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Legendárna trinástka sa rozlúčila s kariérou

Poprad sa opäť zapojil do 
Európskeho týždňa mobility

História Matejoviec je bohatá
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Arne Kroták sa minulý týž-
deň v  piatok 13-ho oficiálne 
rozlúčil s úspešnou hokejovou 
kariérou. Stalo sa tak v  deň 
začiatku nového ročníka 
Tipsport Ligy pred duelom 
prvého kola medzi Popradom 
a Banskou Bystricou.

Dlhoročný kapitán Popra-
du a  najproduktívnejší hráč 
v  histórii najvyššej slovenskej 
súťaže dal bodku za aktívnou 
činnosťou piatkovým exhibič-
ným zápasom legiend, ktorý 
sprevádzal bohatý sprievodný 
program spojený s autogrami-
ádou, súťažami či koncertmi. 
Arne Kroták si na svoju rozlúč-
ku pozval množstvo bývalých 
spoluhráčov, medzi ktorými 
nechýbali majstri sveta, bývalí 
slovenskí reprezentanti, býva-
lí hráči NHL či víťazi Stanley 

Arnemu Krotákovi vzdali hold pri jeho rozlúčke s kariérou aj prezident SZĽH Miroslav Šatan a primátor mesta Poprad An-
ton Danko. Legendárne číslo ostalo po ceremónii navždy visieť pod strechou zimného štadióna.  FOTO – Marek Vaščura

Uplynulý víkend sa v  Matejov-
ciach uskutočnil III. ročník Mate-
jovských Scholtzových dní. Piatok 
patril pocte rodine Scholtzovej 
na miestnom cintoríne, pred-
náške Dejiny evanjelickej cirkvi 
v  Matejovciach a  prínos rodiny 

Scholtzovej k  jej rozvoju, sobota 
bola vyhradená kultúrnemu 
programu a  podujatie zavŕšila 
v  nedeľu spomienková 
bohoslužba v  matejovskom 
evanjelickom kostole.

Cup-u. Za všetkých možno 
spomenúť Jozefa Stümpela, 
Ladislava Nagya, Jiřího Biceka, 
Ivana Saloňa, Radoslava Su-
chého, Miroslava Šimonoviča, 

Petra Gápu, Igora Rataja, Mar-
tina Klempu či Petra Junasa. 
Nechýbali ani Lukáš Bambúch, 
Jaroslav Kasík, Jaroslav Kmiť, 
Richard Rapáč, Martin Frank, 

Jaroslav Jabrocký, Juraj Kled-
rowetz, Peter Klouda, Stanislav 
Kožuch, bratia Segľovci, Juraj 
Faith, Peter Hrehorčák, Habart 
Wittlinger a  Roman Gavalier. 

Exhibične hostiteľ oprášil aj 
legendárne popradského trio 
„ŠKP“ – Škovira, Kroták, Pav-
ličko.

Mesto Poprad sa aj tento rok za-
pojilo do Európskeho týždňa mo-
bility, ktorý prebieha od 16. do 22. 
septembra 2019. Ide o najväčšie a 
najrozšírenejšie podujatie, ktorého 
cieľom je ovplyvniť mobilitu, mest-
skú dopravu a zlepšiť zdravie a kva-
litu života občanov.

Európsky týždeň mobility umož-
ňuje mestám či obciam vyskúšať si 
alternatívy trvalo udržateľnej dopra-
vy, ako sú verejná hromadná dopra-
va, pešia chôdza či cyklistika. Práve 
takýmito spôsobmi dopravy sa totiž 
môžu znížiť emisie uhlíka, zlepšiť 
kvalita ovzdušia a mestské časti tak 
môžu byť príjemnejšími miestami 
pre život a prácu. 

Popradská samospráva sa  rozhodla 
pripraviť viacero zaujímavých akcií. 

V  pondelok 
16. septembra 
mohli cestujú-
ci využiť bez-
platné cestova-
nie mestskou 
h r o m a d n o u 
dopravou. Je-
den autobus 
totiž môže na 
ceste nahradiť aj desiatky áut. Ne-
chať svoje automobily „oddychovať“  
a zvoliť inú alternatívu môžu oby-
vatelia, ako i  návštevníci mesta aj 
v stredu 18. septembra, pre všetkých 
je totiž pripravená 5 hodinová jazda 
zadarmo na nových verejných bicyk-
loch ANTIK a  to prostredníctvom 
zadania akciového kupónu 2DH8Y7. 

