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Zastupiteľstvo zasadalo na dvakrát

Poslanci sa dohodli na programe, primátor nateraz neodstupuje

Streda  6. 9. 2017 Číslo 34 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Posledné dni boli v poprad-
skej samospráve turbulentné. 
Po tom, čo primátor Popradu  
nafúkal za volantom, dosta-
lo sa mesto do neočakávanej 
situácie. Mestské zastupiteľ-
stvo zvolané na 24. augusta 
bolo v patovom stave. 1. vi-
ceprimátor Igor Wzoš hneď 
v jeho úvode vyhlásil dve pre-
stávky po sebe na rokovania 
poslaneckých klubov. 

Po vyše hodine predstúpil 
pred svojich kolegov predse-
da klubu nezávislých poslan-
cov Štefan Pčola a povedal: 
„Klub nezávislých poslancov 
vyhlasuje, že nebude schvaľo-
vať finančné, majetkové a stra-
tegické zámery mesta do doby, 
kedy bude jasne, zreteľne a jed-
noznačne formulované vyjad-
renie primátora mesta Jozefa 

Švagerka o zotrvaní respektíve 
odstúpení zo svojej funkcie.“ 

Primátor totiž deň pred 
konaním MsZ vydal vyhlá-
senie, v ktorom sa vyjadruje 
k udalostiam z posledných 
dní: „V prvom rade si plne 
uvedomujem vzniknutú si-
tuáciu, ktorú som spôsobil a 
úprimne ju ľutujem. Som pri-
pravený niesť všetky následky 
a odstúpiť z postu primátora.“ 
Ospravedlnil sa predovšet-
kým svojej manželke, deťom 
a rodine, ktorých považuje za 
najcennejšie čo má. Vyjadril 
aj ospravedlnenie Popradča-
nom, svojim kolegom a po-
slancom. Plne si uvedomuje, 
koľko námahy so svojimi spo-
lupracovníkmi vynaložili, aby 
mesto bolo lepšie a malo kraj-
šiu víziu ako pred troma rok-

mi, keď spolu začínali. Ubez-
pečil, že nastúpenú pozitívnu 
cestu budú naďalej rozvíjať, 
pokračovať v nej a naďalej 
ešte viac bojovať, pracovať a 
ešte viac pre Poprad žiť. 

V záujme toho, aby mohlo 
mesto pokračovať v dôleži-
tých investičných akciách a 
projektoch a aby nevznikol 
chaos, prerušil I. Wzoš ko-
nanie zastupiteľstva, ktoré 
pokračovalo v stredu 30. au-
gusta. Uviedol: „Dnes je to 50 
na 50, čo v praxi znamená, že 
by neprešlo žiadne uznesenie. 
Preto som navrhol schôdzu 
prerušiť. Verím, že v tomto 
mestskom zastupiteľstve se-
dia ľudia, ktorí chcú, aby toto 
mesto napredovalo a mohli 
sme pokračovať v zásadných 
investičných akciách.“  (mar)

Augustové rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Poprade pokra-
čovalo po prerušení opäť minulú 
stredu. Do svojej stoličky sa pred 
poslanecké plénum posadil po prvý 
raz od 16. augusta, kedy šoféroval 
pod vplyvom alkoholu, aj primátor 
Popradu Jozef Švagerko. Predseda 
klubu nezávislých poslancov Štefan 
Pčola sa po otvorení zasadania pri-
hlásil o slovo. 

Opäť poukázal na morálne zlyhanie 
primátora a okrem iného povedal: 
„My, nezávislí poslanci zvolení občan-
mi mesta Poprad vás opakovanie vyzý-
vame, aby ste z postu primátora mesta 
odstúpili.“ Š. Pčola dodal, že ako jedi-
né poctivé riešenie vidí opýtať sa vo-
ličov vo voľbách, ako ďalej a očakáva 
tiež vyjadrenie ďalšieho poslanecké-
ho klubu. Pôvodne mienil klub nezá-
vislých poslancov vedený Š. Pčolom 
nerokovať o finančných, majetkových 

a strategických zámeroch mesta, čím 
by sa zablokoval rozvoj mesta. Ale na-
pokon zo svojho stanoviska ustúpil. 
Navrhol zmenu programu vzhľadom 
na situáciu, v ktorej sa mesto nachá-
dza, predovšetkým, aby poslanci pre-
rokovali návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia o umiestňovaní volebných 
plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane v súvislosti s 
voľbami do orgánov samosprávnych 
krajov, ktoré majú byť 4. novembra 
2017. Ďalej návrh žiadosti o poskyt-
nutie dotácie zo štátneho rozpočtu na 
projekt rekonštrukcie budovy Dobro-
voľného hasičského zboru v Spišskej 
Sobote a na dostavby, rekonštrukcie 
alebo výstavby telocviční. 

Primátor Popradu Jozef Švager-
ko si priznal svoje zlyhanie, ktoré 
ho mrzí. Povedal: „Moja dovolenka 
nebola náhodná. Potreboval som si 
usporiadať myšlienky, ako ďalej. Z 
morálneho hľadiska by bolo najjed-
noduchšie odísť, utiecť, vyhnúť sa 
mediám, nepozrieť sa vám do očí. Ale 
potrebujem uzavrieť veci, riešiť, čo je 
dobre nastavené, aby sa dotiahlo do 
konca. Budem rád, keď budeme po-
kračovať v rokovaní zastupiteľstva. 
Mesto nestojí len na primátorovi, ve-
rím, že ďalšie body prerokujeme na 
ďalšom rokovaní. K môjmu prípadu 
sa nebudem a nemôžem vyjadrovať.  
Čakám na rozhodnutie súdu. Nateraz 
neodstupujem. Nenechám mesto len 
tak, to by som bol zbabelec, to by som 
utiekol z boja. A vynaložiť finančné 
prostriedky na predčasné voľby v tom-
to období nedopustím.“ 

(Pokračovanie na str. 2)

Mestské zastupiteľstvo sa dostalo do patovej situácie, ale po-
slanci sa napokon dohodli na kompromise. Z programu vybrali 
najdôležitejšie body, ktoré bolo treba prerokovať, aby sa neza-
stavili niektoré projekty najmä kvôli plynúcim termínom. Na 
foto sa zaoberajú zložením programu primátor Popradu s obo-
ma viceprimátormi a poslancami Štefanom Pčolom a Milanom 
Baranom.     FOTO – Marta Marová
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Stručne Poslanci sa dohodli na programe, primátor ...
Nasledovala rozsiahla rozprava. 1. 

viceprimátor Igor Wzoš označil pred-
loženie ďalších požiadaviek klubu ne-
závislých poslancov za vydieranie, za 
ktorým sú politické záujmy: „Zvyšuje-
te svoje požiadavky a to nie je politicky 
korektné. Ak hovoríte o predčasných 
doplňujúcich voľbách, boli by v januá-
ri-februári a o pár mesiacov zase nové 
voľby. Bolo by to hospodárne?!“. Pokla-
dá za svoju povinnosť obhajovať záuj-
my občanov mesta a takisto zdôraznil, 
že z bojiska neuteká. Viceprimátor Pa-
vol Gašper povedal: „Nestotožňujem sa 
s prešľapom primátora, ale ako poslanci 
sme boli zvolení, aby sme rozhodovali a 
riadili mesto a určite nie je dobré blo-
kovať akékoľvek rozhodnutia, neschva-
ľovať potrebné veci a brzdiť rozvoj mes-
ta. Vyzývam všetkých poslancov, aby si 
sadli za stôl a chcem ohlásiť založenie 
klubu s pracovným názvom Klub 77 - 
77-percentná väčšina.“ 

Poslanec Vladimír Lajčák sa vyjad-
ril: „Podľa nášho klubu existuje ele-
gantné riešenie tejto situácie - aby sa 
primátor vzdal svojej funkcie a uro-
bili sme všetky formálne kroky na čo 
najrýchlejšie vypísanie volieb primá-
tora. Toto je jediná čistá cesta.“ Podľa 
neho by sa tak ukázalo, ako sa voliči 
pozerajú na túto situáciu. 

Poslankyňa Alena Madzinová po-
žiadala svojich kolegov, aby rokovali 
o bodoch, ktoré sú veľmi dôležité a 
pridala k návrhu programu aj dotá-
ciu pre Podtatranské múzeum Po-
prad v rámci bodu Rôzne, aby mohlo 
múzeum zaobstarať výstavný mobi-
liár hodný 21. storočia. Poslankyňa 
Beáta Sichrovská zdôraznila: „Obča-
nia nás zvolili pre to, aby sme ich za-
stupovali. Osobné zlyhanie primátora 

nie je dôvodom, aby bolo mesto para-
lyzované vo svojej činnosti. Každý sa 
v živote dopustíme nejakej chyby. Kto 
mal možnosť prísť s primátorom do 
kontaktu vie, že je to slušný človek.“

Poslanec Miroslav Glevaňák, 
okresný predseda KDH reagoval 
podobne: „Na vyhlásení opozičných 
poslancov sa nebudeme podieľať, lebo 
si uvedomujem, že som bol zvolený 
pre prácu v prospech občanov tohto 
mesta. Každý môže zlyhať a nemôže-
me vopred odsúdiť niekoho. Stále platí 
prezumpcia neviny.“ Poslanec Bohu-
mil Košický sa pridal: „Máte morál-
ne právo odsudzovať primátora, keď 
nebol riadne odsúdený?! Nebojkotujte 
a nerobte si trhací kalendár zo zastu-
piteľstva na úkor občanov.“ Poslanec 
Rudolf Kubus podotkol, že na svoj 
postoj má klub nezávislých poslan-
cov právo: „Dostali sme mandát od 
občanov. Snažíme sa byť nielen poli-
ticky, ale aj morálne korektní.“ 

Po krátkej prestávke sa poslanci 
predsa len dohodli na bodoch, ktoré 
prerokujú, aby mesto mohlo pokra-

čovať vo svojej práci a projektoch. 
Odsunuté body prídu na rad na ďal-
šie rokovanie.

MsZ schválilo VZN o umiestňova-
ní volebných plagátov na verejných 
priestranstvách počas volebnej kam-
pane v súvislosti s voľbami do orgánov 
samosprávnych krajov v roku 2017 v 
meste Poprad. Ďalej schválilo predlo-
ženie žiadosti o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu na projekt re-
konštrukcie budovy DHZ v Spišskej 
Sobote, ako aj žiadosti  o poskytnutie 
finančných prostriedkov na rozvoj vý-
chovy a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výchovy formou 
dostavby, rekonštrukcie alebo výstav-
by telocviční na rok 2017, ďalej úpravy 
a korekciu plôch v územnom pláne 
mesta Poprad a zmeny rozpočtu mesta 
na rok 2017. Poslanci takisto schválili 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
vo výške 50 tisíc eur pre Podtatranské 
múzeum na zhotovenie výstavného 
mobiliáru novej expozície Poprad a 
okolie v zrkadle vekov. Podrobné uzne-
senia sú na www.poprad.sk.  (mar)

Poslanci MsZ v Poprade schválili 
minulú stredu Všeobecne záväzné 
nariadenie o umiestňovaní volebných 
plagátov na verejných priestranstvách 
počas volebnej kampane v súvislosti s 
voľbami do orgánov samosprávnych 
krajov v roku 2017 v meste Poprad. 
Bude pre ne vyhradená plocha na pa-
neloch umiestnených na Námestí svä-
tého Egídia pri fontáne, pod budovou 
OTP banky. Volebná kampaň sa za-
čala dňom uverejnenia rozhodnutia 
o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov 
SR (koncom júna) a končí sa 48 ho-
dín pred dňom konania volieb, ktoré 
budú 4. novembra 2017.

