinkou 
je tiež dlho avizované stravovanie 
s príspevkom od štátu. Celé leto sme 
preto tomu prispôsobovali školské 
jedálne, aby sme boli pripravení na 
zvýšený počet stravníkov. Počítame 
s tým, že navyše ich bude reálne dva-
násť percent,“ povedala vedúca od-
boru školstva mládeže a športu MsÚ 
v Poprade Edita Pilárová.

S  vďakou privítalo vzácnu náv-
števu v prvý školský deň aj vedenie 
ZŠ s  MŠ na Jarnej ulici v  Poprade. 
„V  tomto školskom roku nastúpilo 

v  našej škole do prvých ročníkov 94 
žiakov, z  toho desať prvákov prišlo 
z prípravného ročníka, ktorý sa nám 
veľmi osvedčil a  zavádzame ho už 
po tretíkrát. V prvý školský deň sme 
oficiálne poďakovali mestu Poprad 
a  primátorovi Antonovi Dankovi 

za pekné darčeky pre prvákov. Sme 
vďační aj za dotáciu 110 tisíc eur na 
obnovu sociálnych zariadení a  tiež 
dotáciu 25 tisíc eur na zakúpenie 
konvektomatu za účelom rozšírenia 
výdaja stravy,“ uzavrel riaditeľ školy 
Ján Brndiar.                 (mav) 

FOTO – Marek Vaščura

Podtatranský polmaratón a Primátorská desiatka v Poprade už tradične 
uzavreli obľúbenú bežeckú sériu Tatry v  pohybe Prestige Tour. 5. ročník, 
ktorý opäť spojil Poprad, Svit a Spišskú Teplicu, prilákal v nedeľu stovky bež-
cov a nordic walkerov z ôsmich krajín. Rozhodovalo sa o bežeckom kráľovi 
a kráľovnej Tatier a tento rok padali aj rekordy. (Pokračovanie na str. 13)

FOTO – Marek Vaščura
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„Snahou je rozšíriť ško-
lu o  ďalšie odbory, aby tých 
športovcov mohlo v  Poprade 
študovať viac a nemuseli by to 
byť také výrazné študijné typy, 
na aké kladieme dôraz my. 
Ďalšie odbory, ako napríklad 
športový manažment, by už 
umožnili študovať aj priemer-
ným žiakom, ak sa budú zod-
povedne pripravovať,“ uviedol 
riaditeľ Gymnázia Kukučíno-
va Poprad Vladimír Lajčák, 
ktorý je poverený riadením 
Strednej športovej školy Ku-
kučínova Poprad. Verí, že 

jeho tím pedagógov a  tréne-
rov zvládne aj túto náročnú 
výzvu. „Veľkou motiváciou 
sú mladí tréneri, ktorí vidia 
v  tejto škole svoju budúcnosť. 
Verím, že sa pre to nadchnú 
aj samotní žiaci, pretože nie 
je jednoduché mať dvojfázové 
tréningy a k  tomu absolvovať 
gymnaziálne štúdium. Naším 
cieľom by mohlo byť za pomo-
ci mesta aj vytvorenie integ-
rovaného vzdelávacieho stre-
diska, kde by sa mohla nová 
škola presťahovať a  tam by 
sa vytvorili všetky podmienky 
na to, aby bola samostatnou 

jednotkou. Chceme pre obča-
nov mesta vytvoriť centrum, 
v  ktorom sa môžu vzdelávať 
od malička až do staroby,“ 
dodal V. Lajčák s tým, že ak-
tuálne má SŠŠ 30 žiakov v pr-
vom ročníku a  v  športovom 

gymnáziu je 88 žiakov. Na 
slávnostnom otvorení novo-
vznikajúcej školy nechýbali 
zástupcovia kraja, miestnej 
samosprávy či jednotlivých 
športových klubov pôsobia-
cich v Poprade a okolí. Všetci 

za touto myšlienkou stoja. 
„V  rámci samosprávneho 
kraja budeme mať dve stred-
né športové školy. Okrem tejto 
bude druhá súkromná v  Pre-
šove. Najväčšie úsilie na vznik 
školy v  Poprade vynaložil 
riaditeľ tunajšieho gymnázia 
a PSK pomohlo v legislatívnej 
či  materiálno-technickej ob-
lasti. Naplánovali sme počty 
žiakov, ktorí budú študovať 
v  rámci gymnázia, ale chce-
me školu rozširovať o  ďalšie 
študijné odbory. Plánujeme 
túto školu kapacitne zvyšovať 
a  je možné, že jej lokalita sa 
zmení,“ skonštatoval vedúci 
odboru školstva PSK Ján Fur-
man.                      (mav)

Súčasťou programu sviatku patró-
na nášho mesta v prvý septembrový 
deň bola slávnostná svätá omša na 
Námestí sv. Egídia. Podujatie pripra-
vila Rímskokatolícka cirkev v Popra-
de v spolupráci s mestom.

Kazateľ farár František Knapík z 
Matejoviec v  homílii hovoril o  ne-
ustále prebiehajúcom boji o  po-
predné miesta v  našej spoločnosti. 
Neplatí to len v športe, kde je to pri-
rodzené, ale hlavne v práci a často aj 
v rodine. „Lepšie by bolo, vykonávať 

svoje povinnosti najlepšie 
ako vieme a  nevystrkovať 
sa za každú cenu. Je dobré 
byť spokojný aj s  druhým 
miestom. Prípadne ešte 
ďalej. Hovorí o tom aj teo-
lógia posledného miesta. Je 
to oveľa krajší, uvoľnenejší 
život. Spokojnosť s  tým, 
čo máme je najdôležitejší 
druh spokojnosti v  našom 
živote. Posledné miesto nie 
je ponižujúce. Múdry člo-
vek v akomkoľvek postave-
ní si aj tak vie vážiť seba, iných, život 
a vyžaruje spokojnosť a šťastie.“

Dekan popradskej farnosti Ondrej 
Borsík priblížil život svätca, ktorého 
meno nesie kostol i námestie Popra-
du. „Egídius žil utiahnutým spôso-
bom života ako pustovník a  predsa 
mal dosah k masám ľudí. Ukazuje sa, 

že aj veriaci človek, ktorý žije nená-
padným životom má dosah k  ľuďom 
cez vieru a  lásku. Egídius nás učí 
nájsť si chvíľu ticha pre seba, zvlášť 
v tomto uponáhľanom svete.“ Aj pre 
dnešných ľudí môže byť náš patrón 
príkladom duchovného bohatstva, 
ktoré nepramení v bohatstve materi-
álnom.                        (kpa)

 

STRUČNE
 PRE VEĽKÝ záujem bude letný 

Vodný bar otvorený na Námestí sv. 
Egídia v Poprade až do 6. septembra 
2019 v čase od 10. do 16. hod. Naďa-
lej si v  ňom obyvatelia, ako aj náv-
števníci mesta budú môcť vychutnať 
zdarma najlepšiu čerstvú vodu na 
Slovensku, a to čistú alebo ochutenú 
s plátkom citróna či mäty.

 TRETÍ ročník Matejovských 
Scholtzových dní sa uskutoční 13. 
- 15. septembra. V  piatok 13. sep-
tembra o  17.30 hod. sa v  rámci 
programu uskutoční pocta rodine 
Scholtzovcov na matejovskom cinto-
ríne, 14. septembra od 14. hod. bude 
v  areáli ZŠ v  Matejovciach pestrý 
kultúrny program a  15. septembra 
o 8.30 v matejovskom evanjelickom 
kostole spomienková bohoslužba.

 BLŠÍ trh a  zberateľská burza 
starožitností sa uskutoční v  sobo-
tu 7. septembra od 8. do 14. hod. 
na parkovisku pri Bille v  Poprade. 
Vstup je voľný.

 TERAKOTOVÚ armádu, kto-
rej výstava trvala v Tatranskej galérii 
v  Poprade od konca mája a  skon-
čila sa 22. augusta 2019, si pozrelo 
vyše 24 tisíc návštevníkov. Je jednou 
z najúspešnejších výstav TG v jej his-
tórii.

 V PIATOK 6. septembra o 18. 
hod. sa v  Dome kultúry v  Poprade 
bude konať prednáška Vlada Šolca 
na tému Depresia, kreatívna kríza 
a hľadanie nového zmyslu.

 NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia. Práce súvisia 
s  opravou a  pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.                    (ppm)

Poprad dostane dotáciu na vybudovanie
tréningovej hokejovej haly

Čím si väčší, tým buď pokornejší

Vláda SR koncom augusta schvá-
lila pre mesto Poprad finančnú do-
táciu dva milióny eur na vybudova-
nie tréningovej hokejovej haly.

Podľa návrhu Ministerstva finan-
cií SR by hala mala byť vybudovaná 
ako prístavba k popradskému zim-
nému štadiónu.

Nová hala bude postavená na 
mieste terajšieho parkoviska a  fi-
nančná dotácia je určená na rozvoj 
a  podporu mládežníckeho hokeja 
v  regióne. Primátor mesta Poprad 
Anton Danko neskrýval nadšenie: 
„Som skutočne veľmi rád, že vláda 
SR schválila na žiadosť mesta dotáciu 
vo výške 2 milióny eur na vybudo-
vanie krytej tréningovej haly. O tom, 
kedy a  ako sa začne s  výstavbou, sa 
bude rozhodovať v najbližších dňoch.” 
Tréningová hokejová hala by mala 
byť postavená do konca roku 2021. 

Poprad sa tradične 
označuje ako bašta 
hokeja, ktorý patrí 
k najobľúbenejším 
športom, a  hoke-
joví priaznivci sa 
tejto správe pote-
šili.

Zámer vybudo-
vať v  Poprade ho-
kejovú tréningovú 
halu aj s  hokejo-
vou stredoškol-
skou akadémiou prezentoval ešte vo 
februári minulého roku Slovenský 
zväz ľadového hokeja, ale nakoniec 
ju bude stavať mesto. „Tým, že fi-
nančné prostriedky dostane priamo 
mesto, je jednou z hlavných podmie-
nok, že musí byť investorom a stavite-
ľom. V  týchto dňoch mám stretnutia 
s predstaviteľmi SZĽH, aby na mesto 

previedli práva územného rozhod-
nutia. Som odhodlaný a  verím, že 
sa nám podarí vybudovať halu do 
stanoveného termínu a  Poprad bude 
mať dve tréningové plochy. Sme jed-
no z mála miest, kde sa hrá špičkový 
hokej, kde vyrástli najväčšie hokejové 
osobnosti a  nemáme druhú ľadovú 
plochu,“ vysvetlil primátor.      (ppm)

FOTO – Marta Marová

FOTO – Katarína Plavčanová

Stredná športová škola...

FOTO – Marek Vaščura

(Dokončenie zo str. 1)
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Vo štvrtok 5. septembra 2019 o 8. hod. sa v zasadačke MsÚ v Popra-
de uskutoční 5. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad, ktoré zvoláva primátor mesta Anton Danko.

Po procedurálnych záležitostiach 
a kontrole plnenia uznesení poslan-
ci prerokujú návrh Všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta Poprad 
o  poskytovaní dotácií z  rozpočtu 
mesta, rozbor hospodárenia a  mo-
nitorovanie programového rozpočtu 
mesta za prvý polrok 2019 a  návrh 
na zmenu rozpočtu na rok 2019, 
ako aj návrh zmeny a  doplnku č. 
81/2019 Územného plánu mesta 
Poprad. Do programu je zaradený aj 
návrh na schválenie VZN o poskyto-
vaní príspevku pri narodení prvého 
dieťaťa a  tiež návrh na schválenie 
VZN o  úhradách, spôsobe určenia 
a  platenia úhrad za poskytovanie 
sociálnych služieb v  zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Poprad. MsZ 
prerokuje i  návrhy na prenájmy 

bytov, nebytových priestorov, pre-
daj, zámenu, prenájom pozemkov 
a  takisto majetkovoprávne vypo-
riadanie pozemkov pod miestnymi 
komunikáciami Nová a  Drevárska, 
ako aj návrh na odovzdanie majet-
ku – verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie vo vlastníctve mesta Po-
prad do správy a prevádzky Podtat-
ranskej vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti Poprad a  ďalšie. Jed-
ným z  bodov zasadania MsZ bude 
informatívna správa o  ponuke na 
odkúpenie nehnuteľného majetku 
bývalej Špecializovanej nemocnice 
respiračných chorôb Poprad – Kvet-
nica, návrh na vyradenie dlhodobé-
ho hmotného a nehmotného majet-
ku, návrhy na prenájmy nebytových 
priestorov v  základných školách 

a  návrh na zmenu vecnej náplne 
v programe šport.

Poslanci majú v programe i hodno-
tenie Koncepcie rozvoja cestovného 
ruchu v  meste Poprad a  Monitoro-
vanie a hodnotenie programu rozvo-
ja mesta Poprad na roky 2016-2022 
s výhľadom do roku 2040. Priprave-
né sú aj informatívne správy o hos-
podárení obchodných spoločností 
Brantner Poprad, Letisko Poprad  – 
Tatry, Mestské lesy Poprad, Poh-
rebno-cintorínske služby Poprad, 
Popradská energetická spoločnosť 
a spoločností Veolia Energia Poprad 
a  Podtatranská vodárenská spoloč-
nosť za rok 2018. Po správe o  vý-
sledkoch kontrol a činnosti Mestskej 
polície Poprad za druhý štvrťrok 
2019 budú interpelácie poslancov. 
Podrobný program a  materiály sú 
uverejnené na www.poprad.sk.

Zasadanie Mestského zastupiteľ-
stva mesta Poprad je verejné. (pmm)

Krátke správy
 KONCOM augusta podpísala 

primátorka Svitu Dáša Vojsovi-
čová zmluvu, na základe ktorej sa 
môže začať rekonštrukcia a stavba 
spoločného chodníka pre cyklistov 
a  chodcov pozdĺž cesty I/18. Prá-
ce začne zhotoviteľ Cestné stavby 
Liptovský Mikuláš už v septembri 
tohto roka. Po realizácii tejto re-
konštrukcie a po úprave cesty I/18 
v  rámci stavby Modernizácia že-
lezničnej trate – časť podjazd Svit 
sa vytvorí ucelený úsek spoločné-
ho chodníka pre cyklistov a peších 
v celkovej dĺžke 1920 metrov.

 PREŠOVSKÝ samosprávny 
kraj má vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti 73 stredných škôl 
a 4 školské zariadenia. Do lavíc SŠ 
zasadlo takmer 24 tisíc študentov.

 Z  POPRADSKÉHO okresu 
dostane z  prvého kola grantovej 
schémy Výzva pre región finanč-
nú dotáciu obec Lučivná vo výške 
takmer 149 tisíc eur na výstavbu 
cyklistickej komunikácie  – úseku 
Lopušná – Lučivná. Prešovský sa-
mosprávny kraj celkovo podporí 
sumou takmer dva milióny eur 
27 projektov. Najväčší záujem bol 
o program podpory výstavby a re-
konštrukcie športovísk v PSK.

 VII. ROČNÍK medzinárodné-
ho umeleckého sympózia Art.4G.
park 2019 sa koná od konca augus-
ta do 7. septembra v Gánovciach. 
Zúčastňuje sa na ňom päť umelcov 
zo Slovenska, Čiech, Poľska a Srb-
ska, ktorí budú pracovať s travertí-
nom, betónom, keramikou a texti-
lom. Organizátori pripravili aj tri 
tvorivé dielne pre deti, divadelné 
predstavenie a koncert.