FOTO – Marta Marová
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Stručne
 PRACOVNÉ stretnutie pri-

mátora Popradu Antona Danka 
a predsedu Prešovského samo-
správneho kraja Milana Majer-
ského sa uskutoční dnes na pôde 
Mestského úradu v Poprade. Pred-
sedu PSK čaká aj ďalší program.

 SYMPÓZIUM, počas ktoré-
ho vytvoria zaujímavé úžitkové 
objekty akademickí sochári Ján 
Ťapák a Viťo Bojňanský prebieha 
od piatka 13. do piatka 20. sep-
tembra na nádvorí Tatranskej ga-
lérie v Poprade. Slávnostná ver-
nisáž diel sa uskutoční v piatok o 
16. hod. v TG.

 MLADÍ ľudia zapojení do pro-
jektu Road Trip, ktorý je aktivitou 
Európskej komisie, mali v sobotu 
14. septembra svoju zastávku aj 
v Poprade. Stretli sa so známym 
slovenským cestovateľom a blo-
gerom Milanom Bez Mapy. Cez 
sociálne médiá spustil anketu, v 
ktorej fanúšikovia mohli písať 
svoje tipy, ako čo najlepšie stráviť 
večer v Poprade. Projekt trvá až do 
29. septembra a dva tímy mladých 
navštívia karavanom 30 regiónov 
Európy. Okrem Popradu mali vče-
ra v pláne navštíviť i Spišský Hr-
hov, aby sa dozvedeli viac o úspeš-
nom projekte rómskej integrácie a 
o miestnych komunitách.

 BIELA pastelka – celoná-
rodná zbierka Únie slabozra-
kých a nevidiacich na Slovensku, 
ktorá patrí medzi desať najväč-
ších zbierok v SR, sa tohto roku 
uskutoční v piatok 20. septembra 
2019. Dobrodinci budú môcť aj v 
Poprade prispieť v stánku pred 
OC Forum. Kto chce prispieť 
na pomoc nevidiacim, môže tak 
urobiť do konca roka aj formou 
sms na číslo 820 s ľubovoľným 
textom v hodnote 2 eurá.

 V KEŽMARKU tento týždeň 
vyvrcholia oslavy 750. výročia 
udelených mestských práv tomu-
to mestu. V rámci programu v 
stredu 18. septembra predstaví na 
hlavnom pódiu svoju novú kni-
hu o Kežmarku spisovateľ Anton 
Marec. Vo štvrtok 19. septembra 
o 19. hod. vystúpi skupina IMT 
Smile, v piatok 20. septembra o 
17. hod. budú účinkovať hudobné, 
folklórne a tanečné súbory, v so-
botu 21. septembra o 17. hod. bude 
námestie patriť histórii – módnej 
prehliadke, veteránom a starým 
krátkym filmom o Kežmarku a v 
nedeľu 22. septembra o 18. hod. sa 
uskutoční koncert členov Štátnej 
opery z Banskej Bystrice v dreve-
nom artikulárnom kostole. (ppm)

(Dokončenie zo str. 1)

Poprad sa opäť zapojil do...

Tento týždeň iba za štvrtinu ceny lístka

Práce potrvajú do konca septembra

  „Prejdime sa spolu“ je hlavným 
sloganom tohtoročného   Európ-
skeho týždňa mobility. Mesto Po-
prad si preto pre školákov pripravi-
lo celotýždňovú aktivitu s  názvom 
Popradský pešivláčik, Je to ekologic-
ký, bezpečný, rýchly spôsob dopravy 
do škôl. Cieľom aktivity je motivácia 
žiakov základných škôl a  zároveň 
ich rodičov, aby počas jedného týž-
dňa nahradili cestovanie do školy 
autom príjemnou rannou prechádz-
kou s ostatnými kamarátmi zo školy. 
Aktivita podporuje zdravý životný 
štýl detí, posilňuje priateľské vzťahy 
medzi spolužiakmi a  vzájomnú ko-
munikáciu, podporuje vedomosť detí 
o  dopravných predpisoch pre chod-
cov. Žiaci a ich rodičia takto zároveň 
predchádzajú zápcham a znečisťova-
niu ovzdušia v našom meste. Aktivita 
je určená pre žiakov (1. – 4. ročníka) 
základných škôl v meste Poprad, kto-
rí budú takto zároveň súťažiť za svo-
ju školu. Každé školské ráno v rámci 
trvania aktivity odprevadí rodič ale-
bo poverená osoba žiakov do školy 

