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Sviatočný 1. september bol v mes-
te Poprad spojený s  vyvrcholením 
osláv Dní sv. Egídia, ale aj bežeckej 
série Tatry Prestige Tour, ktorá spo-
jila celý tatranský a  podtatranský 
región. Súťažili malí i  veľkí bežci, 
ale aj celé rodiny.

Podtatranský polmaratón a Primá-
torská desiatka napísali v  meste Po-
prad už svoju druhú kapitolu. Opäť 
boli vyvrcholením obľúbenej be-
žeckej série, no pridali sa aj no-
vinky. K  mestám Poprad a  Svit 
sa tentokrát pripojila aj Spišská 
Teplica. „Novinkou bol Mini pol-
maratón a  Forum beh prvákov. 
Vo Svite sa šiel po prvýkrát aj 
Nordic Walking pre seniorov. Pri-
hlásených bolo celkovo vyše 700 
pretekárov vo všetkých kategóri-
ách, čím sme vytvorili účastnícky 
rekord,“ informoval jeden z  or-
ganizátorov a starosta obce Nová 
Lesná Peter Hritz. „Tradícia, kto-
rou spájame mestá a obce, pokra-
čuje. Zmenila sa trasa Primátor-
skej desiatky, čo ma teší, pretože 

k nám pribudla Spišská Teplica v rám-
ci takzvaného súmestia,“ pokračoval 
primátor Popradu Jozef Švagerko.

Podujatie poctil svojou návšte-
vou aj štátny tajomník Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a  športu 
SR Peter Krajňák, ktorý spoločne 
s  popradským primátorom odštar-
toval hlavné preteky a  tým aj nový 
školský rok, ktorý je Rokom čita-

teľskej gramotnosti a bude sa niesť 
v znamení pohybu mysle a tela pod 
heslom Myslenie je pohyb. „Práve 
1. septembra, na začiatku školského 
roka, sme v Poprade symbolicky be-
hom odštartovali celú túto myšlien-
ku. Slovensko potrebuje čítať, aby 
vzdelanostne rástlo,“ zdôraznil.

Bežal, kto mohol. Do Mini pol-
maratónu sa zapojili aj mladé špor-

tové talenty, Primátorskú desiatku 
si vyskúšali hokejisti HK Poprad 
i  basketbalisti zo Svitu. S  paličkami 
v rukách odkráčali desaťkilometrovú 
trať v rámci Nordic Walkingu aj vice-
primátori Popradu Igor Wzoš a  Pa-
vol Gašper. „Teší ma, že sa beh vrá-
til medzi ľudí, a že je z  toho masová 
záležitosť, ktorá spája ľudí,“ povedal 
I. Wzoš, ktorý dokráčal na celkovom 

19. mieste, no v kategórii mužov 
obsadil deviatu priečku. „Som 
šťastný, že to vyšlo každému, kto 
prišiel. Všetci sme si užili prete-
kársku atmosféru. Blahoželám 
a  ďakujem všetkým organizáto-
rom za toto podujatie,“ dodal P. 
Gašper, ktorý skončil celkovo na 
49. mieste, medzi mužmi nad 50 
rokov však obsadil 11. priečku. 
Na trati bolo veselo, čo potvrdil 
aj najstarší účastník - 70-ročný 
Ján Surmík z  Popradu. „Bolo to 
o prekonaní samého seba. Mal by 
to každý skúsiť, pretože šport pre-
dlžuje život,“ prezradil. 

Do školských lavíc v Poprade zasadne viac prvákov
V Poprade zasadlo v novom 

školskom roku do školských lavíc 
607 prvákov, z toho 541  v zák-
ladných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Poprad. Za po-
sledných 5 rokov ide o najvyšší 
počet prvákov. Pre porovnanie - v 
minulom školskom roku nastú-
pilo do škôl v pôsobnosti mesta 
493 prvákov. V školskom roku 
2016/17 nastúpilo po odklade 67 
detí, odklad pri zápise dostalo 54 
detí. 

V meste Poprad pôsobí 9 základ-
ných škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta, jedna základná škola 
v pôsobnosti OÚ Prešov, jedna 
cirkevná a jedna súkromná zák-

ladná škola. Celkovo by do škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Poprad malo nastúpiť približne 
4 300 žiakov. V uplynulom roku 
ich bolo 4 250.  

Úplné štatistiky budú k dispozí-
cii až po 15. septembri po získaní 
presných údajov o počte žiakov 
prijatých na bilingválne a osem-
ročné gymnáziá. 

Počas letných prázdnin samo-
správa v školách preinvestovala 
takmer 800 000 eur.

(Pokračovanie na str. 9)

(Pokračovanie na str. 13)

Na foto prváci zo ZŠ s MŠ Dostojev-
ského, ktorá v novom školskom roku 
otvorila 5 prváckych tried pre 110 
prváčikov.   FOTO - Marek Vaščura
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Poslanci schválili peniaze na prípravu 
viacerých investičných aktivít

Z rozhľadne bude
jedinečný výhľad
Mesto má záujem na tom, aby 

na Kvetnici vyrástla vyhliadko-
vá veža. Poslanci na augustovom 
mestskom zastupiteľstve schválili 
zaradenie architektonickej súťaže 
k tomuto zámeru do nových inves-
tičných akcií.

Viceprimátor Pavol Gašper pozna-
menal: „Priebeh súťaže plánujeme 
realizovať pod dohľadom Slovenskej 
komory architektov. Predpokladáme, 
že bude prestížnou záležitosťou a pri-
hlási sa viacero architektov. Vyhliad-
ková veža na Kvetnici sa môže stať 
jedným z najvýznamnejších bodov 
Popradu.“ Primátor Jozef Švagerko 
zastáva názor, že by malo ísť o dobo-
vú rozhľadňu. O vytvorenie súboru 
rozhľadní majú záujem aj iné okolité 
mestá a obce a predpokladá, že by 
bolo možné využiť v tomto smere 
Miestnu akčnú skupinu Pro Tatry. 
„Momentálne prebieha na Zámčisku 
archeologický prieskum. Našli sa tam 
zaujímavé predmety z 15. storočia 
a staršieho veku a archeológovia sú 
spokojní. Sme radi, že sa prieskum 
robí v lokalite, kde plánujeme výstav-
bu rozhľadne, aby sa nezničili vzácna 
história. Rozhľadňa na Kvetnici bude 
na takom mieste, aby ľudia mohli 
vidieť až do piatich národných par-
kov, teda až na Muránsku planinu,“ 
povedal J. Švagerko.  (mar)

• MESTSKÉ zastupiteľstvo mesta 
Poprad sa zíde v tomto roku ešte 20. 
októbra a 8. decembra 2016. Sláv-
nostné zasadnutie MsZ je plánova-
né 28. októbra v Dome kultúry v 
Poprade.

• PRUDKÝ prívalový  dážď za-
siahol 29. augusta aj Poprad, Svit a 
ďalšie obce nášho regiónu. Vo Svi-
te meteorológovia zaznamenali tzv. 
downburst - silnú búrku, kedy prúd 
studeného vzduchu zostupuje dole a 
pri dopade na zem sa rozširuje do 
strán. Hasiči museli zasahovať na 
viacerých miestach pri odčerpávaní 
vody.

• NA STREDNÉ školy v Prešov-
skom kraji nastúpilo v školskom 
roku 2016/17 takmer 7 tisíc prvá-
kov. Najviac žiakov - takmer 2250 v 
Prešove a viac ako tisíc v Poprade. 
Na území PSK sa nachádza spolu 
113 stredných škôl, z nich je 80 v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, a 
to 16 gymnázií, 8 stredných priemy-
selných, 47 stredných odborných a 
9 spojených škôl. PSK má vo svojej 
pôsobnosti aj 2 jazykové školy, škol-
ský internát v Poprade a školu v prí-
rode vo Vysokých Tatrách.

• OD 5. SEPTEMBRA 2016 otvo-
rila súkromná jazyková škola Target 
svoje pobočky priamo v budovách 
základných škôl - v ZŠ na Tajovské-
ho ul. v Poprade a v ZŠ Dr. Fischera 
v Kežmarku. Stalo sa tak v spoluprá-
ci so samosprávami oboch miest.

• NA KVETNICI osadilo mesto 
Poprad v spolupráci so spoločnos-
ťou Mestské lesy Poprad dve tabule 
s turistickou mapou prímestských 
rekreačných lesov. Mapa obsahuje 
vyznačené okruhy, náučné a cyklis-
tické chodníky, studničky, altánky a 
ohniská. Jedna z tabúľ sa nachádza 
v blízkosti odpočívadla pri cyklis-
tickom chodníku, druhá na mieste 
bývalej starej Tančiarne.

• PRI preventívno-bezpečnostnej 
akcii Mestskej polície v Poprade 
19. augusta od 22. do 10. hod., za-
meranej na dodržiavanie zákazu 
požívania alkoholických nápojov 
maloletými a mladistvými vyko-
nali celkom 37 dychových skúšok. 
Nebolo zistené porušenie zákona o 
ochrane pred zneužívaním alkoho-
lických nápojov. Keďže pátrali aj po 
hľadaných osobách, bolo na políciu 
predvedených 5 osôb za účelom zis-
tenia totožnosti.

• ZA DRUHÝ štvrťrok 2016 vy-
brala Mestská polícia v Poprade pri 
priestupkoch v blokovom konaní 
viac ako 15 tisíc eur.

Rozsiahlu časť augustového za-
sadania Mestského zastupiteľstva v 
Poprade zabrali majetkovo-právne 
záležitosti. Pripomienky boli okrem 
iného k návrhu na predaj nehnuteľ-
nosti v katastrálnom území Stráže 
pod Tatrami pre spoločnosť Zizak. 
Poslankyňu Annu Schlosserovú pre-
kvapilo nesúhlasné stanovisko obyva-
teľov z Jilemnického ul., s ktorými sa 
touto vecou niekoľkokrát zaoberala. 
Poslanci návrh na predaj neschválili. 
Takisto neschválili zámenu pozem-
kov pri OC Forum. Ako podotkol 
poslanec Vladimír Lajčák, zdá sa mu 
to pre mesto nevýhodné. Primátor 
Popradu Jozef Švagerko bol v tomto 
prípade za odpredaj, nie zámenu po-
zemkov. Z rokovania bol stiahnutý 
návrh na predaj Tenisového areálu 
Spišská Sobota. Mimoriadnu disku-
siu vyvolal návrh na kúpu budovy bý-
valého Tatranského múzea vo Veľkej 
(viac na 3. str.).

Ostatné body programu v oblasti 
hospodárenia a nakladania s majet-
kom  MsZ schválilo (viac na www.
poprad.sk). Patrí medzi ne i darovanie 

umeleckého diela (na foto) - smalto-
vanej kompozície umelca Jozefa Kor-
nucika z budovy Zimného štadióna v 
Poprade občianskemu združeniu Art 
factory Elektráreň Poprad. Ako uvied-
la poslankyňa Anna Ondrušeková, 
zároveň riaditeľka Tatranskej galérie, 
dielo pozostáva zo sústavy samostat-
ných smaltovaných dielcov: „Celé dielo 

nebude možné inštalovať vzhľadom na 
jeho stav. Chceme však využiť, zachrá-
niť a zrecyklovať, čo sa bude dať.“ Ria-
diteľka pred piatimi rokmi, keď sa do-
zvedela, že dielo dávajú stavbári dole 
z priečelia zimného štadióna, urobila 
všetko pre jeho záchranu. Kompozícia 
významného slovenského výtvarného 
umelca J. Kornucika bola následne 

uložená do skladu v Spišskej Sobote. 
Ten musí byť vyprataný a keďže mesto 
nepočíta s osadením na pôvodné 
miesto, oslovili riaditeľku TG. Galé-
ria o dielo prejavila záujem a poslan-
ci darovanie schválili. Ďalej poslanci 
schválili zámer prenájmu pozemkov 
vhodných na výstavbu bytových do-
mov na Suchoňovej ulici v Poprade a 
podmienky obchodnej verejnej súťaže 
k tomuto zámeru. 

MsZ schválilo aj zmenu a doplnok 
územného plánu mesta Poprad v ka-
tastrálnom území Matejovce, stiah-
nutá bola zmena a doplnok ÚPN - 
SÚ na Ul. 29. augusta. Schválilo tiež 
financie na zabezpečenie projektovej 
dokumentácie pre budúci Skatepark 
vo výške 6 500 eur, pre Komunitné 
centrum Matejovce vo výške 33 000 
eur, pre oplotenie futbalového ih-
riska Stráže pod Tatrami vo výške 
2 500 eur, pre cyklistický chodník 
Matejovce vo výške 25 tisíc eur a 
na finančné zabezpečenie stavebnej 
úpravy - odvodnenie časti pozemku 
v k.ú. Matejovce vo výške 40 000 eur.

(Pokračovanie na str. 4)
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Poslanci schválili konateľa PES

Mesto chce kúpiť budovu historického významu
• OD 1. septembra pribudla na lin-
ke č. 2 a č. 4 MHD zastávka Poprad-
-Matejovce, Immergas.• DIŠTRIKTUÁLNY deň evanje-
likov Východného dištriktu ECAV 
na Slovensku sa uskutočnil minulú 
nedeľu v popradskej Aréne.• V STREDU 7. septembra o 17. 
hod. sa v Tatranskej galérii usku-
toční vernisáž výstavy fotografií 
bieloruskej autorky Maryny Bat-
siukovej. Hudobným hosťom bude 
skupina Ostrov.• V RÁMCI cyklu prednášok 
z analytickej psychológie C. G. 
Junga na tému Práca so symbo-
lom v psychoterapii a sebarozvoji 
sa uskutoční prednáška v piatok 
9. septembra o 18. hod. v Klube 
Zóna v popradskom dome kultúry. 
Prednášať bude Pavel Zach, psy-
choterapeut a psychoanalytik jun-
govského smeru.• KLUB SOBOTČANOV pri-
pravil 10. septembra pre svojich 
členov a sympatizantov zájazd do 
Bojníc. • DISTRIBÚCIA elektriny z dô-
vodu plánovaných prác na zariade-
ní nízkeho napätia bude prerušená 
v stredu 7. septembra od 7.30 do 
15.30 hod. Na Ul. Podjarovinskej 
č. d. 22, 9. septembra od 7. do 
16. hod. Vo Veľkej na Donskej ul. 
ČOM 448768, č. d. 3768, 3270? 
3269, 3268, 3056, 3659, 3660, 3504, 
3228, 3229, 4038, 3231, 3232, 3292, 
3771, 3511, 3510. • VYSOKOHORSKÝ výstup 40 
ľudí s diabetom zo Slovenska, 
Česka, Maďarska a Slovinska pod 
vedením známeho popradského 
horolezca Petra Hámora sa usku-
točnil 2. septembra. Spoločne vy-
stúpili na Rysy.• VOZIDLO značky Škoda Su-
perb Combi čiernej farby, evidenč-
né číslo ČR 1BC6492 bolo ukrad-
nuté 25. augusta okolo 7. hod. v 
Tatranskej Štrbe. • V SÚŤAŽI o najkrajší strom 
na Slovensku zatiaľ vedie 300-roč-
ný platan z Tornale, ktorý rastie 
v bývalom anglickom parku rodu 
Tornallyayovcov. Druhá v pora-
dí je 200-ročná lipa zo Spišského 
Bystrého. Je jednou z posledných 
štyroch hraničných líp, ktoré vyty-
čovali cintorín. Tretie miesto patrí 
500-ročnej lipe z obce Cígeľ, ktorá 
po prvej svetovej vojne vyhorela, 
potom však ožila a z jej koreňa v 
strede dutiny vyrástla nová lipa, 
pričom spolu pripomínajú matku s 
dieťaťom. Verejnosť môže v ankete 
Strom roka 2016 hlasovať do konca 
septembra za jedného z 12 finalis-
tov. Viac na www.ekopolis.sk.