Mesto Poprad má vypracovaný 
harmonogram organizačno-technic-
kého zabezpečenia volieb do VÚC. 
Do 5. septembra malo utvoriť voleb-
né okrsky, určiť volebné miestnosti 
a vymenovať zapisovateľov okrsko-
vých volebných komisií.  (pmm)

Pred voľbami do VÚC
Pred konaním Mest-

ského zastupiteľstva v 
Poprade vyhlásil vice-
primátor Pavol Gašper, 
že odstupuje z funkcie 
druhého viceprimátora 
mesta.

Vysvetlil svoje dôvody: 
„Situácia, ktorá vznikla 
v meste za posledné dni 
a všetky okolnosti vráta-
ne súčasného stavu, ma 
doviedli k presvedčeniu, že nie je 
prípustné, aby som ďalej podporoval 
súčasné vedenie mesta. Z tohto dôvo-
du som sa rozhodol, že ku koncu toh-
to mesiaca (augusta) odstupujem z 
funkcie druhého zástupcu primátora 
mesta Poprad.“ 

Zdôraznil, že k tomuto rozhod-
nutiu ho viedli morálne dôvody, 
zostane poslancom MsZ a bude 

si zodpovedne a svedomite plniť 
všetky povinnosti z toho vyplýva-
júce v prospech občanov. Zároveň 
povedal, aby si každý uvedomil, že 
primátor aj celá jeho rodina je v 
nesmierne ťažkej situácii a poprosil 
všetkých, aby mu pomohli vrátiť sa 
do normálneho, slušného a dôstoj-
ného života, lebo každý človek je 
toho hodný.   (mar)

Druhý viceprimátor odstúpil

(Dokončenie zo str. 1)• PRÁVNE oddelenie mestského 
úradu poskytuje pre obyvateľov Po-
pradu bezplatné právne poradenstvo 
v právnej poradni, ktorá je k dispo-
zícii pre občanov s trvalým poby-
tom v meste. Po letnej prestávke sa 
občania môžu opäť poradiť dnes 6. 
septembra od 14. do 16. hod. vo ves-
tibule mestského úradu. Do právnej 
poradne sa možno objednať osobne 
v kancelárii prvého kontaktu alebo 
telefonicky na č. t. 052/7167 247 ale-
bo 7167 248.
• PETIČNÝ výbor strany Nezávis-
losť a jednota (NAJ) v Poprade po-
dal v pondelok 4. septembra 2017 v 
podateľni popradského mestského 
úradu výzvu primátorovi mesta na 
odstúpenie z funkcie a umožnenie 
doplňujúcich volieb.
• ZAJTRA 7. septembra nebude 
pozemkový a  lesný odbor poprad-
ského okresného úradu v prevádzke 
z  dôvodu sťahovania. Od piatka 8. 
septembra bude prístupný obča-
nom v nových priestoroch v budove 
Okresného úradu Poprad na Nábre-
ží Jána Pavla II. 16.
• V  NEDEľu 10. septembra sa 
v Tatranskej galérii v Poprade usku-
točnia od 14. do 16. hod. tvorivé 
dielne na tému Ako si skrášliť učeb-
nice a  zošity. Na dielne je potrebné 
sa prihlásiť do 7. septembra.
• ROBERT Vano - Memories je 
názov výstavy, ktorá bude sprístup-
nená verejnosti v Art klube Tatran-
skej galérie v  Poprade v  utorok 12. 
septembra o 17. hod. Je zostavená zo 
73 farebných fotografií, ktoré tvoria 
časť autorovej tvorby. 
• VÝJAZDOVÝ odber krvi Národ-
nej transfúznej služby z Popradu sa 
opäť uskutoční v nedeľu 10. septem-
bra od 9. do 12. hod. v  Kultúrnom 
dome v Hozelci a v utorok 12. sep-
tembra od 8. do 11. hod. v Bussines 
centre na Karpatskej ulici v Poprade. 
• ASOCIÁCIA nepočujúcich Slo-
venska pripravuje pri príležitosti 
Medzinárodného dňa nepočujúcich 
veľký program na námestí v Popra-
de. Uskutoční sa 16. septembra.
• V  PONDElOk 4. septembra 
zasadli do školských lavíc žiaci po 
dvojmesačných letných prázdni-
nách. Najbližšie jesenné prázdniny 
ich čakajú až na konci októbra, a to 
v pondelok a v utorok 30. a 31. ok-
tóbra. 
• 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 zariade-
ní nízkeho napätia.  (ppš)
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Manželia Girgašovci oslávili diamantovú svadbu

Začal sa nový školský rok • DO soboty 9. septembra sa v Gá-
novciach koná piaty ročník medzi-
národného umeleckého sympózia 
s názvom ART.4G.PART 2017. Sym-
pózium vyvrcholí slávnostnou ver-
nisážou v sobotu o 15. hod. v parku 
pri Materskej škôlke v  Gánovciach, 
ktorá bude súčasťou Dňa obce. • NA ceste do Hranovnice začali mi-
nulý týždeň rekonštrukčné práce. Tie 
majú zabrániť ďalšiemu zosuvu svahu 
pod cestou za hornou autobusovou 
zastávkou v záhradkárskej oblasti 
Dubina. Cesta je prejazdná v jednom 
jazdnom pruhu, doprava je riade-
ná svetelnou signalizáciou. Práce by 
mali trvať do decembra tohto roka.• POD Tatrami začali prípravy 
ďalšej etapy spoločného cezhranič-
ného projektu Slovákov a Poliakov 
na výstavbu cyklotrás známeho ako 
Historicko-prírodno-kultúrna cesta 
okolo Tatier. Pôjde už o tretiu etapu 
projektu financovaného zo zdrojov 
EÚ. Aj Spišská Belá sa plánuje za-
pojiť do tohto projektu výstavbou 
dvoch cyklotrás. Prvý úsek má spojiť 
Spišskú Belú so Strážkami. Druhý 
úsek je plánovaný od súčasnej cyk-
lotrasy - od vodojemu na Myšom 
vŕšku, v smere k rieke Biela, po hra-
nicu s obcou Slovenská Ves. • OD septembra sa zrušil mesačný 
limit na počet vydaných poklad-
ničných dokladov prostredníctvom 
virtuálnej registračnej pokladnice. 
Priniesla to novela zákona o použí-
vaní elektronickej registračnej po-
kladnice. Podnikatelia tak môžu bez 
obmedzenia využívať túto bezplatnú 
službu finančnej správy.  (ppš)

Osláviť diamantovú svad-
bu sa nepodarí len tak ho-
cikomu. Manželom katarí-
ne a Jozefovi Girgašovcom 
z Popradu to bolo dopriate. 
Je výnimočné, že spolu žijú 
už šesťdesiat rokov a  stále 
sú šťastní. Dnešná doba 
je pritom charakteristická 
tým, že manželstvá často 
nevydržia ani zlomok toh-
to času. Ich životné jubi-
leum si pripomenulo aj 
mesto Poprad. Manželov 
Girgašovcov slávnostne 
prijal poslednú augusto-
vú sobotu v obradnej sieni 
mesta viceprimátor Igor 
Wzoš.

Bolo to presne 25. augusta 1957 
v Matejovciach, keď zazneli ich sva-
dobné tóny a  povedali si spoločné 
„áno“. Bol to deň, keď nastúpili na 
spoločnú cestu životom a  otvorila 
sa pred nimi spoločná budúcnosť. 
Počas spoločného života sa vyskytli 

rôzne životné situácie. Ich 60-ročné 
manželstvo je však dôkazom toho, 
že i ťažšie chvíle života, ktoré sa do 
cesty postavia každému, sa dajú 
prijímať s  rozvahou, bez narušenia 
vzťahov a dôvery. „Dokopy nás dala 
práca. Obaja sme pracovali na okres-

nom úrade, a tam sme sa aj 
spoznali“, uviedol pán Jozef. 
Na otázku, čo je receptom 
na šťastné manželstvo pove-
dala pani Katarína, že hlav-
ne tolerancia. Pýchou oboch 
jubilantov je predovšetkým 
ich rodina. Vychovali troch 
synov - Jána, Jozefa a Štefa-
na a  dcéru Katarínu. Tie si 
postupne založili vlastné ro-
diny a dnes sa manželia Gir-
gašovci tešia z ôsmich vnúčat 
a už aj zo štyroch pravnúčat, 
ktoré im prinášajú radosť 
a  potešenie do všedných 
dní. „V ďalších spoločných 
rokoch nech je váš život na-
plnený dobrým zdravím, 

priaznivým ovzduším a  spokojnos-
ťou. V  pokoji užívajte život v  kruhu 
svojich najbližších. Nech sú dni vášho 
zrelého veku prepletené vďačnosťou 
všetkých, ktorých ľúbite“, uviedol na 
prijatí v závere svojho príhovoru vi-
ceprimátor I. Wzoš.  (ppš)

Do pondelkového rána 4. septembra podali kandidátnu 
listinu na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja 
Peter Chudík, ktorého nominovala strana Smer - SD, Jozef 
Mihalčin, ktorý je kandidátom Slovenskej ľudovej strany 
a  traja nezávislí kandidáti - Eduard Markovič, Ján Garaj 

a Andrej Gmitter. Kandidátne listiny mohli záujemcovia 
podať do utorka 5. septembra do 24. hod. (po uzávierke 
novín). Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa usku-
točnia 4. novembra. Predsedov si obyvatelia budú na roz-
diel od minulosti vyberať v jednokolovej voľbe.  (ppš)

Do včerajška mohli podávať kandidátne listiny

V  pondelok 4. septembra 
po prázdninách opäť privítal 
viac ako 4000 popradských 
detí školský zvonec. Nový 
školský rok prináša so sebou 
aj niekoľko noviniek.

Zmeny nastali vo financo-
vaní v  originálnych kompe-
tenciách v  rámci materských 
škôl, základných umeleckých 
škôl, stravníkov v  školských 
jedálňach a  školských klu-
bov detí. Niektorým žiakom 
na druhom stupni pribudne 
jedna hodina dejepisu navy-
še v  prípade, ak nemali tento 
predmet posilnený v  nižších 
ročníkoch. Významnými let-
nými investíciami boli výstav-
ba druhej telocvične v ZŠ s MŠ 
Francisciho, rekonštrukcia 
multifunkčného ihriska pri ZŠ 
s  MŠ Jarná, či rekonštrukcia 
sociálnych zariadení v MŠ Tajovské-
ho. Práce by mali byť ukončené do 
15. septembra a v štádiu prípravy je 
aj rekonštrukcia chodníkov a prístu-
pových ciest v areáli ZŠ s MŠ Vago-
nárska.

V novom školskom roku chce 
mesto pokračovať v  úspešných 

športových projektoch z  minu-
lého roka a  do programu zvažu-
je pridať cyklistiku. V  školskom 
stravovaní sa budú školské jedálne 
naďalej spoliehať na jednotný je-
dálny lístok. Mesto Poprad bude aj 
v tomto školskom roku sledovať vý-
zvy na získanie mimorozpočtových 

zdrojov pre rozvoj kultúry a  špor-
tu v  školách a  bude sa venovať aj 
povinnému vybaveniu školských 
učební. 