v  skupine. Ví-
ťazom je každý, 
kto sa do aktivi-
ty zapojí, nakoľ-
ko tým podporí 
svoje zdravie 
a prispeje k ochrane 
životného pro-
stredia a  zní-
ženiu znečisťo-
vania ovzdušia 
u h l í k o v ý m i 
emisiami z áut. 

Mestá, ktoré podporujú pe-
šiu chôdzu či jazdu na bicykli 
sú vnímané ako atraktívnejšie,   
s nižšími emisiami, menším pre-
ťažením a vyššou kvalitou života 
pre svojich obyvateľov. Preto sa-
mospráva pravidelne realizuje tr-
valé opatrenia, ktoré zvyšujú bez-
pečnosť a skvalitňujú podmienky 
pre obyvateľov využívajúcich al-
ternatívne a udržateľnejšie formy 
mobility. Medzi tieto opatrenia 
patrí budovanie nových cyklis-
tických chodníkov, sprístupnenie 
systému zdieľaných bicyklov – bi-

kesharing, pravidelné natieranie 
priechodov pre chodcov reflex-
nými nátermi či nasvietenie prie-
chodov. 

Občania mesta, žiaci základných 
a stredných škôl, cestujúca verej-
nosť zapojením sa do ETM podpo-
ria ekologickejší spôsob dopravy. 
Do európskeho týždňa mobility 
je možné  zapojiť sa okrem  jazdy 
na bicykli či chôdze aj tak, že zve-
rejnia vhodnú, tematicky ladenú 
fotografiu na instagram s hashta-
gom  #europskytyzdenmobility  a 
inšpirujú tak aj ostatných.  (jhl)

Spolu s  ďalšími slovenskými 
mestami a krajmi sa do Európske-
ho týždňa mobility, ktorý prebie-
ha od pondelka 16. do nedele 22. 
septembra 2019, zapája aj Prešov-
ský samosprávny kraj. Cestujúcim 
v  prímestskej autobusovej dopra-
ve poskytne doposiaľ najvyššiu 
zľavu z cestovného. 

Cestujúci tak počas ETM zaplatia 
u všetkých autobusových dopravcov 
PSK (SAD Prešov, SAD Humenné, 
SAD Poprad a  BUS Karpaty) len 

štvrtinu z ceny lístka. To znamená, 
že Prešovský kraj dá cestujúcim zľa-
vu vo výške až 75 percent. Ide o do-
posiaľ najvyššiu zľavu z cestovného. 
Zľavu, ktorú kraj ponúkne cestujú-
cim, uhradí zo svojho rozpočtu. 

„Našou snahou je prispieť k zníže-
niu počtu osobných áut na cestách 
a  zlepšiť tak kvalitu ovzdušia. Pev-
ne verím, že zľavy, ktoré počas ETM 
v  prímestskej autobusovej doprave 
kraj ponúkne, budú pre cestujúcich 
dostatočne motivujúce, aby nechali 

svoje autá doma. Nebuďme ľahostaj-
ní voči našej planéte a  presadnime 
do verejnej hromadnej dopravy,“ 
uviedol predseda PSK Milan Ma-
jerský. 