Koncom októbra na sláv-
nostnom zasadaní Mestského 
zastupiteľstva v Poprade ude-
lia Cenu mesta Poprad a Ceny 
primátora mesta Poprad.

Poslanci na augustovom za-
sadaní schválili, že tohtoročnú 
Cenu mesta Poprad dostane 
Ján Tkáč, bionanotechnológ, 
ktorý získal  ocenenie Vedec 
roka 2015. Cenu primátora 
mesta Poprad udelí najvyšší 
popradský predstaviteľ Jozef 
Švagerko trom osobnostiam 
- Jozefovi Husárovi in memo-
riam, v minulosti riaditeľovi 
Baliarní Poprad, Jurajovi Be-
niakovi, onkológovi a Alexan-
drovi Comissovi st., športovco-
vi a športovému funkcionárovi.

Čestné občianstvo mesta 
Poprad tohto roku nebude ude-
lené. Ceny mesta a primátora 
mesta Poprad sa udeľujú už 
dvadsať rokov - prvé boli ude-
lené v roku 1996. Spolu bolo 
ocenených 110 osobností a 
kolektívov, odovzdané boli dve 
mimoriadne ceny a udelené tri 
čestné občianstva.  (pmm)

V apríli tohto roku Mestské zastu-
piteľstvo mesta Poprad rozhodlo o  
založení obchodnej spoločnosti Po-
pradská energetická spoločnosť (PES), 
ktorej stopercentným vlastníkom je 
mesto Poprad. Spoločnosť PES bude 
od 1. januára 2017 zabezpečovať vý-
robu teplej úžitkovej vody, teplo na 
vykurovanie, teplo na ohrev teplej 
úžitkovej vody a v ďalšom období 
pribudne aj energetický 
manažment. 

V júni mesto Poprad 
vyhlásilo výberové kona-
nie na obsadenie funkcie 
konateľa PES, do ktorého 
sa prihlásili dvaja uchá-
dzači. 17. augusta 2016 
sa uskutočnilo výberové 
konanie a na základe od-
povedí a počtu získaných 
bodov bol prvým v pora-
dí Pavol Kubičko pred druhým uchá-
dzačom Igorom Krasom. Na augusto-
vom zasadaní Mestského zastupiteľstva 
v Poprade poslanci schválili P. Kubička 
za konateľa spoločnosti PES. Zároveň 
schválili takisto s účinnosťou od 1. sep-
tembra 2016 i zástupcov mesta Poprad 
do dozornej rady tejto spoločnosti, a to 
Jozefa Švagerka, Igora Wzoša a Milana 
Barana. 

Nový konateľ spoločnosti PES P. 
Kubičko uviedol, že rozhodnutie MsZ 
prijíma s pokorou, pretože tento post 
je veľmi zodpovednou funkciou. Do-
plnil: „Najväčšie odborné skúsenosti 
som získal v spoločnosti Chemosvit. 
Som pyšný na to, že som v nej mohol 
pôsobiť a spoznal som veľa hodnotných 
ľudí. Riešili sme prípravu a realizáciu 
mnohých investičných projektov, robili 

sme na pasportizácii ener-
gií v Chemosvite, zaoberali 
sme sa znižovaním energe-
tickej náročnosti a myslím 
si, že sme boli dostatočne 
úspešní.“ Jeho cieľom v 
PES je transparentné hos-
podárenie s energiami, a 
to nielen s teplom, ale aj s 
plynom a elektrickou ener-
giou tak, aby to bolo na 
prospech občanov, organi-

zácií a všetkých mestských podnikov 
v Poprade. Primátor Popradu Jozef 
Švagerko je presvedčený, že v PES ide 
mesto správnou cestou: „Myslím si, že 
občania môžu byť spokojní a už v ok-
tóbri budeme môcť konštatovať, že od 
1. januára 2017 nedôjde k žiadnemu 
prerušeniu dodávky tepla. A o ďalší 
rok budú občania spokojní, keď budú 
platiť za teplo menej.“  (mar)

Ktoré osobnosti
dostanú ceny?

Hoci poslanci popradského par-
lamentu na riadnom augustovom 
zasadaní mestského zastupiteľstva 
schválili kúpu budovy v centre Veľ-
kej, následne neschválili súvisiaci 
návrh na zmenu rozpočtu mesta na 
tento rok. Osem hlasov bolo za, 8 sa 
zdržalo, 1 nehlasoval. Kvôli tomu by 
nemohli byť realizované ani zmeny 
rozpočtu pre iné aktivity. Preto pri-
mátor mesta Jozef Švagerko zvolal 
31. augusta mimoriadne zasadanie 
MsZ, na ktorom návrhy na 
zmenu rozpočtu rozdelili na 
dve časti - osobitne ku kúpe 
budovy vo Veľkej a osobitne k 
ostatným kapitálovým výdav-
kom. Obidve zmeny poslanci 
schválili. Pri budove vo Veľ-
kej z 12 prítomných poslan-
cov 7 hlasovalo za, 2 proti a 3 
sa zdržali. 

Budova vo Veľkej bola pod-
ľa dostupných informácií postavená 
okolo roku 1880 a v roku 1925 ju obec 
Veľká odkúpila za účelom umiestnenia 
zbierok Tatranského múzea a obecnej 
knižnice. V roku 1956 boli nehnuteľ-
nosti zapísané na Československý štát 
- v správe KNV, školský odbor v Ko-
šiciach a budova bola využívaná ako 
internát SOU poľnohospodárskeho až 
do konca júna 1995. Potom ju získal 
Štátny majetok Poprad, v súčasnosti 

je v spoluvlastníctve dvoch súkrom-
ných vlastníkov. Poslanci schválili 
na kúpu budovy 180 tisíc namiesto 
pôvodne navrhovaných 200 tisíc eur. 
Dôvodom bol hlavne terajší schátralý 
stav objektu, ktorého rekonštrukcia si 
vyžiada ďalšie nemalé náklady. Návrh 
na zníženie ceny predniesol poslanec 
Ondrej Kavka. Poslankyňa Anna On-
drušeková povedala: „Povedzme si, 
na čo tú budovu chceme? Zakladať v 
Poprade ďalšie múzeum je nezmysel, 

mám skúsenosti, aký je nadľudský vý-
kon vôbec udržať terajšie štyri krajské 
kultúrne inštitúcie, ktoré pôsobia v 
meste.“ Svoje pripomienky predniesli 
aj poslanci Milan Baran, Igor Wzoš, 
Anna Schlosserová, Adrián Kromka, 
Alena Madzinová, Vladimír Lajčák a 
Štefan Pčola. 

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
vysvetľoval, prečo je dobré budovu 
kúpiť - ide o unikátny objekt historic-

kého významu a mesto vlastní v tes-
nej blízkosti budovy veľký pozemok, 
čím by vznikla dobre využiteľná veľká 
plocha s nehnuteľnosťou: „Zámerov 
k budove je veľmi veľa. Každopád-
ne hlavným úmyslom je využiť ju na 
sociálne účely, pre seniorov, tvorivé 
dielne... Park vedľa nej, ktorý mesto 
vlastní, môžeme otvoriť a sprístupniť 
občanom. Som presvedčený, že o rok 
bude jasné, aké to bolo dobré rozhod-
nutie. Mrzí ma, ako dopadla Reduta, 

bývalý Pioniersky dom a iné 
budovy v centre, ktorých archi-
tektúra sa zdehonestovala. Toto 
by sme nechceli. Zachovajme si 
tradície predkov. Ku kúpe bu-
dovy vo Veľkej bolo prvé roko-
vanie ešte medzi primátorom 
Antonom Dankom a majiteľmi, 
teda už pred 6-7 rokmi bol záu-
jem predchádzajúceho vedenia 
mesta o kúpu. Hlavne sa scelí 

majetok a budova už nebude svojím 
stavom strašiť.“ J. Švagerko bol spo-
kojný, že zmeny rozpočtu poslanci 
napokon schválili a pokladá rozdele-
nie zmeny rozpočtu na dva body za 
správnu voľbu, inak by sa zabrzdili 
investície. Rozdelenie kvitoval aj po-
slanec Vladimír Lajčák.

Mesto bude následne rokovať s 
vlastníkmi budovy, či budú s ce-
nou súhlasiť.   (mar)
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Rozpočet je vyrovnaný

Nový záchranársky vrtuľník má meno Martina

Na riadnom augustovom zasadaní 
Mestského zastupiteľstva v Poprade 
oboznámil vedúci ekonomického od-
boru MsÚ Marián Matta poslancov s 
rozborom hospodárenia a monitoro-
vaním programového rozpočtu mes-
ta Poprad za I. polrok 2016. 

V priebehu prvého polroka 2016 bol 
celkový rozpočet príjmov a výdavkov 
upravený 36 rozpočtovými opatrenia-
mi a zvýšený celkovo o čiastku takmer 
399 tisíc eur. Po vykonaní všetkých 
rozpočtových opatrení ostal rozpočet 
príjmov a výdavkov mesta k 30. júnu 
2016 vyrovnaný a predstavoval viac 
ako 38,586 mil. eur. 

Príjmy mesta za I. polrok celkovo 
dosiahli výšku takmer 19 mil. eur, čo 
predstavuje plnenie na úrovni viac 
ako 49 perc. rozpočtu po zmenách. V 
porovnaní s rovnakým obdobím roku 
2015 predstavuje nárast príjmov čiast-
ku vyše 1,621 eur. 

Skutočné čerpanie výdavkov dosiah-
lo výšku takmer 14,483 eur, čo predsta-
vuje 37,53 perc. rozpočtu po zmenách. 
Nižšie percento čerpania výdavkov cel-
kovo súvisí s nízkym čerpaním kapitá-
lových výdavkov v procese prípravy a 
začiatku realizácie rozpočtovaných in-
vestícií v prvom polroku 2016, keď pl-
nenie kapitálových výdavkov dosiahlo 
iba 4,43 perc. schváleného rozpočtu. V 
porovnaní s rovnakým obdobím roku 
2015 predstavuje čerpanie výdavkov 
nárast o takmer 463 tisíc eur.  (pmm)

Vrtuľníková záchranná zdra-
votná služba spoločnosti AIR - 
TRANSPORT EUROPE uviedla 
koncom augusta do prevádzky nový 
vrtuľník Bell 429, ktorý bude zrane-
ným lietať na pomoc zo základne v 
Poprade. Nový prírastok vo flotile 
ATE kúpila spoločnosť od výrobcu 
Bell Helicopter.

„Ide o prvý zo štyroch nových kon-
trahovaných vrtuľníkov. Zvyšné tri 
plánujeme postupne nasadiť do ďal-
ších stredísk koncom tohto roka,“ po-
vedal generálny riaditeľ spoločnosti 

ATE Milan Hoholík a  dodal: „Tento 
vrtuľník začal naostro slúžiť 17. au-
gusta. Za posledný týždeň svojej pre-
vádzky uskutočnil jedenásť zásahov. 

Osem z  nich bolo priamo v  teréne 
a  v  troch prípadoch išlo o  medzine-
mocničné prevozy.“

Oproti doposiaľ používanému typu 
vrtuľníka Agusta A 109 K2, ktorý slú-
žil vo všetkých siedmich strediskách 
na Slovensku takmer pätnásť rokov, 
prináša nový vrtuľník Bell 429 niekoľ-
ko zmien. Odlišuje sa nielen priestor-
nejšou kabínou, ale aj výkonnostnými 
parametrami. „Zmena vrtuľníka v  le-
teckej záchrannej službe si vyžaduje 
dôkladnú prípravu všetkých členov 
posádky. Nasadeniu vrtuľníka Bell 429 

predchádzala séria školení 
posádok, ako aj servisných 
pracovníkov. Celý proces 
prípravy trval takmer de-
väť mesiacov,“ priblížil 
riaditeľ divízie vrtuľníko-
vej záchranky Ján Kuboši.

Na nový typ vrtuľníka 
sa školili v  prvom rade 
piloti. Prví traja absolvo-
vali typový výcvik v  le-
teckej škole v americkom 
Texase. Po jeho ukončení 

mohli školiť ďalších pilotov vo vlast-
nej leteckej škole AIR - TRANSPORT 
EUROPE. „V súčasnosti máme na 
Bell 429 plne vyškolených šiestich pilo-
tov. V Poprade sme vyškolili aj pilotov 
z  Turecka, Švajčiarska, Veľkej Britá-
nie a Ruska,“ prezradil vedúci letovej 
prevádzky vrtuľníkov Viliam Krivák. 

Podľa neho boli v hre 
tri typy vrtuľníkov. 
„Výber sa neskôr zúžil 
na dva typy, no finálne 
rozhodnutie padlo po 
testovacích letoch vo 
švajčiarskych Alpách,“ 
vysvetlil.

Krst nového vrtuľníka si nenechal 
ujsť ani štátny tajomník Ministerstva 
zdravotníctva SR Stanislav Špánik 
(na foto), či regionálny manažér spo-
ločnosti Bell Helicopter, zastupujúci 
výrobcu. „Som rád, že môžem byť pri 
takejto príležitosti, pretože v  súčasnom 
stave je každá priaznivá správa potešu-
júca. Záchranný zdravotný systém na 
Slovensku je funkčný a nový vrtuľník 
je dôkazom, že v ňom prebieha moder-
nizácia,“ uviedol S. Špánik. „Sme hrdí 
na tento produkt a veríme, že bude čo 
najlepšie slúžiť pre potreby leteckej zdra-
votnej služby. Na celom svete sa používa 

viac ako 260 kusov vrtuľníka Bell 429 
v  rôznych prevedeniach. Helikoptéry 
pracujú v najtvrdších klimatických pod-
mienkach od púšte Stredného Východu, 
až po najchladnejšie oblasti na Sibíri. 
Ďakujeme spoločnosti ATE za prejavenú 
dôveru,“ povedal S. Štefanov.

Záchranári sa v novom type vrtuľní-
ka už zabývali. „Je tu viac priestoru na 
manipuláciu s pacientom a to je veľkou 
výhodou. Výhodou zásahov v horách je 
vylepšený navijak a pri medzinemocnič-
ných transportoch vyššia rýchlosť a dlh-
ší dolet,“ uzavrela lekárka Iveta Križal-
kovičová (na foto).   (ppv)

Poslanci schválili peniaze na prípravu 
viacerých investičných aktivít

Poslanci tiež schválili doplnenie 
vecnej náplne a finančného zabezpe-
čenia pre realizáciu investičnej akcie 
Parkovisko NTC vo výške 536 tisíc 
eur, pre rekonštrukciu časti mestskej 
komunikácie a chodníkov na Ul. staré 
ihrisko vo výške 114 tisíc eur a zara-
dili do nových investičných akcií 
architektonickú súťaž Vyhliad-
ková veža Kvetnica (viac na 2. 
str., na foto výhľad zo Zámčiska). 

Diskusia sa rozvinula k no-
vej investičnej akcii - oploteniu 
Zariadenia pre seniorov na Ko-
menského ulici, pre ktoré po-
slanci schválili na zabezpečenie 
projektovej dokumentácie 3 500 
eur. Poslankyňa A. Schlosserová 
poznamenala, že sa zdvihla vlna 
odporu od obyvateľov bloku 
Šípka a okolia. Poslanec Š. Pčola dúfa, 
že nepôjde o štandardný plot a po-
slanec P. Gápa poukázal na to, koľko 
ľudí využíva tamojší parčík a „ohra-
da“ by nebola vhodná. V zariadení sa 
však nachádzajú aj seniori s ťažkým 
zdravotným stavom a kvôli ich bez-
pečnosti a súkromiu je vhodné vy-

členiť časť plochy pre potreby tohto 
objektu kultivovaným oddelením od 
verejného priestoru. 