 TATRANSKÁ galéria na 
Hviezdoslavovej ulici v  Poprade 
zmenila od začiatku septembra 
otváracie hodiny. V  pondelok 
a piatok bude mať otvorené od 9. 
do 17. hod, v  sobotu zatvorené 
a v nedeľu od 13. do 18. hod.

 UMELECKÁ agentúra Bell 
Canto z Popradu uvedie v utorok 
10. septembra o 19. hod. v Dome 
kultúry Poprad divadelnú a  hu-
dobnú komédia s  názvom Top 
Secret v  podaní autorského di-
vadla La Komika z Bratislave. Ko-
média je plná skvelých hereckých 
i  speváckych výkonov, farebných 
kostýmov a humoru v podaní Mir-
ky Partlovej, Karin Haydu, Tomáša 
Palondera, Lukáša Dózu a Štefana 
Martinoviča.

 BESEDA so spisovateľkou 
a herečkou Zuzanou Cigánovou sa 
uskutočnila včera večer v kine Tat-
ran v Poprade. 

Povstanie bolo významnou udalosťou v dejinách Slovenska

Poslanci o príspevku pri narodení prvého dieťaťa
aj o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

Pri pamätníku padlých v  Par-
ku hrdinov a  pamätníku 1. čsl. 
armádneho zboru v  Poprade sa 
minulú stredu uskutočnila pietna 
slávnosť pri príležitosti 75. výročia 
Slovenského národného povsta-
nia. Predstavitelia mesta, okresu, 
vojenských útvarov, Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
(SZPB) a  verejnosť položili vence 
na počesť všetkých, ktorí zahynuli 
v  partizánskych bojoch a  na fron-
toch 2. svetovej vojny.

Primátor Popradu Anton Danko 
v  príhovore zdôraznil: „Povstanie 
napísalo jednu z  najvýznamnejších 
kapitol slovenskej histórie. Slovenský 
národ sa zjednotil proti fašistickému 
režimu. Občania Slovenska aj mes-
ta Poprad sa dokázali vzoprieť zlu, 
totalite, bojovať za svoje ideály, slo-
bodu a  budúcnosť ďalších generácií. 
Slovenským národným povstaním 
sme sa zaradili medzi protifašistické 
mocnosti a tento počin ovplyvnil ďalší 
vývoj našej krajiny.“

Predseda Oblastného výboru SZPB 
v  Poprade Michal Kopko zaspomí-
nal na udalosti spred 75 rokov, ktoré 
označil ako nesmierne odvážny sku-
tok. Vyzdvihol, že pôsobenie parti-
zánskych jednotiek z Vysokých a Níz-

kych Tatier zabránilo 
hitlerovcom uchytiť sa 
v tomto priestore a boje 
o  oslobodenie podtat-
ranských obcí patria 
medzi najvýznamnej-
šie akcie partizánskej 
vojny na Slovensku, 
pretože boli koordino-
vané s 1. čsl. armádnym 
zborom a  vojskami 
Sovietskej armády. Za 

napĺňanie odkazu SNP a  protifašis-
tického hnutia odovzdal Pamätný 
list Ústrednej rady SZPB Mestskému 
úradu a Okresnému úradu v Poprade 
a  tiež trom vojenským útvarom pô-
sobiacim na území mesta. Tajomník 
ObV SZPB Ján Pavlovčin podčiarkol: 
„Mladá generácia by mala vedieť, že 
sa naši starí otcovia, otcovia, mamy… 
postavili proti svojvôli fašistického Ne-
mecka a obete počas SNP a celej 2. sve-
tovej vojny neboli márne. Zaslúžia si 
úctu a spomienku.“

K  dôstojnému priebehu slávnosti 
prispeli svojím vystúpením Podtat-
ranskí Alexandrovci a členovia Klubu 
vojenskej histórie z Popradu.

(mar) (ppm)

FOTO – Marta Marová
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Na Sobotskom námestí, dome č. 
1 je od minulého piatka umiestne-
ná pamätná tabuľa. Hlása, že 31. 
augusta 1944 počas bojov medzi 
slovenskou a  nemeckou armádou 
zachránili sobotskí hasiči Spiš-
skú Sobotu pred vyhorením. Boli 
to Michal Brndiar, Viliam Glatz, 
Eduard Horanský, Ján Husár, Ján 
Konter, Jozef Kubov, Miroslav Kva-
šaj, Ondrej Pitek, Štefan Šimčák, 
Ján Vall a Ján Vikarský.

Hoci uplynulo už 75 rokov od 
SNP a súvisiacich bojov druhej sve-
tovej vojny, Sobotčania pamätajú 
a  rozhodli sa zachovať spomienku 
na odvážny čin svojich predchodcov 
vytesaný do pamätnej tabule. Zvlášť, 
keď si tohto roku pripomínajú nie-
len významné výročie SNP, ale aj 140 
rokov založenia miestnej organizá-
cie dobrovoľného hasičského zboru. 
Vtedy pred 75 rokmi jedenásť nebo-
jácnych hasičov a občanov Sp. Sobo-
ty neváhalo a riskovalo vo vojnovej 
situácii nasadiť svoje životy a  za-
chrániť túto mestskú časť pred vy-

horením. Viliam Kocún v príhovore 
osvetlil, ako to v tých pohnutých ča-
soch bolo a  historické fakty doložil 
aj archívnymi fotografiami priamo 
z  vtedajšieho požiaru, ktoré pre-
požičal popradský bádateľ Marcel 
Maniak: „V samotnej Spišskej Sobote 
bola 29. augusta 1944 dosť zmiešaná 
situácia, lebo tu žila jedna tretina Slo-
vákov a dve tretiny Nemcov. Napätie 
medzi nimi bolo značné. V tunajších 
kasárňach bola situácia takisto ne-
jasná, skonsolidovala sa až potom, 
keď do nich dorazili dve partizánske 
skupiny. Spišskosobotská nemecká 

domobrana, aj domobrana 
z Vrbova a Kežmarku sa ka-
sárne snažili odstaviť, vtedy 
aj padol prvý Sobotčan. Na 
druhý deň sa vydala kolóna 
partizánov a vojakov smerom 
na Kežmarok. Po Huncovce 
to bolo v poriadku, ale tam na 
nich začala strieľať miestna 
nemecká domobrana. Oča-
kávali, že sa spoja s  kežmar-
skou vojenskou posádkou, ale 
tá bola do poslednej chvíle 
nerozhodná. Bojovalo sa od 

Kežmarku až po Poprad. Všetko sa 
pri ústupe 31. augusta valilo cez Spiš-
skú Sobotu. Z  kasární začali vojaci 
slovenskej armády, keď zbadali ustu-
pujúcich Nemcov, páliť smerom na 
Spišskú Sobotu, ktorá začala horieť. 
Napriek nebezpečnej bojovej situácii 
sa našli odvážni občania, ktorí na-
brali toľko sily, že vybehli hasiť. Bolo 
dobré, že oproti horiacim domom bol 
hydrant, lebo múdri sobotskí starosto-
via dali vybudovať vodovod už v roku 
1925, a voda bola poruke.“ Predseda 
DHZ Sp. Sobota Ján Žabka pripojil 
ďalšie údaje: „Dostali sa nám do rúk 
podklady, že tu boli počas SNP boje, 
vznikol požiar a  dobrovoľní hasiči 
zachraňovali Spišskú Sobotu. Zhoreli 
tri domy a zhorelo by oveľa viac, keby 
nezasiahli a oheň by sa ďalej rozšíril. 
Preto sme sa rozhodli zachovať pa-
miatku na tieto udalosti.“

V Sp. Sobote zaspomínali na všet-
kých padlých v  oslobodzovacích 
bojoch. Niektorí sú pochovaní na 
miestnom cintoríne, kde im v piatok 
zapálili sviečky členovia MO SČK 
a MO Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku.       (mar)

Ako prvé infocentrum na Slovensku zaviedli chatbot

Zachránili Spišskú Sobotu pred vyhorenímO prehliadku kostola 
a výstup na vežu
je veľký záujem

Mestská informačná kancelária (MIK) Poprad prišla v minulých dňoch s niekoľkými novinkami. Ako prvé 
infocentrum na Slovensku zaviedla na svojej webstránke tzv. chatbot, vytvorila novú bezplatnú skladanú 
mapu turistických atrakcií mesta, aktualizovala bedeker – sprievodcu mestom a ďalšie.

„Chatovacieho robota tzv. chatbota 
sme nazvali Ičko a dostal aj vizuálnu 
podobu ako maskot. Ide o  zvýšenie 
komfortu pre internetových použí-
vateľov, aby sa lepšie zorientovali na 
našej webstránke. Ičko ich kladením 
otázok naviguje tak, aby našli hľada-
né informácie, ktoré im budú najviac 
nápomocné. Zároveň takto môžeme 
získať informácie, čo ľudia najviac 

chcú, na čo sa 
najviac pýtajú 
a  podľa potre-
by im odpove-
dať na otázku 
položenú pro-
stredníctvom 
chatbota for-
mou e-mailu,“ 

informovala riaditeľka MIK Lucia 
Pitoňáková (na foto). Na webovej 
stránke www.VisitPoprad.sk pridali 
tiež fotografie tímu MIK s menami, 
aby návštevníci získali bezprostred-
nejší kontakt a osobnejší pocit z po-
skytovaných informačných služieb. 
Medzi online novinky pribudla aj 
virtuálna prehliadka kancelárie, 
MIK zintenzívnila i svoju marketin-
govú činnosť a vytvára rôzne video-
pozvánky a  sponzorované príspev-
ky, vydáva svoj newsletter, prehľad 
podujatí v  týždenných blokoch na 
facebooku a  ďalšie. Ukazuje sa už 
prvé ovocie, keď na základe štatis-
tík získaných z  googlu, navštívilo 
stránky rôznym spôsobom súvisiace 
s  MIK približne 21 tisíc používate-

ľov. Vo vstupných priestoroch MIK 
navyše pribudla stieracia mapa, 
na ktorej môžu turisti znázorniť, 
z akých končín sveta prišli.

K aktuálnym novinkám sa radí tiež 
bezplatná skladačka - Mapa turistic-
kých atrakcií mesta Poprad vydaná 
vo formáte A2. „Takýto formát sme 
zvolili preto, aby bolo zachytené nie-
len centrum mesta, ale aj mestské čas-
ti, lebo mnohým návštevníkom nie je 
známa skutočnosť, že Poprad sa skla-
dá z viacerých mestských častí. Mapa 
je koncipovaná tak, že orientačne sú 
na nej umiestnené rôzne body záuj-
mu, atrakcie a  na druhej strane je 
ich popis v  slovenskom a  anglickom 
jazyku vrátane fotografií,“ ozrejmila 
L. Pitoňáková.

MIK v  tomto čase vydala takisto 
aktualizovaný bedeker mesta. Pred-
chádzajúci bedeker vyšiel pred dvo-
ma rokmi v  náklade 20 tisíc kusov 
a už sa spotreboval. Nový obsahovo 
zaktualizovali a  vydali v  rovnakom 
náklade. Bol distribuovaný tak, aby 
sa dostal k  čo najväčšiemu počtu 
návštevníkov nielen v  rámci mesta, 
ale aj regiónu, poskytli ho i  cestov-
ným kanceláriám a  agentúram CR 
a rôznym kultúrnym ustanovizniam 
i na ďalšie vybrané miesta.       (mar)

FOTO – Marta Marová

FOTO – Marta Marová

Mestská informačná kancelá-
ria v  Poprade od mája poskytuje aj 
možnosť výstupu na vežu Kostola 
sv. Egídia. O  sprevádzané prehliad-
ky je veľký záujem. Záujemcovia si 
môžu vybrať prehliadku Námestia 
sv. Egídia a rovnomenného kostola, 
Spišskej Soboty, Kvetnice, ale tiež 
brusiarne skla, liehovaru a  minipi-
vovaru. „Najväčší záujem bol prá-
ve o  prehliadku kostola a  námestia 
v  centre Popradu, najnovšie aj s  vý-
stupom na vežu,“ podotkla riadi-
teľka MIK Lucia Pitoňáková. Miloš 
Gallovič z  MIK doplnil: „V  auguste 
sme pridali nové prehliadky – zvýšili 
sme časy o  jednej, tretej a piatej po-
poludní a v sobotu o piatej. Dvakrát 
10. a  17. augusta sme urobili aj ve-
černé prehliadky o  19.45 hod. a  na-
zbieralo sa dosť ľudí, preto budeme 
zvažovať zrealizovať ešte jednu ve-
černú prehliadku s výstupom na vežu 
aj v septembri. Je to ideálny čas, kedy 
turisti môžu zachytiť západ slnka. Od 
septembra budeme prehliadky zabez-
pečovať už len v  pracovných dňoch 
o 15. hod. a v sobotu o 17. hod.“ Pre-
hliadka kostola s výstupom na vežu 
trvá približne hodinu, ide o celoroč-
nú atrakciu. Záujemcovia sa môžu 
prihlásiť aj prostredníctvom online 
formulára na webstránke MIK. Naj-
väčší záujem o ne bol zo strany slo-
venských návštevníkov mesta, ďalej 
z  Veľkej Británie, Nemecka, Poľska 
a  Česka. Turisti túto možnosť vní-
majú pozitívne, donedávna Poprad 
také niečo nemal.                       (mar)

Hasenie horiacich domov v Spišskej Sobote tesne po skončení bojov 
31. augusta 1944.              Zdroj fotografií: Zbierka Marcela Maniaka
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Letná sezóna vo Vysokých Tatrách prekonala 
návštevnosť z roku 2018

V Strážach otvorili materskú školu
Centra pre rodinu

 V POSLEDNÝ augusto-
vý pondelok predpoludním 
požiadal Mestskú políciu 
v  Poprade o  pomoc pošto-
vý doručovateľ, ktorého na 
ulici Schmoerovej ohrozoval 
voľne pustený pes. Hliadka 
MsP zistila majiteľku, kto-
rá sa následne dostavila na 
miesto a psa si odchytila. Za 
porušenie ustanovení záko-
na o  chove a  podmienkach 
držania psov jej bola ulože-
ná bloková pokuta.

 OZNAM o rušení noč-
ného pokoja preverovala 
hliadka popradskej mestskej 
polície 26. augusta krátko po 
23. hod. za bytovým domom 
na Okružnej ulici. Na mies-
te našla skupinku mládeže, 
ktorá požívala alkoholické 
nápoje, čím porušila usta-
novenia VZN č. 16/2015. Za 
jeho porušenie bola jednej 
osobe uložená bloková po-
kuta.

 KVÔLI rušeniu nočné-
ho pokoja zasahovali hliadky 
MsP až štyrikrát na rôznych 
miestach mesta v stredu 28. 
augusta od 22.05 do 23.35 
hod. Vo všetkých prípadoch 
vec riešili v  zmysle zákona 
o  priestupkoch v  blokovom 
konaní.