V  prvý školský deň boli tradične 
ocenené najšportovejšie školy za mi-
nulý školský rok. Prvenstvo opäť ob-
hájila ZŠ s MŠ Dostojevského.   (ppv)

V prvý školský deň sa do lavíc v ZŠ s MŠ Jarná na sídlisku Juh posadilo viac ako 
šesťdesiat malých prváčikov.       FOTO - Marek Vaščura

Budúci týždeň od 11. do 15. sep-
tembra 2017 sa v Grand Hoteli Bel-
levue v  Starom Smokovci uskutoční 
69. zjazd českých a slovenských che-
mických spoločností - Zjazd chemi-
kov. Hlavným organizátorom zjazdu 
je Slovenská chemická spoločnosť a 
spoluorganizátorom je Česká společ-
nost chemická. Záštitu nad podujatím 
prijal prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska.  Plenárnu prednášku na 
Zjazde prednesie predseda Slovenskej 
akadémie vied, prof. Pavol Šajgalík na 
tému Keramika na báze nitridu kre-
mičitého - úžasná mnohorakosť jej 
použitia. Celkove bude prednesených 
135 prednášok a prezentovaných 140 
vývesiek. Na Zjazde sa zúčastní 350 
účastníkov. Z nich je 45 % mladších 
ako 35 rokov, z čoho vidno, že slo-
venskí a českí chemici kladú veľký 
dôraz na výchovu mladej generá-
cie a svojich nástupcov.  (ppš)
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Program kina CIneMAX Poprad
Od 7. septembra do 13. septembra

Detská univerzita Poprad uzav-
rela letný program druhým 
turnusom v  predposlednom 
augustovom týždni. Desiatky 
detí si odniesli množstvo zážit-
kov plných poznania. V  rámci 
nabitého a  pestrého programu 
zaklopali aj na dvere redakcie 
novín Poprad a  TV Poprad. 
Vyskúšali si výrobu reportáží 
a  dozvedeli sa veľa zaujímavos-
ti z  prípravy novín pre občanov 
mesta. FOTO - Marek Vaščura

V sobotu 26. augusta prijal v obradnej sieni mesta Poprad viceprimátor Igor 
Wzoš tých jubilantov, ktorí oslavovali svoje okrúhle životné jubileum v au-
guste. 95 rokov sa dožila Františka Babonayová, 90 rokov Ľudovít Hrin-
čar, 85 rokov Mária Kalakajová, 80 rokov Mária Babejová, Božena Záveská, 
Martin Gavalier, Štefan Grenda, Martin Kolarov, Jozef Petrenčik, Ladislav 
Zibura, 75 rokov Elena Beňová, Terézia Gavalierová, Mária Homolová, He-
lena Kleinová, Mária Ondrisková, Ján Procházka, Karol Ručka, 70 rokov 
Mária Čižmáriková, Eva Dzuriková, Mária Jurčová, Jolana Kupková, Milan 
Bartoš a František Gaduš (na foto). Prijatia sa zúčastnili aj júloví oslávenci 
- 70 ročná Elena Vnenčáková a Igor Vaškovič, ktorý tiež oslavoval 70 rokov 
a aj Marianna Vaškovičová, ktorá mala 70. narodeniny v júni.  (ppš)

V sobotu 9. septembra 2017 sa 
na Námestí sv. Egídia uskutoč-
nia Hubertove dni / 2. Poľovnícky 
deň Okresnej poľovníckej komory. 
Podujatie organizuje Podtatranská 
okresná organizácia  Slovenského 
poľovníckeho zväzu v Poprade, 
Obvodná poľovnícka komora a 
mesto Poprad.

Program sa začne od 9. hod. Sväto-
hubertskou omšou s obetou poľovnej 

zveri. Nasledovať bude slávnostný 
sprievod účastníkov, slávnostný výrad 
a pasovanie za lovca. Účastníkov čaka-
jú aj ukážky z práce kynológov, soko-
liarov a iných poľovníckych činností. 

V rámci kultúrneho programu 
vystúpi detská hip-hopová skupina 
Fearless Crew, FS Magura Kežma-
rok, FS Vagonár Poprad, Goralská 
muzika Dana Dammera a o 15. hod. 
Drišľak.    (ppp)

Poľovnícky deň na námestíPri príležitosti 73. výro-
čia Slovenského národ-
ného povstania položili v 
posledný augustový pia-
tok predstavitelia Oblast-
ného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických 
bojovníkov v Poprade, 
mesta, okresu, armády, 
politických strán a hnu-
tí, vence k pamätníku 
padlých v Parku hrdinov 
pri železničnej stani-
ci. Význam a posolstvo 
SNP vyzdvihol vicepri-
mátor Popradu Pavol 
Gašper a predseda ObV 
SZPB Michal Kopko.    
FOTO - Marta Marová

PP-7

Malý Yeti: o  13.40 hod. (hrá sa len 
cez víkend), o 15. hod. (hrá sa 12.9. 
a 13.9.), o 15.50 hod. (nehrá sa 12.9. 
a  13.9.), TO: o  17.10 hod. (hrá sa 
13.9.), o 17.50 hod. (hrá sa len 12.9.), 
o  18. hod. (nehrá sa 12.9. a  13.9.), 
o  20.50 hod., ARTMAX koncert - 
David Gilmour v Pompejách: o 20. 
hod. (hrá sa len 13.9.), Babská jazda: 
kto je ten pravý?: o 18. hod. (hrá sa 
len 12.9.), Veľká oriešková lúpež 2: 

o 15.40 hod., Čiara: o 17.50 hod., lo-
gan lucky: Miliónová lúpež: o 20.20 
hod., Emoji film 2D: o  13.50 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Hurvínek 
a  kúzelné múzeum 2D: o  16. hod., 
Po strništi bos: o 18.10 hod. (nehrá 
sa 12.9.), Annabelle 2: Stvorenie zla: 
o  20.40 hod.  (nehrá sa 13.9.). Det-
ské kino: Jam zloduch 3 2D: o 13.30 
hod. (hrá sa len cez víkend), Viac 
na www.cine-max.sk  (ppp)
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Galéria bude stále viac patriť mladšej generácii

• POSÁDkA leteckých 
záchranárov z  Popradu 
letela v  nedeľu 27. augus-
ta popoludní na pomoc 
zranenému 28-ročnému 
poľskému turistovi, ktorý 
si na Žabom Javorovom 
plese počas túry poranil 
dolnú končatinu v  oblas-
ti členka. Pacient bol po 
ošetrení letecky prevezený 
do popradskej nemocnice.• V  uTOROk 29. au-
gusta podvečer prijala po-
pradská posádka leteckých 
záchranárov výzvu na 
záchrannú akciu na Ďum-
bier. Tesne pod vrcholom 
si 27-ročný turista poranil 
dolnú končatinu v  oblas-

ti členka. Pacienta počas 
medzipristátia záchranári 
preložili na palubu vrtuľ-
níka a  s  podozrením na 
zlomeninu členka ho pre-
viezli do nemocnice v Lip-
tovskom Mikuláši.• POSÁDkA leteckých 
záchranárov z  Popradu 
bola vo štvrtok 31. augus-
ta popoludní požiadaná 
o  súčinnosť pri záchran-
nej akcii turistu, ktorého 
náhodní svedkovia videli 
padať z Huncovského štítu 
smerom do Huncovskej 
kotliny. Zranenia, ktoré 
turista vo veku približne 

40 rokov utrpel, boli tak 
rozsiahle, že privolaní zá-
chranári mu už nedokáza-
li pomôcť a lekár leteckých 
záchranárov musel na 
mieste, žiaľ, skonštatovať 
úmrtie.• VRTuľNÍkOVÁ zá-
chranná zdravotná služba 
ATE z Popradu letela v so-
botu 2. septembra pred-
poludním do Slovenského 
raja. Na horskej lúke Ge-
ravy našli náhodní sved-
kovia ležať cyklistu, ktorý 
bol bez známok života. Ih-
neď začali muža oživovať. 
V  rozšírenej resuscitačnej 

starostlivosti pokračovali 
privolaní horskí záchranári. 
Po prílete k miestu udalosti 
sa k  nim následne pridala 
aj lekárka leteckých záchra-
nárov. 67-ročnému pacien-
tovi sa podarilo obnoviť 
základné životné funkcie, 
jeho stav bol však aj naďalej 
veľmi kritický. Počas letec-
kého transportu si vyžado-
val začať opäť krátkodobú 
resuscitáciu. Po pristátí vr-
tuľníka pri popradskej ne-
mocnici bol odovzdaný do 
rúk lekárom, no aj napriek 
snahe všetkých zúčastne-
ných záchranárov a lekárov 
sa pacienta už, zachrániť 
nepodarilo.  (zuh)

letecké záchranné akcie

Týždeň
s mestskou

políciou
• V uTOROk 29. augusta na pravé 
poludnie požiadala mestských po-
licajtov o pomoc žena z Matejoviec, 
ktorej syn si doma začal ubližovať ži-
letkami, následne zobral nôž a vyhrá-
žal sa, že spácha samovraždu. Hliad-
ka MsP Poprad zistila, že 26-ročný 
mladý muž svojim správaním vyka-
zoval známky psychických problé-
mov. Z uvedeného dôvodu bola na 
miesto privolaná sanitka, ktorou bol 
muž prevezený do nemocnice.

• V  STREDu 30. augusta ráno 
službukonajúca hliadka MsP Poprad 
preverila oznam ohľadom ženy, ktorá 
v okolí OC Max mala obťažovať oko-
loidúcich tým, že vykonávala finanč-
nú zbierku. Mestskí policajti podľa 
popisu, ktorý uviedol oznamovateľ 
na mieste zistili podozrivú 24-ročnú 
ženu z Trnavy. Keďže sa svojím ko-
naním dopustila priestupku, bola jej 
na mieste uložená bloková pokuta. 
Následne bola z uvedeného miesta 
vykázaná.

• V  NEDEľu 3. septembra v  sko-
rých ranných hodinách bolo na MsP 
Poprad oznámené, že v prevádzke 
pohostinstva v priestoroch budovy 
železničnej stanice ohrozovala ne-
známa osoba ostatných zákazníkov 
nožom. Mestskí policajti v spolu-
práci s hliadkou Železničnej polície 
PZ SR za použitia donucovacích 
prostriedkov zadržali podozrivého 
45-ročného Popradčana a odovzdali 
ho na oddelenie železničnej polície 
za účelom ďalšej realizácie veci.

• MESTSkÁ polícia apeluje na ro-
dičov, aby nepodcenili prípravu detí 
na bezpečnú cestu do školy. V prvých 
dňoch a týždňoch veľa rodičov spre-
vádza svojich prváčikov na ceste do 
školy, ale skôr či neskôr sa budú deti 
vydávať na túto cestu sami. Mestská 
polícia sa bude počas školského roka 
intenzívne venovať dopravnej výcho-
ve, ktorá pomáha zlepšiť dopravnú 
gramotnosť detí a tým predchádzať 
tragédiám na cestách. V súvislosti so 
začiatkom školského roka príslušníci 
mestskej polície v súčinnosti s prís-
lušníkmi OR PZ Poprad vykonávali 
zvýšený dohľad v okolí priechodov 
pre chodcov v blízkosti školských 
zariadení na teritóriu mesta a v Ma-
tejovciach dohľad vykonávali aj prís-
lušníci občianskej hliadky.  (msp)

V  Tatranskej galérii od štvrtka 
31. augusta vystavuje lukáš Pažitka 
(nar. 1990). Expozícia pod názvom 
krajiny je prvou výstavou tohto au-
tora novej porevolučnej generácie v 
TG.

V  galérii sa rozhodli postupne 
zavádzať cyklus výstav, keď šancu 
vystavovať dostanú mladí nádejní 
umelci. Dali si nepísané pravidlo, že 
by sa mal umelec aspoň dva roky po 
vysokej škole zžiť s  profesionálnou 

dráhou a  zaslúžiť si napr. výstavné 
priestory Tatranskej galérie. 

Riaditeľka TG a kurátorka výstavy 
Anna Ondrušeková povedala: „Na 
dva roky už máme vybratých umel-
cov, ktorí budú v tom čase práve dva 
roky po ukončení školy. V TG potre-
bujeme obmeniť generáciu umelcov 
a  tiež pritiahnuť do galérie mladých 
návštevníkov - rovesníkov týchto 
umelcov a  ukázať umenie aj im. L. 
Pažitka je pokorný mladý autor, ktorý 
sa hneď netváril, že je umelec, pretože 
sme mali aj takých, ktorí ešte ani ne-
skončili školu, ale už sa pokladali za 
bohémov. Lukáša pár rokov sledujem 
a jeho tvorba aj osobnosť prešli neu-
veriteľným vývinom. Aj táto výstava 
zahŕňa diela, ktoré vytvoril krátko po 
škole až po jeho diela - ako hotového 
umelca.“                                     

Námet mnohých obrazov L. Pažit-
ku je neurčitý. V popredí je zrnenie, 
až v  pozadí je krajina. Je to zámer 
autora, ktorý nechce maľovať jas-
nú krajinu a samotnú prírodu chce 
ozvláštniť takýmto spôsobom. 