Pred záverom augustového MsZ 
vystúpil prednosta MsÚ Róbert Bu-
jalka s informatívnou správou o zave-
dení Digitálneho zastupiteľstva, ktoré 
má prispieť k zefektívneniu komuni-

kácie pre poslancov a úradníkov. V 
septembri budú pre nich pripravené 
školenia o využívaní tohto systému.

V bode Rôzne poslanci neschvá-
lili zámenu nehnuteľností - pozem-
kov pri garážach pri Kauflande, po 
tom, čo poslanec, predseda komisie 
výstavby a majetku Slavomír Božoň 

vysvetlil, prečo komisia výstavby 
túto zámenu neodporúča. Poslan-
ci ďalej schválili spolufinancovanie 
mesta Poprad vlastnými zdrojmi pri 
realizácii projektu osadenia mera-
čov rýchlosti motorových vozidiel. 
Náčelník Mestskej polície v Poprade 
Štefan Šipula uviedol, že mesto sa 

môže uchádzať o poskyt-
nutie dotácie na tento zá-
mer, ale súčasťou žiadosti 
o dotáciu z Ministerstva 
vnútra SR je doklad o za-
bezpečení spolufinanco-
vania vo výške najmenej 
5 perc. z celkových pred-
pokladaných výdavkov. 
Vo finančnom vyjadrení 
ide o 1200 eur z maximál-
nej sumy dotácie 24 tisíc 
eur. Zámerom je v záuj-

me bezpečnosti obyvateľov osadiť 4 
merače rýchlosti v rizikových úse-
koch na miestne komunikácie na 
Vagonárskej  ul., Ul. Ludvíka Svo-
bodu, Slovenského odboja a Želez-
ničnej ul. 

V interpeláciách vystúpili štyria 
poslanci.    (mar)

Nový vrtuľník dostal podľa tradície ženské meno, v tomto prípade podľa prvej 
pacientky, ktorú previezol do nemocnice. Bola to slovenská turistka menom 
Martina, ktorá sa napriek pozvaniu krstu vrtuľníka nemohla osobne zúčastniť.

Prvý záchranársky let smeroval 17. augusta do Vysokých Tatier. Pomoc letec-
kých a horských záchranárov potrebovala 36-ročná zranená turistka. Na vyso-
kohorskú túru sa vybrala v sprievode manžela a kamaráta ešte v predchádzajúci 
deň. Počas výstupu na Lomnický štít sa pošmykla a poranila si dolnú končati-
nu. Vtedy netušila, že pre ňu príde vrtuľník zasahujúci v Tatrách po prvýkrát. 
O tom, že bol následne pomenovaný podľa nej, sa dozvedela po ošetrení a pre-
pustení z nemocnice. 

(Dokončenie zo str. 1)
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Talenty na ulici

Jubilujúca univerzita tretieho vekuŽivot každej školy sa podobá ži-
votu človeka. Má svoj zrod, mla-
dosť, tvorivé roky, úspechy i nezda-
ry. A svoje jubileá. Jednou z nich je 
aj Univerzita Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici, ktorá v akademic-
kom roku 2016/2017 otvára ďalší 
v  poradí už 25. ročník Univerzity 
tretieho veku.

Tento akademický rok je pre Uni-
verzitu tretieho veku výnimočný, 
keďže otvára svoje brány pre študen-
tov v jubilejnom výročí. Už štvrť sto-
ročia ponúka Univerzita Mateja Bela 
seniorom širokú ponuku a možnosti 
štúdia. Cieľom Univerzity tretieho 
veku v Poprade je na vysokoškolskej 
úrovni sprístupniť študentom nové 
poznatky a zručnosti z vedeckých 

disciplín v priamej nadväznosti na 
ich životné skúsenosti, záujmy a 
schopnosti. Študijné programy sa 
otvárajú v súlade s  ich potrebami i 
záujmami a  reflektujú aktuálnu si-
tuáciu na Slovensku a vo svete.

V  25. akademickom roku ostáva-
jú stále obľúbené študijné programy 
ako sú Informačné a komunikačné 
technológie, Starostlivosť o  telesné 
zdravie, Kresba a maľba, Dejiny Slo-
venska, Právo, Výživa a  netradičné 
formy medicíny, Psychológia, Spolo-
čenský a diplomatický protokol a ďal-
šie. Do obsahu mnohých odborov 
boli zaradené nové témy, ktoré lepšie 
zodpovedajú záujmom študujúcich 

a  prispôsobujú sa tak meniacim sa 
podmienkam. V  tomto akademic-
kom roku boli však zaradené pre záu-
jemcov aj úplne nové študijné odbory 
zamerané na tematické okruhy ako 
sú turistika a  spoznávanie regiónu 
Vysokých Tatier, kvalita života senio-
rov v  dnešnej spoločnosti, cestovný 
ruch, udržateľný svetový rozvoj a 
finančná gramotnosť v  21. storočí. 
Novinkou je aj ponuka jazykových 
kurzov taliančiny a španielčiny. Všet-
ky odbory a kurzy sú lektorované od-
borníkmi z akademického prostredia 
alebo z  praxe v  príslušnom odbore. 
Môžu tak študujúcim sprostredkovať 
nielen teoretické vedomosti, ale hlav-

ne praktické skúsenosti.
Dvadsaťpäť rokov je pomerne zrelý 

vek. Skúsenosť sa snúbi s  históriou, 
aktivita je podopretá tradíciou. V sú-
vislosti s oslavami výročia UTV sú pre 
študentov pripravené viaceré prekva-
penia a aktivity. Jedným z nich sú aj 
exkurzie, ktoré budú súčasťou študij-
ných odborov už v priebehu štúdia. 

Viac informácií o  štúdiu, študij-
ných odboroch a registrácii je mož-
né získať u koordinátorky Lenky 
Veselovskej v Univerzite Mateja Bela 
- Francisciho 910/8, telefonicky na 
0915 855 134 alebo elektronicky na 
www.umb.sk (sekcia Štúdium - Celo-
životné vzdelávanie - UTV Poprad). 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. 
septembra 2016.   (ppv)

Matejovčanov, ale aj všet-
kých priaznivcov cyklistiky 
poteší, že poslanci na au-
gustovom zasadaní schvá-
lili uzatvorenie zmlúv o bu-
dúcich kúpnych zmluvách 
s vlastníkmi pozemkov pre 
pripravovanú stavbu cyk-
listický chodník Poprad - 
Matejovce.

Nie je to však jediná 
aktivita, ktorá Matejov-
ce v  najbližšom čase čaká. 

Ako konštatoval primátor 
Popradu Jozef Švagerko na 
piatkovom stretnutí s  mé-
diami, najbližšie sa v  tejto 
mestskej časti uskutoč-
ní od 9. do 11. septembra 
nultý ročník Matejovských 
Scholtzových dní (podrob-
ný program je na plagáte 
na 15. str.). „Chceme si uctiť 
veľkopodnikateľa, ktorý sa 

zaslúžil o  rozmach Matejo-
viec,“ zdôraznil primátor. 

Samospráva tiež infor-
movala o  budúcom zámere 
vybudovať pešiu lávku po-
nad cestu I/67, ktorá bude 
premosťovať cestný ťah 
medzi Moyzesovou a  Ul. 
dlhé hony. Na augustovom 
zasadaní mestského zastu-
piteľstva poslanci schválili 

zriadenie vecného bremena 
pre túto stavbu v  prospech 
spoločnosti Ra Investment 
Bratislava. Primátor Popra-
du vysvetlil: „Táto myšlienka 
vznikla z podnetu mesta, ale 
aj podnikateľských subjektov, 
aby sme pre občanov z  hľa-
diska bezpečnosti a  presunu 
v  tejto lokalite urobili niečo 
zmysluplné. Preto uvažujeme 

o vybudovaní pešej lávky pre 
peších a  cyklistov, aby sme 
uľahčili prekonávanie pre-
výšenia a  schodov v  tomto 
území. Zatiaľ je to v  štádiu 
majetkovo-právneho vyspo-
riadania a  územného rie-
šenia. Verím, že v  rozpočte 
na rok 2017 budeme vedieť 
stanoviť predbežnú hodno-
tu zákazky, aby sme mohli 
vypísať súťaž a  pristúpiť 
k realizácii.“  (mar)

O Matejovských Scholtzových dňoch aj lávke cez cestu

V pondelok 5. septembra sa začalo pre žiakov 
základných a stredných škôl na Slovensku vy-
učovanie. Žiakov čaká v tomto školskom roku 
188 vyučovacích dní. Okrem víkendov a veľ-
kých letných prázdnin budú mať päť voľných 
dní počas sviatkov a 24 dní školských prázd-
nin, z ktorých však päť dní pripadne na sviat-
ky. Najbližšie prázdniny na školákov čakajú 
koncom októbra, keď si od školy oddýchnu od 
28. do 31. októbra. Po sviatku 1. novembra 
do školy nastúpia až v stredu 2. novembra. V 
Základnej škole s materskom školou v Mate-
jovciach otvoril nový školský rok 2016/2017 
primátor nášho mesta Jozef Švagerko. 
V  priestoroch školy sa primátor slávnostne 
prihovoril k  žiakom, ich pedagógom, ale aj 
zamestnancom školy. Riaditeľkou školy je od 
tohto školského roka opäť Mária Dudzíková.

Skupina nadšencov z Popradu pri-
pravuje súťaž Talenty na ulici. Je určená 
tým, ktorí hrávajú s kamarátmi v garáži 
a chcú sa ukázať pred ozajstným pub-
likom, ale aj všetkým, ktorí si trúfajú 
predviesť svoj hudobný talent verej-
ne. Teda nielen pre kapely, ale aj iných 
umelcov z Popradu a okolia, ktorí budú 
pravidelne vystupovať na pouličných 
koncertoch na piatich hudobných mini-
pódiách už túto jeseň v centre Popradu. 
Vítané sú všetky hudobné žánre a veko-
vé kategórie. Záujemcovia, ktorí to chcú 
skúsiť, môžu poslať krátke informácie o 
kapele spolu s telefonickým kontaktom 
na talentynaulici@gmail.com do 15. 
septembra 2016.   (pva)

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa v  pondelok uskutočnilo aj v Gymnáziu na Kukučínovej 
ul. v  Poprade. V  novom školskom roku bude na tejto škole študovať 594 žiakov. Novinkou je otvorenie športo-
vého gymnázia, do ktorého nastúpilo 29 prvákov.              FOTO - Silvia Šifrová
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Z interpelácií

Spomienky na hotel Poprad tancoval s nepočujúcimi

Poslanec Rudolf Kubus 
interpeloval za obyvate-
ľov mestskej časti Kvetnica. 
Oslovili ho s požiadavkou 
rekonštrukcie dažďového ka-
nála pri bytovkách, ktorý je v 
dezolátnom stave.  Takisto je 
v katastrofálnom stave osvet-
lenie. Ďalej interpeloval kvôli 
svetelnej križovatke na uli-
ciach Štefánikova - Levočská, 
ktorá je pre chodcov nebez-
pečná. Pýtal sa tiež, na zák-
lade akej nájomnej zmluvy 
parkuje turistický vláčik na 
mestských pozemkoch.

Poslankyňa Anna Schlos-
serová interpelovala ohľa-
dom vysporiadania ciest, 
chodníkov a osvetlenia v Sp. 
Sobote na pozemkoch vo 
vlastníctve spoločnosti Wall-
tech. Zaujímala sa tiež, na 
základe akého kľúča sa vy-
berá dôležitosť a promptnosť 
opravy chodníkov a ciest? 
Niektorí občania totiž nepo-
važujú opravu chodníkov na 
Prešovskej ulici za takú dôle-
žitú ako na Vagonárskej ulici 
alebo okolo Sobotského cin-
torína, kde ide naozaj o ne-
vyhnutnosť. Ďalej poukázala 
na to, že v roku 2015 podala 

spolu 23 interpelácií. Postup 
pri ich vybavení týkajúci sa 
doručenia odpovede je v sú-
lade s právnymi predpismi. 
„Upozorňujem na skutočnosť, 
že v 20-tich prípadoch sa 
ďalším riešením samotného 
obsahu podaní obyvateľov už 
nikto nezaoberá. Z týchto dô-
vodov sa podnety obyvateľov 
vracajú späť s upozornením, 
že v realite sa nič nezmenilo, 
nekonalo sa zo strany mesta 
a žiadosti sú podávané opa-
kovane ako nevybavené,“ 
uviedla poslankyňa a žiada 
o dôslednú kontrolu vyba-
venie podaní obyvateľov v 

plnom rozsahu. Ďalej podala 
tiež urgenciu za obyvateľov z 
Ul. Jilemnického v Strážach, 
ktorí na svoju žiadosť o vy-
sporiadanie pozemkov pod 
prístupovou cestou k nehnu-
teľnostiam nedostali ani po 
uplynutí 30-dňovej lehoty 
odpoveď. Interpelovala aj vo 
veci informačných tabúľ na 
sídlisku Západ, na ktorých sú 
šípky s názvami blokov a ulíc 
nesprávne nasmerované. 

Poslanec Vladimír Lajčák 
sa v interpelácii obrátil na 
primátora a vedúcu odboru 
školstva, aby vyvinuli maxi-
málne úsilie na vyriešenie si-

tuácie bývalého riaditeľa ZŠ 
s MŠ v Matejovciach (na ria-
diteľský post sa vrátila staro-
nová riaditeľka po právnom 
rozhodnutí v jej prospech), 
ktorý nezapríčinil situáciu, 
v ktorej sa momentálne na-
chádza. 

Poslanec Adrián Kromka 
interpeloval vo veci chýba-
júceho verejného osvetlenia 
v Poprade - Veľkej v časti 
Ulice jarmočná a kvôli re-
konštrukcii priestorov bu-
dovy mesta Poprad v Spiš-
skej Sobote na Sobotskom 
námestí, ktorá je v majetku 
mesta Poprad.  (pmm)

Už minulý rok sa stretlo 
podujatie Poprad tancuje 
s nepočujúcimi s veľkým 
záujmom, ale tento rok ešte 
predčil očakávania. Hlavná 
organizátorka Anna Sch-
losserová, sa tešila, že ešte 
aj počasie sa s nimi spolčilo 
a doprialo všetkým krásny 
slnečný deň. 

Prišlo veľké množstvo účin-
kujúcich, ktorí vystupovali 
bez nároku na honorár, na 
program zavítal aj Jozef Šva-
gerko, primátor mesta Poprad, 
ktoré podujatie podporilo, 
približne 70 slovenských 
motorkárov a veľký počet 
sponzorov daroval rôzne dar-
čeky a dobroty  pre zdravotne 
znevýhodnených občanov.  
Popradčania tancovali, cvičili, 
spievali, pozreli si vystúpe-
nia Uja Ľuba, cyklotrialistov, 
detí z Extreme combac klubu 
Poprad, Gabiky Kiovskej, fol-
klórneho súboru z Liptovskej 
Tepličky a ďalších. 