 NA LINKU 159 prijala 
MsP 28. augusta o 20.20 hod. 
telefonický oznam ohľadom 
osoby vzbudzujúcej verejné 
pohoršenie pod viaduktom 
cesty I/18 z  Okružnej ulice. 
Hliadky MsP na mieste zis-
tili podozrivú osobu, ktorá 
tam navyše konzumovala 
alkoholické nápoje. Osoba 
bola predvedená za účelom 
zistenia totožnosti. Name-
rali jej prítomnosť alkoholu 
v  množstve 0,84 mg/l, čo 
potvrdila vykonaná dycho-
vá skúška. Vec je v  ďalšom 
riešení.

 MUŽ s maloletým die-
ťaťom ležal vo štvrtok 29. au-
gusta o 2. hod. na schodisku 
v  spoločných priestoroch 
v bytovom dome na Ul. Dlhé 
hony. Bol pod vplyvom alko-
holu a na privolanú hliadku 
MsP zaútočil, preto boli voči 
nemu použité donucovacie 
prostriedky. Následne bol 
prevezený do nemocnice, 
kde lekár nariadil jeho pre-
voz do zdravotníckeho za-
riadenia v Levoči, keďže išlo 
o  psychiatrického pacienta. 
Maloletý syn bol odovzdaný 
matke.                            (msp)

V  mestskej časti Stráže je 
od začiatku nového školské-
ho roka o niečo rušnejšie. Do 
tejto časti Popradu sa z  Ta-
jovského ulice presťahovala 
Materská škola Centra pre 
rodinu v Poprade. Dôvodom 
bolo skončenie nájmu. Za-
čiatkom júla začali komplet-
nú rekonštrukciu budovy, 
ktorá roky chátrala. Škôlka 
v  nej už pôsobila v  50-tych 
rokoch minulého storočia. 

Spolu so škôlkou funguje už 
aj komunitná škola pre deti 
1.-4.ročníka. V  MŠ majú 
60 detí, ZŠ ich navštevuje 20.

V  tomto školskom roku 
otvorili tri triedy (2-3 ročné 
deti), dve triedy (3-6 ročné 
deti). Venujú sa aj Monte-
sorri vzdelávaciemu systé-
mu. S  deťmi pracujú podľa 
ich individuálneho stupňa 
rozvoja, čo podporuje ich 
motiváciu k práci.

Poslankyňa Alena Madzi-
nová uviedla: „Za krátky čas 
dokázali pripraviť priestory 
na užívanie pre deti. Tím za-
mestnancov pracoval takmer 
nepretržite dva mesiace.“

Viceprimátor Štefan Pčo-
la dodal: „Stráže majú svoje 
plusy aj mínusy. Negatívom 
je dopravné napojenie, ktoré 
vyúsťuje len do jednej cesty, 
ale intenzívne pracujeme na 
tom, aby sme sprístupnili aj 

panelovú cestu, ktorá vyústi 
na Levočskú ul. a sídlisko Juh. 
Som rád, že na území mesta 

máme školu, ktorá sa venuje 
aj inému typu vzdelávania.“ 
          (kpa)

Región Vysoké Tatry sa 
aj toto leto stal cieľovou 
destináciou pre tisícky do-
volenkárov. Letné prázdni-
ny sa oficiálne skončili, ale 
turistická sezóna v Tatrách 
pokračuje aj nasledujúcimi 
mesiacmi.

Región Vysoké Tatry sa až 
pre stovky tisíc návštevníkov 
stal cieľovou destináciou 
počas uplynulých letných 
mesiacov. „Hoci oficiálne 
štatistiky za prázdninové 
mesiace zatiaľ k  dispozícii 
nemáme, priebežné indí-
cie jasne hovoria, že pôjde 
o  silnejšiu turistickú sezónu, 
ako tomu bolo v roku 2018,“ 
uvádza výkonná riaditeľ-
ka Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Región 
Vysoké Tatry (OOCR RVT) 
Veronika Littvová. Leto 2019 
bolo v  tatranskom regióne 
výrazne lepšie ako v  roku 
2018, ktoré malo vzhľadom 
na veľmi daždivé počasie 
v  júni 2018 len o  približne 
1 perc. vyššiu návštevnosť 
ako bolo leto 2017.

Predbežné čísla za prázd-
ninové mesiace roka 2019 
potvrdzujú tento trend rastu 
návštevnosti tak ubytova-

ných hostí, ako aj jednodňo-
vých návštevníkov v regióne 
Vysokých Tatier. Leto 2019 
však vykazuje až 8% nárast 
počtov ubytovaných náv-
števníkov v  Tatrách oproti 
letu 2018, čo predstavuje 
celkový počet okolo 115 000 
ubytovaných hostí. Výrazný 
nárast nastal aj u jednoden-
ných návštevníkov Tatier, 
ktorých počty sa odhadujú 
až na 700 000. Presné údaje 
však potvrdí po spracovaní 
dát až štatistický úrad.

Výrazne lepším mesiacom 
aj vďaka peknému slnečné-
mu počasiu bol august, kto-
rý je už tradične najsilnej-
ším mesiacom roku, navyše 
v júli boli časté búrky z tepla. 
Hotelieri hlásili v júli potvr-
denú obsadenosť približne 
60%, no v  auguste sa zvý-
šila na viac ako 80%. Toto 
leto OOCR zaznamenala aj 
značný nárast počtu cyklo-
turistov.

Čo sa týka národnostného 
zastúpenia tohtoročných let-
ných ubytovaných návštev-
níkov Tatier, najviac bolo 
Slovákov s  8% nárastom 
oproti roku 2018, za nimi 
nasledovali Česi, Poliaci, 

Maďari, Ukrajinci a Nemci.
Trochu sa znížila priemer-

ná dĺžka prenocovaní turis-
tov v  našom regióne. Nao-
pak, zvýšil sa percentuálny 
nárast tržieb za ubytovanie, 
v  rámci celej OO CR RVT 
až o 12,59%, čo svedčí o lep-
šom zhodnocovaní poskyto-
vaných ubytovacích služieb 
a  vyššej efektivite vynalože-
ných nákladov. Počet ubyto-
vacích zariadení narástol až 
o 40,22%, no počet lôžok len 
o 11,50%. Svedčí to o tom, že 
počet ubytovacích zariadení 
narástol hlavne u  malých 
penziónov a  ubytovaní na 
súkromí, resp. v  apartmá-
noch, ktoré sa prihlásili na 
ŠÚ do Prešova.

Tatranci hodnotia z  hľa-
diska návštevnosti prvý pol-
rok 2019 a  uplynulú letnú 
sezónu ako veľmi vydarenú, 
svorne však všetci dúfajú, že 
naše veľhory pritiahnu náv-
števníkov aj počas blížiacich 
sa jesenných mesiacov, kedy 
ich tu čaká príjemné a najmä 
stabilné počasie vhodné na 
turistiku či prechádzky, nád-
herné výhľady a samozrejme 
kvalitné služby.                 (lit)

Týždeň s mestskou políciou

FOTO – Katarína Plavčanová

Strata brata ju bolí stále rovnako

FOTO – Marek Vaščura

Smutné udalosti 
z  augusta 1968 si rok 
čo rok pripomínajú 
tí, ktorí nezabudli. 
Pri pamätníku Jozefa 
Bonka sa opäť stretli 
v  stredu 21. augusta 
2019.

Pred 51 rokmi 
nešťastne zasiahla guľ-
ka vtedy iba 19-ročné-
ho Jozefa Bonka - jedi-
nej obete invázie vojsk 

Varšavskej zmluvy 
v  Poprade. Na rodáka 
z Hôrky sa preto u nás 
nezabúda. „Je smutné, 
ako sa k  tomuto výro-
čiu stavia naša kraji-
na. Nie je to u nás ani 
len štátny sviatok, na 
rozdiel od susedného 
Česka. Iba v  Poprade 
si tieto udalosti pri-
pomíname dlhé roky,“ 
uviedol dlhoročný 

organizátor pietnej 
spomienky František 
Bednár zo Svetového 
združenia bývalých 
politických väzňov. 
S bolesťou v srdci stále 
rovnako spomína na 
svojho zosnulého brata 
Anna Malá. „Je pekné, 
že sa stále nájdu ľudia, 
ktorí nezabúdajú a  ší-
ria túto spomienku do 
povedomia iných. Bol 
to nešťastný deň nielen 
pre našu rodinu, ale aj 

pre mnohých ľudí, ktorí 
nevinne zahynuli. Stra-
ta môjho brata ma bolí 

stále rovnako,“ pove-
dala so zármutkom. 
             (mav)
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Deň 25. august je vyhlásený ako pamätný deň Popradu. 
Klub Popradčanov tak ako minulý rok, kedy sa uskutoč-
nil nultý ročník, zorganizoval v sobotu 24. augusta prvý 
ročník výstupu na Zámčisko v Kvetnici ako spoločensko-
-športovú akciu. Plánuje ho každoročne opakovať.

Za krásneho počasia sa na podujatí zúčastnilo približne 
50 Popradčanov, návštevníkov mesta a turistov.

Programom sprevádzal Slavomír Kyseľa, predseda Ba-
níckeho cechu horného Spiša. Spestrením výstupu bolo 
stretnutie s  potápačmi pri jazierku, ktorí odpovedali na 
otázky účastníkov výstupu. Zastavili sme sa aj pri štôlni 
„Sv. Helena“, kde o histórii opäť porozprával S. Kyseľa. Na vrchol Zámčiska okrem účastníkov vystú-
pila a zišla po svojich nohách najstaršia účastníčka 86 ročná Anna Kubátová a najmladší, dvojročný 
chlapček. Na vrchu Zámčiska odborný výklad predniesli S. Kyseľa a geológ Stanislav Pavlarčík. Od-
povedali aj na otázky účastníkov, ktorých zaujímalo veľa vecí.

Výstup na Zámčisko a program prispeli k spríjemneniu dňa, zašportovaniu si a všetci odchádzali 
hlavne s dobrým pocitom zo spoločne strávených chvíľ a po zostupe si pochutili na dobrom guláši.

Klub Popradčanov ďakuje Baníckemu cechu horného Spiša, hlavne S. Kyseľovi, ktorý rozhodu-
júcou mierou prispel k úspešnému priebehu, ďakuje S. Pavlarčíkovi za odborný výklad na vrchu 

Zámčiska, Róbertovi Dulovi, riaditeľovi Mestských 
lesov za poskytnutie priestorov horárne a  aktívnu 
pomoc pri organizovaní podujatia, Jurajovi Koča-
novi z  Podtatranského mykologického klubu, vý-
bornému kuchárovi Jánovi Kubaľovi, ktorý varil gu-
láš, médiám za propagáciu a  taktiež členom Klubu 
Popradčanov, ktorí prišli, pomohli rôznym spôso-
bom a tým prispeli k zdarnému uskutočneniu akcie.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s vami Poprad-
čania.   Júlia Watter Domaratzká,

predsedníčka Klubu Popradčanov

Napísala nám 
mamička dvojroč-
ného Martinka P. z Hranovnice, ktorý sa narodil 
predčasne a následkom toho má detskú mozgovú 
obrnu. Zatiaľ nesedí, neplazí sa, nechodí, neroz-
práva. O svoj život bojoval od samého začiatku, 
lebo sa narodil s hmotnosťou iba 1540 g a dĺžkou 
40 cm. Neobišlo ho rozsiahle krvácanie do mozgu 
a v prvom roku mu diagnostikovali detskú moz-
govú obrnu, hypotóniu (slabé svalstvo) chrbátika, 
poškodený zrak a epilepsiu.

Napriek nepriazni osudu sa rodičia nevzdávajú 
a denno-denne absolvujú množstvo terapií, ktoré 
ich synčeka malými krokmi posúvajú vpred. Ich 
najbližším cieľom je absolvovať delfínoterapiu, 
ale aj ďalšie neurorehabilitačné liečenia, ktoré 
však nie sú hradené zdravotnými poisťovňami.

Malému Martinkovi a jeho rodičom sa rozhodli 
pomôcť priatelia z Čiech, ktorí absolvovali sedem 
dní - vyše 140 km po horách a  minulú sobotu 

prišli až do Hranovnice. 
Po ceste rozdávali letáčiky 
s  Martinkovým príbehom 
a  možnosťou, ako mu po-
môcť. Ak tak chcete urobiť 
aj vy, číslo účtu zriadené-
ho na tento účel je SK85 
0900 0000 0004 9329 9054.  
          (ppp)

Výstup na Zámčisko s bohatým programom
Dali ste nám vedieť

290 rokov od narodenia 
prírodovedca, geológa, mi-
neralóga, kňaza a  histori-
ka Samuela AUGUSTÍNI-
HO AB HORTIS, ml.

(*26.  8.  1729 Veľká Lom-
nica  – †10.  4.  1792 Spišská 
Sobota –podľa Slovenské-
ho biografického slovní-
ka), (Révaiho veľký lexikón 
udáva †5.  8.  1792; BARI-
CA, J. Vede a národu udáva 
†5. 3. 1792).

Otec Samuel Augustíni, 
evanjelický farár  – zeman 
(*1678 - +1755), matka 
Zuzana. Pochádzal z  vý-
znamnej spišskej rodiny. 
Bol vnukom kežmarského 
lekárnika Kristiana Augus-
tiniho (*6.  12.  1598 Kež-
marok – †21. 8. 1650 Veľká 
Lomnica), ktorý bol osob-
ným lekárom kráľa a cisára 
Ferdinanda  II. Za úspechy 
pri jeho liečení bol pozdvih-
nutý do šľachtického stavu 
a za starostlivosť o botanic-
kú záhradu vo Viedni dostal 
predikát ab Hortis.

Do školy chodil v Poprade 
a v Kunovej Teplici. Študo-
val na gymnáziu v  Levoči, 
od roku 1746 bol študentom 
práv na kolégiu v  Prešove. 
Teológiu a  prírodné vedy 
študoval v  rokoch 1754  – 
1757 na univerzitách vo 
Wittenbergu, Greifswalde 

a  Berlíne. V  rokoch 1758  – 
1761 pôsobil ako konrektor 
evanjelického lýcea v  Kež-
marku. Bol evanjelickým 
farárom v  Spišskej Sobote 
a v Strážach v rokoch 1761 – 
1792.

Venoval sa najmä geológii 
a  mineralógii. Zhromaž-
dil veľkú zbierku minerá-
lov. Bol autorom dizertač-
nej práce z  matematiky, 
mnohých štúdií a  článkov 
z  geológie, mineralógie, 
topografie a  histórie. Svo-
je príspevky uverejňoval 
prevažne vo viedenských 
listoch Anzeigen. Časť jeho 
prác ostala v  rukopisoch 
(čerpal z  nich neskôr A. 
Cirbes). V  roku 1900 vydal 
v  Kežmarku topografic-
kú štúdiu o  rieke Poprad 
a  jej poriečí (ostala po Au-
gustíniho smrti v  rukopi-
se) so stručnou biografiou 
autora Rudolf Weber. Vý-
znamnou prácou bolo jeho 
39 novinových článkov  – 
O  dnešnom stave, zvlášt-
nych mravoch a  spôsoboch 
života, ako aj o  ostatných 
vlastnostiach a  danostiach 
Rómov v  Uhorsku vyda-
ných v  roku 1755. Sú vý-

znamnou zložkou štúdia 
života Rómov na Slovensku, 
ale aj v Európe. Patril medzi 
vedúcich činiteľov spišskej 
pobočky prešovskej slobo-
domurárskej lóže Zum tu-
genhaften Reisender.