„Celú strednú školu sme maľovali fi-
gúru, chcel som už niečo iné. Krajina 

je jednoduchšia, ale stále v nej niečo 
nájdem. V prírode je nespočetne veľa 
možností inšpirácie,“ uviedol autor.

L. Pažitka je študentom profeso-
ra Ľ. Hološku z  Akadémie umení 
v  Banskej Bystrici. Výstava Krajiny 
bude v TG do 1. októbra 2017. Hu-
dobným hosťom vernisáže bol český 
pesničkár Vladimír Merta.  (kpa)

Ústredie Sociálnej poisťovne in-
formovalo, že SP v prvom polroku 
evidovala viac ako 437 tisíc novo-
ohlásených dočasných pracovných 
neschopností. Počet PN-iek je o 41 
tisíc  vyšší ako v rovnakom období 
minulého roka.

Denne bolo práceneschopných 
v priemere 102 189 poistencov, čo 
predstavuje nárast oproti I. polroku 
2016, kedy denne vymeškalo z prá-
ce priemerne 95 342 práceneschop-
ných. Avšak oproti rovnakému ob-
dobiu minulého roka sa znížila doba 
trvania jedného prípadu PN. Vlani 

to bolo za prvý polrok priemerne 
43,82 dňa, tohto roku 42,31. 

Sociálna poisťovňa v prvom polro-
ku 2017 skontrolovala dodržiavanie 
liečebného režimu 47 358 práce-
neschopných poistencov. Podozrenie 
na nerešpektovanie liečebného reži-
mu zistila u 11 443 z nich a z tohto 
počtu ošetrujúci lekári ukončili PN-
-ku 2 565 občanom z dôvodu, že jej 
trvanie nebolo naďalej medicínsky 
opodstatnené. Ospravedlnených ošet-
rujúcim lekárom bolo 8 384 prípadov.

Ďalšou kategóriou boli prípady, 
keď Sociálna poisťovňa zistila po-
rušenie liečebného režimu, napr. 
poistenec sa nezdržiaval na určenej 
adrese alebo vykonával činnosť, na 
ktorú bol uznaný dočasne práce-
neschopným. Z tohto dôvodu SP v 
prvom polroku 2017 zastavila ne-
mocenské 414 poistencom v celko-
vej sume viac ako 38 tisíc eur. Za 
porušenie iných povinností (napr. 
práceneschopný neprišiel na kontro-
lu k ošetrujúcemu lekárovi, neozná-
mil SP ukončenie PN do troch dní) 
SP uložila 80 pokút.  (usp)

V prvom polroku bolo viac práceneschopných
Zaujalo nás

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

www.noviny-poprad.sk
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Biografický slovník osobností mesta Poprad
V septembri si pripomíname

80 rokov od narodenia lekára 
MuDr. Ivana SCHWENDTA (*8. 9. 
1937 Trnava - †9. 5. 2003 Poprad, po-
chovaný v Bratislave).

Študoval na Vojenskej lekárskej aka-
démii v  Hradci Králové (1954 - 1960). 
V priebehu štúdia sa z nej stala poboč-
ka Karlovej univerzity, takže promoval 
v Prahe v roku 1960. Prax nastúpil ako 
vojak z povolania, v Ústrednej vojenskej 
nemocnici v  Prahe. Atestáciu I. stupňa 
v odbore vnútorného lekárstva uskutoč-
nil v  roku 1964. V  rokoch 1962 - 1968 
pracoval ako útvarový lekár, naposledy 
v   Žiline. Z  armády odišiel na vlastnú 
žiadosť zo zdravotných dôvodov. 

V  rokoch 1968 - 1974 pôsobil 
v  Okresnom ústave národného zdravia 
v Žiline ako lekár.  Špecializáciu v odbo-
re anesteziológie v roku 1971. Od 7. júla 
1974 do 31. mája 2002 pracoval v  Ne-
mocnici s  poliklinikou v  Poprade ako 
primár anesteziologicko resuscitačného 
oddelenia (ARO) (neskôr OAIM), kedy 
odišiel do dôchodku. V  roku 1986 bol 
Ministerstvom zdravotníctva SSR me-
novaný za člena Poradného zboru pre 
odbor anesteziológie a  resuscitácie. Za 
svoju aktivitu bol odmenený Striebor-
nou a zlatou medailou Slovenskej lekár-
skej spoločnosti za zásluhy (1997) a Pa-
mätnou plaketou mesta Poprad. Aktívne 
sa zapájal a do činnosti Spolku spišských 
lekárov v Poprade.

110 rokov od narodenia lekára 
MuDr. Viktora FIEDlERA (*29. 9. 
1907  Štrba - †15. 11. 1989 Waldshut, 
Nemecko).

Mal maďarskú národnosť. Lekársku 
fakultu Nemeckej univerzity v  Prahe 
absolvoval 18. apríla 1934. Pracoval 
v Štátnej nemocnici v Bratislave u prof. 
Kostlivého. Do Spišskej Soboty prišiel 
z  Bratislavy a  pôsobil ako lekár a chi-
rurg v  nemocnici od roku 1931. Funk-
ciu riaditeľa nemocnice prevzal po Dr. 
Stenczelovi od 1. mája 1939. 21. júna 
1941 bol preložený ministrom vnútra do 
Detského liečebného ústavu v Dolnom 
Smokovci. Bol antifašistického zmýš-
ľania. Pracoval aj ako vojenský chirurg 
poľnej nemocnice na východnom fronte 
v  Taliansku. V  roku 1944 mal domov-
skú príslušnosť v  Sabinove. V  Dolnom 
Smokovci bol 14. februára 1945 zais-
tený. Deportovaný bol na Kaukaz, kde 
pôsobil v  táborových nemocniciach, 
najdlhšie v  Nuzale. Prekonal ťažké tý-
fusové ochorenie. Tajne viedol zoznam 
mŕtvych krajanov. Trikrát bol určený do 
transportu navrátilcov, ale musel zakaž-
dým ostať. Strácal nádej, že ho prepustia, 

preto zoznam odovzdal Š. Kušnírovi, 
ktorý ho potom 20. septembra prinie-
sol do Spišskej Novej Vsi. Obsahoval 
370 mien a  poslúžil súdnym orgánom 
pri rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho. 
Ešte 23. apríla 1948 Povereníctvo vnútra 
žiadalo o  jeho návrat u Viliama Široké-
ho a Vladimíra Clementisa. Vrátil sa 14. 
júna 1949 transportom do Čiernej nad 
Tisou. V  rokoch 1949 - 1962 bol pri-
márom chirurgického oddelenia a  ria-
diteľom Okresnej nemocnice v  Hnúšti. 
V rokoch 1962 – 1968 bol prednostom 
chirurgického oddelenia OÚNZ v  Ri-
mavskej Sobote. V  roku 1968 sa vysťa-
hoval do Švajčiarska, do odchodu do 
penzie v roku 1981 pracoval ako asistent 
chirurgického oddelenia vo Winterthur-
ne. Zomrel v Nemecku vo veku 82 rokov.

120 rokov od narodenia advokáta 
JuDr. Gejzu klEINA (*27. 9. 1897 
Levoča).

Pôsobil ako advokát. Bol druhým hlav-
ným predstaviteľom a  vedúcim nemec-
kej strany na Slovensku. V Poprade býval 
do augusta 1944. V rokoch 1940 - 1945 
bol miestopredsedom Spolku Českoslo-
venského Červeného kríža. V roku 1947 
bol odsúdený Okresným ľudovým sú-
dom v Levoči na stratu slobody na jeden 
rok, stratu občianskych práv na 10 rokov 
a na konfiškáciu 2/3 majetku. Dr. Klein 
sa proti rozsudku odvolal.

120 rokov od narodenia lekára 
MuDr. Soběslava SOBEkA (*29. 9. 
1897 Brno - †24. 10. 1942 Mathausen).

Svoju lekársku dráhu začal ako asistent 
histologického ústavu Karlovej univerzi-
ty v Prahe. Ako presvedčený socialista sa 
rozhodol už na gymnáziu v  Kroměříži, 
že sa bude venovať chudobe a tuberku-
lóze. Absolvoval jednoročný študijný 
pobyt v Paríži u svetoznámeho profesora 
Eduarda Rista, ktorý sa stal v roku 1948 
čestným doktorom Karlovej univerzity 
v  Prahe. Pracoval ako lekár v  Kvetnici 
od roku 1925 a v roku 1928 bol vyme-
novaný za riaditeľa. Počas jeho pôsobe-
nia bol vybudovaný najväčší liečebný 
objekt – Jubilejný pavilón. Z  Kvetnice 
odišiel do Vyšných Hágov, kde ako prvý 
riaditeľ zabezpečoval dokončenie rozo-
staveného ústavu. V roku 1939 odišiel do 
Prahy. V  roku 1942 sa spolu s  manžel-
kou stal obeťou heydrichiády v koncen-
tračnom tábore v Mauthausene. Údajne 
sprostredkoval ošetrenie očného porane-
nia jednému z dvojice atentátnikov Ku-
biš, Gabčík. V roku 1945 bol ocenený ve-
deckou hodnosťou decent in memoriam.

Zuzana Kollárová

HOTEl POPRAD, s.r.o.
prijme

do pracovného pomeru
pracovníka na pozíciu 

recepčný/-ná
Prax v odbore je potrebná. 
Jazykové znalosti: nemčina 
alebo angličtina. Životopisy 
zasielajte na e-mail: lisiak@

hotelpoprad.sk

Kontakt:
052/7870 811, 7870 805.
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PSYCHIATRICkÁ
lIEČEBŇA  SuČANY
Hradiská 20, 038 52 Sučany

Riaditeľ Psychiatrickej liečebne Sučany vypisuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Námestník pre liečebno - preventívnu starostlivosť

Požiadavky:
- VŠ lekárska fakulta
- špecializácia v odbore psychiatria
- riadiace a organizačné schopnosti 
- 10 rokov odbornej praxe v príslušnom odbore
- bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
K žiadosti o účasť na výberovom konaní sa požaduje priloženie nasledov-
ných dokladov:
- profesijný životopis,
- overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
- potvrdenie o dĺžke praxe,
- výpis registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
- potvrdenie o registrácii v Registri lekárov vedeného Slovenskou lekár-
skou komorou

Ponúkame:
- prácu v atraktívnom prostredí  a priateľskej pracovnej atmosfére
- možnosť profesionálneho a kariérneho rastu
- atraktívne platové ohodnotenie
- v prípade dosiahnutia stanovených ekonomických ukazovateľov plnenia 
nad rámec tarifného platu a osobného ohodnotenia
- platené voľno v rozsahu 5 pracovných dní a  5 dní dovolenky 
- príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
- využívanie vlastného rehabilitačného zariadenia
- stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení

Termín a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní je 15 dní 
od uverejnenia výberového konania na adresu: Psychiatrická liečebňa, 
Hradiská č. 20, 03852 Sučany.