Hoci prvotným cieľom už 
vlani bolo roztancovať Po-
prad v štýle zumby, postupne 
táto myšlienka prerástla svoje 
hranice. „Vlani sme splnili sen 
jednej mojej kamarátke Janke 
Rackovskej, že roztancujeme 
Poprad a a mňa hneď napadlo, 
že pre koho - pre nepočujúcich. 
A keďže sme dali sľub, že o rok 
to urobíme opäť, splnili sme ho. 
Janka priletela z Francúzska 
len kvôli tejto akcii. Mám ra-
dosť aj z toho, že sa k nám pri-
dali slovenskí motorkári, aby 
sme mohli podporiť Popradča-
nov, ktorí si vyžadujú špeciálne 
potreby. Pridalo sa k nám aj 
občianske združenie z Brati-
slavy s nepočujúcimi deťmi po-
čujúcich rodičov. Som šťastná, 
že tie bariéry, ktoré sme začali 
búrať minulého roku medzi 
počujúcimi a nepočujúcimi aj 
tým, že sme učili posunky z po-
sunkovej reči, búrame aj tohto 
roku. A dokonca si myslím, že 
začíname búrať už aj bariéry 

medzi nami počujúcimi, a to 
je dôležité,“ povedala A. Schlos-
serová, ktorá sa celoživotne 
venuje problémom nepoču-
júcich. Pozoruje, že v posled-
ných rokoch sa rodí veľmi veľa 
nepočujúcich detí mladým 
počujúcim rodičom. Cieľom 
bolo ukázať im, že i takéto deti 
môžu prežiť plnohodnotný ži-
vot. Rodičom detí s poruchou 
sluchu pomáha i portál Nepo-
čujúce dieťa. Katarína Jalšo-
vá z Asociácie nepočujúcich 
Slovenska v Poprade dodala: 
„Okrem iného sme chceli, aby 
rodičia nepočujúcich detí vede-

li, ako sa k nim správať, chceli 
sme tiež oboznámiť počujúcich 
s posunkovou rečou, aby sa na-
učili aspoň niektoré základné 
posunky.“  

Matúš Alexa za Motorkárov 
Slovenska vyzdvihol: „Želali 
sme si ukázať, že máme srdce 
a spolucítenie s deťmi, ktoré 
potrebujú väčšiu starostlivosť 
a pozornosť a chceme im po-
môcť. Prišli sme preto podporiť 
dobrú myšlienku.“ Podujatie 
potvrdilo, že, hoci nepočujúci 
rozprávajú rukami a počúvajú 
očami, cítia srdcom rovnako 
ako ostatní ľudia.  (mar)

Kníhkupectvo Christia-
nia v Poprade pripravilo pri 
príležitosti 48. výročia okupácie býva-
lého Československa vojskami Varšav-
skej zmluvy výstavu dostupných kníh 
súvisiacich s  touto tématikou. Medzi 
vystavenými titulmi je množstvo his-
torických štúdií a  analýz prinášajúcich 
nové pohľady na politické aj vojenské 

pozadie našej okupácie a  rôzne kni-
hy spomienok a pamätí aktérov  týchto 
smutných udalostí. Výstava ponúka aj 
prehľad dostupnej súvisiacej literatúry, 
či už o období následnej normalizácie, 
alebo beletristickú tvorbu protirežim-
ných a exilových autorov.

Súčasťou expozície je aj výstavka 
unikátnych fotografií z  augustových 

popradských ulíc a prezentácia doku-
mentárnych fotografií z kníh Ladislava 
Bielika a Josefa Koudelku.

Výstava je inštalovaná vo výkladoch aj 
v  priestoroch tradičného popradského 
kníhkupectva Christiania a  potrvá až 
do konca septembra. (chri)

August 1968 v Christianii

Do Vysokých Tatier sa 
vracia ich niekdajšia do-
minanta. Rekonštrukcia 
Hotela Lomnica mu vráti 
späť nielen jeho   podobu, 
ale tiež atmosféru, ktorá 
v ňom kedysi panovala. 

Hotel Lomnica je v  pra-
vom slova zmysle prvá dáma 
Tatier. Svojho znovuotvore-
nia sa dočká už túto zimnú 
sezónu. Nejde len o  obno-
venie vonkajšej fasády, ale 
aj o návrat atmosféry, ktorá 
k  tomuto miestu patrila. 
Keďže v hoteli sa nezachova-
li žiadne kroniky, listiny ani 
inventár, jeho minulosť sa 
odhaľuje veľmi ťažko.  „Sme 
presvedčení, že hotel bol dô-
ležitou súčasťou života mno-
hých ľudí. Veľmi nám záleží 
na spoznaní celej histórie 
hotela aj s príbehmi jej náv-
števníkov či zamestnancov. 
Chceli by sme vyzvať všet-
kých, ktorí hotel navštívili 
alebo v ňom pracovali a majú 
príbeh, ktorý sa v  ňom odo-
hral, aby si zaspomínali,“ vy-
svetľuje Zuzana Kovaľová, 
riaditeľka Hotela Lomnica. 

 „Veríme, že staré fotografie, 
obrázky a spísané spomienky 
dopomôžu vytvoriť výnimoč-
ný zážitok aj pre budúcich 
návštevníkov. Ak sa nám po-
darí nájsť jeho pamätníkov, 
radi by sme pripravili krátky 
film, ktorý by mapoval časy 
jeho slávy,“ dodáva Lenka 
Maťašovská, marketingo-
vá a  PR manažérka Hotela 
Lomnica. Spomienky môžu 
pamätníci zasielať na pamat-
nici@hotellomnica.sk, po-
slať poštou  na adresu Hotel 
Lomnica, Tatranská Lomni-
ca alebo priniesť osobne do 
hotela.   (ppl)
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Na otvorenie múzea si návštevníci budú musieť počkať

Kino TaTran
8. a 9. september
o 19. hod.
BLÁZNIVÁ PÄŤKA
USA, komédia, 102 min., český da-
bing, MP 15.
Päť kamarátov si užíva život v byte v 
srdci Paríža vďaka veľkorysosti jed-
ného z nich - Samuela. Otec mu však 
náhle zastaví prísun peňazí...
Vstupné: 4 €

10. september - nepremieta sa kvôli 
festivalu Be Active.

12. september o 19. hod.
LÁSKA Z KHON KAEN
TH / VB / FR / DE / MY, dráma, 122 
min., titulky, MP 15, FK
Vojaci trpiaci tajomnou spavou cho-
robou sú premiestnení do provi-

zórnej nemocnice. Možno existuje 
spojitosť medzi záhradným syndró-
mom jedného z mužov a mýtickým 
miestom, na ktorom nemocnica stojí.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK.

13. september o 16. hod.
KAMOŠ OBOR
USA, rodinný, 117 min., slovenský 
dabing, MP 7           Vstupné: 4 €

13. september o 19. hod.
NAJKRAJŠÍ DEŇ
DE, komédia, 113 min., český dabing, 
MP 12
Dvaja tridsiatnici majú smrteľnú 
chorobu. Spoločne utečú z hospica s 
cieľom poriadne si vyhodiť z kopýtka.
Vstupné: 4 €

Podtatranské múzeum po roku 
opäť ponúklo Letnú čitáreň, ten-
toraz vo svojej pobočke v Spišskej 
Sobote. Špecialitou tej tohtoročnej 
malo byť čítanie v záhrade. Počasie 
však nebolo vhodné, keď letná čitá-
reň v  niektorú stredu prebiehala, 
vždy bola zima alebo pršalo.

Kvôli rekonštrukcii múzea v centre 
mesta sa čítalo v Spišskej 
Sobote, čo malo vplyv na 
návštevnosť. Mimo pred-
nášok čitáreň navštívilo 
len niekoľko čitateľov. Na 
každej zo štyroch večer-
ných prednášok sa stretá-
valo do dvadsať návštev-
níkov. Jana Kušniráková, 
knihovníčka Podtatran-
ského múzea povedala: 
„Letná čitáreň má stálych 
záujemcov, aj keď prak-
tickejšie a dostupnejšie je to v centre. 
V  každom prípade je letná čitáreň 
úspešným podujatím a  plánujeme ju 
prevádzkovať aj budúci rok, snáď už 
v priestoroch múzea v centre mesta.“ 

Témou poslednej prednášky v rám-
ci Letnej čitárne boli najzaujímavejšie 
numizmatické predmety vo fonde 
Podtatranského múzea. Prednášajúci, 
kurátor múzea Pavol Minarčák po-
vedal: „Najvzácnejšou je nepochybne 
grécka tetradrachma z  Atén, minca 
z obdobia 5-4 st. p.n.l., spomenuté boli 
rímske mince, „poklady“ z konca stre-

doveku aj z novoveku. Prednáška bola 
postavená tak, aby zaujala čo najširšie 
publikum, odborníkov, ale aj nadšen-
cov histórie. V nepokojných časoch na-
šej histórie si ľudia v strachu o svoju aj 
finančnú budúcnosť zvykli mince od-
kladať do zeme. Zakopali svoj poklad. 
Ak ich potom niekto iný ako pôvodný 
majiteľ, väčšinou náhodou, vyhra-

bal, vznikol najčastejší spôsob a  cesta 
k  tomu, aby staré mince mohli obdi-
vovať súčasní ľudia. Napr. súbor rím-
skych mincí z  Podtatranského múzea 
bol v roku 1881 darovaný anonymným 
darcom. Stalo sa to 5 rokov po založení 
Podtatranského múzea.“

Najpozoruhodnejšou je minca 
Athéna Alkis, ktorá pochádza z 2.st.p.
n.l. Túto keltskú mincu našli v katastri 
Veľkého Slavkova. Na svete je šesť 
exemplárov. „Naša“ minca bola náj-
dená vďaka systematickému archeolo-
gickému výskumu.   (kpa)

Posledná prednáška uzavrela letnú čitáreň

Podtatranské múzeum 
v  Poprade má za sebou 
najdôležitejšiu časť roz-
siahlej rekonštrukcie, 
ktorá sa začala ešte v mar-
ci minulého roka a  jej 
rozpočet takmer dosiahol 
hranicu dvoch miliónov 
eur. V  týchto dňoch boli 
ukončené posledné sta-
vebné úpravy.

Rekonštrukčné práce bu-
dovy boli ukončené kon-

com augusta a  stavba je 
v  týchto dňoch pripravená 
na odovzdanie. „Urobili 
sme kompletnú rekonštruk-
ciu historickej budovy a vy-
budovali sa priestory pre 
umiestnenie expozície knie-
žacej hrobky. Zrealizovala 
sa nadstavba administratív-
nych priestorov a  vonkajšie 
úpravy pre budúce vonkajšie 
osvetlenie a  objekty, ktoré 
povodne nemali byť v  tejto 

etape zahrnuté, ale urobi-
li sa v  rámci zmeny stavby. 
Vybudovali sa chodníky pri 
vstupe, tiež smerom k  bu-
dúcemu amfiteátru a  re-
meselníckym domčekom,“ 
zhrnul Martin Mrava za 
stavebný dozor počas po-
sledného kontrolného dňa. 
Podľa neho sa pracovníci 
najviac zapotili pri budova-
ní priestorov pre expozíciu 
hrobky. „Všetko sme museli 

urobiť ručne, na-
koľko sa tam ťažké 
mechanizmy ne-
zmestili,“ zdôraz-
nil. Rekonštrukcia 
mala byť pôvodne 
ukončená v  ok-
tóbri minulého 
roka, ale zmena 
stavby si vyžiadala 
dlhší čas. „Muse-
li sme tiež úplne 
meniť strešnú kon-
štrukciu, ktorá bola 
zdevastovaná,“ do-
plnil M. Mrava.

Múzeum sa postupne ob-
lieka do nového šatu a svoje 
brány by malo otvoriť v bu-
dúcom roku. „Je to pre nás 
výnimočný rok, kedy si pripo-
míname významné výročia. 
Očakávali sme, že pri týchto 
príležitostiach budeme môcť 
otvoriť brány zrekonštruova-
ného múzea. Žiaľ, vzhľadom 
na okolnosti, ktoré nastali, 
to tento rok nebude možné. 
Mimoriadne nás však teší, že 

sa podarilo vytvoriť priestory 
pre budúcu prezentáciu knie-
žacej hrobky a tiež úprava 
exteriéru, ktorý nadobúda 
svoje pôvodné črty,“ pove-
dala riaditeľka múzea Mag-
daléna Bekessová a  dodala: 
„Teraz sa musíme popasovať 
s  prípravou expozícií a  to 
určite potrvá niekoľko me-
siacov. Veríme, že múzeum 
otvoríme v  prvej polovici 
roku 2017.“  (mav)

Piatok-sobota 9. a 10. september od 
9. hod. / OC Forum, Kino Tatran, 
Námestie sv. Egídia
FESTIVAL BE ACTIVE
Tretí ročník festivalu Be Active pri-
náša do Popradu veľtrh možností pre 
mladých ľudí, festival zdravého život-
ného štýlu Be Fresh, ako aj konferenč-
nú časť v kine Tatran so zameraním na 
projektový manažment. Info: www.
socialup.sk, socialup@socialup.sk.

Sobota-nedeľa 10. a 11. september /
Poprad - Matejovce
MATEJOVSKÉ SCHOLTZOVE DNI
Viac na plagáte na 15. str.

Sobota 11. september o 10 hod./di-
vadelná sála DK v Poprade
SOĽ NAD ZLATO
Divadlo pod balkónom z Banskej Bystri-
ce uvedie interaktívne činoherno-báb-
kové predstavenie.      Vstupné: 1,50 €

Kultúrny program mesta Poprad
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Maroš Bango dal bodku za kultúrnym letom

V Poprade budú misie

Tomáš Turzák je maliar s  po-
pradskými koreňmi, ktorého ob-
razy rozžiaria každý priestor. Od 
piatka sú v Podtatranskej knižni-
ci v Spišskej Sobote, kde bola ver-
nisáž výstavy „K rodnej hrude“. 

Jeho tvorba sa vyvíja, v  aktuál-
nej výstave vystavuje niečo netra-
dičné, čo pod Tatrami ešte neuká-
zal. Diela vznikali vďaka špachtli 
technikou akrylu s  modelovacou 
pastou, ktorú je možné aj ohma-
tať a  zažiť, aby to nebola plochá 
maľba, ale keď sú to hory, aby 
vyčnievali skaly. Ako hovorí ná-
zov: K rodnej hrude, motívmi sú 
Tatry, Spiš a okolie. Celá koncep-

cia výstavy je smerovaná k Tatrám 
a ich divokosti. T. Turzák je treťou 
generáciou výtvarníkov v  rodine 
Turzák. Starý otec Samuel bol zná-
my maliar Tatier práve technikou 
špachtle, jeho syn Miloslav a vnuk 
Tomáš pokračujú v jeho šľapajach 
a patrí im súčasná výstava.

Súčasťou výstavy bol prednes 
básní, ktoré súviseli s obrazmi. Re-
citoval ich fotograf aj autor básní 
Jaroslav Balvín. Najprv bola maľ-
ba, potom vznikla báseň, óda na 
ňu. Hrou na klavír sa pridal český 
hudobný skladateľ a producent Pa-
vel Březina.

T. Turzák povedal: „Veľakrát som 

maľoval v prírode, ale často mi od-
fúklo plátno, vietor je nepriateľom  
maliara, takže diela radšej vznikajú 
v ateliéri. Maľujem z mojich fotiek, 
aby som precítil okamih, ktorý som 
zažíval v  prírode. Tatry vynikajú 
modrou, studenou farbou. Snažím 
sa, aby studená bola vždy kombi-
novaná s teplou červenou, oranžo-
vou, žltou farbou. Rád zobrazujem 
tatranský večer, východ slnka, hory 
zaliate slnkom.“ 

T. Turzák žije mimo Popradu, 
učí na VŠ v Nitre, ale stále sa rád 
k  rodnej hrude vracia. Výstava 
bude v Spišskej Sobote do 30. sep-
tembra 2016.  (kpa)

Umelec sa stále vracia k rodnej hrude

Charita predĺžila zbierku školských 
pomôcok do 15. septembra. Dar-
covia môžu rôzne školské potreby 
priniesť do viac ako 40 miest po ce-
lom Slovensku. Ich zoznam nájdete 
na: www.charita.sk/pomocky.  (ppp)

Od 24. septembra do 2. októbra 
2016 budú v popradskej rímskokato-
líckej farnosti misie. Podľa organizá-
torov bratov redemptoristov, ktorí sa 
tejto činnosti venujú 25 rokov, by mali 
povzbudiť ľudí k  prijatiu milosrden-
stva a k precíteniu duchovnej zodpo-
vednosti za naše mesto. Program bude 
v dvoch kostoloch, v Konkatedrále Se-
dembolestnej Panny Márie aj na Juhu 
v Kostole sv. Cyrila a Metoda.   (kpa)

Predĺžená zbierka

Slovenský spevák Maroš 
Bango je od narodenia nevi-
diaci. Manželkou, manažér-
kou a moderátorkou jeho 
koncertov je taktiež nevidia-
ca Alexandra Bangová.