50 rokov od úmrtia po-
litika a  robotníka Jozefa 
BRONDOŠA

(*18.  3.  1892 Vernár  – 
†14. 8. 1969 Poprad).

Otec Ján Brondoš, lesný 
robotník, matka Helena, 
rod. Petrigačová. Manžel-
ka Mária, rod. Čubaňová 
(*1896  – †1974), mal dve 
dcéry a  dvoch synov. Jozef 
zahynul v  koncentračnom 
tábore Buchenvald (*1928 – 
†1945), Ján bol predsedom 
Východoslovenského Kraj-
ského národného výboru, 
nositeľom Radu Víťazného 
februára (1918).

Vychodil 3 triedy ľudovej 
školy. Pracoval ako sluha 
a pastier vo Vernári, 1919 – 
1920 robotník v  USA, 
1928  – 1929 povozník vo 
Veľkej, 1929  – 1937 piliar-
sky robotník v Poprade, od 
roku 1937 bol na úplnom 
invalidnom dôchodku. Po 
prvej svetovej vojne orga-

nizoval triedne boje, viedol 
antimilitaristickú kampaň. 
Istý čas bol podstarostom 
Veľkej. Po roku 1939 orga-
nizoval antifašistické hnu-
tie. Po oslobodení sa stal 
podpredsedom MNV vo 
Veľkej (1945 – 1955) a zastá-
val aj iné funkcie.

V roku 1957 bol vyzname-
naný Za zásluhy o výstavbu, 
1963 Radom práce a pamät-
nými medailami.

150 rokov od úmrtia 
kňaza, národnokultúrne-
ho pracovníka ThDr. Jaku-
ba JANČÍKA

(*1808 Spiš – †august 1869 
Plzeň).

Pochádzal zo spišskej 
roľníckej rodiny. Teolo-
gické štúdium absolvoval 
v Spišskej Kapitule, ukončil 
ho doktorátom. Za kňa-
za bol vysvätený v  roku 
1832. V rokoch 1835 – 1844 
pôsobil v  Spišskej Kapitu-
le ako profesor učiteľského 
ústavu a  spišského semi-
nára. Začiatkom 50. rokov 
bol administrátorom v Ma-
tejovciach, potom pôsobil 
ako farár vo Veľkej (1859 – 
1865) a od roku 1865 v Ľu-
bici. Zomrel náhle počas 

cesty z liečenia v Karlových 
Varoch.

Rozvíjal ľudovovýchovnú 
činnosť na Spiši. Pestoval 
najmä exegetické disciplí-
ny (výklad biblických tex-
tov), zaoberal sa slavistikou 
a  slovanskými dejinami. 
Bol zakladajúcim členom 
Matice slovenskej a  pod-
porovateľom slovenských 
národných podujatí. Časť 
svojho majetku plánoval 
venovať na národné ciele, 
čo však už nestačil realizo-
vať. Jeho bohatá knižnica 
s  množstvom náboženskej 
literatúry a  slovenských 
tlačí sa stala majetkom fary 
v Ľubici.

180 rokov od úmrtia 
obecného pokladníka 
a  maloroľníka Jozefa-
KUCHTU

(*30. 3. 1863 – †20. 8. 1939 
Spišská Sobota).

S  manželkou Máriou 
Nata, rod. Mercsová (*1872 
- †1963) mali deti Ludvíka 
(*1909), Máriu (*1911) a Do-
rotu (*1913 –†1984).

Bol maloroľníkom a obec-
ným pokladníkom v  Spiš-
skej Sobote. Dlhé roky pô-
sobil v hasičskej jednote ako 
námestník hlavného velite-
ľa, neskôr sa sám stal hlav-
ným veliteľom.

 Zuzana Kollárová

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V auguste sme si pripomenuli:

Pomôžte Martinkovi!

FOTO – Marián Barilla
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V Tatranskej galérii otvorili 
minulý piatok výstavu Eduar-
da Ovčáčeka (1933) Expozí-
cia univerza. Výstava predsta-
vuje predstaví tvorbu jednej 
z významných osobností čes-
ko-slovenskej umeleckej 
scény a  vznikla na základe 
spolupráce Tatranskej ga-
lérie s  Galériou výtvarného 
umenia v  Ostrave (GVUO) 
a s autorom. Diela pochádza-
jú z  depozitu GVUO a  súk-
romného majetku autora.

Eduard Ovčáček sa narodil 5. marca 1933 v Třinci. V rokoch 1957-1963 štu-
doval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,  roku 1962 ako hosť na 
Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Už koncom 50. rokov bol členom 
skupiny Kroky a  jedným z  iniciátorov vzniku nezávislej bratislavskej skupi-
ny výtvarníkov orientovaných na informel. V  období rokov 1959  – 1964 pat-
ril medzi iniciátorov bratislavských Konfrontácií (s Milošom Urbáskom), ktoré 
znamenali nástup slovenskej štrukturálnej abstrakcie. Začiatkom šesťdesiatych 
rokov sa Eduard Ovčáček zapísal významným vkladom do dejín českej školy 
štrukturálneho symbolizmu, zároveň zohral významnú úlohu pri prenose impul-
zov z pražského prostredia do Bratislavy. Medzi rokmi 1963 – 1964 sa podieľal na 
výstavách skupiny Parabola a tu prezentoval svoje prvé lettristické práce – objek-
ty, prepaľované koláže, štrukturálne grafiky a paralelne písal fónické a vizuálne 
texty. V roku 1967 sa podieľal na vzniku Klubu konkrétistov. Maľby zo začiat-
ku 60. rokov sa radia do širšieho prúdu českého informelu. Podstatnú skupinu 
tvoria diela patriace do kontextu európskeho lettristického hnutia a predstavujú 
v českom horizonte jeden z najzásadnejších umeleckých objavov, rovnako oce-
ňovaných aj vo svete. Ovčáček využíva kovové typy písmen k deštrukcii plochy, 
v ktorej sa otvárajú ďalšie obsahové štruktúry.

Získal množstvo ocenení v  odbore voľná grafika v  Čechách aj v  zahraničí. 
V súčasnosti je profesorom na Ostravskej univerzite, kde vedie ateliér voľnej gra-
fiky. Žije a pracuje v Ostrave. Pre jeho tvorbu je príznačná všestrannosť, pôsobe-
nie v rôznych oblastiach umenia, intenzívny záujem o nové médiá a chuť expe-
rimentovať. Patrí k priekopníckym osobnostiam štrukturálnej grafiky, lettrizmu 
a konštruktivizmu.

Pre Tatranskú galériu, výtvarnú obec, ale aj širokú kultúrnu verejnosť je výsta-
va, ktorá potrvá do 10. novembra 2019 veľkým prínosom a významným poduja-
tím.               (tga)

V  Kežmarku sa v  poslednú augustovú nedeľu uskutočnil šiesty ročník jedinečného 
operného galakoncertu so silným posolstvom ľudskosti, v produkcii Opera Slovakia, o.z. 
Operní umelci vystúpili bez nároku na honorár zo vstupného a venovali ho na benefičný 
účel. Záštitu nad koncertom prevzala slávna Edita Gruberová.

Hlavnou hviezdou veče-
ra bol renomovaný sólista 
Opery SND Peter Mikuláš. 
Spolu s ním účinkovaním na 
benefičnom koncerte svoju 
veľkorysosť prejavili štyria 
mladí umelci Peter Malý, 
sólista opery Juhočeského 
Divadla v  Českých Budě-
joviciach, Myroslava Hav-
ryliuk, sólistka Opery Štát-
neho divadla Košice, ktorá 
zastúpila pôvodne ohlásenú 
a  zo zdravotných dôvodov 
náhle indisponovanú Alenu 
Kropáčkovú. Zástupcami 
najmladšej speváckej gene-

rácie boli poslucháči VŠMU 
Renata Bicánková a  Dávid 
Harant. Dvaja z  nich  – Pe-
ter Malý a Renata Bicánková 
sú žiakmi Petra Mikuláša. 
Umelci vystúpili s klavírnym 
sprievodom Júlie Grejtáko-
vej, korepetítorky Štátneho 
divadla Košice.

„Operné gala v  Kežmarku 
má svoju silnú umelecko-
-ľudskú atmosféru, svojich 
skalných fanúšikov a  každo-
ročne naň prichádza čoraz 
viac divákov. Kežmarok žije 
kultúrou, a ako sme zistili, na 
galakoncert nám prichádza 

veľmi vnímavé publikum, 
a  tak spolu s  dramaturgič-
kou Júliou Grejtákovou veľmi 
dôsledne zostavujeme každo-
ročnú dramaturgiu,“ uviedol 
Ľudovít Vongrej, producent 
Opera Slovakia, občianske-
ho združenia popularizujú-
ceho operné umenie. Dodal: 
„K benefičnej spolupráci sme 
sa v tomto roku rozhodli oslo-
viť organizáciu Dobrý anjel, 
ktorá sídli v  Poprade, pozná 
svoj región, a  vie, kto potre-
buje akútnu finančnú pomoc. 
Naše občianske združenie 
malo na starosti kompletnú 

produkciu koncertu a Dobrý 
anjel zariadil benefičnú časť, 
čiže vybral beneficientov 
a  prerozdelí finančný dar.“ 
Celý výťažok z  koncertu 
4 700 € (3 700 € zo vstupné-
ho plus 1000 € ako osobit-
ný dar spoločnosti AGRO 
TEAM získaných z  predaja 
vlastného špeciálneho filan-

tropického projektu  – kávy 
značky August Roy) pre-
rozdelí organizácia Dobrý 
anjel konkrétnym rodinám 
s  deťmi z  východného Slo-
venska, ktoré bojujú so zá-
kernou chorobou. Koncert 
z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia, 
ako hlavný partner.         (ľvo)

Dobročinný koncert so silným posolstvom ľudskosti

FOTO – Zdenko Hanout

FOTO –Katarína Plavčanová

Autor Martin Lacko vydal skladačku 
pod názvom Štefan Mnoheľ (1876  – 
1944) – kňaz – národovec – mučeník. 
Do redakcie ju priniesla Ľudmila Hre-
horčáková z  Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej v  Poprade, pretože Š. 
Mnoheľ pôsobil aj v Poprade. Okrem 
iného sa v materiáli uvádza, že 8. júla 
1920 bol ustanovený za administrátora 
farnosti Poprad, 
v  roku 1931 
podnietil zalo-
ženie rímskoka-
tolíckej ľudovej školy, v  roku 1939 so 
Štefanom Horváthom presadili zalo-
ženie obchodnej akadémie. Krajinský 
úrad Š. Mnoheľa 7. júla 1939 meno-
val za vládneho komisára (starostu) 
Popradu. V júni 1944 v súvislosti s po-
výšením Popradu z tzv. veľkej obce na 
mesto sa stal mešťanostom. Za jeho 
pôsobenia bol vybudovaný v  rokoch 

1939  – 1942 chrám Sedembolestnej 
Panny Márie (dnes konkatedrála).

Skladačka, ktorá bola vydaná 
príznačne v  roku 75. výročia smrti Š. 
Mnoheľa, obsahuje ďalšie množstvo 
životopisných a  faktografických úda-
jov. Táto osobnosť je pochovaná na 
cintoríne v  Poprade -Veľkej. Meno Š. 
Mnoheľa nesie jedna z  ulíc v  Popra-

de, pamätné tabule 
na jeho pamiatku sú 
osadené v  popradskej 
konkatedrále a vo ves-

tibule Katolíckej univerzity v Poprade. 
Š. Mnoheľ skonal 25. októbra 1944 na 
následky zranení, keď koncom augusta 
1944 vtrhla na popradskú faru skupina 
mužov, ktorá ho zbila do bezvedomia. 
Nepomohla mu už ani následná hos-
pitalizácia v  nemocnici. Tohto roku 
uplynie 75 rokov od jeho úmrtia.

(ppm)

Osobnosť, ktorá pôsobila v Poprade

Dali ste nám vedieť

Prešovská župa aj v  tomto roku ocení významné osobnosti či kolektívy 
regiónu. Stane sa tak v rámci udeľovania najvyššieho krajského ocenenia – 
Ceny Prešovského samosprávneho kraja.

Cena Prešovského samosprávneho 
kraja je udeľovaná občanom Slovenskej 
republiky, ako aj cudzím štátnym prís-
lušníkom, jednotlivcom a  kolektívom 
za dlhoročný mimoriadny prínos pre 
rozvoj kraja.

„V našom kraji žije mnoho inšpiratív-
nych ľudí, ktorí obohacujú ľudské pozna-
nie, dosahujú vynikajúce výsledky a svo-
jou prácou i postojmi robia dobré meno 
Prešovskému samosprávnemu kraju. 
Verím, že široká verejnosť bude reagovať 
na našu výzvu a aj tohto roku nominu-
je práve také osobnosti, ktoré si zaslúžia 
náš obdiv a verejné poďakovanie,“ uvie-
dol predseda PSK Milan Majerský.

Návrhy na ocenenie môžu okrem 
predsedu a  poslancov Zastupiteľstva 
PSK predkladať aj miestne samosprávy, 
organizácie, inštitúcie, podnikateľské 

subjekty, ale i široká verejnosť. Uzávier-
ka nominácií je do 30. septembra 2019.

V  návrhu je potrebné uviesť meno 
nominovaného laureáta a  zdôvodne-
nie, prečo by mal cenu získať. Súčasťou 
sú aj potrebné súhlasy navrhovateľa 
a navrhovaného so spracovaním osob-
ných údajov. O  laureátoch Ceny PSK 
rozhodne krajské zastupiteľstvo na 
základe odporúčania komisie pre ude-
ľovanie verejných ocenení PSK.

Bližšie informácie a  tlačivá spolu 
s povinnými prílohami sú dostupné na 
oficiálnom webovom sídle www.vucpo.
sk. Nominácie s označením „Cena PSK“ 
župa prijíma na adrese: Úrad PSK, Ná-
mestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo 
e -mailom na podatelna@vucpo.sk.

(dje)

Nominácie môže podať aj verejnosť

Vystavuje významný umelec
česko-slovenskej výtvarnej scény
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V sobotu 1. septembra sa konal aj Podtatranský polmaratón, Primátorská 
desiatka a ďalšie bežecké súťaže.
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ELEKTRÁREŇ
Výstavy
Celý september
Eduard Ovčáček

– Expozícia univerza
Rozsiahla výstava kľúčovej 

osobnosti českého a  sloven-
ského lettrizmu a zakladateľa 
Klubu konkretistov (Praha, 
1967) organizovaná v  spolu-
práci s  Galériou výtvarného 
umenia v Ostrave.

JUBILÁRNA SIEŇ
Od 27. septembra
Ladislav Mednyánszky
Kolekcia unikátnych 

zreštaurovaných kresieb zo 
zbierok Galérie P. M. Bohúňa 
v Liptovskom Mikuláši a TG 
v Poprade.

KONCERTY
Štvrtok 26. septembra o 17. 

hod.
Ensemble Ricercata
Koncert slovenského súbo-

ru Ensemble Ricercata, kto-
rého repertoár je zameraný 
na menej známe diela hudby 
19. a 20. storočia, ale aj súčas-
nú hudbu komponovanú pre 
rôzne skupiny nástrojov.

PREDNÁŠKY
Utorok 3. septembra o  17. 

hod.
LETTRIZMUS V SLO-
VENSKOM A ČESKOM 
VÝTVARNOM UMENÍ
V  rámci cyklu odborných 

prednášok z  dejín umenia 
a kultúry Spiša.