V prípade otázok prosím kontaktujte p. Jarošovú, vedúcu oddelenia Práce 
a mzdy, t. č.043/4293775, e-mail: pam@plsucany.sk   PP-86

Bezplatná mediačná poradňa bude pre obyvateľov mesta Poprad otvorená 
vo štvrtok 7. septembra od 14. do 16. hod. v kancelárii vo vestibule Mestské-
ho úradu v Poprade. Poradňu pripravuje mesto Poprad v spolupráci s Me-
diačným centrom v Poprade.     (ppp)

Bezplatná mediačná poradňa

Z prevádzkových dôvodov Podtatranské múzeum v Poprade ruší pôvod-
ný program podujatí pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 
2017. Pre návštevníkov však pripravilo náhradný program, a to komentované 
prehliadky v mestskej pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota, s dôrazom na 
významné osobnosti Spišskej Soboty. Termíny komentovaných prehliadok 
budú v utorok a vo štvrtok 12. a 14. septembra o 11. hod. pre školy a o 17. hod. 
pre širokú verejnosť. Školské skupiny si z kapacitných dôvodov môžu pre-
hliadku rezervovať na tel. č.: 052/772 19 24. Vstup voľný.   (ppš)

Náhradný program pri príležitosti DEkD

Občianske združenie Záchrana Poprad or-
ganizuje v Ždiari od 7. do 9. septembra 2017 
15. ročník podujatia Rescue Lesnica 2017 
- Memoriál Mareka Rigdu a posádky OM-
-ATB. Sú to preteky posádok rýchlej zdra-
votnej pomoci s medzinárodnou účasťou. 
Vlani sa na nich zúčastnilo 22 posádok RZP 
zo Slovenska a Českej republiky. 15. ročník 
je zároveň spomienkou na záchranárov, kto-
rí v rokoch 2015 a 2016 zahynuli pri páde 
záchranárskych vrtuľníkov pri záchranných 
akciách.    (ppw)

Preteky posádok RZP
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V stredu 6. septembra - Dr. Max - OC Max, vo 
štvrtok 7. septembra - Cyprián, v piatok 8. septem-
bra - Včela, v sobotu 9. septembra - Dr. Max 
- trhovisko, v  nedeľu 10. septembra - Adus, 
v pondelok 11. septembra - Benu - Kaufland a 
v utorok 12. septembra - Dr. Max - OC Max. 
Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1, Cyprián: 

L. Svobodu, Včela: Tatranské nám. 1 (pri ne-
mocnici), Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. mája 30, 

Adus: Mnoheľova 2, Benu - kaufland: 
Moyzesova 3. lekárne s  pohotovost-
nou službou sú otvorené od pondelka 

do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas so-
bôt, nedieľ a  sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

N e j a k á 
udalosť vás 

donúti zamyslieť sa, či nejaký 
vzťah ukončiť alebo pokračovať 
ďalej.

Niekedy si 
myslíte, že 

ste neomylní. Ukáže sa, že aj vy sa 
môžete mýliť.

V niečom 
došlo na 

vaše slová a vy z toho máte ne-
skrývané zadosťučinenie.

Nič si ne-
p l á n u j t e , 

lebo vaše plány nebudú vychá-
dzať. Niečo ich nečakane zmení.

Zažijete ne-
opakovateľ-

né chvíle s rodinou a v práci vás 
bude čakať povýšenie.

Vy d a r e n ý 
týždeň vám 

prinesie najmä veľa finančné-
ho prospechu. Čakajte i dobrú 
správu.

Preukážete 
svoje vedo-

mosti, ktoré druhí ľudia ocenia. 
Máte šancu získať dobrú prácu.

Dávajte si 
p o s t u p n é 

ciele, tak dosiahnete viac. Budete 
v časovom strese.

Porozmýš-
ľajte nad 

zmenou vo vašom postoji k urči-
tej situácii. Potom sa vyrieši ako-
by sama.

Dostanete 
pozvanie na 

nejakú udalosť, ktoré bude pre 
vás veľkým prínosom.

Zažijete ne-
čakané pre-

kvapenie. Môže sa vynoriť niekto 
z minulosti alebo nový ctiteľ.

Často vás 
city iných 

ľudí netrápia, ale teraz by ste na 
nich mali brať ohľad.

HoroSkoP od Stredy do Stredy

PoHotovoSť v lekárňACH

V regiónoch pribudnú nové cyklotrasySPoločenSká kronIkA

V piatok 25. augusta 2017
vo Veľkej s

V stredu 6. septembra 2017
o 12. hod. vo Veľkom Slavkove s

V stredu 6. septembra 2017 
o 14. hod. v Matejovciach s

Vo štvrtok 7. septembra 2017 
o 13. hod. vo Veľkej s

V sobotu 26. augusta 2017
vo Veľkej s

V pondelok 28. augusta 2017 
v Spišskej Teplici s

V pondelok 28. augusta 2017
vo Veľkom Slavkove s

V pondelok 28. augusta 2017 
vo Veľkej s

V pondelok 28. augusta 2017 
v Spišskej Teplici s

V utorok 29. augusta 2017 
v Spišskej Teplici s

V pondelok 28. augusta 2017
vo Veľkej s

V stredu 30. augusta 2017 
v Strážach s

Vo štvrtok 31. augusta 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok 31. augusta 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok 31. augusta 2017
v Matejovciach s

Vo štvrtok 31. augusta 2017
vo Veľkej s

Vo štvrtok 31. augusta 2017 
v Spišskej Sobote s

V pondelok 4. septembra 2017 
v Spišskej Sobote s

V utorok 5. septembra 2017
vo Veľkej s

ladislavom Nezvalom,
79-ročným

Bc. Pavlom Orolinom,
23-ročným

Alenou Blaškovou,
59-ročnou

Jozefom Dorom,
58-ročným

JuDr. Ondrejom Davidom,
78-ročným

Otakarom Šoltésom,
77-ročným

Jozefom Fábrym,
70-ročným

Jozefom Šimonovičom,
55-ročným

Margitou Durkotovou,
86-ročnou

Milanom kokym,
70-ročným

Ing. Jánom kandrom,
77-ročným

Máriou Rusnákovou,
84-ročnou

katarínou Ferenčíkovou,
81-ročnou

Valériou urbanovou,
65-ročnou

Eduardom Bakešom,
83-ročným

Teréziou Perháčovou,
25-ročnou

Viliamom Matejom,
89-ročným

Alexejom Totmakovom,
69-ročným

Taťjanou Tomuskovou,
55-ročnou

nAvŽdy SMe SA roZlÚčIlI

nAvŽdy SA roZlÚčIMe

Dnes 6. septembra má meniny Alica, zajtra 7. septembra Ma-
rianna,  v piatok 8. septembra Miriama, v sobotu 9. septembra 
Martina, v nedeľu 10. septembra Oleg, v pondelok 11. septembra 
Bystrík a v utorok 12. septembra Mária, Mariena.

BlAHoŽeláMe k MenInáM

11. augusta 2017 - Barbora Potisková a Jozef Lopušek, Martina 
Mutková a Ľubomír Budzák, Veronika Vozárová a Marcel Kic, 
12. augusta 2017 - Ing. Jana Repiščáková a Ing. Martin Matis, 
15. augusta 2017 - Ivana Kuzmiaková a Michal Štibor, 18. au-
gusta 2017 - Lenka Bendíková a František Kováčik, Mgr. Júlia 
Borženská a  Peter Domonkoš, 19. augusta 2017 - Michaela 
Kubeková a Maroš Pataky, Klaudia Mária Chorovská a  Tomáš 
Garčár, Mgr. Katarína Vartášová a  Ing. Ondrej Hric, Michaela 
Langová a Marek Mihál, Miroslava Krišandová a Peter Polkabla, 
Mgr. Beáta Seligová a Pavol Kopčák.

MAnŽelStvo uZAvrelI

V  mestách a  obciach na 
Slovensku pribudnú de-
siatky nových cyklotrás. 
Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a  rozvoja vidieka 
(MPRV SR) vyhodnotilo 
prvú sériu žiadostí o nená-
vratné finančné prostried-
ky z  fondov EÚ. V  prvom 
kole bolo podporených 
28  projektov zameraných 
na rozvoj cyklistickej in-
fraštruktúry. S  realizáciou 
sa začne už tento rok.

„Mestá sú čoraz viac ob-
sadzované autami. Chceme 
preto podporiť alternatív-
ne riešenia dopravy. Skú-
senosti z  iných európskych 
miest hovoria jednoznačne 
v  prospech cyklistickej do-
pravy. Bicykle neznečisťujú 
ovzdušie, nespôsobujú hluk 
a nevytvárajú zápchy. S  bi-
cyklom sa dá ľahko zapar-
kovať a  pohybom prospie-
vame aj nášmu zdraviu,“ 
uviedla Gabriela Matečná, 
ministerka pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka. Mi-
nisterstvo v decembri 2016 
spustilo cez Integrovaný re-
gionálny operačný program 
(IROP) výzvu na zvyšova-
nie atraktivity a prepravnej 
kapacity nemotorovej do-
pravy (predovšetkým cyk-
listickej dopravy) na cel-

kovom počte prepravených 
osôb.

„Výzva s alokáciou 81,8 
mil. eur je zameraná na ob-
novu a rekonštrukciu už exis-
tujúcich a budovanie nových 
cyklistických komunikácií. 
Do prvého hodnotiaceho kola 
výzvy, ktoré bolo uzavreté v 
marci, bolo doručených 35 
projektov v celkovom obje-
me 15,7 mil. eur. MPRV  SR 
schválilo 28 projektov v  cel-
kovom objeme 12,7 mil. eur 
zo zdrojov EÚ. Celková dĺžka 
nových cyklotrás bude 86,9 
km,“ spresnil Marek Mi-
tošinka, generálny riaditeľ 
sekcie programov regionál-
neho rozvoja MPRV SR. Do 
druhého hodnotiaceho kola 
výzvy, uzavretého 21. augus-
ta 2017, bolo doručených 
21 projektov v celkovom ob-
jeme 8,6 mil. eur a MPRV SR 
v  súčasnosti vykonáva ich 
administratívnu kontrolu. 
Vyhodnotené budú v  prie-
behu septembra. Jednotli-
vé hodnotiace kolá výzvy 
prebiehajú v  trojmesačnom 
cykle až do vyčerpania alo-
kácie na jednotlivé regióny. 
V rámci výzvy na cyklotra-
sy sú oprávnení predkladať 
projekty obce, samosprávne 
kraje, mimovládne organi-
zácie a subjekty poskytujúce 

pravidelnú verejnú osobnú 
dopravu.

„Keď sme pred štyrmi rok-
mi prišli s témou cyklistickej 
dopravy, mnohí ju považovali 
za podružnú. To sa mení. Čo-
raz viac ľudí si uvedomuje, že 
nemôžeme jednostranne pod-
porovať iba rozvoj individu-
álnej automobilovej dopravy. 
Už sa ozývajú primátori via-
cerých miest, že podľa vzoru 
ostatných európskych miest 
chcú znížiť podiel individu-
álnej automobilovej dopravy. 
Vďaka dobrej administrácii 
ministerstva pôdohospodár-
stva a  kvalitnej príprave re-
gionálnej samosprávy máme 
na realizáciu pripravené prvé 
konkrétne projekty,“ uviedol 
Peter Klučka, národný cyk-
lokoordinátor.

Podpis zmlúv na získanie 
nenávratných finančných 
príspevkov na cyklodopravu 
z prvého kola je naplánova-
ný na september. Viaceré sa-
mosprávy už spustili verejné 
obstarávania, prvé projekty 
tak začnú realizáciu už tento 
rok. V  prvej polovici budú-
ceho roka by pritom mohla 
byť zrealizovaná už väčšina 
schválených projektov. 

Michal Feik
odbor komunikácie

a marketingu MPRV SR
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V Zamagurí vzniká nové kultúrne centrum

InZerCIA

RAMAGu ateliér - priestor 
pre kultúru a spoločenský 
život v regióne Zamagurie, 
otvorí svoje brány na jeseň 
roku 2017.