O  zrak prišla pri autone-
hode v osemnástich rokoch. 
M. Bango spieva v  10-tich 
jazykoch a hoci nepozná 
noty, hrá na štyroch hudob-

ných nástrojoch. Okrem 
Slovenska koncertoval v 12-
tich krajinách sveta, vrátane 
Kanady, Ameriky, Ruska. 
V nedeľu popoludní ho pri-
vítalo popradské Námestie 
sv. Egídia na jeho Koncerte 
pre nádej. 

M. Bango povedal: „Aj 
keď sú niektoré životné 
chvíle ťažké, treba vstať 

a  ísť ďalej. 
Nie je to ľah-
ké, ale inak 
sa nedá. Po-
máha viera 
v Boha, v člo-
veka - v  ľud-
ské dobro.“

Rep er to ár  
M. Banga za-
hŕňa opere-
ty, muzikály, 
e verg re eny, 
pop, rómske 
piesne. Podie-

ľa sa na tvorbe piesní a hud-
by a jeho hlas je príjemným 
tenorom. Dokáže veľmi pre-
cítene spievať a  jeho vystú-
penia sú pre mnohých veľ-
kým umeleckým zážitkom. 
Najradšej spieva klasiku. 
Podotkol: „Tam musím uká-
zať, že spievam, to sa nedá 
oklamať.“ 

A. Bangová dodala: „Zvy-
kli sme si, sme slepí, na to sa 
neumiera. Ľudia majú oveľa 
ťažšie osudy ako my. Pred 
piatimi rokmi nám zomre-
la 17-ročná dcéra, to bola 
naša najťažšia rana, ale 
našli sme si miesto na tom-
to svete. Žijeme jeden pre 
druhého, pre našu hudbu, 
pre divákov, máme zopár 
priateľov, cestujeme. Chceli 
sme aj týmto koncertom dať 
ľuďom trošku dobrej energie, 
potešiť, zabaviť a dať to dob-
ré z nás.“   (kpa)

Záver Popradského kultúrneho 
leta 2016 patril minulý piatok 
vystúpeniu FS Urpín z Banskej 
Bystrice, spevákovi Stanovi Vi-
tálošovi a Rock & Roll bandu 
Marcela Woodmana. Podľa šta-
tistiky oddelenia kultúry MsÚ v 
Poprade navštívilo celkovo 84 
podujatí PKL (mimo festivalu 
Viva Italia a Made in Slovakia) 
viac ako 20 tisíc návštevníkov 
a v programoch vystúpilo vyše 
sto kolektívov a jednotlivcov.

Tohtoročný tretí ročník festivalu Be Active, ktorý 
organizuje tím Social Up v  spolupráci s  mestom 
Poprad a  ďalšími organizátormi, bude mať nosnú 
tému Krízový a  projektový manažment resp. Cesta 
nápadu k výsledku. Podujatie sa bude konať v piatok 
9. a v sobotu 10. septembra v kine Tatran, OC Forum 
a v parku vedľa kina. 

„Piatok je vyhradený pre veľtrh možností v  priesto-
roch OC Forum, kde sa predstavia aktivisti a organi-
zácie z  Popradu a  okolia. V  sobotu v  kine Tatran sa 
podelia o svoje vedomosti skúsení rečníci Michal Novo-
ta, Ján Michlík, Peter Bendík, Robo Merva, Ľuboš Si-
bert, Igor Hanečák a ďalší, ktorí budú večer diskutovať 
v parku,“ ozrejmil jeden z organizátorov Martin Mly-
nár. Festival je určený prioritne mladým ľuďom, ktorí 
sú plní nápadov, aby ich vedeli doviesť až k finálnemu 
úspechu.

Zároveň ich chcú organizátori povzbudiť motívom 
Niet úspechu bez zlyhaní. „Mladý človek sa bojí zly-

haní, bojí sa zosmiešnenia, že sa mu niečo na prvýkrát 
nepodarí. Pritom zlyhanie je bežné a  na projektových 
zlyhaniach sa budujú skúsenosti aj sila človeka. Chceme 
ukázať, že nie každému šlo všetko ľahko a  nie každý 
začínal na prvý pokus,“ poznamenal Michal Vojsovič 
zo Social Up. 

Be Active našiel podporu u mesta Poprad. Primátor 
Jozef Švagerko si cení aktivitu mladých ľudí, ktorí hý-
ria mnohými inšpiráciami a námetmi a festival ich má 
„nakopnúť“, aby sa nebáli nových projektov, ani prob-
lémov, ktoré ich môžu pri realizácii stretnúť: „Oslovila 
ma téma festivalu, lebo je o tom, ako dotiahnuť projekt 
do úspešného konca. V bežnom živote sa stretávame aj 
v činnosti nášho mesta s mnohými nápadmi, ale pri ich 
realizácii sa vyskytnú rôzne prekážky, ktoré treba vyrie-
šiť. Ide o to, aby sa mladí naozaj nebáli zlyhaní. Treba sa 
z nich poučiť a hľadať cesty, ako sa dá projekt urobiť.“ Viac 
informácií nájdu záujemcovia o Be Active na webovej 
stránke Social Up.     (mar)

Niet úspechu bez zlyhania
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Spomienka

SpoločenSká kronika

V sobotu 27. augusta 2016
vo Veľkej s

V sobotu 27. augusta 2016
vo Veľkej so

V utorok 30. augusta 2016
vo Veľkej s

V stredu 31. augusta 2016
vo Veľkej s

V piatok 2. septembra 2016
vo Veľkej s

V piatok 2. septembra 2016
vo Veľkej s

V piatok 2. septembra 2016
vo Veľkej s

V piatok 2. septembra 2016
vo Veľkej s

V piatok 2. septembra 2016
v Tatranskej Lomnici s

V pondelok 5. septembra 2016
v Spišskej Sobote s

V pondelok 5. septembra 2016
vo Veľkej s

V utorok 6. septembra 2016
vo Veľkej s

Irenou Volákovou,
81-ročnou

Žofiou Mačugovou,
69-ročnou

Helenou Smrekovou,
87-ročnou

Jánom Šebestom,
59-ročným

Miloslavou Pafkovou,
65-ročnou

Annou Lysákovou,
75-ročnou

Šimonom Alexom,
72-ročným

Dušanom Migačom,
62-ročným

Rudolfom Kardošom,
80-ročným

Rozáliou Penxovou,
87-ročnou

Martou Brugošovou,
60-ročnou

Máriou Rusnákovou,
84-ročnou

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Kto sa vyťahuje, nestojí vysoko.    LAO-C
poVeDali SláVni

Dnes 7. septembra má meniny Marianna, zajtra 8. septembra 
Miriama, Miriam, v piatok 9. septembra Martina, v sobotu 10. 
septembra Oleg, v nedeľu 11. septembra Bystrík, v pondelok 12. 
septembra Mária a v utorok 13. septembra Ctibor.

BlaHoŽeláme k meninám

V stredu 7. septembra 2016
o 14. hod. v Strážach so

Žofiou Oravcovou,
84-ročnou

naVŽDY Sa roZlÚčime

P r í j e m n é 
o b d o b i e 

vám prinesie veľa splnených 
prianí. Budete sa skutočne tešiť 
zo života.

V y u ž i t e 
ešte pekné 

dni na dovolenku. Na jeseň už 
budete trpieť nedostatkom voľ-
ného času.

Nedajte sa 
vyprovoko-

vať k neuváženým slovám, ktoré 
by vás mohli dlho mrzieť.

D o č k á t e 
sa uznania 

a pochvaly. Mali by ste viac dá-
vať na vedomie, že ste schopní a 
úspešní.

Prvé sep-
t e m b r o v é 

dni vám prinesú veľa pozitívnych 
zmien. Zoznámite sa s novými 
vplyvnými ľuďmi.

Máte veľmi 
p r i a z n i v é 

obdobie na podpisovanie rôz-
nych zmlúv a nákup nehnuteľ-
ností.

Ani sami 
n e b u d e t e 

vedieť, ako sa vám bude dariť 
presadiť svoje zámery. Všetci 
vám budú vychádzať v ústrety.

Nadriade-
ných pre-

svedčíte o svojich kvalitách a 
získate postup v práci.

Nerobte si 
ťažkú hlavu 

z povinností. Väčšinu z nich ľah-
ko zvládnete, s tými náročnejšími 
vám pomôže rodina.

Nepredví-
dané okol-

nosti vás donútia, aby ste zmenili 
svoje plány. Prinesie vám to však 
veľa prospešného.

Budete si 
r o z u m i e ť 

so staršími osobami, vďaka čomu 
získate dobré rady, ale aj finančnú 
výpomoc.

Dajte na 
názor blíz-

kej osoby. Myslí to s vami dobre 
a privedie vás  k novej inšpirácii.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

Dnes 7. septembra - Včela, vo štvrtok 8. 
septembra - Lekáreň Nemocnice Po-
prad, v piatok 9. septembra - Tília, v 
sobotu 10. a v nedeľu 11. septembra 
- Sunpharma - Tesco, v pondelok 12. 
septembra - Zlatý had, v utorok 13. septem-
bra Primula.

Tília: Banícka ul., Zlatý had: Juh, blok Sl-
nečnica, Novomeského ul., Včela - Tat-
ranské nám.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

poHotoVoSť V lekárňacH

Tajný život maznáčikov 
3D - o  14.20 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Tajný život 
maznáčikov 2D - o 15. hod. 
(hrá sa len 13.9.), o  16.20 
hod. (nehrá sa 13.9.), Sully - 
o 18.30 hod. (nehrá sa 13.9.), 
o 20.40 hod. (nehrá sa 13.9.), 

o 21. hod. (hrá sa len 13.9.), 
Babská jazda: Dieťa Brid-
get Jonesovej - o  18. hod. 
(hrá sa len 13.9.), Lovecká 
sezóna: Strachopud - o  13. 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
o 15. hod. a o 17. hod., Muž 
v temnote - o 19. hod. a o 21. 

program kina cinemaX poprad
Od 8. septembra do 14. septembra

V pondelok 29. augusta uplynulo 30 rokov od náhleho 
úmrtia našej mamky MÁRIE FARBARIKOVEJ 
a  dnes 7. septembra 22 rokov od úmrtia nášho otecka 
JÁNA FARBARIKA.

Zanechali nás bez slova rozlúčky, tak tíško ako životom 
šli, tak tíško od nás odišli. Ďakujeme pánu Bohu za krás-
ne roky života, ktoré sme s nimi mohli prežiť, za ich lásku 
a starostlivosť, ktorou nás zahŕňali, za ich milujúce srdcia 
a za ich pracovitosť, ktorou nám pomáhali.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku

Spomínajú dcéry a vnúčatá s rodinami

hod., Detské kino - Doba 
ľadová: Mamutí tresk 2D - 
o  13.40 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Kamoš Obor 3D 
- o  15.50 hod., Mechanik 
2 - o 18.20 hod., Bitka o Se-
vastopoľ - o 20.30 hod. Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Do školských lavíc zasadne viac prvákov

Riaditeľ ZŠ s MŠ Dostojevského Vladi-
mír Tobis (na foto vľavo) prevzal v prvý 
školský deň už po štvrtýkrát po sebe oce-
nenie pre Najšportovejšiu školu mesta 
Poprad v podobe putovného pohára a fi-
nančného príspevku na zakúpenie špor-
tového náradia. Odovzdal mu ho Milan 
Turčan z odboru školstva, mládeže a 
športu MsÚ v Poprade. Do lavíc v ZŠ 
s MŠ Dostojevského zasadlo približne 
780 žiakov.     FOTO - Marek Vaščšura

Tieto prostriedky boli vyčlenené na vý-
menu gastrotechniky v ŠJ (ZŠ s MŠ Do-
stojevského, ZŠ s MŠ Francisciho, ZŠ s MŠ 
Koperníkova), rekonštrukciu školských 
jedální MŠ (Mládeže,5 a Záborského ul.), 
rekonštrukciu niektorých striech na ma-
terských školách (MŠ Podtatranská ul., 
MŠ Záborského ul. a MŠ Ulica mládeže 5) 
a hydroizoláciu v ZŠ s MŠ na Vagonárskej 
ul.  Mesto uspelo tiež v 2 projektoch na re-
konštrukciu telocviční v ZŠ Jarná a ZŠ Ko-
menského. 

„Budeme sa snažiť vytvoriť v školách pre 

deti i pedagógov čo najlepšie podmienky a 
postupne takto chceme zrekonštruovať všet-
ky naše školy,“ uviedol primátor Popradu 
Jozef Švagerko, ktorý sa zúčastnil otvorenia 
školského roka v ZŠ na Koperníkovej ulici 
v Matejovciach.  „Prvákom prajem, aby do 
nového školského roka vstúpili tou správnou 
nohou a aby ich učenie bavilo. Všetkým ostat-
ným žiakom prajem, aby ich škola inšpirovala 
a formovala v tom správnom smere. Rodičom 
i učiteľom samozrejme veľa trpezlivosti, aby 
sme naše deti vychovali do života čo najlep-
šie,“ poprial deťom, rodičom i pedagógom 
popradský primátor.   (mag)

(Dokončenie zo str. 1)
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Uctili si padlých v Povstaní
Pri príležitosti 72. výročia Slo-

venského národného povstania sa 
v posledný augustový piatok usku-
točnil pietny akt kladenia vencov.

Padlých hrdinov si prišli uctiť 
predstavitelia Popradského okresu, 
mesta Poprad, Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, zástupcovia niektorých 
politických strán, armády, občian-
skych združení aj zoskupenia slo-
venských motorkárov a verejnosť. 
Predseda OV SZPB Michal Kopko 
vzdal hold všetkým, ktorí v Povstaní 
bojovali za oslobodenie našej vlasti. 

K obom pamätníkom v Parku hr-
dinov v Poprade sa prišli pokloniť i 
Motorkári Slovenska, za ktorých Ma-
túš Alexa podčiarkol: „Jazdu slobody 
od Svidníka až do Banskej Bystrice 
robíme už druhý rok a je venovaná 
všetkým padlým bojovníkom počas 
druhej svetovej vojny. Nedá sa ani 
vyhovieť všetkým žiadostiam miest 
a obcí, v Popradskom okrese sme boli 
pri viacerých pamätníkoch. Pokla-
dáme za dôležité pripomínať ľuďom, 
hlavne mladým, aby nezabúdali, že 
naši predkovia museli položiť životy 
za našu slobodu.“   (mar)

Poprad sa stal jedným z miest, 
ktoré sa zapojili do celoslovenskej 
kampane Dobrák od kosti. Jedineč-
ný kolobežkový maratón na 1000 
km trase z Košíc do Prahy na ko-
lobežke odštartoval v pondelok 5. 
septembra v Košiciach, včera sa mal 
zastaviť v Poprade a 11. septembra 
skončí v Trenčíne. Odtiaľ bude po-
kračovať smerom do Českej repub-
liky, kde je plánovaný príchod do 
cieľa v Prahe 17. septembra. 