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 

130 diel zo zbierkového fon-
du Tatranskej galérie pred-
stavuje to najlepšie z  tvorby 
takmer 80-tich autorov.

ARTKLUB
Od 18. septembra
NEPOZNANÉ 

POPRADSKÉ SGRAFITO 
HERTA ONDRUŠOVÁ-
-VICTORÍNOVÁ   
A MARTIN KUTNÝ.

Výstava projektu študen-
tov gymnázia. V  roku, keď 
si pripomíname 100. výročie 
vzniku Bauhausu a  20 rokov 

od smrti Herty Ondrušovej – 
Victorínovej, bude Gymná-
ziom na Ul. D. Tatarku v Po-
prade realizovaná záchrana 
a  obnova sgrafita na fasáde 
školy do pôvodnej podoby.

Streda 18. septembra o 16. 
hod. - vernisáž výstavy.

INÉ PODUJATIA
Sympózium
RECYCLEART
Účastníci Ján Ťapák ak. 

sochár a Viťo Bojňanský ak. 
sochár. Vytvoria pre námestie 
v  Spišskej Sobote zaujímavé 
úžitkové objekty. Sympózium 
bude prebiehať od 13. do 20. 
septembra na nádvorí TG.

Piatok 20. septembra o 16. 
hod. – slávnostná vernisáž.

NEDEĽNÉ TVORIVÉ 
DIELNE
Nedeľa 22.septembra od 

14. do 16. hod.
Vila Flóra Starý Smokovec
Do 3. septembra
Expedícia NANGA PAR-

BAT 1969.
Výstava unikátnych foto-

grafií pri príležitosti 50-teho 
výročia konania expedície 
slovenských horolezcov na 
osemtisícovku Nanga Parbat 
v roku 1969.

Od 6. septembra
Yaro M.Kupčo 
– VYSOKÉ TATRY
Predajná výstava predstaví 

autorskú kolekciu čiernobie-
lych a zlatom tónovaných fo-
tografií z prostredia Vysokých 
Tatier.

Zbigniew Ładygin 
– VYSOKÉ TATRY
Výstava fotografií poľského 

horolezca, speleológa, edi-
tora, novinára a  fotografa, 
ktorý sa vracia k  tvorbe na 
fotocitlivých materiáloch. Pri 
prezentácií známych krajin-
ných motívov objavuje nové 
vyjadrovacie prostriedky, aké 
poskytuje dierková komora.

Piatok 6. septembra o  16. 
hod. – vernisáž výstavy

Stála expozícia
Tatry v umení
   Zmena programu vyhradená!

Kultúrny kalendár na september 2019
Tatranská galéria v Poprade

Podtatranská knižnica Podtatranské múzeum v Poprade

GALÉRIA 
IGORA
PANČUKA

Podtatranské osvetové stredisko

MÚZEUM - GALÉRIA SCHERFELOV DOM

Výstavy
Podtatranská ul.
Do 29. septembra
Drôtené variácie. Ján Pe-

cuch.
Štvrtok 19. septembra  – 

Nikdy viac - prezentácia 
rovnomennej knihy autora 
Marcela Maniaka.

Pondelok 30. septembra 
- Podtatranský školák - vy-
hodnotenie 5. ročníka súťaže 
školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského a Ko-
šického kraja.

S  knihou ma baví svet  – 
4. ročník (stála výstava).

Výstava výtvarných prác 
žiakov základných a  mater-
ských škôl.

OTVÁRACIE HODINY
Centrum - oddelenie be-

letrie, oddelenie pre deti, 
oddelenie náučnej literatú-
ry: Podtatranská ul. 1548/1

Pondelok, utorok, štvrtok, 
piatok od 8. hod. do 18.30 
hod., streda od 13. hod. do 
18.30 hod. a  v  sobotu od 8. 
hod. do 12. hod.

Oddelenie umenia Spiš-
ská Sobota, Sobotské ná-
mestie 1738/22

Pondelok, utorok, štvrtok, 
piatok od 9. hod. do 12.30 
hod. a  od 13. hod. do 17. 
hod., streda a sobota - zatvo-
rené

Pobočka Juh 1, Dostojev-
ského 3313/12

Pondelok, utorok, štvrtok, 
piatok od 9. hod. do 17. hod.,

streda a sobota - zatvorené
Pobočka Juh 3, Rastisla-

vova 3484/12
Pondelok, utorok, štvrtok 

a  piatok od 13. hod. do 17. 
hod., sobota - zatvorené.

Zmena programu vyhradená!

Ul. 1. mája 234/6, Poprad
PODTATRANSKÁ PALETA

Výstava malieb kytíc, an-
jelov, krajinných zátiší, sta-
rých pamiatok architektúry 
Popradu a  jeho okolia od 
akademického maliara Igora 
Pančuka.

Vajanského 72/4, Poprad www.muzeumpp.eu

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad, www.tatragaleria.sk

5. a  6. septembra o  19. hod. - 
TO KAPITOLA 2

USA, horor, 165 min., titulky, 
MP15

Od hrôzostrašných udalos-
tí ubehlo 27 rokov. Všetci sú 
poznamenaní hrôzostrašnými 
zážitkami z  minulosti, no budú 
musieť prekonať svoj strach a čeliť 
klaunovi, nebezpečnejšiemu ako 
kedykoľvek predtým. Vstupné: 5 € 
/ vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

7. a 8. septembra o 16.30 hod. - 
TOY STORY 4

USA, animovaný/rodinný/dob-
rodružný/komédia, 100 min., da-
bing, MP7

Kovboj Woody vie, že zmyslom 
jeho života je starať sa a  chrániť 
jeho deti Andyho a  Bonnie. Keď 
však Bonnie prinesie do izby 
novú hračku, otvorí sa Woodymu 
a  kamarátom úplne nový veľký 
svet. Vstupné: 5 € / vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 
4 €

7. a  8. septembra o  19. hod. - 
AFRIKA NA PIONIERI

SK, dokumentárny/road movie, 
107 min., slovenská verzia, MP15

Marek Slobodník a ďalší 4 ces-
tovatelia, 5 mesiacov na cestách, 
15 tisíc kilometrov na jedných 
z  najhorších jednostopových 
motorových dopravných pros-
triedkoch. Vstupné: 5 € / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

9. septembra o 19. hod. - HU-
MORISTA

RU/LV/CZ, dráma/životopisný, 
100 min., titulky, MP12, FK

Boris sa živí humorom v dobe, 
keď vás smiech môže zlikvidovať- 
polovica 80-tych rokov. Žije život 
komika režimom nielen tolerova-
ného, ale aj podporovaného. No 
pod povrchom sa dusí.

Vstupné: 5 €/ vstupné FK, ŤZP: 
3 €

10. septembra o 19. hod. - TO 
KAPITOLA 2

USA, horor, 165 min., titulky, 
MP15

Od hrôzostrašných udalos-
tí ubehlo 27 rokov. Všetci sú 
poznamenaní hrôzostrašnými 
zážitkami z  minulosti, no budú 
musieť prekonať svoj strach a čeliť 
klaunovi, nebezpečnejšiemu ako 
kedykoľvek predtým. Vstupné: 5 € 
/ vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil

Kino TATRAN

Poprad – Veľká, Scherfelova ul. 36

NA PAPIERI
Výstava k  nedožitým 90-

tym narodeninám velického 
rodáka výtvarníka Michala 
Trembáča. Koná sa v  rámci 
Dní európskeho kultúrne-
ho dedičstva s  podtitulom 
Umenie a zážitok.

Vernisáž sa uskutoční 
5. septembra 2019 o 17. hod.

Stála expozícia
Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického 

maliara Ondreja Ivana z  Veľ-
kej.

Otvorené: pondelok, uto-
rok, štvrtok od 8. do 12. a od 
13. do 15. hod., streda od 8. 
do 12. a od 13. do 15.30 hod., 
piatok od 8. do 12. a od 13. do 
14.30 hod.

Podujatia
Utorok – štvrtok 10. – 12. 

septembra
Dni európskeho kultúr-

neho dedičstva 2019
Podujatie organizované 

pre školské skupiny - od 9. 
do 14. hod.

Téma Dní európskeho kul-
túrneho dedičstva 2019 je 
Umenie a  zážitok. Súčasťou 
podujatia budú komentova-
né prehliadky výstavy Histo-
rické remeslo od praveku po 
súčasnosť. V  areáli Podtat-
ranského múzea v  Poprade 
budú mať žiaci možnosť ab-
solvovať tkáčsku a  hrnčiar-
sku tvorivú dielňu.

Výstavy
Do 12. septembra
Historické remeslo od 

praveku po súčasnosť
Súkromná stredná ume-

lecká škola Hodruša -Hámre 
realizovala viaceré projekty 
v úzkej spolupráci s Archeo-
logickým múzeom v  Bra-
tislave, čím dokázali oživiť 

stopy dávnej histórie, napr. 
výrobou repliky keltského 
meča starého 2 200 rokov.

Od 17. septembra
75 slobodných rokov pod 

Vysokými Tatrami.
Pri príležitosti 75. výro-

čia Slovenského národného 
povstania výstava priblíži 
priebeh bojov na Spiši a pod 
Tatrami. Návštevníci budú 
mať možnosť vidieť auten-
tické predmety priamo spo-
jené s činnosťou bojovníkov 
v Povstaní.

Do 30. septembra
Čaro detstva… výstava 

starožitných hračiek.
Výstava hračiek zberateľky 

Alice Tokarčíkovej.
Expozície múzea
Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hor-

nom Spiši, Meštianske 
bývanie, Vznešenosť a  po-
kora, Osobnosti Spišskej 
Soboty.

Zmena programu vyhradená!

Sobotské námestie č. 1738/22, Spišská Sobota

Streda 18. septembra
- 750. rokov mesta Kežmarok – „7 kultúr“
Celý september - Rómska paleta
celoslovenská výstava prác rómskych žiakov.
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 Predám kvalitný leštený Tat-
ranský smrekový obklad  – 3 €, 
perodrážku, zrubový profil – po-
loguľatý, hranoly a dlážkovicu na 
podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866, 
www.drevozrubyobklady.sk 
2/19-P

 Predám starožitný nábytok  – 
pohovka, stolík, 2 kreslá a 2 stolič-
ky, prečalúnený, zachovalý, 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 kancelár-
ske priestory v Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomontáže. Inf.: 
č. t. 0905 563 836, e-mail: pabam-
ke@gmail.com 35/19-R

INZERCIA
PREDAJ

RÔZNE

Filip Jančík je mladý, 
úspešný husľový virtuóz, 
talent, ktorý pochádza zo 
Šuňavy a  je známy v  mno-
hých svetových metropo-
lách. V  rámci Popradského 
kultúrneho leta sa v  piatok 
podvečer predstavil v Dome 
kultúry energickým vystú-
pením plným svetiel a zná-
mych melódií.

Ako prváčik začal cho-
diť na husle. Nevyštudoval 
konzervatórium, ani vysokú 
školu s  hudobným zame-
raním. Chcel mať všeobec-
ný prehľad, a  tak chodil na 
gymnázium. Husliam však 
venoval väčšinu svojho času. 
Navštevoval rôznych hudob-
ných profesorov na Sloven-
sku i  v  zahraničí a  neskôr, 
keď mal 17 rokov sa rozho-
dol odísť do Viedne a  začal 
kariéru s  modernou hus-
ľovou hudbou. Od detstva 
sníval o tom, že raz bude stáť 
na veľkých pódiách. Okrem 
nesporného talentu je za tým 
dlhoročné niekoľkohodinové 

denné cvičenie.
Hrať pred domácim publi-

kom je náročnejšie, ale podľa 
slov jeho kapely bol v Popra-
de jeden z najlepších sloven-
ských koncertov. F. Jančík si 
svoju kapelu pomaly budo-
val, vystriedalo sa v nej nie-
koľko hudobníkov. Uviedol: 
„Iba vtedy sa môžem zlepšo-
vať, keď hrám s  lepšími, ako 
som ja. Vždy sa snažím oslo-
viť top hudobníkov, ktorí sú 
dostupní a inšpirujú ma k hre 
a k výkonom.“

Mladý umelec hral 
v prestížnych sálach rôznych 
krajín od Kuvajtu, Singapu-

ru, Ruska, USA, Švédska, 
Fínska, Švajčiarska, Belgicka. 
Pred rokom v septembri mal 
prvé turné po Slovensku.

Rodičia ho nikdy nenútili 
hrať. Aj keď každé dieťa má 
obdobia, raz sa mu chce, ino-
kedy nie, prídu rôzne záujmy 
aj nálady. „Boli chvíle, keď 
som mesiac nechytil husle do 
ruky a rodičia hovorili – „keď 
už nechceš hrať Filipko, hus-
ličky môžeme predať. Keď chce 
totiž človek kvalitný nástroj, je 
v tom aj dosť veľa peňazí, ale 
to, že by som prišiel o  husle 
som si nevedel predstaviť, “ 
povedal F. Jančík.           (kpa)

Odmalička chcel hrať na husliach,
dnes je z neho svetoznámy umelec

Dopravné čipové karty budú v septembri zadarmo

Ak môžete, darujte krv

Skvalitnenie domácej starostlivosti
v Poprade

Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba 
na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci 
operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ocho-
renia, ochorenia krvných buniek, tí všetci potrebujú krv. 
Celosvetovo je za jeden rok pacientom podaných viac ako 
26,5 milióna jednotiek krvných zložiek.

Rozhodnutie darovať krv 
má preto veľký význam, 
môže zmeniť, alebo zvrátiť 
osud iného človeka a zachrá-
niť mu život. Ak ste zdraví 
a vo veku od 18 do 60 rokov, 
stačí kedykoľvek navštíviť 
transfúznu stanicu, pretože 
tejto životodarnej tekutiny 
nikdy nie je dosť. Zvlášť v na-
šom regióne sa vyskytuje viac 
úrazov pre väčší pohyb turis-
tov a dovolenkárov. Preto, ak 
môžete darujte krv aj na pra-
covisku Národnej transfúz-
nej služby v Poprade. Sídli na 
Baníckej ulici a  navštíviť ju 
môžete od pondelka do piat-
ka od 6. do 14. hod., v utorok 

až do 17. hod. Interval da-
rovania je pre mužov každé 
3 mesiace a  pre ženy každé 
4 mesiace. Celý proces da-
rovania krvi trvá približne 
hodinu a samotný odber len 
5 až 15 minút, počas ktorých 
daruje darca 450 ml krvi. 
Odber krvi je dnes bezpeč-
ným spôsobom jej získania 
od zdravého darcu a pri do-
držaní pravidiel negatívne 
neovplyvňuje jeho zdravie. 
Naopak, vyrovnáva sa mu 
krvný tlak, zlepšuje imunita 
a  skvalitňuje pokožka. Krv 
sa dá darovať aj prostredníc-
tvom výjazdových odberov. 
                                (ppš)

Získanie bezkontaktnej 
čipovej karty na prímestskú 
autobusovú dopravu v  Pre-
šovskom kraji bude počas 
celého septembra zadarmo. 
Samospráva chce motivovať 
cestujúcich, aby namiesto 
hotovosti používali doprav-
né čipové karty.