Keďže v Zamagurí v sú-
časnosti absentuje priestor 
na kultúrne vyžitie, kolektív 
Divadla RAMAGU vybu-
doval v Spišskej Starej Vsi 
stálu scénu, ktorej primár-
nou úlohou bude prinášať 
do regiónu umenie vo forme 
divadla, kina, koncertov či 
vzdelávacích kurzov. Roz-
hodnutie vybudovať RA-
MAGU Ateliér prišlo v roku 
2015, po šiestich rokoch 

fungovania divadla. Rekon-
štrukcia sídla Ateliéru trvala 
dva roky a dnes je vo fáze 
finalizácie. Tento projekt ne-
bol podporený Prešovským 
samosprávnym krajom ani 
fondmi EÚ. Kolektív sa však 
napriek tomu nevzdal a na 
rekonštrukciu priestorov si 
peniaze požičal. Principá-
lom Divadla RAMAGU a 
jeho zakladateľom je Lukáš 
Marhefka, ktorý sa po úspeš-
nom absolvovaní Filmovej a 
televíznej fakulty VŠMU v 
Bratislave, rozhodol vyvinúť 

cieľavedomú iniciatívu pre 
región: „Filmová tvorba ma 
neustále láka, a to, čo som vy-
študoval rozhodne plánujem 
intenzívne zaradiť do svojho 
profesijného života. Som pre-
svedčený, že tvoriť sa dá aj 
tu, ale potrebujeme kvalitné 
zázemie. V Zamagurí a Pie-
ninách majú ľudia málo mož-
ností naplánovať si pravidelné 
kultúrne vyžitie. Za kinom, 
divadlom, hudbou sa musí 
cestovať desiatky kilometrov, a 
to je problém.“ Práve Divadlo 
a Ateliér RAMAGU prinesie 
do tohto regiónu veľa kultúr-
nych možností.  (ppp)

Zaujalo nás

Občianske združenie lECA vyhlasuje 
výzvu s možnosťou prihlásiť talentované 
deti a mládež vo veku od 3 do 26 rokov zo 
sociálne znevýhodnených rodín a detských 
domovov do štipendijného programu 
Štvorlístok pre talenty.

Podpora prebieha vo všetkých umeleckých 
oblastiach: hudba a spev, dráma, tanec, výtvar-

né umenie, podpora štúdia na vysokých ško-
lách. Výberové konanie sa bude konať v sobotu 
30. septembra 2017 v Konzervatóriu v Brati-
slave - v Koncertnej sieni Eugena Suchoňa na 
Tolstého ul. Registrácia bude od 9. do 10. hod., 
začiatok výberového konania o 10. hod.

Podrobnosti záujemcovia nájdu na www.
lecaproduction.com.   (ppp)

Pre talentované deti a mládež

Starogympláci bežali Od Tatier k Dunaju
Štafetový beh Od Tatier k Dunaju napísal 

tento rok už svoju piatu kapitolu. Tretíkrát 
sa na tomto 345 km dlhom 36-etapovom 
nonstop behu zúčastnil aj dvanásťčlenný tím 
zložený z troch učiteľov, piatich súčasných i 

bývalých  žiakov Gymnázia na Kukučínovej 
ulici v Poprade doplnený štyrmi zástupcami 
ZRPŠ. A bolo to jednoznačne najúspešnejšie 
vystúpenie „starogymplákov“. V konkuren-
cii viac ako 200 družstiev skončili v  celko-

vom poradí na 27. mieste, v  kategórii 
zmiešaných mužsko-ženských tímov ich 
dokonca klasifikovali na 18. pozícii. Trať 
zvládli za 28:12:50 h priemernou rých-
losťou 12,23 km/h. Umiestnenie teší, ale 
všetci sa zhodli na tom, že nie je najdôle-
žitejšie. Hlavné bolo predovšetkým po-
tvrdiť, že ak žiaci, učitelia a rodičia po-
tiahnu spoločne za jeden koniec, úspech 
ich nemôže obísť. A na popradskom „sta-
rom gympli“ práve toto vynikajúco fun-
guje. Nový školský rok už klope na dve-
re. Gymnázium na Kukučínovej ulici mu 
ich môže hrdo otvoriť.    Zdeno Suchý

KINO TATRAN
7. a 8. septembra o 19. hod.
lOGAN luCkY:
MIlIÓNOVÁ lÚPEŽ 
USA, komédia, 119 min., titul-
ky, MP12
Soderbergh tentokrát na-
miesto elegantných lupičov 
Dannyho Oceana dáva do-
kopy„ošuntelých vidlákov“ 
s dlhším vedením, ktorí majú 
nápad a plán, ako ukradnúť 
veľký balík peňazí. 
Vstupné: 5 €

9. a 10. septembra o 16. hod.

MAlÝ YETI   
BE/FR, animovaný, 92 min., 
dabing, MP7
Teenager Adam nemá veľa ka-
marátov a  čas trávi pátraním 
po otcovi, ktorý sa stratil za zá-
hadných okolností. Na svoje ob-
rovské prekvapenie zistí, že ním 
nie je nikto iný, ako legendárny 
Yeti!   Vstupné: 5 €; 4,50 € deti

9. a 10. septembra o 19. hod.
TO 
USA, horor, 134 min., titulky, 
MP15
Ak si nespomenieš, nepreži-
ješ. Ak si spomenieš, zomrieš. 

Film podľa rovno-
menného románu 
majstra hororu S. 
Kinga. Vstupné:5 €

11. septembra o 19. hod.
kRÁľ BElGIČANOV
BE/NL/BG, komédia, 94 min., 
titulky, MP12, FK
Král Belgičanov je na štátnej 
návšteve v Istanbule, keď sa 
dozvie, že sa jeho krajina roz-
padla. Musí sa okamžite vrátiť 
domov. Slnečná búrka ale uza-
vrie vzdušný priestor a zne-
funkční komunikáciu. Vstup-
né: 4 €, 2 € s preukazom FK

• Predám tatranský obklad 
2,9 €/m2, leštený, zrubový - po-
loguľatý profil, hranoly a dláž-
kovicu - dyle na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866.  3/17-P
• kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  8/17-K
• kúpim garáž pri trati na 
sídl. Juh v  Poprade, opro-
ti bloku Torysa. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  12/17-K
• kúpim záhradku na 
sídl. Juh za traťou. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  13/17-K
• Náter striech za 3 €/m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423 705.  44/17-R
• Elektroinštalačné práce 
- vykonávame elektroinšta-
lácie v bytoch a v domoch. 
Rekonštrukcie starých in-
štalácií. Odstraňovanie 
porúch. Zásuvkové a sve-
telné obvody. Zapájanie spot-
rebičov. Poprad a okolie. Inf.: 
č. t. 0949 669 600.  52/17-R
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Jeden mesačný 
nájom „grátis“. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  58/17-R

• Pizzéria utópia (Dosto-
jevského ul. č. 23, sídl. starý 
juh, 058 01 Poprad) prijme 
ihneď upratovačku (dôchod-
kyňu) na dohodu. Taktiež 
prijme brigádnika/-čku - 
študenta/-tku na pomocné 
práce v  obsluhe. V prípade 
záujmu bližšie informácie 
na tel. číslo 052/773 22 22 
alebo osobne na prevádzke 
u personálu.  66/17-R
• MuNET group prijme do 
zamestnania pomocnú silu 
do kuchyne na plný úväzok, 
najlepšie z  Popradu, alebo 
mobilnú, nástup ihneď. Inf.: 
č. t. 0905 741 787.  67/17-R
• Poľnohospodárske druž-
stvo Mlynica ponúka na sa-
mozber zeleninu. Inf.: č. t. 
0911 623 900.  68/17-R
• Zamestnáme strojárske 
profesie v  ČR: zámočník, 
zvárač, montážnik ... Zmlu-
va na HPP + odvody (plat 
22 - 40  000 Kč). Ubytovanie 
a  doprava hradené. Inf.: č. t. 
+420 720 988 860.  69/17-R

• Hľadáme farmaceutickú 
laborantku na TPP do vý-
dajne zdravotníckych pomô-
cok v  Poprade. CV prosím 
posielajte na messis.mk@
gmail.com  70/17-R

• Prijmem všestranného 
stavebného pracovníka na 
stavby do Belgicka. Inf.: č. t. 
0944 110 341.  72/17-R

Sedemnásť členov Denné-
ho centra z Popradu-Veľkej 
v auguste navštívilo Devín, 
pretože zastávajú názor, že 
bez poznania minulosti ná-
roda niet jeho budúcnosti. 

Nočné cestovanie rýchli-
kom spojili s plavbou loďou 
z Bratislavy do Devína. Na 
Devíne sa mohli pokochať 
úžasným výhľadom na širo-
ké okolie Dunaja a Moravy. 
Takýto pohľad sa isto 
naskytol štúrovcom 
v roku 1836, keď sa 
rozhodli, že zasvätia 
svoj život národu. Na 
znak tohto rozhod-
nutia sa rozhodli pri-
jať slovanské mená. 
Seniori z Veľkej sa 
oboznámili s histó-
riou hradu Devín a 
okolia od najstarších 
čias po súčasnosť. 

Po návrate z De-
vína do Bratislavy 

nás čakala profesionálna 
sprievodkyňa Júlia Fideso-
vá, rodáčka zo Svitu, ktorá 
je aj našou priateľkou. Ces-
tou po nábreží Dunaja nás 
oboznámila s významný-
mi osobnosťami Slovákov, 
ktorí tam majú postavené 
pamätníky ako Štefánik, 
Masaryk, Hviezdoslav... 
Boli sme nadšení z množ-
stva zážitkov.   (aha)

Výlet seniorov na Devín
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V poslednú augustovú sobotu sa v 
Drevenom evanjelickom artikulár-
nom kostole v kežmarku uskutočnil 
štvrtý ročník benefičného koncertu 
Operné gala v kežmarku pod zášti-
tou maestra Petra Dvorského. Ten-
to rok sa na ňom predstavili Jolana 
Fogašová, Dušan Šimo a Boris Prýgl 
s klavírnym sprievodom Júlie Grej-
tákovej. Výťažok z koncertu v sume 
2600 eur poputoval do Denného 
detského sanatória v kežmarku. 

Benefičný koncert Operné gala v 
Kežmarku je na Slovensku jedineč-
ný operný galakoncert, na ktorom 
vystupuje vždy jedna alebo viaceré 

slovenské operné hviezdy so sveto-
vým renomé spolu so začínajúcimi 
talentovanými umelcami. Koná sa 
od roku 2014 každoročne v letnom 
období pri príležitosti spustenia 
prevádzky spravodajsko-publicistic-
kého internetového časopisu www.
operaslovakia.sk. Producentom kon-
certu je občianske združenie Opera 
Slovakia, ktorého hlavným cieľom je 
podpora šírenia slovenskej opernej 
kultúry na Slovensku a v zahraničí s 
presahom do iných žánrov klasickej 
hudby. Benefičný charakter poduja-
tia spája operné umenie so silnými 
ľudskými príbehmi.  (ľvg)

Za prítomnosti významných hostí a zástupcov dopravcu LEO Express bola v 
posledný augustový piatok v Poprade slávnostne prestrihnutá páska pri príle-
žitosti otvorenia novej dlhoočakávanej autobusovej linky Varšava - Krakov - 
Stará Ľubovňa - Kežmarok - Poprad - Prešov - Košice - Budapešť. Nová linka 
po rokoch nejestvujúceho spojenia znovu prepojí Tatry a Východ s Krakovom, 
Varšavou a Budapešťou. Od utorka 29. augusta spoje premávajú denne, linka 
je obsluhovaná novými pohodlnými autobusmi. Lístky sú dospupné cez inter-
net i vo vybraných cestovných agentúrach.  FOTO - archív LEO Express

Zľava: Dušan Šimo, Júlia Grejtáková, Jolana Fogašová, Terézia Semaňáková 
(riaditeľka DDS v Kežmarku), Boris Prýgl a Ľudovít Vondrej (producent 
koncertu)         FOTO - Oliver Ondráš

Výťažok venovali hendikepovaným deťom

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá 
strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 
0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a 
viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej 
podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inze-
rát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

Kultúrny program mesta Poprad
na september 2017



Strana 10 6. 9. 2017

www.noviny-poprad.sk

Spoznali sme bežeckého kráľa a kráľovnú Tatier

Futbalisti prelomili streleckú smolu v derby
   Z V R P S  B

1. Žilina B 6 5 0 1 19:6 15
2. Lokomotíva KE 6 5 0 1 12:4 15
3. Skalica 6 5 0 1 11:5 15
4. L. Mikuláš 6 3 2 1 14:5 11
5. Fk Poprad 6 3 2 1 8:3 11
6. Bardejov 6 3 2 1 10:9 11
7. Sereď 6 3 0 3 16:7  9
8. Inter BA 6 3 0 3 13:11  9
9. Zvolen 6 2 2 2 7:12  8
10. Trebišov 6 2 0 4 4:7  6
1. N. Mesto n. V. 6 2 0 4 5:15  6
11. Pohronie 6 1 2 3 4:7  5
12. Sp. N. Ves 6 1 2 3 6:12  5
13. Podbrezová B 6 1 1 4 6:11  4
14. Komárno 6 1 1 4 9:25  4
15. Šamorín 6 1 0 5 6:11  3

Tabuľka II. ligy

Sviatočný piatok patril 1. 
septembra v  Poprade nad-
šencom bežeckého športu. 
Z  popradského námestia 
odštartoval 3. ročník Pod-
tatranského polmaratónu 
a  Primátorskej desiatky 
v  spolupráci s  mestom Svit 
a obcou Spišská Teplica.