Cieľom celého projektu je pod-
pora Národného registra darcov 
kostnej drene. Registrácia darcu 
je bezbolestná a bezproblémová. 
Stačí sa zaregistrovať online na 
www.dobrakodkosti.sk a odoslať 
do Národného registra darcov 
kostnej drene SR vzorku slín. Sú-
časťou projektu je verejná zbierka, 
ktorej výnos bude použitý na za-
kúpenie zdravotníckeho prístroja 
na diagnostiku a monitorovanie 
detských hematologických a on-

kologických malignít.  
Záštitu nad týmto dobročinným 

podujatím v Poprade prevzal primá-
tor mesta Jozef Švagerko, organizá-
tormi sú Nadácia Kvapka nádeje s 
podporou Nadácie Televízie Markíza. 

Ambasádormi kolobežkovej jazdy 
k projektu Dobrák od kosti je ex-
trémny športovec Vojtech Špišák a 
jeho kolega z Čiech Petr Filipčák, 
ktorý v minulosti úspešne podstúpil 
transplantáciu kostnej drene, ktorá 
mu zachránila život. 

Včera popoludní účastníkov 
jazdy mali privítať na Námestí sv. 
Egídia predstavitelia mesta, ale aj 
kultúrne súbory DFS Venček, To-
máš Bezdeda, skupina Massriot a 
ďalší. Sprevádzali ich cyklisti z Cyk-
listického klubu mládeže Poprad a 
bežci z Atletického klubu Steeple 
Poprad. Pripojiť sa mohli aj iní po-
pradskí športovci (do uzávierky na-
šich novín ešte neboli ďalší účastní-
ci známi).   (pgm)

Poprad podporil charitatívny
projekt Dobrák od kostiPopradská posádka leteckých 

záchranárov letela 4. septembra 
popoludní na pomoc k zranenému 
45-ročnému poľskému horolezcovi. 
Počas zostupu z Gerlachovského 
štítu sa pošmykol a poranil si obe 
nohy. Dokázal ešte zostúpiť k Ba-
tizovskému plesu, kde mu lekárka 
VZZS poskytla primárne zdravotné 
ošetrenie a vrtuľník ho transporto-
val do popradskej nemocnice.

Deň predtým leteckí záchranári 
pomáhali pri záchrannej akcii v Slo-
venskom raji. Počas túry v oblasti 

Suchej Belej vypadlo ročné dieťa z 
transportného nosiča z výšky pri-
bližne 5 metrov na zem. Do terénu 
sa spustila lekárka leteckých záchra-
nárov spolu s horským záchranárom 
HZS, aby poskytli pomoc dievčatku, 
ktoré po páde utrpelo vážny úraz 
hlavy. Dieťa bolo v kritickom stave 
prevezené do Nemocnice Poprad a 
po dôkladnom vyšetrení a zabezpe-
čení základných životných funkcií 
bolo následne letecky dopravené 
do Detskej fakultnej nemocnice v 
Košiciach.   (ate)

Zranil sa Poliak i malé dieťa

Modro a súčasne zeleno značený turistický chodník tiahnuci sa z Tatran-
skej Javoriny Javorovou dolinou je po rekonštrukcii opätovne priechodný 
bez obmedzení. Chodník je vďaka vhodnému povrchu prístupný nielen 
peším turistom, ale slúži aj ako bezbariérová trasa pre detské kočíky a tu-
ristom so zníženou schopnosťou pohybu. Rekonštrukciu povrchu turistic-
kého chodníka v približne dvojkilometrovom úseku od hlavnej cesty až po 
horáreň pod Muráňom zabezpečili Štátne lesy TANAPu.

Aktuality, ktoré sa týkajú aktuálneho stavu turistických chodníkov v Tatran-
skom a v Pieninskom národnom parku, dočasnej uzávery ich úsekov alebo ich 
presmerovania, sú uverejnené aj na www.lesytanap.sk/aktuality.  (ppb)

Chodník je priechodný

inZerciaSpráva mestských
komunikácií

Poprad

Levočská 3312/37
058 01 Poprad

predá vozidlo
Liaz 151.261 sklápač
r. v. 1990 za minimálnu 
cena 529 € (nepojazdný)

a vozidlo
Zastava ZK 101

r. v. 2006 za minimálnu
cena 127 € (nepojazdný).

Inf.: č. t. 052/773 15 26.
PP-104

• Predám lacno dreve-
ný obklad - 3 €, zrubový 
profil, hranoly, aj dlážko-
vicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  4/16-P

• Predám krásny dievčenský 
nábytok ružovej farby, séria 
Mamut + dvojposteľ s matra-
com, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0905 457 099.  43/16-P

• Predám pozemok 600 m2 
určený pre malé podnikanie 
pri ceste do Stráží, rozmer 
32x19 m, cena 30 eur/m2. Inf. 
č.t.:  0905 525 871.  46/16-P

• Náter striech za 3 €/m2. 
V  cene je farba + práca.  
Inf.: č. t.  0915 423  705 (p. 
Ivan).   82/16-R

• Darujem váľandu s odkla-
dacím priestorom. Inf. č. t.: 
0905 866 295.  83/16-R

• Cyklistická obchodná 
firma hľadá veľkoobchod-
né zástupcu pre východné 
a  časť stredného Slovenska. 
Požiadavky: VŠ, vzdelanie 
SŠ-VŠ, prax 2 roky. Kontakt: 
office@velosprint.sk, č. t. 
0905 493 619.  84/16-R

• Hľadám 2-izb. byt na pre-

preDaj

rôZne

nájom v  Poprade (sídlisko 
nový alebo starý juh). Inf.: č. 
t. 0940 804 409.  85/16-R Pri príležitosti 72. výro-

čia SNP sa v Batizovciach 
27. augusta stretli stovky 
občanov, aby vzdali vďaku 
a uctili si padlých vojakov 
pri pomníku svojich ro-
dákov. Vence k pamätníku 
položili členovia 
Slovenského zvä-
zu protifašistických bojov-
níkov, Matice slovenskej, 
Slovenskej národnej strany 
a miestni občania za účasti 
viacerých hostí, ako aj pri-
mátora Popradu, primátora 
Svitu, starostov z Gerlacho-
va, Mengusoviec, Štôly a 
ďalších. V príhovore starosta 
Batizoviec Gabriel Bodnár 
zdôraznil význam uchová-

vania tradície a pamäti na 
padlých spoluobčanov ako 
memento pre detné deti. 
Slávnosť pokračovala kul-
túrnym programom, počas 
ktorej starosta Batizoviec 
odovzdal do užívania nové 

pódium a po-
kropil ho vodou 

z Batizovského plesa. Vzá-
pätí na ňom vystúpili miest-
ni folklóristi pod vedením 
Jarmily Pastrnákovej, FS 
Lajblik, heligonkári z Bati-
zoviec, dychová hudba Svi-
ťanka, ľudová hudba zo Štôly, 
Suita kráľa Mateja a nako-
niec Drišľak. Na záver účast-
níci slávnosti zapálili Vatru 
zvrchovanosti.  (ľhr)

Spomienková slávnosť

Napísali ste nám
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popraD

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTí
pozemku časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, parc. č. KN-E 1676, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria a parc. č. KN-E 3793, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria spolu o výmere 240 m² v katastrálnom území 
Poprad zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v 
Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1

Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok, t. j. 28,80 
€/rok za celý predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16. septembra 2016 
do 12. hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 
81, 052/716 72 93.     PP-107

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTi
nebytových priestorov o celkovej výmere 12,10 m2,
ktoré sa nachádzajú v budove na Scherfelovej ulici,

súp. č. 1308, or. č. 15 v Poprade postavenej na pozemku KN-C 
6/1, k. ú. Veľká, zapísané na Okresnom úrade v Poprade,

katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytové priestory
sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 

Minimálne ročné nájomné: 216,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do  19.  septembra 2016  
do 12.  hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : www.poprad.sk
Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/716 
72 93, 052/716 72 97       PP-105

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
v katastrálnom území Poprad vo výlučnom vlastníctve, alebo v 
podielovom spoluvlastníctve Mesta Poprad, a to pozemky, poľno-
hospodársku pôdu podľa prílohy uverejnenej na webovej stránke 
mesta o výmere spolu 18,0949 ha, za účelom pestovania poľných 
kultúr na dobu neurčitú za nájomné vo výške 12,63 €/ha, t. j. vo 
výške 228,54 € za celý predmet nájmu/rok.

Bližšie informácie o  nehnuteľnostiach sú uverejnené na stránke 
www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy 
majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/7167281, e-mail: 
ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 16.  septembra 
2016 o 12. hod.      PP-110

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
v katastrálnom území Poprad vo výlučnom vlastníctve, alebo v po-
dielovom spoluvlastníctve Mesta Poprad, a to pozemky, poľnohos-
podársku pôdu podľa prílohy o výmere spolu 7,8342 ha, za účelom 
pestovania poľných kultúr na dobu neurčitú za nájomné vo výške 
12,63 €/ha, t. j. vo výške 98,95 € za celý predmet nájmu/rok.

Bližšie informácie o  nehnuteľnostiach sú uverejnené na stránke 
www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy 
majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/7167281, e-mail: 
ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 16. septembra 
2016 o 12. hod.

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

E 1676  17 485     1/1  17 485,00    
E 1677  1 528     1/1  1 528,00    
E 1678  34 914     1/1  34 914,00    
E 1691  2 027     1/1  2 027,00    
E 1694  2 190     1/1  2 190,00    
E 1728  4 817     1/1  4 817,00    
E 1733/1  4 614     1/1  4 614,00    
E 2020  2 765     1/1  2 765,00    
E 2021  3 012     1/1  3 012,00    
E 2033  2 858     1/1  2 858,00    
E 2017  1 878     3/4  1 408,50    
E 2018  965     3/4  723,75    
Spolu     78 342,25

Register Parc. č. Prenajatá výmera 
parcely (m2)

Podiel
vlastníka

Prenajatá výmera
podielu vlastníka (m2)

Extraliga žien - sk. A
Program: 1. kolo v sobotu 10. 
septembra o 18. hod. Poprad-
ské líšky - ŽHKm Zvolen.

Extraliga juniorov
1. kolo v sobotu 1. septembra 
HKM Zvolen - HK ŠKP Po-
prad 5:7 (1:1, 4:5, 0:1), 2. kolo 
v nedeľu 4. septembra HC ´05 
B. Bystrica - HK ŠKP Poprad 
1:2 (0:1, 0:0, 1:1).
Program: 3. kolo v sobotu 10. 
septembra o  15.45 hod. a  4. 
kolo v  nedeľu 11. septembra 
o 10.45 hod. HK ŠKP Poprad 
- MHk 32 L. Mikuláš.

Extraliga dorastu
1. kolo v sobotu 3. septembra 
P.H.K Prešov - HK ŠKP Po-
prad 3:8 (1:3, 0:2, 2:3), 2. kolo 
v nedeľu 4. septembra HK ŠKP 
Poprad - P.H.K Prešov 4:2 
(2:0, 1:1, 1:1).
Program: 3. kolo v  sobotu 
10. septembra o  14. hod. HK 
Ružinov ´99 Bratislava - HK 
ŠKP Poprad, 4. kolo v nedeľu 
11. septembra o 10.30 hod. HK 
Gladiators Trnava - HK ŠKP 
Poprad.

Liga kadetov
1. kolo v nedeľu 4. septembra 
HK Ružinov ´99 Bratislava - 
HK ŠKP Poprad 0:0 (0:0, 0:0, 
0:0).
Program: 2. kolo v nedeľu 11. 
septembra o  13.45 hod. HK 
ŠKP Poprad - HKM Zvolen.

1. liga st. žiakov (8. roč.)
Program: 1. kolo v  stredu 7. 
septembra o  10.15 hod. HK 
ŠKP Poprad - MHC 46 Bar-
dejov, 2. kolo v  sobotu 10. 
septembra o  9. hod. MŠKm 
Trebišov - HK ŠKP Poprad.

1. liga st. žiakov (7. roč.)
Program: 1. kolo v  stredu 7. 
septembra o  12.15 hod. HK 
ŠKP Poprad - MHC 46 Bar-
dejov, 2. kolo v  sobotu 10. 
septembra o 11.30 hod. MŠKm 
Trebišov - HK ŠKP Poprad.

1. liga ml. žiakov (6. roč.)
Program: 1. kolo v stredu 7. 
septembra o 9. hod. MHC 46 
Bardejov - HK ŠKP Poprad, 
2. kolo v sobotu 10. septembra 
o 10.15 hod. HK ŠKP Poprad 
- MŠKm Trebišov.

1. liga ml. žiakov (5. roč.)
Program: 1. kolo v stredu 7. 
septembra o  11.30 hod. MHC 
46 Bardejov - HK ŠKP Poprad, 
2. kolo v sobotu 10. septembra 
o  12.15 hod. HK ŠKP Poprad 
- MŠKm Trebišov.     (ppv)

• NA Sobotskom námestí 
sa vo štvrtok 15. septembra 
uskutoční 1. kolo Slovenského 
pohára v cyklokrose so štartom 
o 13.30 hod. Súčasťou pretekov 
bude aj amatérska cyklistická 
súťaž Popradský detský pedál, 
ktorá odštartuje o 10. hod.• VOLEJBALOVÝ klub 
Junior 2012 Poprad organizu-
je v  sobotu 10. a  v  nedeľu 11. 
septembra 3. ročník medzi-
národného volejbalového tur-
naja o  pohár riaditeľky CVČ 
v  Poprade. Chlapci budú hrať 
v  telocvični ZŠ Komenského, 
dievčatá odohrajú zápasy v te-
locvični Spojenej školy Letná.• V ARÉNE Poprad sa v so-
botu 10. a  v  nedeľu 11. sep-
tembra o  15. hod. uskutoční 
modelový prípravný zápas 
volejbalových reprezentantiek 
Slovenska. Prípravou pred kva-
lifikáciou na ME 2017 mužov 
budú súboje Slovenska v  tých 
istých dňoch o 17.30 hod. proti 
Fínsku.• V 7. ROČNíKu tenisové-
ho turnaja o pohár primátora 
mesta Poprad minulý víkend v 

Poprade zvíťazil v dvojhre Pe-
ter Šepitka a v štvorhre dvojica 
Peter Trabalka a Igor Lupták.• V SOBOTu 10. septembra 
sa v Gánovciach a okolí od 13. 
hod. uskutoční II. ročník be-
žeckej súťaže Gunrun - cezpoľ-
ný beh.• V SOBOTu 10. septembra 
o 10. hod. štartujú v Bike Parku 
v Strážach Majstrovstvá Slo-
venska v cyklotriale.• KONCOM augusta sa v are-
áli ZŠ v  Spišskej Sobote konal 
10. ročník súťaže mladých hasi-
čov vo veku 6 - 16 rokov. V ka-
tegórii chlapčenských a zmieša-
ných kolektívov zvíťazil DHZ 
ZŠ Šuňava II, medzi dievčatami 
bol prvý DHZ ZŠ Šuňava I.• V  NEDEĽu 4. septembra 
sa stretli priaznivci hasičské-
ho športu vo Vikartovciach. 
Medzi mužmi zvíťazil Spišský 
Štiavnik, u žien bola najlepšia 
Hranovnica. U  dorastencov 
vyhralo Spišské Bystré, medzi 
dorastenkami boli najlepšie 
Gánovce. V  kategórii mu-
žov nad 35 rokov triumfo-
vala Šuňava.  (ppv)

Krátko zo športu

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 rozme-
roch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opako-
vaniach 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 inzerát do desať slov. Spojky a predlož-
ky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

PP-109
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Futbalové výsledky
V. liga Podtatranská
4. kolo v nedeľu 28. augusta FK Po-
prad B - ŠK Harichovce 5:2 (1:2), 5. 
kolo v sobotu 3. septembra MŠK Sla-
voj Sp. Belá - FK Poprad B 1:3 (0:3)
Program: 6. kolo v nedeľu 11. sep-
tembra o 10.30 hod. FK Poprad B 
- FK V. Lomnica.