Zrýchliť cestovanie v  prí-
mestskej autobusovej doprave 
(PAD) – to je hlavným cieľom 
Prešovského samosprávne-
ho kraja (PSK). Od prvého 
augusta preto prišla župa so 
zmenou tarify. Pri novom 
cenníku zvýhodnila najmä 
cestujúcich s dopravnou čipo-
vou kartou. Cena lístka sa tak 
pre nich nezmenila, dokonca 
pri ceste nad 70 km sa znížila.

Po mesiaci prichádza Pre-
šovský kraj s  ďalšou novin-
kou. Od 1. do 30. septembra 
ponúka cestujúcim možnosť 
vybaviť si bezkontaktnú čipo-
vú kartu u  svojho dopravcu 
bez poplatkov. Cestujúcim 
tak v priemere ušetrí šesť eur. 
Ďalšie financie môžu obyva-
telia kraja usporiť pri kúpe 
lístka, ktorý je s  dopravnou 
kartou lacnejší.

„Aj toto je spôsob ako zvy-
šovať kvalitu v  prímestskej 
autobusovej doprave. Plat-
ba bezkontaktnou čipovou 
kartou prispieva k  skráteniu 
času pri zakúpení cestovného 
lístka a  v  konečnom dôsled-
ku aj k skráteniu cestovného 
času cestujúcich,“ skonštato-

val predseda PSK Milan Ma-
jerský.

Bezkontaktná čipová karta 
slúži ako elektronická peňa-
ženka. Suma, ktorú si ces-
tujúci vloží na kartu, sa pri 
zakúpení cestovného lístka 
na karte znižuje. Tento sys-
tém odbavenia cestujúceho je 
rýchly a efektívny. Dokonca až 
štyrikrát rýchlejší ako pri plat-
be v hotovosti.

Cestujúci si môže bezkon-
taktnú čipovú kartu zaob-
starať zadarmo počas celého 
septembra na vybraných auto-
busových staniciach doprav-
cov PSK  – SAD Prešov, SAD 
Humenné, SAD Poprad a Bus 
Karpaty.           (lhe)

Požičiavanie zdravotných pomôcok od neziskovej or-
ganizácie Léthé n.o. pre klientov v  domácom prostredí 
trvá už 15 rokov. Stovky obyvateľov mesta Poprad a PSK, 
využili tieto služby a mohli v domácom prostredí prežiť 
ťažké chvíle pri prekonávaní zdravotných problémov. Po-
lohovateľné postele, antidekubitárne matrace, invalidné 
a toaletné vozíky, chodítka, elektrické odsávačky hlienov 
uľahčujú život tak klientom, ako aj príbuzným.

Pri príležitosti 15. výro-
čia a  za finančnej pomo-
ci Sociálneho odboru pri 
PSK, Léthé rozšírilo oblasť 
pomáhania klientom aj na 
oxigenátory. Oxigenátor 
je zariadenie na výrobu 
O2 v  domácom prostredí. 
Je určený pre klientov 
bez možnosti dostať túto 
pomôcku od zdravotnej 
poisťovne. Dýchavičnosť 
a  pocit nedostatku kyslíka 
je veľký diskomfort a často 

aj príčina komplikácie zák-
ladného ochorenia. Množ-
stvo kyslíka je merané 
neinvazívnym zariadením 
priamo doma u  pacienta. 
Zdravotná sestra v  rámci 
komplexnej ošetrovateľ-
skej starostlivosti sleduje 
celkový stav klienta v  do-
mácnosti. Tento projekt je 
podporený z rozpočtu Pre-
šovského samosprávneho 
kraja.          (pkr)

Počas sobotňajšieho progra-
mu na Námestí sv. Egídia 
vystúpili i členovia Slovenskej 
turnajovej spoločnosti. Táto 
skupina historického šermu 
sa zaoberá najmä neskorou 
gotikou a začiatkom renesan-
cie, čomu prispôsobili aj svoje 
kostýmy.

FOTO – Marta Marová

FOTO – Katarína Plavčanová
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„Nič nespôsobuje väčšiu bolesť ako vidieť trpieť tých, kto-
rých milujeme.“ 

TEREZIE Z LISIEUX 

POVEDALI SLÁVNI

V  pondelok 26. augusta 
2019 vo Veľkej s

Gustávom Majerčákom, 
70-ročným

V  utorok 27. augusta 2019 
v Matejovciach s

Jozefom Kovalčíkom, 
46-ročným

V  stredu 28. augusta 2019 
vo Veľkej s

Ľudmilou Huščavovou, 
59-ročnou

V  piatok 30. augusta 2019 
vo Veľkej s

Miroslavom Dorčiakom, 
74-ročným

V  pondelok 2. septembra 
2019 vo Veľkej s

Michalom Danišovským, 
60-ročným

V  pondelok 2. septembra 
2019 v Spišskej Sobote s

Miroslavom Palkom, 
72-ročným

Vo štvrtok 22. augusta 
2019 vo Veľkej s

Vlastou Šeligovou, 
88-ročnou

V  piatok 23. augusta 2019 
v Tatranskej Lomnici s

Mgr. Zdenkou Čulmanovou, 
77-ročnou

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

NAVŽDY SA ROZLÚČIME

Dnes 4. septembra má meniny  – Rozália, vo štvrtok 
5. septembra – Regina, v piatok 6. septembra – Alica, v so-
botu 7. septembra – Marianna, v nedeľu 8. septembra – Mi-
riama, v pondelok 9. septembra – Martina a v utorok 10. 
septembra – Oleg.

 9. augusta 2019 – Mgr. Zuzana Mlynárová a Marek Kotuľa,
10. augusta 2019 – Frederika Kojšová a Daniel Kall, Mgr. 
Monika Makovská a  Martin Mitúch, 16. augusta 2019  – 
Antónia Watychová a  Peter Cvaniga, Eva Ľahká a  Roman 
Jarabák, 17. augusta 2019 – Natália Labudová a Juraj Med-
vecký, Mária Melišová a Viktor Šuster, Lucia Michaláková 
a Peter Kyčin, Sabína Lušňáková a Matúš Šingliar, Ing. Mi-
roslava Šmihulová a Tomáš Išteneš, Mária Omastová a Da-
libor Frank, Monika Oračková a Mgr. Dávid Korčkovský.

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

MANŽELSTVO UZAVRELI

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

V  stredu 4. septembra 2019 
o 13. hod. vo Veľkej s

V  stredu 4. septembra 2019 
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Vo  štvrtok 5. septembra 
2019 o 11. hod. vo Veľkej s

Vo  štvrtok 5. septembra 
2019 o 12. hod. vo Veľkej s

Vo  štvrtok 5. septembra 
2019 o 14. hod. vo Veľkej s

V  stredu 4. septembra 2019 
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Annou Kršjakovou, 
90-ročnou

Máriou Gonsorčíkovou, 
88-ročnou

Veronikou Bukovinovou, 
75-ročnou

Romanom Paraňom, 
46-ročným

Evou Smikovou, 
85-ročnou

Máriou Kolbovou, 
62-ročnou

Spomienka

BLAHOŽELANIE

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 5. sep-
tembra pripomíname 10. výročie úmrtia 
nášho milovaného manžela, ocka, dedka

Vážený pán Ján Kupčo,
pri príležitosti Tvojho životného 
jubilea, ktoré si oslávil 23. augus-
ta 2019 Ti prajeme ešte veľa rokov 
života, plných zdravia, optimizmu, 
dobrej nálady a  radosti zo svojich 
blízkych.

Manželka a deti s rodinami

MILANA PAVLOVSKÉHO z Popradu
S láskou a úctou spomínajú manželka Katarína,
dcéra Darinka a syn Petrík s rodinami a vnúčatká.

HOROSKOP OD STREDY DO STREDY
S t r á v i -
te veľmi 

pekné chvíle v  rodinnom 
kruhu. Dostanete aj dobrú 
správu.

B u d e t e 
riešiť ne-

jakú pracovnú záležitosť, 
ktorá sa však bude dlhšie 
vliecť.

Podarí sa 
vám nie-

koho o  niečom presvedčiť. 
Budete spokojní, lebo to 
bude pre vás veľa znamenať.

Po dlhom 
čase bu-

dete mať z  niečoho veľkú 
radosť, napriek tomu, že 
budete mať veľa rôznych po-
vinností.

Po ťaž-
kých za-

čiatkoch sa situácia ustáli 
a  vám prinesie finančnú is-
totu.

V  niečom 
jasne roz-

líšite, čo je pre vás dobré a čo 
zlé. Len iní to takto nebudú 
vidieť.

Dostanete 
nový ná-
pad, ktorý 

vám zanedlho prinesie zisky. 
V rodine dôjde k zmenám.

Vo svojom 
vnútri bu-

dete cítiť, že nejaká záleži-
tosť dopadne dobre. A tak sa 
aj stane.

Už nebu-
dete mať 

čas na oddych. Nahrnie sa 
vám veľa pracovných a  štu-
dijných povinností.

Pre n e s te 
n i e k t o r é 

úlohy aj na iných, lebo vás 
zneužívajú. Buďte odvážni 
a zabráňte tomu.

P o c h y t í 
vás smú-

tok z  nejakej udalosti, ale 
pomôžu vám v tom rodinní 
príslušníci.

Nebuďte 
t v r d o -

hlaví a  prijmite dobre mie-
nenú radu. Bude vám na 
prospech.www.noviny -poprad.sk

Krajskí policajti na facebooku

V stredu 4. septembra – Benu – Kaufland Juh, 
vo štvrtok 5. septembra – Benu – Kaufland Juh, 
v  piatok 6. septembra  – Adus, v  sobotu 7. sep-
tembra – Corrib, v nedeľu 8. septembra – Styrax, 
v pondelok 9. septembra – Dr. Max – námestie 
a  v  utorok 10. septembra  – Zlatý had. Benu  – 
Kaufland, Moyzesova ul. 3, Benu – Tesco: Teplická 

cesta 3, Adus: Mnoheľova ul. 2, Corrib: Levočská 
26A, Styrax: L. Svobodu, Dr. Max  – námestie: 
Nám. sv. Egídia, Zlatý had: Novomeského 3918.

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

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH

Kino CINEMAX
Poprad

Od 5. septembra
do 11. septembra
Labková patrola: o  13. 

hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Leví kráľ 2D: 
o  13.10 hod. (hrá sa len 
cez víkend), PLAYMO-
BIL vo filme: o  14.50 
hod., Vtedy v  Hollywo-
ode: o  20.10 hod., PRE-
MIÉRA  – TO KAPITO-
LA 2: o 17. a o 20.20 hod., 
Toy Story 4 2D: o 16. hod. 
(nehrá sa 11. 9.), Loli pa-
radička: o 15.40 hod., Ne-
vesta na zabitie: o  20.40 
hod. (nehrá sa 11.  9.), 
ARTMAX FILMY – Fab-
rika: o  17.50 hod. (hrá 
sa len 10.  9.), DETSKÉ 
KINO  – Willy a  kúzel-
ná planéta: o  13.50 hod. 
(hrá sa len cez víkend), 
Cez prsty: o  17.50 hod. 
(nehrá sa 10.  9.), ART-
MAX FILMY  – Afrika 
na Pionieri: o  16. (hrá 
sa len 11.  9.) a  o  18.20 
hod. (nehrá sa 11.  9.), 
ARTMAX OPERA  – La 
Traviata: o  19. hod. (hrá 
sa len 11.  9.). Viac na 
www.cine-max.sk.    (ppp)

V PRVÝ školský deň spustilo Krajské riaditeľstvo policaj-
ného zboru v Prešove svoju vlastnú stránku na Facebooku. 
Pridalo sa tak k už šiestim krajským riaditeľstvám a dvom 
prezidiálnym stránkam. Policajný zbor má tak po dnešku 
celkovo deväť stránok na Facebooku a  jeden účet na In-
stagrame. Dohromady ich sleduje takmer 350 000 užívateľov 
a ich obsah sa týždenne dostane v priemere k jednému mi-
liónu návštevníkov. Nová facebooková stránka „Polícia SR – 
Prešovský kraj“ poskytuje svojim návštevníkom aktuality 
z celého kraja vrátane informácií o vyšetrovaní najzávažnej-
ších trestných činov, ale aj dopravného servisu. Na stránku 
sa môžete dostať i priamo cez www.facebook.com/KRPZPO.
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Námestie sv. Egídia sa v sobotu hemžilo množstvom dospelých a detí. Prišli na V. roč-
ník podujatia Poprad tancuje s nepočujúcimi a ľuďmi so špeciálnymi potrebami. Každý 
rok sa orientuje na niektorú so skupín zdravotne hendikepovaných – tohto roku to boli 
Uškové deti, teda deti s poruchami sluchu.

Myšlienka, aby nepočujú-
ci tancovali pre iných a  po-
mohli rôznym zdravotne 
znevýhodneným, vznik-
la pred piatimi rokmi pri 
stretnutí Janky Rackovskej 
s Annou Schlosserovou. Pri-
dala sa Asociácia nepočujú-
cich Slovenska a  Motorkári 
Slovenska a  pustili sa do 
realizácie. Program sa od 
začiatku stretol s  úspechom 
a nebolo tomu inak ani toh-

to roku. Vystupovala Sranda 
banda (na foto dole vpravo), 
nechýbala rozprávka tlmo-
čená do posunkovej reči, ako 
prekvapenie prišli dokonca 
strongmani  – Tatranskí si-
láci pod vedením Petra Re-
keneiho, záchranári na čele 
s  Františkom Majerským 
učili o poskytovaní prvej po-
moci, zatancovali aj seniorky 
z  Denného centra Limba, 
zaspievala a  zahrala Gabika 

Kiovská, vystúpili šermiari, 
športovci jiu jitsu a ďalší.

Motorkári Slovenska, 
ktorých viedol Matúš Ale-
xa, vzdali so svojimi za-
hraničnými kolegami hold 
všetkým, ktorí bojovali 
v  Slovenskom národnom 
povstaní a uctili si ich jazdou 
po miestach bojov. Všetkých 
účastníkov pozdravil tiež vi-
ceprimátor Popradu Štefan 
Pčola a  so svojím tancom 

vystúpili i účastníci projektu 
Džungľa ľudskosti zo Slo-
venska a  Ukrajiny (na foto 
dole uprostred).

Hlavná organizátorka 
Anna Schlosserová (na foto 

vľavo dole druhá 
sprava) vyzdvihla 
najmä charita-
tívny rozmer 
podujatia: „Už sme 
tancovali takmer 
pre všetky skupiny 
ľudí so špeciál-
nymi potrebami. 
Milujem, keď sa 
ľudia spájajú, aby 
pomohli iným. 
Vtedy neexistujú 

hranice.“ Predsedníčka zdru-
ženia Uškové deti Michae-
la Hurtová z  Gemerských 
Teplíc povedala: „Naše OZ 
pôsobí na celom východnom 
a  sčasti strednom Slovensku. 
Som rada, že sa v spolupráci 
s mestom Poprad robí takáto 
akcia. Dostali sme možnosť 
dať vedieť o  nás, aby sme 
pomohli rodičom, ktorým sa 
narodí nepočujúce dieťa, aby 
vedeli, kam sa majú obrátiť 
a  kto im pomôže zdieľať ich 
starosti aj radosti. V priemere 
sa ročne na Slovensku naro-
dí dvesto nepočujúcich detí 
a  my pomáhame rodinám 
s takýmito deťmi.“        (mar)

OZ Apolon pripravil tohto roku projekt v  rámci programu Erasmus+ zameraný na 
vzdelávanie pracovníkov s mládežou. Uskutočnil sa s finančnou podporou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a na prelome augusta a septembra prišla do náš-
ho regiónu 50-členná skupina pracovníkov s mládežou a mladých lídrov zo Slovenska 
a partnerskej krajiny projektu – Ukrajiny.