Prestížne bežecké poduja-
tie bolo prešpikované sprie-
vodnými aktivitami. Na štart 
sa v  úvode postavili budúci 
prváčikovia, ale aj športové 
talenty na minipolmaratón-
skej trati dlhej 2,1 kilometra. 
„Som veľmi rád, že som zvíťa-
zil. Venujem sa skôr plávaniu 
a  konkurencia bola veľká,“ 
povedal víťaz Mini polmara-
tónu medzi chlapcami Pavol 
Brejčák. „V prvej časti to bolo 
náročné, ale potom som to 
už zvládla,“ dodala víťazka 
medzi dievčatami - basketba-

listka Ľuboslava Papcunová. 
Súčasťou programu bola opäť 
aj obľúbená súťaž rodinných 
tímov pod názvom Mama, 
Tato športujte s  nami, ktorú 
organizuje mesto Poprad. Naj-
športovejšou rodinou roka sa 
stali Králikovci. „Bol to už tretí 
ročník súťaže a v tomto roku sa 
do nej prihlásilo 13 rodín. Teší 
nás, že sa zapojili tí najmenší, 
ale aj starí rodičia,“ vysvetľoval 
Peter Procházka z úseku mlá-
deže a športu MsÚ v Poprade.

Súčasne s  hlavným pelotó-
nom v  Poprade odštartovali 
opačným smerom zo Svitu aj 
nordic walkeri. Medzi muž-
mi bol ďaleko pred ostatnými 
Viktor Lapšanský zo Starej 
Ľubovne, zo žien bola najrých-
lejšia Jiřina Šerfelová zo Štrby. 
„Bola tu najsilnejšia špička z ce-
lého Slovenska, takže neviem, 
kde zaostávali. Možno som sa 

zlepšil,“ zamyslel sa s  úsme-
vom na tvári V. Lapšanský. 
„Obhájila som víťazstvo spred 
dvoch rokov, takže som spokoj-
ná,“ doplnila J. Šerfelová.

Bežci na Primátorskej de-
siatke mali obrátku v Spišskej 
Teplici. Najrýchlejším mu-
žom sa stal Pavol Orolin z BK 
Poprad, zo žien dobehla ako 
prvá Romana Komarňanská 
z  Trnavy. „Od začiatku som 
sa dostal do popredia a  ťahal 
som sa po odbočku s  Mariá-
nom Zimmermannom. Potom 
som už išiel sám,“ zhodnotil 
beh P. Orolin. „Trať bola veľmi 
príjemná, ľudia povzbudzovali 
a  organizácia bola výborná,“ 
skonštatovala R. Komarňan-
ská. V hlavnom behu Podtat-
ranského polmaratónu sa na 
21. kilometrovej trati rozho-
dovalo o  titule bežecký kráľ 
a  kráľovná Tatier. Nielen po-

sledné preteky, ale aj celú sériu 
ovládol Marián Zimmermann 
z  Kluknavy, ktorý pozíciu na 
tróne obhájil. Medzi ženami 
kraľovala Patrícia Puklová 
z  AK Steeple Poprad. „Tento 
ročník bol veľmi náročný. Ak 
by Paľo Orolin nešiel desiat-
ku, tak by sa to rozhodovalo 
v  hlavnom behu,“ priznal M. 
Zimmermann (na foto hore v 
strede). „Minulý rok som nie-
ktoré preteky vynechala 
a v prvom ročníku som 
bola tehotná. Konečne 
som sa teda dočkala 
víťazstva doma v  Tat-
rách,“ potešila sa P. 
Puklová (na foto hore 
v strede).

Záverečné podujatie 
Tatry Prestige Tour sľu-
bovalo rekordnú účasť 
a  ciele organizátorov 
sa aj naplnili, keďže sa 

na štart postavilo viac ako 700 
pretekárov. Plány do budúcna 
sú jasné. Formát je dobre na-
stavený a preto nie je čo v ďal-
šom ročníku meniť. „Táto séria 
si získava čoraz viac priazniv-
cov a  sme radi, že k  nám pri-
chádzajú nielen bežci zo Slo-
venska. Tento rok sme mali 
zástupcov asi zo 16 krajín sve-
ta,“ uzavrela spoluorganizátor-
ka Viera Halasová.  (mav)

Popradskí hokejis-
ti ukončili hernú 
prípravu na novú 
sezónu turnajom 
vo francúzskom 
meste Nice. Odo-

hrali tri zápasy, v ktorých ani 
raz nezaváhali a získali trofej.

Na azúrovom pobreží sa 
kamzíci zúčastnili turnaja Ri-
viera Cup, kde sa stretli s tro-
ma francúzskymi tímami. 
V prvom zápase porazili v pia-
tok 1. septembra Diables Rou-
ges de Briançon 3:1, dvoma 
gólmi Mlynaroviča a  jedným 
presným zásahom Mašlonku. 
V druhom zápase turnaja zví-
ťazili o deň neskôr nad Anglet 
Hormadi 10:3. Hetrikom sa 
uviedol Patrik Svitana, góly 
strieľali aj Mlynarovič, Heizer, 
Dávid Bondra, Daniel Brej-
čák, Fabian, Vandas a Richard 
Rapáč. Trofej si zverenci Mar-
cela Ozimáka odniesli po 
nedeľňajšom triumfe 4:2 nad 
domácim Les Aigles de Nice. 
Dvoma gólmi sa o to pričinil 
Andreas Štrauch, skórovali aj 

Fabian a Mlynarovič. Najlep-
ším brankárom turnaja sa stal 
Mathieu Corbeil z HK Poprad 
a  najlepším obrancom jeho 
tímový kolega Daniel Brejčák.

Popradčania majú za se-
bou už aj základnú časť 
premiérového ročníka Vise-
grad Cupu. Po víťazstve nad 
Fehérvárom prišla prehral 
4:3 po predĺžení v Miškolci, 
doma porazili kamzíci UTE 
Budapešť 4:2 a  v  Budapešti 
triumfovali 4:3 nad MAC. 
Vo štvrťfinále narazia opäť 
na UTE Budapešť v  dvoj-
zápase 4. a 11. októbra.

V piatok 8. septembra sa na-
plno rozbieha už aj najvyššia 
slovenská hokejová súťaž Tip-
sport Liga. Popradskí hokejisti 
odohrajú 1. kolo v Žiline o 18. 
hodine, v nedeľu 10. septembra 
bude doma o  16. hodine ich 
súperom Dukla Trenčín. Vlo-
žený zápas tohto kola medzi 
HK Orange 20 a  HK Poprad 
v  Piešťanoch je na programe 
v  utorok 12. septembra o  17. 
hodine.   (ppv)

kamzíci začínajú sezónu v Žiline
Futbalisti Fk 
Poprad odohrali 
v  sobotu 2. sep-
tembra domáci 

derby zápas 6. kola II. ligy 
proti Spišskej Novej Vsi. Po 
troch zápasoch bez strele-
ného gólu sa im podarilo 
prelomiť streleckú smolu 
a porazili súpera 3:1.

Dvoma gólmi sa po zrane-
ní blysol navrátilec do zosta-
vy a  hrajúci asistent trénera 
Stanislav Šesták. „Sme radi, 
že sme v  derby zvíťazili. Boli 
to rozličné polčasy. V  prvom 
sme svoje šance dokázali vyu-
žiť a na ihrisku sme boli her-
ne lepší. Dostali sme gól na 
3:1 a  v  druhom polčase sme 
nechali súpera hrať. Nepustili 
sme ho však do žiadnej vylo-
ženej šance, naopak, mali sme 
ďalšie príležitosti zvýšiť skó-
re,“ hodnotil zápas so Spiš-
skou Novou Vsou S. Šesták.

Výsledky: 5. kolo II. ligy 
v piatok 25. augusta Fk Po-
hronie Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa - Fk Poprad 
0:0, 6. kolo II. ligy v  sobo-
tu 2. septembra Fk Poprad 
- Fk Spišská Nová Ves 3:1 
(3:1), góly Popradu: 12. 
a  24. Stanislav Šesták, 18. 
Duje Medak.

Program: 7. kolo II. ligy 
v sobotu 9. septembra o 16.30 
hod. MFk lokomotíva 
Zvolen - Fk Poprad.  (ppv)
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Hokejovo-hokejbalovou exhibíciou pomohli malému bojovníkovi

Krátko zo športu

Spišskosobotský hasičský deň

• V SOBOTu otvorilo ženské druž-
stvo FK Poprad novú sezónu II. ligy sk. 
C domácim víťazstvom 4:0 nad Spiš-
skou Novou Vsou. V rámci 2. kola po-
cestujú v sobotu 9. septembra do Košíc 
za miestnou Lokomotívou.• ZA CENTRuM dvoch domácich 
októbrových zápasov v kvalifikácii ME 
hráčov do 21 rokov si Slováci zvolili 
NTC Poprad. V Poprade sa predstavia 
5. októbra proti Islandu a 10. októbra 
privítajú silné Španielsko.• FuTBAlISTI ŠK Zemedar Poprad 
- Stráže porazili v  nedeľu v  rámci 5. 
kola 6. OMV ligy Hozelec 5:1. V  6. 
kole pocestujú v  sobotu 9. septembra 
do Veľkého Slavkova, najbližší domáci 
zápas odohrajú v nedeľu 17. septembra 
o 15.30 hod. proti TJ Baník Hôrka.• lETNÝ tatranský pohár 2017 
ukončil bowlingové leto. Na 9. roční-
ku sa predstavilo 83 hráčov z  celého 
Slovenska, Čiech a Maďarska. Víťazom 
superfinále a  zároveň víťazom celého 
LTP 2017 sa stal Roman Karlík s hrou 

238.  Najlepšou ženou celého turnaja 
bola Kristína Koseková, najlepším 
juniorom Ján Tříska. V doplnkovej 
súťaži dvojíc sa stali víťazmi Ľuboslav 
Jurinyi a Lukáš Andrássy.• V AREÁlI ZŠ s MŠ v Spišskej So-
bote sa v sobotu konal 11. ročník súťaže 
mladých hasičov. V kategórii chlapčen-
ských a zmiešaných kolektívov zvíťazil 
DHZ ZŠ Šuňava I, medzi dievčatami 
triumfoval DHZ ZŠ Šuňava V.• O PuTOVNÝ pohár starostu obce 
Vikartovce bojovali hasičské družstvá 
v nedeľu. Medzi mužmi bola najrých-
lejšia Štrba, u  žien zvíťazila Šuňava. 
Medzi dorastenkami bola najlepšia 
Spišská Sobota, u  chlapcov boli prvé 
Stráže. Muži nad 35 rokov mali víťaza 
zo Spišskej Soboty.• V SOBOTu 9. septembra sa na fut-
balovom ihrisku v  Gánovciach usku-
toční III. ročník cezpoľneho behu Gan-
run so štartom o 13. hodine, v  rámci 
kultúrno-spoločenského programu 
Dňa obce Gánovce, ktorá tohto roku 
slávi svoje 700. výročie prvej písomnej 
zmienky.    (ppv)

V  sobotu 26. augusta sa 
pred Arénou Poprad usku-
točnila charitatívna akcia, 
na ktorej sa zúčastnili hráči, 
ale aj realizačný tím Hk Po-
prad spoločne s  kolektívom 
vicemajstrov hokejbalovej 
extraligy MŠk Vippokerpro 
kežmarok. Cieľom podu-
jatia bolo pomôcť malému 
bojovníkovi Jakubkovi, kto-
rý bojuje s viacerými choro-
bami.