II. LSD - u19 Východ
2. kolo (dohrávka) v stredu 24. au-
gusta FK Poprad - MFK Snina 4:1 
(3:0), 6. kolo v  nedeľu 28. augusta 
Slavoj Trebišov - FK Poprad 3:3 
(3:1), 7. kolo v nedeľu 4. septembra 
FK Poprad - MŠK Tesla Stropkov 
1:6 (0:5).
Program: 8. kolo v nedeľu 11. sep-
tembra o 10. hod. MŠK Slavoj Sp. 
Belá - FK Poprad.

II. LMD - u17 Východ
2. kolo (dohrávka) v stredu 24. augus-
ta FK Poprad - MFK Snina 4:0 (2:0), 
6. kolo v  nedeľu 28. augusta Slavoj 
Trebišov - FK Poprad 1:1 (0:1), 7. 
kolo v  nedeľu 4. septembra FK Po-
prad - MŠK Tesla Stropkov 3:1 (2:0).
Program: 8. kolo v nedeľu 11. sep-
tembra o 12.15 hod. MŠK Slavoj Sp. 
Belá - FK Poprad.

I. LSŽ - u15 Východ
2. kolo v nedeľu 28. augusta MŠK Tes-
la Stropkov - FK Poprad 3:0 (1:0), 3. 
kolo v sobotu 3. septembra FK Poprad 
- MFK Vranov n. Topľou 0:3 (0:1).
Program: 4. kolo v sobotu 10. sep-
tembra o 10. hod. Slavoj Trebišov - 
FK Poprad.

I. LSŽ - u14 Východ
2. kolo v  nedeľu 28. augusta MŠK 

Tesla Stropkov - FK Poprad 0:3 
(0:1), 3. kolo v sobotu 3. septembra 
FK Poprad - MFK Vranov n. Top-
ľou 2:2 (0:2).
Program: 4. kolo v sobotu 10. sep-
tembra o 12. hod. Slavoj Trebišov - 
FK Poprad.

I. LMŽ - u13 Východ
2. kolo v  pondelok 29. augusta FK 
Poprad - MFK Vranov n. Topľou 
6:8 (2:4), 3. kolo v nedeľu 4. septem-
bra Slavoj Trebišov - FK Poprad 
3:19 (0:9).
Program: 4. kolo v sobotu 10. sep-
tembra o 10. hod. FK Poprad - MFK 
Snina.

I. LMŽ - u12 Východ
2. kolo v  pondelok 29. augusta FK 
Poprad - MFK Vranov n. Topľou 
25:5 (11:2), 3. kolo v nedeľu 4. sep-

tembra Slavoj Trebišov - FK Po-
prad 5:19 (2:9).
Program: 4. kolo v sobotu 10. 
septembra o 10. hod. FK Poprad - 
MFK Snina.

I. liga žiačky - u15 Východ
Program: 3. kolo v nedeľu 11. sep-
tembra o  10.30 hod. FK Poprad - 
MFK Vranov n. Topľou.

6. OMV liga PFZ
4. kolo v sobotu 27. augusta OFK 
V. Slavkov - ŠK Zemedar Poprad-
-Stráže 1:3 (1:2), 5. kolo vo štvr-
tok 1. septembra ŠK Zemedar Po-
prad-Stráže - FK Thermal Park 
Vrbov 1:0 (1:0).
Program: 6. kolo v nede-
ľu 11. septembra o  16. hod. 
OŠK Sp. Štvrtok - ŠK Zeme-
dar Poprad-Stráže.  (ppv)

FK Poprad
Futbalisti FK 
Poprad nastú-
pili v  sobotu 
3. septembra 
v  rámci 5. 
kola II. ligy 

Východ doma proti Rimav-
skej Sobote. Po nevýraznom 
výkone dokázali súpera zdo-
lať a odčiniť tak predchádza-
júcu prehru v Spišskej Novej 
Vsi.

„Bol to zápas dvoch rozdiel-
nych polčasov. V  tom prvom 
sme hrali ustráchane a  chý-
bala mi ponuka od hráčov. 
V  druhom polčase sa zlepšil 
pohyb hráčov, mali sme viac 
centrovaných lôpt a  prvý gól 
nám pomohol,“ hodnotil duel 
proti Rimavskej Sobote tréner 
FK Poprad Pavol Mlynár.

Výsledky: 4. kolo v  sobotu 
27. augusta FK Sp. N. Ves - FK 
Poprad 2:1 (1:1), gól Popra-
du: 40. Miroslav Poliaček, 5. 
kolo v sobotu 3. septembra FK 
Poprad - MŠK R. Sobota 2:0 
(0:0), góly Popradu: 73. Ale-
kos Alekou, 83. Jusufi Pëllumb.

Program: 6. kolo v  sobo-
tu 10. septembra o  16. hod. 
MFK Tatran L. Mikuláš - FK 
Poprad.   (ppv)

   Z V R P S B

1. Bardejov 5 4 0 1 11:3 12

2. VSS Košice 5 4 0 1 7:3 12

3. Lokomotíva KE 5 3 1 1 14:3 10

4. FK Poprad 5 3 1 1 12:6 10

5. Zvolen 5 2 3 0 11:6 9

6. L. Mikuláš 5 1 2 2 1:3 5

7. Haniska 5 1 1 3 8:15 4

8. Lipany 5 1 1 3 5:14 4

9. Sp. N. Ves 5 1 0 4 7:15 3

10. R. Sobota 5 0 1 4 2:10 1

Tabuľka II. ligy - sk. Východ

Spišskosobotský  hasičský  deň
Posledná augustová sobota patri-

la v  Spišskej Sobote dobrovoľným 
hasičom. Počas Spišskosobotského 
hasičského dňa miestny Dobrovoľný 
hasičský zbor pripravil niekoľko sú-
ťažných zápolení pre profesionálnych 
i dobrovoľných hasičov.

Dopoludnia sa na tartanovom ihris-
ku ZŠ s  MŠ uskutočnilo 4. kolo Slo-
venskej ligy v hasičskej stovke. V pre-
tekoch jednotlivcov v  behu na 100 
metrov s prekážkami bol medzi muž-
mi najlepší Peter Vitko z DHZ Spišská 
Sobota, medzi ženami zvíťazila Lenka 
Dominiková z DHZ Mier Spišská Nová 
Ves. V  kategórii dorastencov bol prvý 
Marián Lorinc zo ZŠ Hutnícka Spišská 
Nová Ves, u dievčat patrilo prvenstvo 
Anne Lavkovej z DHZ Spišské Bystré.

V  odpoludňajších hodinách sa na 
historickom spišskosobotskom námestí 
najprv predstavili 8 - členné družstvá 
mladých hasičov vo veku 6 - 16 rokov  
v disciplíne požiarny útok s vodou. Me-
dzi chlapcami bola najlepšia Hranov-
nica, medzi dievčatami zvíťazil Spišský 

Štiavnik. Nasledovala súťaž trojčlenných 
tímov o najrýchlejšiu saciu stranu pod 
názvom Spišskosobotská naberačka (na 
foto). Do desiateho ročníka sa zapojilo 
30 tímov. U mužov zvíťazila Štôla, u žien 
triumfoval Spišský Štiavnik.

Po zotmení nasledovala nočná súťaž 
sedemčlenných hasičských družstiev 

O  putovný pohár primátora mesta 
Poprad. V  13. ročníku sa stretlo 14 
mužských a osem ženských družstiev. 
Medzi mužmi dosiahol najlepší a záro-
veň rekordný čas Ekospol Spišská Stará 
Ves, v kategórii žien bola najúspešnej-
šia družobná obec Spišskej Soboty - 
Rychlov z Českej republiky.  (onk)

V  sobotu 27. augusta 
patril priestor pred Aqu-
acity Poprad účastní-
kom Old Timer Rallye 
Tatry 2016. Päťdňovú 
medzinárodnú púť his-
torických automobilov 
s  celkovou dĺžkou trate 
414,4 km po zákutiach 
Žilinskej a  Prešovskej 
župy absolvovalo pri-
bližne 60 jazdcov. V ab-
solútnom poradí bol 
ako víťaz súťaže vyhod-
notený Ladislav Kudlej 
a  jeho Jaguar XK 120 
s  rokom výroby 1951. 
FOTO – Marek Vaščura
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Ako prví v cieli oslavovali pamätné 
medaily budúci prváčikovia. V  rámci 
Forum behu prvákov bol najrýchlejší 
z  chlapcov Jakub Zimmermann (na 
foto dole vľavo), medzi dievčatami zví-
ťazila Nina Bekešová. Celkové poradie 
v Mini polmaratóne ovládol Adam Sli-
mák z KP Aquacity Poprad, ktorý štar-
toval v kategórii chlapcov od 12 do 15 
rokov. Za ním skončila Zuzana Micha-
ličková, ktorá bola v obdobnej kategó-
rii dievčat. Spestrením podujatia bol 
druhý ročník súťaže o najšportovejšiu 
rodinu mesta Poprad pod názvom 
Mama, tato športujte s nami. Tu si naj-
lepšie počínala rodina Králikovcov.

„Chceme takto oživiť podujatia na 
námestí a tieto súťaže začínajú byť ob-

ľúbené. Zúčastnilo sa dvanásť rodín, 
nakoľko sa dve prihlásené nedostavili,“ 
zhrnul Jozef Pavlík z  oddelenia škol-
stva, mládeže a športu MsÚ v Popra-
de. Na pódiu sa udeľovali ocenenia aj 
v rámci kampane Do práce na bicykli, 
kde spomedzi 34 súťažiacich najaz-
dil najvyšší počet kilometrov 758 Ján 
Šimkulák z tímu Cyklopráčkari. Spolu 
s kolegami v tíme najazdili 1565,7 km. 
Najvyšší počet jázd v súťaži uskutočnil 
Miloš Rimský z  tímu Cyklovagonári, 
ktorý sa v mesiaci máj na bicykli po-
vozil 44-krát. Spoločne s tímom absol-
voval 142 jázd.

Disciplínu Nordic Walking na desať 
kilometrov vyhral Jozef Šoltés z ŠK Ro-
kycany. „Boli to krásne preteky, trať per-
fektne pripravená, takže som spokojný,“ 

povedal v cieli. Medzi ženami triumfo-
vala Simona Šimová z NW klub Luče-
nec. Dvojnásobnú 21 kilometrovú trať 
zvládol najlepšie Tomáš Fianta z Nor-
dic Walking Liptov. „Potrápil ma jeden 
kopček, ale inak to išlo dobre,“ hodno-
til. Ženskú kategóriu vyhrala Jana Bu-
dayová z ŠK JFK. Primátorská desiatka 
sa stala korisťou domáceho pretekára 
Jozefa Dubašáka z AK Steeple Poprad 
(na foto hore). „Som rád, že som na do-
mácej pôde dokázal zvíťaziť. Prišla ma 
podporiť rodina a aj moji zverenci z at-
letického klubu,“ hovoril v cieli. Medzi 
ženami bola najrýchlejšia minuloročná 
bežecká kráľovná Tatier Timea Miho-
ková z Bežeckého klubu Poprad. „Tro-
chu som zazmätkovala v cieli, ale dobre 
to dopadlo. Trať bola pekne vyznačená 
a organizátori to dobre pripravili,“ po-
vedala. Jej najväčšou konkurentkou 

v celkovom poradí Tatry Prestige Tour 
bola Zuzana Gejdošová z AK Steeple 
Poprad. O tohtoročnú korunku súperi-
li až do posledných pretekov v Poprade. 
Zuzana triumfovala v  Podtatranskom 
polmaratóne a  tak si vybojovala titul 
bežeckej kráľovnej Tatier ona. „Bežala 
som na týchto pretekoch po prvýkrát 
a bol to krásny zážitok. Určite si to zo-
pakujem aj o rok. Je škoda, že sa Timea 
rozhodla pre desiatku, pretože som si 
s ňou chcela zmerať sily v priamom sú-
boji,“ uviedla Z. Gejdošová. Po jej boku 
sa na trón posadil bežecký kráľ Tatier 
Marián Zimmermann z Zimmermann 
running teamu, ktorý ovládol na pol-
maratóne kategóriu mužov. „Nebolo to 
až také náročné, išiel som v tréningovom 
tempe. Celá séria bola pre mňa prípra-
vou na maratón v Košiciach, ale boli to 
krásne preteky,“ uzavrel.  (mav)

Sviatok plný športu na popradskom námestí

Ženský tím FK Poprad deklaso-
val v sobotu v druhom kole II. ligy 
skupiny C na ihrisku v  Strážach 
súperky z  Lučenca 6:0 a  po dvoch 
kolách vedie tabuľku o skóre pred 
Prešovom, ktorý ich v strede minu-
lého týždňa vyradil zo Slovenského 
pohára.

„Začali sme vlažne s  menším na-
sadením, ale záver bol skoro ako ex-
hibícia,“ hodnotil duel s Lučencom 
tréner tímu žien FK Poprad Ján 
Mlynár. Podľa neho je to skvelý za-
čiatok, na ktorom treba stavať. „Do-
plnili sme káder, ale potvrdzuje sa, 
že sme mali slabšiu prípravu. Prešov 
bude asi najťažší súper v súťaži, ale 
my sa chceme pobiť o  čo najvyššie 
priečky,“ dodal.

Výsledky: 1. kolo Slovenského 
pohára vo štvrtok 1. septembra FK 
Poprad - 1. FC Tatran Prešov 1:4 
(1:2), gól Popradu: 32. Martina Ur-
banová.

2. kolo II. ligy, skupina C v  so-

botu 3. septembra FK Poprad - ŠK 
Novohrad Lučenec 6:0 (2:0), góly 
Popradu: 26. Ľudmila Kočišová, 41. 
Lívia Potengová, 48. Ema Marková, 
53. Sára Jackovičová, 70. a 77. Tama-
ra Ordzovenská.

Program: 3. kolo II. ligy, skupina C 
v sobotu 10. septembra o 15. hod. 1. FC 
Tatran Prešov - FK Poprad.   (mav)

Futbalistky na čele tabuľky

(Dokončenie zo str. 1)
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Posledný au-
gustový víkend 
patril v  Popra-
de 69. ročníku 
Tatranského po-
hára, ktorý bol 

tento rok kvalitne obsadený. 
Popradskí kamzíci si zmera-
li sily s  českým HC Oceláři 
Třinec, švédskym Örebro HK 
a  víťazom trofeje - fínskym 
Pelicans Lahti. Pre domácich 
to bola obrovská škola, ktorá 
im nastavila zrkadlo.

Ešte pred samotným zahá-
jením turnaja prezentovalo 
vedenie HK Poprad svoje 
predsezónne vízie. Prostred-
níctvom videonahrávky sa 
všetkým účastníkom tlačovej 
besedy priamo z  Ameriky 
prihovoril legendárny Peter 
Bondra, ktorý sa stal novým 
ambasádorom klubu. „Veľmi 
si vážim túto čestnú funkciu. 
S vašou pomocou, poďme pod-
poriť hokej v  Poprade,“ pove-
dal. Hokejový Poprad čaká 
zaujímavá sezóna, čo potvrdili 
obaja čestný prezidenti klubu - 

podnikateľ Jan Telensky a pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko. 
„Môžem s radosťou potvrdiť, že 
sme vyplatili staré dlhy a na se-
zónu 2016/2017 už máme 550 
tisíc,“ uviedol J. Telensky. „Blí-
ži sa liga, zápas hviezd, či Maj-
strovstvá sveta hráčov do 18 
rokov a to všetko si vyžadovalo 
zmeny na štadióne. Vyriešený 
je aj dlhoročný problém s obra-
zovkou, ktorú vysúťažilo mesto 
a máme v pláne dobudovať zá-
zemie,“ dodal J. Švagerko.