Silvia Štefániková, školiteľ-
ka pre program Erasmus+, 
zároveň školiteľka aj v  tom-
to projekte a  koordinátorka 
práce s  mládežou v  Tren-
čianskom samosprávnom 
kraji, povedala: „Som rada, 
že OZ Apolon ma oslovilo, 
aby som zabezpečila obsa-
hovú časť projektu, ktorá sa 
volá Džungľa ľudskosti, lebo 
je to nová výzva. Obsah pro-
jektu sa snaží o kvalitu a roz-
víjanie kompetencií ľudí, 
ktorí pracujú s  mládežou 
na rôznych pozíciách, či už 
v  kultúrnych centrách, cen-
trách voľného času, alebo na 
mestských úradoch, školách 
atď. Oboznámili sa s tým, čo 

je to neformálne vzdeláva-
nie, akým spôsobom môžeme 
rozvíjať kompetencie mla-
dých ľudí prostredníctvom 
takéhoto vzdelávania, akým 
spôsobom môžeme prelínať 
neformálne a formálne vzde-
lávanie.“ Hoci sú podmien-
ky na prácu s  mládežou 
v  oboch krajinách rôzne, 
kultúry sú podobné, pre-
to môže ukrajinská strana 
uplatniť niektoré poznatky 
vo svojom prostredí.

Nela Hlodan, riaditeľka 
kultúry z  Veľkého Berez-
ného uviedla: „Už dva roky 
pracujeme v  tomto projek-
te. Na Ukrajine nefunguje 
práca s  mládežou ešte tak 

dobre, učíme sa, ako ju mô-
žeme robiť inak, lepšie, ako 
komunikovať s  našimi štu-
dentmi a  deťmi v  školách, 
ktoré prostredníctvom pro-
jektu spoznávajú inú krajinu. 
Učíme sa tak novým formám 
práce s  mládežou.“ Roman 
Typluj, vysokoškolský peda-
góg dodal: „Projekt Džungľa 
ľudskosti sa nám veľmi páči. 
Riešili sme veľa teoretických 
aj praktických úloh a  teším 
sa z toho, že si takýmto spô-
sobom rozširujeme kultúrny 
obzor spolu so Slovákmi.“

Celý projekt sa neskončil 
1. septembra, ale bude po-
kračovať recipročnou náv-
števou slovenských účastní-
kov na Ukrajine na prelome 
októbra-novembra. Oboha-
tia sa navzájom znalosťami 
o najnovších trendoch a me-
tódach, ktoré zavádza EÚ do 
praxe v práci s mládežou. Na 
záver dostanú účastníci me-
dzinárodný certifikát.

                       (mar) PP-107

Učili sa novým trendom
v práci s mládežou

FOTO – Marta Marová

FOTO – Marta Marová

Pod Tatrami strávila dni 
od 23. augusta do 1. septem-
bra skupina 50 slovenských 
a  ukrajinských účastníkov 
projektu zameraného na 
vzdelávanie pracovníkov 
s mládežou, ktorý pripravilo 
OZ Apolon. V rámci progra-
mu zavítali minulú stredu aj 
na Mestský úrad v  Popra-
de, kde ich vedúca odboru 
školstva, mládeže a  športu 
MsÚ Edita Pilárová obozná-
mila so štruktúrou školstva 
a  spoluprácou samosprávy 
s  mládežou v  meste Poprad. 
Od ukrajinských hostí sa 
dozvedela o fungovaní práce 
s mládežou u našich východ-
ných susedov. Vzájomne so 
slovenskými pracovníkmi 
s mládežou a mladými lídra-
mi z  oboch krajín si vyme-
nili skúsenosti ako skĺbiť 

túto činnosť vo formálnom 
aj neformálnom vzdelávaní. 
E. Pilárová uviedla: „V  prá-
ci s  mládežou na Slovensku 
a v Ukrajine sú rozdiely. U nich 
ju majú viac-menej centrálne 
organizovanú cez školy, kým 
u  nás fungujú rôzne mládež-
nícke organizácie, kluby, ktoré 
pracujú s  mládežou a  samo-
správy túto prácu podporujú 
buď dotáciami, alebo vytvo-
rením potrebných podmienok. 
Mesto Poprad vytvára pre 
prácu s mládežou vhodné pod-
mienky, jednak v starostlivosti 
o školy, ale i podporou rôznych 
aktivít mladých v  rôznych 
projektoch, aj cezhraničných. 
Podporuje tiež občianske zdru-
ženia, ktoré pracujú s  mláde-
žou, či už sú to vzdelávacie, 
cirkevné, športové, kultúrne 
a ďalšie.“                   (mar)

Obohatili sa o skúsenosti

Tancovali so srdcom pre Uškové deti

Knihu Do neba ma nevezmú popradskej autorky Gréty 
Fábryovej vyhráva Magdaléna Cigalová z Ul. MPČĽ v Po-
prade. Výherkyňa si ju môže vyzdvihnúť v redakcii novín 
Poprad, Podtatranská ulica 149/7, Poprad (sídlisko Západ) 
v pracovné dni do 15. hod. (red)

Kto vyhral knihu
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Vrchol bežeckej série Tat-
ry v pohybe Prestige Tour je 
vždy prešpikovaný sprievod-
nými podujatiami. V Popra-
de to bol športový súboj 
rodín Mama, tato športuj-
te s  nami či Beh budúcich 
prvákov. Hodinu pred po-
ludním odštartoval na ná-
mestí hlavný program. Ako 
prvých diváci vítali v  cieli 
účastníkov Mini polmara-
tónu. Trať dlhú 2 100 metrov 
zvládol najrýchlejšie po roku 
opäť Adam Krajč z Popradu 
a to za 8 minút a 13 sekúnd.

Atraktívna bola Primátor-
ská desiatka, kde štartoval 
aj doterajší držiteľ traťového 
rekordu a  vlaňajší bežecký 
kráľ Tatier  – Popradčan Jo-
zef Dubašák. Prekonal ho 
jeho najväčší konkurent Ma-
rián Zimmermann z  Košíc 

a  ten vylepšil aj jeho histo-
ricky najlepší čas o viac ako 
minútu na aktuálnych 33:14. 
„To nevadí. Ešte som ne-
skončil a  pokúsim sa rekord 
o rok zlomiť opäť ja,“ vyhlá-
sil J. Dubašák. „Doteraz som 
tu behával iba polmaratón, 
takže táto trať bola pre mňa 
novinkou. Bežalo sa super, 
a  preto som spokojný,“ do-
plnil ho M. Zimmermann. 
Medzi ženami to bol na tejto 
trati zasa súboj trénerky so 
zverenkyňou. Romana Ko-
marňanská z Bratislavy zdo-
lala našu popradskú nádej 
Tímeu Mihokovú.

Cieľová rovinka následne 
patrila nordic walkerom, 
ktorí štartovali súčasne 
s  bežcami o  11. hodine, ale 
opačným smerom zo Svitu 
do Popradu. Na cieľovej pás-
ke zdolal Ľubomír Gašpar 

z Tatranskej Lomnice Jozefa 
Šoltésa z  Rokycian o  jeden 
krok navyše.

Po hodine a  19 minútach 
sa na námestí objavil aj prvý 
pretekár hlavného behu 
na 21 kilometrov. Bol ním 
Popradčan Miroslav Gad 
reprezentujúci Liptovský 
Mikuláš. „Čakal som, že to 
bude jednoduchšie, ale poča-

sie zaúradovalo a  slnko ma 
potrápilo. Ľahšie sa mi bežalo 
smerom do Svitu. Cestou späť 
som sa trápil,“ priznal víťaz 
pretekov. Najrýchlejšou že-
nou polmaratónu sa stala 
Češka Tereza Ďurdiaková 
z Brna, ktorá skončila celko-
vo trinásta.

Po pretekoch a sčítaní bo-
dov zo všetkých podujatí sé-
rie boli známi celkoví víťazi. 
Bežeckým kráľom sa stal Pa-
vol Orolín z BK Poprad, kto-
rý si mohol dovoliť preteky 
na domácej trati vynechať. 
„Pocity sú výborné, pretože 
sa mi podarilo dostať na toto 
pódium opäť. Ja asfalt veľmi 
nemusím a keďže som vedel, 
ako sa to vyvíja, tak som tieto 
preteky vynechal,“ povedal. 
Po jeho boku sa postavila be-
žecká kráľovná Tatier a jeho 
tímová kolegyňa  – Tímea 

Mihoková. „Je perfektné, že 
sme si túto pozíciu obaja zo-
pakovali z prvého ročníka. Je 
dobré pre celý náš región, že 
sa v domácej sérii takto darí 
domácim bežcom,“ dodala.

Organizátori vyslovili 
spokojnosť so záverečným 
podujatím série a do budúc-
na netaja snahu ďalšie roč-
níky ešte zatraktívniť. „Tento 
ročník bol z  pohľadu prihlá-
sených účastníkov rekordný. 
Prihlásilo sa ich takmer 800 
na všetky vypísané disciplíny. 
Okrem dobrých športových 
výsledkov si bežci odniesli 
opäť krásne zážitky a  o  to 
nám ide,“ uzavrela členka 
organizačného tímu série 
Tatry v  pohybe Viera Hala-
sová.              (mav)

Na Primátorskej desiatke padol rekord
(Dokončenie zo str. 1)

FOTO – Marek Vaščura

Sprievodnou akciou be-
žeckých pretekov Podtat-
ranský polmaratón a  Pri-
mátorská desiatka bol 
v  sobotu na Námestí sv. 
Egídia už tradične aj súboj 
o  najšportovejšiu rodinu 
mesta Poprad pod názvom 
Mama, tato, športujte 
s nami.

Do súťaže sa v  piatom 
ročníku prihlásilo jedenásť 
rodín, ktoré súperili v troch 
disciplínach. „Na rozdiel od 
iných rokov sme disciplíny 
trochu zmenili. Boli tri. No-
vinkou bol lapač svetla, čo je 
prístroj, ktorý rozsvecuje tla-
čidlá a  tie treba čo najrých-
lejšie stláčať po dobu jednej 
minúty. Druhou disciplínou 

bolo hádzanie zvukových ra-
kiet do koša na bielizeň. Dva-
ja členovia rodiny hádzali 
rakety na rôzne vzdialenosti 
a  tretí člen ich musel chy-
tiť. Počítali sa iba tie rakety, 
ktoré ostali v koši. Tradičnou 
disciplínou bolo upratovanie. 
To spočívalo v  praní a  veša-

ní tričiek s  nápisom Poprad 
a  tiež v  zametaní farebných 
loptičiek,“ ozrejmil Lukáš 
Tóth z odboru školstva, mlá-
deže a športu MsÚ v Popra-
de.

Všetky disciplíny napokon 
najlepšie zvládol tím Diev-
čatá Leščinské.              (mav)

Súboj rodín vyhrali Dievčatá Leščinské
Popradskí futbalisti majú za 

sebou „anglický týždeň“, počas 
ktorého odohrali dva zápasy 
v II. lige a jeden súboj Slovnaft 
Cup-u.

Výsledky: 6. kolo II. ligy 
v  sobotu 24. augusta FK Po-
prad  – KFC Komárno 2:0 
(0:0), góly Popradu: 89. Dragan 
Andrič a  90. Denis Jančo. Pre-
ložený zápas 2. kola Slovnaft 
Cup-u v stredu 28. augusta MŠK 
Tesla Stropkov – FK Poprad 0:2 
(0:0), góly Popradu: 63. Lukáš 
Horváth a 90. Vadym Jančak. 7. 
kolo II. ligy v sobotu 31. augus-
ta MFK Dukla B. Bystrica – FK 
Poprad 2:0 (1:0).

 HOKEJISTI HK Poprad ukon-
čili herné previerky pred nadchá-
dzajúcou sezónou Tipsport Ligy 
turnajom Riviera Cup vo francúz-
skom Nice. V  piatok 30. augusta 
prehrali s  domácim tímom Les 
Aigeles de Nice 1:4 a po nedeľňaj-
šej výhre 5:0 nad druholigovým 
francúzskym tímom Spartiates 
Marseille obsadili druhé miesto.

 V  SOBOTU 7. septembra sa 
od 9. hodiny v  trialparku v  Strá-
žach uskutočnia finálové preteky 
slovenského pohára a slovenských 
hier mládeže s  medzinárodnou 
účasťou. Kategória Elite bude 
štartovať o  13.30 hod. Súčasťou 
podujatia budú preteky pre odrá-
žadlá a diváci si budú môcť vyskú-

šať cyklotrial na jednoduchej trati.
 ATLETICKÝ klub Steeple 

Poprad organizuje nábor nových 
členov vo veku od 8 do 18 rokov 
a  to počas tréningov, ktoré sú 
v pondelky, stredy a piatky od 17. 
hodiny na dráhe ZŠ Jarná.

 FUTBALISTI ŠK Zemedar 
Poprad  – Stráže zvíťazili v  nede-
ľu 1. septembra v rámci 5. kola 6. 
OMV ligy doma nad Spišským 
Štiavnikom 5:0 a  sú momentál-
ne na druhom mieste v  tabuľke, 
iba o  skóre za vedúcim tímom 
z  Huncoviec. Práve veľké derby 
medzi oboma súpermi sa odohrá 
v nedeľu 8. septembra o 16. hodine 

v Strážach.
 V  SOBOTU sa v  areáli ZŠ 

v  Spišskej Sobote uskutočnil 13. 
ročník súťaže mladých hasičov 
O poháre riaditeľky ZŠ s MŠ v Sp. 
Sobote. V kategórii chlapčenských 
a zmiešaných kolektívov, ale aj me-
dzi dievčatami zvíťazili Gánovce.
 V  NEDEĽU sa v  Kravanoch 

konala súťaž hasičských družstiev 
pri príležitosti 95. výročia založe-
nia miestneho DHZ. Medzi muž-
mi boli najlepší domáci, medzi 
ženami zvíťazila Spišská Sobota. 
U dorastencov boli prvé Batizovce, 
medzi dorastenkami sa najviac da-
rilo Hozelcu. Medzi mužmi nad 35 
rokov patrilo prvenstvo Spišskému 
Štiavniku.               (ppv)

FK Poprad

Krátko zo športu

   Z V R P S  B

Dubnica n. V. 7 7 0 0 19:6 21
B. Bystrica 7 6 0 1 20:7 18
FK Poprad 7 5 0 2 12:6 15
Skalica 7 4 2 1 9:8 14
Petržalka 7 4 1 2 16:11 13
Ružomberok B 7 4 0 3 15:12 12
Žilina B 7 4 0 3 15:15 12
Komárno 7 3 2 2 8:9 11
L. Mikuláš 7 3 1 3 6:10 10
Bardejov 7 2 2 3 9:9 8
Podbrezová 7 2 0 5 8:13 6
Púchov 7 1 2 4 6:9 5
Šamorín 7 1 2 4 6:17 5
FC Košice 7 1 1 5 7:11 4
Trebišov 7 0 3 4 9:14 3
Slovan BA B 7 1 0 6 4:12 1

Tabuľka II. ligy

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v nedeľu 25. augusta Poprad B – Snina 3:0.
St. dorast U19: v sobotu 24. augusta Poprad – Trenčín 0:2, 
v utorok 27. augusta Žilina – Poprad 7:0 a v sobotu 31. au-
gusta Poprad – D. Streda 3:3.
Ml. dorast U17: v sobotu 24. augusta Trenčín – Poprad 9:0, 
v utorok 27. augusta Poprad – Žilina 2:4 a v sobotu 31. au-
gusta D. Streda – Poprad 2:1.
Ml. dorast U16: v sobotu 24. augusta Trenčín – Poprad 3:1, 
v utorok 27. augusta Poprad – Žilina 0:4 a v sobotu 31. au-
gusta D. Streda – Poprad 4:2.
St. žiaci U15: v  nedeľu 25. augusta Poprad  – Snina 4:0 
a v nedeľu 1. septembra Sp. N. Ves – Poprad 0:3.
St. žiaci U14: v  nedeľu 25. augusta Poprad  – Snina 6:1 
a v nedeľu 1. septembra Sp. N. Ves – Poprad 0:1.
Ml. žiaci U13: v  sobotu 24. augusta Snina  – Poprad 0:11 
a v nedeľu 1. septembra Poprad – Sp. N. Ves 7:3.
Ml. žiaci U12: v  sobotu 24. augusta Snina  – Poprad 7:24 
a v nedeľu 1. septembra Poprad – Sp. N. Ves 26:7.
Ženy: v nedeľu 25. augusta Poprad – NMŠK BA 0:3.
Dorastenky: v nedeľu 25. augusta Podbrezová - Poprad 5:2 
a v nedeľu 1. septembra Poprad – Michalovce 2:0.
Žiačky: v  nedeľu 25. augusta Podbrezová - Poprad 0:6 
a v nedeľu 1. septembra Poprad – Michalovce 12:0.