Nápad usporiadať túto 
dobročinnú akciu vznikol 
u Milana Glevaňáka, ktorý sa rozho-
dol pomôcť rodine tým, že usporiada 
hokejbalový turnaj. Pozval naň kež-

marských hokejbalistov, popradských 
hokejistov, ale aj známe osobnosti zo 
športového, či kultúrneho prostredia.

V prvom zápase dňa sa stretli hokej-
balové a hokejové nádeje z Kežmarku 
a Popradu, následne na to si proti sebe 

zahrali legendy popradského 
hokeja či kežmarského hokej-
balu, ale aj známe osobnosti 
z okolia. Na záver si to rozdali 
proti sebe hokejisti HK Poprad 
a  vicemajstri Slovenska v  ho-
kejbale z  Kežmarku. V  tomto 
zápase sa podarilo hokejba-
listom zvíťaziť nad kamzíkmi 
8:4, ale výsledok nebol pod-
statný. Všetci aktéri, ako aj 
diváci prispeli počas akcie na 
liečbu malého Jakubka celko-
vou sumou 1791 eur a  doká-
zali, že majú dobré srdcia. Po 

skončení stretnutia sa navyše uskutoč-
nila autogramiáda všetkých zúčastne-
ných hráčov HK Poprad.  (ppv)

Basketbalová akadémia mládeže Poprad má za sebou Letný športový tábor, 
ktorého sa minulý týždeň zúčastnilo 30 dievčat. Počas štyroch dní sa pod ve-
dením tréneriek BAMP dopoludnia venovali v  telocvični všeobecnej pohy-
bovej príprave, doplnenej o  cvičenia s  loptou. Malé basketbalistky si mohli vy-
skúšať rôzne rýchlostné, koordinačné, postrehové a  ballhandlingové cvičenia. 
Po pohybovej časti nasledovala kreatívna zložka vo forme kvízov, tajničiek, 
kreslenia, či pozerania rozprávok.       FOTO - Marek Vaščura

Posledná augustová sobota v Spiš-
skej Sobote patrila opäť dobrovoľ-
ným hasičom. Počas Spišskoso-
botského hasičského dňa miestny 
Dobrovoľný hasičský zbor pripravil 
súťažné zápolenia pre dobrovoľ-
ných hasičov - žiakov, dospelých 
i dorast.

V odpoludňajších hodinách sa na 
historickom spišskosobotskom ná-
mestí najprv predstavili 8 - členné 
družstvá mladých hasičov vo veku 
6 - 16 rokov  v  disciplíne požiarny 
útok s vodou. Medzi chlapcami bola 
najlepšia Hranovnica, ktorá obháji-
la minuloročné prvenstvo, rovnako 
ako Spišský Štiavnik medzi dievča-
tami.

Nasledovala súťaž trojčlenných 
tímov o najrýchlejšiu saciu stra-

nu pod názvom „Spišskosobotská 
naberačka“. Ich úlohou bolo v čo 
najkratšom čase spojiť nasávacie ve-
denie so sacím košom, nasať vodu 
hasičskou striekačkou a zhodiť terč. 
Do dvanásteho ročníka sa zapojilo 
22 tímov. U mužov zvíťazila Spišská 
Sobota, prvenstvo medzi ženami 
patrilo Spišskému Bystrému.

Po zotmení nasledovala nočná 
súťaž  sedemčlenných hasičských 
družstiev O putovný pohár primá-
tora mesta Poprad. V  14. roční-
ku sa stretlo 14 mužských a  osem 
ženských družstiev. Medzi mužmi 
časom 15,95 s  vytvorili rekord sú-
ťaže Žakovce, v  kategórii žien bol 
najúspešnejší Spišský Štvrtok, kto-
rý tiež prekonal rekord trate ča-
som 19,76 s.   (onk)
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Po lete bude aj jeseň hýriť pestrými kultúrnymi programami
Záver Popradského kultúrneho 

leta 2017 minulú sobotu bol zrej-
me ozajstným ukončením leta. 
kým deň predtým ešte vládlo pravé 
letné počasie, organizátori museli 
pre chlad a hlásiaci sa dážď sobot-
ňajší program presunúť z námestia 
do Domu kultúry. Pred zaplneným 
hľadiskom, v ktorom sa počas štvor-
hodinového programu prestriedalo 
rôznorodé publikum, exceloval ako 
prvý 52-ročný Folklórny súbor Roz-
sutec zo Žiliny. Predviedol piesne a 
tance z viacerých regiónov naprieč 
celým Slovenskom a od publika si 
vyslúžil nadšené ovácie. 

V uvoľnenej atmosfére nadviazal 
na folkloristov spevák Pavol Hammel 
sprevádzaný Jurajom Burianom na 
gitare. Známy hudobník zahral aj na 

želanie a ako sa pousmial, obecenstvo 
stále považuje za jeho najväčšie hity 
Medulienku, Učiteľku tanca a ZRPŠ 
alias Pri poslednom litri vína... Za-
spieval však tiež menej známe pesnič-
ky, ktorých má vo svojom repertoári 
neúrekom. Symbolicky akoby uzavrel 
aj leto skladbou Keď pavúk svoje siete 
dotká a jeseň zbiera lístie na pieseň... 
A jeseň skutočne v ten deň už ukázala 
svoje pazúriky. Muzikant, ktorý bude 
mať v decembri 69 rokov, založil svoju 
prvú kapelu Prúdy už ako 15-ročný a 
o šesť rokov na to - v roku 1969 vydal 
spolu s Mariánom Vargom prvú LP 
Zvonky zvoňte. Zatiaľ posledným al-
bumom je pred dvoma rokmi vydaný 
Z pekla šťastie. 

Program na záver PKL uzavrela 
skupina Manco Group - troch hudob-

níkov zo Senegalu a Mauretánie, ktorí 
priniesli horúce rytmy západnej Af-
riky. Na Slovensko prišli odohrať šesť 
koncertov, z toho jeden v Poprade. Na 
európsku hudobnú scénu sa prebojo-

vali pred troma rokmi, momentálne 
pôsobia najmä vo Viedni. 

Počas PKL vystúpilo približne 
500 účinkujúcich z piatich krajín a 
na rôznych podujatiach sa zúčast-
nilo bezmála 21 tisíc návštevníkov. 
Najväčšiemu záujmu sa tešili najmä 
dobový jarmok v Spišskej Sobote, 
Peter Nagy, festival popradských hu-
dobných skupín, Robo Kajzer a Peter 
Meluš, Divadlo Kľud Kladzany, Ja-
manan Orchester Berkyho Mrenicu, 
Xplosion a kúzelník Wolf.

Popradské kultúrne leto sa síce 
skončilo, ale ako na záver leta po-
vedal 1. viceprimátor Popradu Igor 
Wzoš, aj jeseň bude bohatá. Už kon-
com septembra sa rozozvučí XXXV. 
ročník Popradskej hudobnej jesene. 
Ešte predtým sa Popradčania môžu 
tešiť na Hubertove dni, Matejovské 
Scholtzove dni a ďalšie príťažlivé 
programy.   (mar)

Prvého septembra 2017 
bola na námestí odpustová 
slávnosť sv. Egídia. Sláv-
nostnej liturgii predchádzal 
spevácky koncert klaudie 
Vašinovej a  Jany Blaščáko-
vej. Odpustovú svätú omšu 
celebroval dekan poprad-
skej farnosti Ondrej Borsík, 
ktorý vo svojom príhovore 
povzbudil prítomných, aby 
sa usilovali byť ako svätý 
Egídius.

Dekan vo svojej kázni 
priblížil význam patróna 
nášho mesta: „Sv. Egídius 
sa narodil okolo roku 640 
vo Francúzsku. Slúžil Bohu 
v  samote, v  horách, v  pôste 
a  modlitbách. O  jeho živote 
veľa nevieme. Vieme však, 
že to bol duchovne založený 
človek. To, čo si naša kultúra 
cení - krásu, úspech, peniaze, 
postavenie, popularitu, sú 
síce hodnoty pozitívne, ale sú 
skôr či neskôr odsúdené na 
zánik. Strácajú sa vo svetle 

iných hodnôt, ktoré dávajú 
dlhodobý zmysel. Hodnôt, 
ktoré napĺňajú ľudské vnútro 
k  spokojnosti, pretože sa  má 
o čo oprieť. Všetko čo môže-
me vidieť, alebo ohmatať, je 
pominuteľné. To, čo stojí za 
námahu - pôst, odriekanie, 
modlitba, to si svet necení. 
Dôležitý je okamžitý pro-
spech a úžitok. Dobre, že boli 
a sú ľudia, ktorí nám ukazu-
jú, že existuje aj iná realita, 
ktorú nevidíme, a  predsa je. 

Fyzická realita bez tej du-
chovnej, bez vzťahu s Bohom 
berie životu zmysel. To, čo 
nám dáva životnú stabilitu je 
práve duchovno a vzťah s Bo-
hom. Dáva nám silu pozerať 
- či na svoj život alebo na svet 
okolo nás inými očami. Bo-
žím pohľadom a nadhľadom 
vidíme svet úplne inak.“ 

Sv. Egídius, ktorý žil hl-
bokým, nie povrchným du-
chovným životom je v tom-
to vzorom.  (kpa)

Uctili si sviatok patróna mesta

Dnešná Konkatedrála Se-
dembolestnej Panny Márie v 
Poprade oslávi 8. septembra 
75 rokov od posvätenia vte-
dajšieho chrámu. Kostol sta-
vali tri roky podľa návrhu G.- 
Schreibera a dozoru staviteľa 
Štefana Horvátha. Základný 

kameň pre popradský marián-
sky kostol posvätil 8. októbra 
1939 vtedajší správca farnosti 
Štefan Mnoheľ. Kostol posvä-
til vtedajší spišský biskup Ján 
Vojtaššák 8. septembra 1942. 
Vtedy bolo ešte treba dokončiť 
vežu a zariadiť interiér.  (ppp)

Hudobné zoskupenie Ensamble Musica per voi v zložení oper-
ná speváčka Klaudia Vašinová s klavírnym sprievodom Jany 
Blaščákovej vystúpilo minulý piatok pres slávnostnou svätou 
omšou na Námestí sv. Egídia. Vystúpenie bolo určené pre všet-
kých, ktorí majú radi vážnu hudbu. Repertoár tvoria skladby 
od obdobia renesancie až po hudbu 21. storočia, ktorá je pre-
transformovaná a podaná inak, ako ju poznáme. Symfonickú 
formu skladieb si prispôsobujú, obmieňajú a modernizujú.

konkatedrála má okrúhle výročie