Káder HK Poprad sa bu-
duje od základov a  kvalitná 
previerka v  rámci Tatran-
ského pohára nastavila tímu 
zrkadlo. Popradčania v  špe-
ciálnej edícii dresov, ktorá po 
skončení turnaja putovala do 
dražby pre dobročinné účely, 
prehrali v  úvodnom zápase 
s Třincom 1:6, o deň neskôr 
podľahli pelikánom z  Lahti 
2:6 a  na záver nestačili ani 
na Örebro po výsledku 0:5. 
Pohár nad hlavu dvíhali hrá-
či fínskeho celku, Poprad 
skončil na poslednej priečke. 

Medzi najlepšími 
hráčmi turnaja sa 
však objavil domá-
ci obranca Štefan 
Fabian. „Som rád, 
že sme takýto tur-
naj mohli hrať už 
na začiatku sezóny. 
Ukázalo nám to, 
na čom všetkom máme ešte 
popracovať,“ hodnotil tur-
naj tréner HK Poprad Petr 
Jonák, ktorý si hráčov pred 
ligou otestoval ešte minulý 
piatok v  Prešove v  posled-
nom prípravnom zápase. 
Kamzíci porazili domácich 
tučniakov 3:1. „Bol to výbor-
ný turnaj po spoločenskej, aj 
po športovej stránke. Sme 
radi, že sme to zvládli a už 
teraz sa tešíme na jubilejný 
70. ročník, ktorý by mal mať 
ešte lepšie obsadenie ako ten-
to,“ vrátil sa k  Tatranskému 
poháru riaditeľ turnaja a vý-
konný riaditeľ HK Poprad 
Peter Žifčák.

Káder, ktorý odohral domáci 
turnaj, by mal byť takmer úpl-

ný, čaká sa ešte na možné po-
sily zo zámoria. Sezónu by mal 
v Poprade odštartovať aj obran-
ca Ján Brejčák a nejasná situácia 
je okolo Samuela Mlynaroviča, 
či  Američana Maxima Gaud-
reaulta. S dvojcestnou zmluvou 
bude Popradčanom vypomáhať 
aj kmeňový hráč Slovana Brati-
slava Jozef Tibenský.

Tipsportligová sezóna 
2016/2017 klope na dvere, 
v piatok ju kamzíci odštartujú 
na ľade HC Košice. Následne 
v  nedeľu pocestujú do Mar-
tina a  doma sa po prvýkrát 
v  novom ročníku predstavia 
v  stredu 14. septembra o  18. 
hodine, keď privítajú Ban-
skú Bystricu.  (mav)

Po skvelom turnaji hurá na ligu

V  deň začiatku 69. roč-
níka Tatranského pohára 
uzrelo svetlo sveta tretie 
pokračovanie publikácie 
Dejiny hokeja v  Poprade. 
Slávnostne ho kockami 
ľadu pokrstil bývalý hoke-
jista a tréner Milan Grandt-
ner, ako aj primátor mesta 
Poprad Jozef Švagerko.

Tretí diel publikácie, ktorá 
mapuje históriu popradského 
hokeja, nesie podtitul Z  ligy 
do ligy a  venuje sa obdobiu 
rokov 1946 až 1958. Autorom 
knihy je Rastislav Ovšon-
ka (na foto vľavo), ktorý pri 

prvých dvoch publikáciách 
spolupracoval s  Mikulášom 
Argalácsom. „V novej knihe 
ide o obdobie dvanástich ro-
kov, kedy bol Poprad dvakrát 
v prvej lige a dvakrát v druhej 
lige. Končil som rokom 1958, 
kedy sa v  Poprade otvorila 
prvá umelá ľadová plocha. 
Bol to dôležitý medzník v his-
tórii popradského hokeja,“ 
uviedol R. Ovšonka.

Kockami ľadu pokrstil kni-
hu i bývalý hokejista a tréner 
Milan Grandtner (na foto v 
strede), ktorý si pamätá ťaž-
ké časy bez ľadu. „Ak mrzlo, 

hralo sa, ak nemrzlo, tak sa 
hrať nemohlo. Kuriozitou 
bolo aj to, keď sme chodieva-
li hrávať do Svitu pod skalu, 
kde sa slnko nedostalo, a tiež 
tréningy v Dobšinskej ľadovej 
jaskyni,“ načrel do spomie-
nok M. Grandtner.

Knihu mapujúcu hokejovú 
históriu Popradu podporuje 
aj miestna samospráva. „Je 
to pre nás inšpirácia, preto-
že chceme popradský hokej 
ozvláštniť sieňou slávy a po-
dobnými aktivitami. Čakajú 
nás krásne veci z  pohľadu 
hokeja v  Poprade a  je to aj 

zásluhou ľudí, ktorí sú 
spomenutí v  týchto kni-
hách,“ uzavrel primátor 
Popradu Jozef Švager-
ko.

Kniha Dejiny hokeja 
v  Poprade s  podtitu-
lom Z  ligy do ligy vyš-
la v  náklade 400 kusov 
a obsahuje 128 strán. Je 
v  predaji v  kníhkupec-
tve Christiania, ale dá sa 
zakúpiť aj priamo u au-
tora. Štvrtý diel publiká-
cie by mohol byť hotový 
takto o  rok a  mapovať 
bude obdobie rokov 
1959 až 1970.  (mav)

Dejiny hokeja majú tretí diel

Koncom augusta sa pred Arénou Poprad konal 6. ročník 
silovej súťaže Tatranský silák pod záštitou primátorov 
mesta Poprad a  mesta Svit. Novinkou bola súťaž dvojíc 
za účasti silákov zo Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny. 
Svoj tím za Poprad postavil aj organizátor prestížnej sú-
ťaže Peter Rekenei spoločne s Petrom Ovšonkom. Poprad-
čania skončili na druhom mieste za  slovenskou dvoji-
cou Petrík - Piroš.       FOTO - Marek Vaščura

Popradská bowlingová herňa hostila posledný augustový víkend 
bowlingových nadšencov z Česka, Maďarska, Nemecka, Škótska 
a Slovenska. Celkovo 87 hráčov bojovalo od stredy o Letný tat-
ranský pohár. Cez kvalifikáciu až do finále sa prebojoval Lukáš 
Andrássy (na foto v strede), ktorý v  záverečnom dueli zdolal 
Petru Stankovú (na foto vľavo) v pomere 223: 184 a stal sa cel-
kovým víťazom turnaja.    FOTO - z archívu BK Citybowling

Aktuálny káder HK Poprad pred sezónou:
Brankári: Linus Fernström, Martin Šúrek, Maximilián Paj-
pach. Obrancovia: Keevin Cutting, Ľubomír Dinda, Štefan 
Fabian, Mário Kurali, Ľubor Pokovič, Michail Potechin, 
Denis Šterbák, Radoslav Suchý, Ján Brejčák. Útočníci: Dá-
vid Bondra, Aleš Ježek, Arne Kroták, Adam Lapšanský, Pe-
ter Lichanec, Samuel Mlynarovič, Matej Paločko, Andreas 
Štrauch, Tomáš Troliga, Rastislav Václav, Filip Vašaš, Alex 
Výhonský, Marek Zagrapan, Jozef Tibenský, Maxim Gaud-
reault. Tréner: Petr Jonák. Asistent trénera: Ľudovít Jurinyi.
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Cyklojazda histórie zo Spišské-
ho hradu na Pustý hrad neobišla 
opäť ani Poprad. Účastníkov vítali 
predstavitelia mesta minulý piatok 
pred budovou mestského úradu.

Bol to už pätnásty ročník cyklo-
jazdy, ktorá symbolicky spája dve 
najväčšie hradiská na Slovensku. 
„Skupina zanietencov zo Zvolena sa 
pred pätnástimi rokmi rozhodla ob-
noviť slávu Pustého hradu, ktorý po-
važujú za väčší ako je Spišský hrad. 
Okrem toho, že ho skrášľujú, tak ho 
propagujú aj týmito jazdami. Ani raz 
neobišli Poprad a dokonca sú medzi 
nimi aj dvaja, ktorí nevynechali ani 
jeden ročník,“ povedal Jozef Pavlík 
z  odboru školstva, mládeže a  špor-
tu MsÚ v  Poprade. „Tento rok sme 
zmenili trasu, pričom sme nešli cez 
Spišskú Novú Ves, ale cez Levoču. Te-
šíme sa, že Poprad je stále pevnou sú-
časťou nášho putovania. Chceme aj 
naďalej rozvíjať myšlienku spájania 

Spišského a Pustého hradu, ale nevy-
lučujeme zapájanie aj iných miest, či 
historických oblastí. Počuli sme o ob-
javovaní Popradského hradu už vla-
ni. Ak sa to zrealizuje, tak by to pre 
nás bola ďalšia výzva,“ dodal orga-
nizátor a poslanec MsZ vo Zvolene 
Peter Drozdík. V hlavnej vetve pod-
ľa neho putuje vždy okolo 35 cyklis-
tov, medzi nimi aj početná skupinka 
nadšencov z  poľského družobného 
mesta Wisła.

Cyklojazda histórie vrcho-
lí každoročne v  prvý septembro-
vý víkend vo Zvolene, kde sa or-
ganizuje výstup na Pustý hrad. 
Účastníci tento rok najazdili pri-
bližne 220 kilometrov a  z  Popradu 
ich na bicykli vyprevádzal aj druhý 
viceprimátor mesta Poprad Pa-
vol Gašper.   (mav)

Poprad privítal účastníkov cyklojazdy

O knihy z vydavateľstva iKAR
Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Redakcia novín Poprad pripra-
vila pre čitateľov súťaž o  tri zaují-
mavé knihy z vydavateľstva IKAR. 
Súťažiť sa bude o  knihu s  názvom 
Od veci. Obľúbená humoristická 
relácia Rádia_FM sa okrem svojho 
televízneho spracovania dočkala aj 
knižnej podoby.

Výber najlepších scénok glosáto-
rov Ludwiga Bagina, Tomáša Hu-
dáka, Stana Staška a  Juraja Tabače-
ka zostavil Maroš Hečko. O  vtipné 
a nápadité ilustrácie sa v knihe po-
starala Ivana Šáteková. Druhá kniha 
má názov Hodina vlka. Jej autorom 
je Jaroslav Klus. Hodina vlka 
je čas medzi nocou a dňom, 
keď sa človeku podľa sever-
skej mytológie zjavujú veci 
nevídané. Autor si zvolil pre 
svoj príbeh dvoch rozpráva-
čov - mladého muža, ktorý 
hľadá samého seba a syna, čo 
spomína na dôležité okamihy 

zo života otca. Tretia kniha Starožit-
nosti pod lupou prináša množstvo 
tipov a trikov, ktoré urobia z čitate-
ľov znalcov histórie. Je skvelým po-
mocníkom pre tých, čo vyhľadávajú 
starožitnosti. 

Ak máte záujem vyhrať jednu 
z  uvedených kníh, stačí vystrihnúť 
kupón, ktorý je súčasťou tejto súťaže 
a  zaslať ho do redakcie (Podtatran-
ská 149/7, Poprad) do pondelka 12. 
septembra 2016. Mená troch vyžre-
bovaných čitateľov budú uverejnené 
v novinách Poprad v stredu 14. sep-
tembra 2016.   (ppš)

PP
-1

03



Strana 16 7. 9. 2016

a jeho cílová skupina
uvádza

RECYKLUS TOUR

www.mejdanroku.sk
Info a predaj vstupeniek:

19. 11. Poprad 
Aréna

podtatranské
noviny

• TÝŽDENNÍK TATRANSKÉHO A PODTATRANSKÉHO REGIÓNU •
• www.podtatranske-noviny.sk | www.podtatranske.noviny24.sk •

podtatranské
noviny

podtatranské
noviny

podtatranské
noviny

Agentúra
tel: 0907 353 843

PP-102

MichalMichal
David

MEJDAN ROKU

14.12.2016 o 19:00 h.

ZIMNÝ ŠTADIÓN MESTA POPRAD
predaj vstupeniek: www.mejdanroku.skAgentúra

tel: 0907 353 843

Reklamný partner:

PP
-1

01

Popradčania slávili dni patróna mesta
Vznešená organová hudba začala 

minulú stredu tohtoročné Dni sv. 
Egídia v Poprade. Organový recitál 
zahral v kostole patróna mesta orga-
nista a pedagóg zo ZuŠ Janka Silana 
v Poprade Peter Čapó (na foto vpra-
vo dole). Do recitálu vybral diela 
Johanna Pachelbela, Johanna Sebas-
tiana Bacha, Jana Křtitela Vaňhala, 
Dietricha Buxtehudeho a Leféburea 
Wélyho. 

Vybrané skladby dali vyniknúť je-
dinečnému zvuku organu v Kostole 
sv. Egídia v Poprade z dielne na vý-
robu a údržbu chrámových organov 
Bies z Hranovnice. „Tento nástroj 
poskytuje široké možnosti organovej 
interpretácie aj tej náročnej organo-
vej literatúry. Má veľké možnosti na 
reprodukciu hudobných diel rôznych 
štýlových období od baroka, renesan-

cie až po súčasnosť. Repertoár recitálu 
som vyberal tak, aby bol pestrý, pretože 
tie najväčšie diela organovej literatúry 
zaberú veľmi veľa časového priestoru. 
Obmedzený čas recitálu som využil na 
to, aby som organ prezentoval jednak 
po zvukovej stránke, jednak využil 
potenciál bohatosti organovej hudby,“ 
priblížil P. Čapó. Trochu ho mrzí, že 
sa tohto roku nepodarilo zorganizo-
vať organový maratón ako po minulé 
roky, ale vyslovil uznanie za to, že sa 
mesto Poprad snaží udržať sviatok sv. 
Egídia na vysokom piedestáli. Podo-
tkol: „Dni sv. Egídia boli veľmi bohaté 
po duchovnej i programovej strán-
ke. Som rád, že som aj mohol svojou 
troškou prispieť k tomu, aby boli tieto 
dni slávnostnejšie.“ 

Vo štvrtok 1. septembra pokračo-
vali Dni sv. Egídia vystúpením Mo-

niky Kandráčovej. Obľúbená spe-
váčka prezradila, že veľmi rada číta 
životopisy svätých a  hoci o  svätom 
Egídiovi vie málo, Poprad a  ľudí, 
ktorí tu žijú, má rada a  je pre ňu 
vždy sviatkom, keď príde do nášho 
mesta. Dodala: „Všetkým Poprad-
čanom želám, aby sa držali Pána 
Boha, aby boli prirodzení s  nohami 

na zemi, s rukami pri práci a srdcom 
pri Bohu.“ Dni patróna mesta pokra-
čovali slávnostnou svätou omšou na 
námestí za účasti špirituála kňazské-
ho seminára Jána Kuboša. Povedal: 
„Tento deň bol výnimočný tým, že 
spojil veriacich občanov mesta, ktorí 
sa obrátili k patrónovi mesta. Egídius 
žil utiahnutým spôsobom života ako 

pustovník, a  predsa 
mal dosah k masám 
ľudí. Ukazuje sa, 
že aj veriaci človek, 
ktorý žije utiahnu-
tým životom, má 
dosah k  ľuďom cez 
vieru a  lásku. Egí-
dius nás učí nájsť 
si chvíľu ticha pre 
seba, zvlášť v  tomto 
uponáhľanom sve-
te.“    (mar, mav)
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