Program: 8. kolo II. ligy v so-
botu 7. septembra o 18. hod. FK 
Poprad – FK Dubnica n. V.   
                (mav)

FOTO – Marek Vaščura
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V  nedeľu 25. augusta 
sa na zimnom štadióne 
v  Poprade rozhodovalo 
o  konečnom umiestne-
ní účastníkov 72. ročníka 
Tatranského pohára. Vr-
cholom dňa bol napokon 
súboj o tretie miesto medzi 
Popradom a Košicami, pre-
tože finále sa nekonalo.

Popradčania odohrali dva 
zápasy v skupine a hneď ten 
prvý proti Michalovciam 
rozhodol o  tom, že finále 
bude bez ich účasti. Pre-
hrali 2:3 po samostatných 
nájazdoch, čo posunulo do 

boja o  trofej Zemplínčanov. 
V druhom zápase už „Kam-
zíci“ triumfovali nad fran-
cúzskym Nice 4:2 a  sme-
rovali do východniarskeho 
súboja o  tretie miesto proti 
Košiciam. „Oceliari“ vyško-

lili domácich z  efektivity 
a  zvíťazili 6:0. Zverencom 
Františka Štolca prischlo 
štvrté miesto. „S  turnajom 
sme absolútne nespokojní, 
no hlavne s  poslednom zá-
pasom. Bola to jedna veľká 

katastrofa. My môžeme pre-
hrať, ale musí tam byť vôľa 
po víťazstve. Nepredviedli 
sme nič pre divákov, ktorí nás 
prišli povzbudiť,“ uviedol po 
turnaji tréner HK Poprad 
František Štolc. „Dobré muž-
stvo sa učí na vlastných chy-
bách. Verím, že my sa z toho 
dokážeme poučiť a že sa po-
sunieme ďalej, pretože liga je 
už za dverami,“ skonštatoval 
kapitán tímu Štefan Fabian.

Večerné finále medzi Mi-
chalovcami a Miškovcom sa 
neodohralo kvôli zdravot-
ným a tráviacim problémom 

hráčov maďarského tímu. 
Organizátori mali niekoľko 
alternatív na náhradný ter-
mín a  napokon sa s  účast-
níkmi, Ligovou radou Ex-
traligy seniorov, Oddelením 
rozhodcov SZĽH a Pro Ho-
kejom zhodli, že o držiteľovi 
trofeje sa rozhodne počas 
zápasu v rámci 16. kola Tip-
sport Ligy a  to v  piatok 25. 
októbra o 17.30 hod. na šta-
dióne v Michalovciach.

V  zápase o  piate miesto 
porazili hráči Les Aigles de 
Nice poľský tím Comarch 
Cracovia Krakov 4:1.   (mav)

Zbierka kníh mapujú-
cich Dejiny popradského 
hokeja sa rozrástla o  ďalší 
diel. V poradí šiesty z pera 
Rastislava Ovšonku nesie 
podtitul Návrat medzi eli-
tu. Už tradične bola nová 
kniha pokrstená v prvý deň 
Tatranského pohára a krst-
ným otcom sa stal niekdajší 
vynikajúci ostrostrelec Ale-
xander Szücs.

Šiesty diel Dejín poprad-
ského hokeja vyšiel v nákla-
de 400 kusov a obsahuje 240 
strán mapujúcich obdobie 
rokov 1982 až 1993. „Z môj-
ho pohľadu ide o  najúspeš-
nejšie obdobie v  modernej 
histórii popradského hokeja. 
Poprad vtedy vyhral trikrát 
Slovenskú národnú hokejovú 
ligu, postúpil do Federálnej 
ligy a dve sezóny pôsobil me-
dzi československou elitou,“ 
uviedol autor knihy Rasti-
slav Ovšonka. Ako dodal, 
kniha odkrýva počiatky ta-
kých hráčov ako Arne Kro-
ták, Miro Škovira, Slavomír 
Pavličko či Peter Bondra, ale 
venuje sa aj vzniku ženské-
ho hokeja v Poprade. Nie je 
však len o hokejistoch, či ho-
kejistkách. „V  tomto období 
vyrástol v  Poprade rozhodca 
svetového formátu  – súčas-
ný primátor Anton Danko. 
Začínal ako každý rozhodca 
pri mládežníckych súťažiach, 

ale cez SNHL a  FL sa pre-
pracoval až na medzinárod-
ného rozhodcu,“ doplnil R. 
Ovšonka.

V  súčasnosti vzbudzuje 
pozornosť rozlúčka Arne-
ho Krotáka s kariérou a  len 
málokto vie, že za seniorov 
nehral vždy s  legendárnou 
trinástkou. Dodnes je záha-
dou, aké číslo nosil v  prvej 
sezóne na drese. „V  sezóne 
1989/1990 prišiel Arne do 
kabíny ako „mladé ucho“ 
a  číslo 13 nosil Šaňo Szücs. 
Pýtal som sa na to samotné-
ho Arneho, ale ani on si ne-
pamätá, s akým číslom vtedy 
medzi seniormi nastupoval. 
Od ďalšej sezóny už svoju ob-
ľúbenú 13-ku mal,“ vysvetľo-
val R. Ovšonka. Nepamätá si 
to ani Alexander Szücs, kto-
rý sa stal krstným otcom no-
vej knihy. Je presvedčený, že 
trinástka v  Poprade prináša 
šťastie. „V  tom období som 
bol v  každej sezóne úspešný. 

Bolo to určite šťastné číslo,“ 
povedal.

V  popradskom hokejo-
vom prostredí je zacho-
vaných málo historických 
záznamov a preto aj súčasní 
činovníci HK Poprad sú pri 
tvorbe týchto dejín nápo-
mocní. „Je super, že sa niekto 
tomu venuje a  obetuje tomu 
veľa voľného času. V  rámci 
nášho klubového archívu sa 
to určite zíde,“ skonštatoval 
výkonný riaditeľ HK Poprad 
Ľudovít Jurinyi.

Po predošlých dieloch sa 
len tak zaprášilo a  o  novú 
knihu je už teraz obrovský 
záujem. Rastislav Ovšonka 
sa blíži do finále a na dohľad 
je súčasnosť. Siedme pokra-
čovanie by mohlo končiť ro-
kom 2006, kedy „Kamzíci“ 
bojovali so Žilinou vo finále 
slovenskej najvyššej súťaže 
o titul.                             (mav)

V  sobotu 31. augusta sa 
pri Aréne Poprad odohrá-
val bratský súboj českých 
a  slovenských strongmanov 
počas 9. ročníka súťaže Tat-
ranský silák. Na súťažiacich 
čakalo šesť výziev v  podobe 
náročných disciplín.

„Pripravili sme bratský súboj 
Čechov a  Slovákov a  pozvali 
sme najlepších z  najlepších. 
Mimo súťaže sme dobrí kama-
ráti, ale na pľaci si nedarujeme 
ani centimeter, ani sekundu 
a  ani jediné kilo. Záležať sme 
si dali aj na odmenách, pri-
čom sme nechceli klasické po-
háre. Cieľom bolo, aby si naši 
strongmani odniesli zo súťaže 
niečo výnimočné a  preto sme 
dali vyrobiť špeciálne trofeje 
iba na túto príležitosť,“ uvie-
dol organizátor a zároveň člen 
slovenského tímu Peter Reke-
nei, ktorý priznal, že toto boli 
pre neho po desiatich rokoch 
súťaženia na dlhšiu dobu jeho 
posledné preteky.

Prvú disciplínu  – log fit 
(zdvih klady nad hlavu) vy-
hral v  dueli s  Radkom Pa-
tákom Slovák František Pi-
ros, keď nad hlavu zodvihol 
173 kg. V  nosení kufrov 
s hmotnosťou 165 kg na maxi-
málnu vzdialenosť získal bod 
pre Čechov Čestmír Šíma, 

ktorý porazil Igora Petrika. 
V  tretej disciplíne  – mŕtvy 
ťah posunul do vedenia na-
šich západných susedov Mi-
chal Tichý, ktorý zodvihol 
automobil päťkrát, na rozdiel 
od Mareka Tótha, ktorý to 
dokázal trikrát. Tradičnou 
podtatranskou disciplínou 
bolo ťahanie kamióna s  la-
nom a  to mierne do kopca. 
Len o  pár sekúnd zdolal do-
máci pretekár Peter Rekenei 
svojho českého protivníka 
Pavla Zadražila a  vyrovnal 
na 2:2. Piatou disciplínou bol 
Super youk, čiže nosenie ťaž-
kého bremena s  divákmi na 
20 metrov. V  opakovanom 
súboji R. Patáka s F. Pirosom 
bol opäť úspešnejší slovenský 
borec. Posledná disciplína 
bola štafetová, kde nastúpili 
všetci štyria pretekári z  kaž-
dého tímu. Jeden musel čo 
najrýchlejšie v  stoji rukami 
pritiahnuť automobil (Hum-
mer) na 15 metrov, ďalší mu-
sel prevrátiť 4-krát 500 kilovú 
pneumatiku, tretí vykladal tri 
betónové gule s  váhou 140, 
165 a  170 kg a  posledný sa 
snažil o čo najviac opakovaní 
na viking presse s  váhou 200 
kg. Slováci pre seba získali po-
sledný bod a  tento súboj vy-
hrali v pomere 4:2.         (mav)

Výsledky 6. kola Podtatran-
ského Davis Cup-u: 

Tatry Simi – AGM 2:1 (Š. Jop-
pa - Pavlovič 6/4 6/4, S. Joppa - 
Jaško 6/3 6/3, Joppovci - Jaško, 
Pavlovič 4/6 4/6), Eland - Juve 

2:1 (Špak ml. - Mendroš 4/6 5/7, 
Dubiel - Liptaj 6/3 6/4, Špak ml., 
Galica - Trabalka, Lupták 6/4 
6/4), Kvety Strivinský - Maxim-

car 2:0 (Vasiľko - Popovič 6/3 
6/3, Strivinský, Vasiľko - Krem-
paský, Pisarčík 6/3 6/3), Sport 
Club - Pistols 1:1 (Galajda - Baj-
us 6/3 6/2, Fábry - Kollárik 4/6 
4/6).                        (jog)

Bratský súboj strongmanov

Na víťaza Tatranského pohára si musíme počkať

Dejiny popradského hokeja idú do finále

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – TVP

FOTO – Marek Vaščura

Tenis
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Rodák z  Michaloviec, žijúci v  Se-
čovciach 68-ročný výtvarník La-
dislav Majoroši predstavuje verej-
nosti obrazy s  tematikou anjelov 
a iných okrídlených bytostí, vznáša-
júcich sa nad naším svetom. Jeho an-
jeli nie sú anjelmi v klasickom slova 
zmysle. Sú to anjeli v  „civilnej“ po-
dobe zobrazení s nadsádzkou a po-
sunom do inej roviny s dávkou iró-
nie či sebairónie. Poľudštení anjeli 
strážni, stoickí anjeli, anjeli vsadení 
do súčasnosti, či s čiarovými kódmi 
ako symbolom prenosu informácií 
v súčasnej dobe. Mnohé diela vznik-
li spontánne, k iným sa zas po neja-
kom čase vrátil.

Výstavu  L. Majorošiho s  vtipným 
názvom ANJELACI 2 si môžete po-
zrieť od 6. septembra do 6. októbra 
2019 v priestoroch Ateliéru Popprat, 
Nám. sv. Egídia, Pasáž Alfa v Popra-
de.       (lma)

Výstava Anjelaci 2
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POPRAD

O revivaly je v Poprade záujem. Potvrdila to aj účasť divákov na utorkových kon-
certoch v rámci Popradského kultúrneho leta mesta Poprad. Plné hľadisko divákov pri-
tiahla na Námestie sv. Egídia koncom augusta aj revivalová skupina Smokie z Prahy. 
Zahrala najznámejšie sklady tejto legendárnej anglickej kapely, ktorá je na scéne už viac 
ako 50 rokov.             FOTO – Silvia Šifrová

Obvodná poľovnícka komora Poprad, Okresná organizácia Slovenské-
ho poľovníckeho zväzu a mesto Poprad organizujú v sobotu 7. septembra 
2019 3. Poľovnícky deň.

Začne sa o  9.45 hod. spoločným 
sprievodom od reštaurácie Dobré 
časy v Poprade na Námestie sv. Egí-
dia, kde sa o  10. hod. 
uskutoční Svätohubert-
ská omša s obetou poľov-
nej zveri. O  11.15 hod. 
bude slávnostný výrad 
a  pasovanie poľovníka 
za lovca, o 12. hod. privítanie hostí, 
príhovory a  odovzdávanie vyzna-
menaní. O  13. hod. si budú môcť 
Popradčania a  návštevníci mesta 
pozrieť ukážky kynológov a súťaž vo 

vábení jeleňov. O 14. hod. je pripra-
vené vystúpenie folklórneho súbo-
ru Vagonár, o 15. hod. sa predvedú 

lesničiari, o  15.30 hod. 
vystúpi Tony Smatana 
band country, o 16.30 hod. 
bude opäť vábenie jeleňov 
a o 17. hod. vyžrebovanie 
tomboly.

Počas podujatia budú aj ukážky 
sokoliarov skupiny Majstra Vagana 
a prezentované autá a štvorkolky pre 
poľovníkov. Nebude chýbať ani po-
ľovnícky guláš.      (ppp)

V sobotu bude na námestí
Poľovnícky deň
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