Sprievodnou akciou podujatia je 
získanie bezkontaktnej čipovej kar-
ty u všetkých dopravcov PSK počas 
celého septembra zadarmo. Cestu-
júci tak v  priemere ušetrí šesť eur. 
Ďalšie financie usporí pri kúpe ces-
tovného lístka, ktorý je s dopravnou 
čipovou kartou lacnejší.   (lhe)

Správa mestských ko-
munikácií (SMK)  za-
čala s opravou chodní-
kov v  našom meste ešte 
koncom júla a samot-
né práce potrvajú do 
konca septembra. Na 
opravy je z  mestského 
rozpočtu vyčlenených 
197  000  eur. Chodníky 
sa upravujú v  mestských 
častiach  Veľká, Matejov-
ce, tiež v  centre mesta, 
na sídlisku Západ a na 
sídliskách Juh. Opraví 
sa  3,55  kilometra chodníkov a 
dôjde aj k úprave časti mestských 
komunikácií. Celkovo sa zrekon-

štruuje viac ako 10  000  metrov 
štvorcových asfaltových  plôch. 
„Tieto práce pozostávajú z odstrá-

nenia starého asfaltu, 
nasleduje spojovací po-
strek, výšková úprava ka-
nalizačných poklopov a 
tzv. šupátok a zarezanie 
pracovných spojov,“  in-
formoval riaditeľ SMK 
Peter Fabian.  Následne 
sa položí nový asfalt a 
zrealizuje sa tiež asfalto-
vá pružná zálievka pra-
covných spojov. K týmto 
opravám dochádza z dô-
vodu poškodenia a opot-
rebovania jednotlivých 

častí chodníkov. Naše mesto má 
v správe približne 107 kilometrov 
komunikácií pre peších.  (jhl)

FOTO – SMK
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Krátke správy
 V GRANTOVOM programe 

TMR Pre lepší život v meste Vyso-
ké Tatry uspelo divadelné združenie 
Tatratália – divadelný ochotnícky 
súbor Paľa Bielika Tatranská Lom-
nica. Pri príležitosti 30. výročia za-
loženia súboru vydalo publikáciu o 
divadle a naštudovalo novú divadel-
nú hru. Peniaze z grantu pomohli 
aj tatranskej farnosti na skvalitne-
nie technickej vybavenosti, ktorú 
používa farská komunita pri rôz-
nych vystúpeniach.

 NAJÚSPEŠNEJŠÍ európsky 
golfista sir Nick Faldo, zakladateľ 
FALDO Series, zavíta 21. septem-
bra prvýkrát na Slovensko a navští-
vi golfové ihrisko Black Stork vo 
Veľkej Lomnici, miesto konania 10 
ročníkov juniorských turnajov. Sir 
Nick Faldo založil golfovú tour Fal-
do Series v roku 1996 so zámerom 
podporiť rozvoj juniorského golfu V 
súčasnej 23. sezóne usporadúva viac 
ako 40 turnajov v 30 krajinách sveta, 
na ktorých sa každoročne zúčast-
ňujú tisíce talentovaných mladých 
hráčov.

 SPIŠSKÝ zemiakársky jarmok 
sa koná v sobotu 21. septembra na 
námestí v Spišskej Belej. Je to už se-
demnásty ročník tohto zaujímavého 
podujatia, na ktorom sa návštevníci 
môžu zoznámiť s rôznymi druhmi 
tejto obľúbenej plodiny.

 TRADIČNÉ čistenie tatran-
ských dolín po skončení letnej tu-
ristickej sezóny od odpadu pod 
názvom Čisté hory sa uskutoční v 
sobotu 28. septembra. Dobrovoľníci 
dostanú na určených stanovištiach 
v rôznych lokalitách Tatier i Pienin 
vrecia na odpad.

 JEDNÝM z cieľom Združenia 
pre lepšiu správu bytových domov 
je spracovanie komplexného záko-
na o správe bytového fondu alebo 
o správe bytových domov. Ide o dô-
ležitú vec, veď štatistiky uvádzajú, 
že približne 80 perc. obyvateľov na 
Slovensku žije práve v bytových do-
moch. Návrh zmien tohto združenia 
bude prerokovaný v tomto týždni 
na schôdzi NR SR. Majú uľahčiť ži-
vot vlastníkom bytov a nebytových 
priestorov a výrazne napomôcť pri 
riešení susedských sporov.

 EURÓPSKA komisia vyhlá-
sila začiatkom septembra 13. roč-
ník každoročnej súťaže Juvenes 
Translatores pre študentov stred-
ných škôl z celej Európy. Tohto 
roku budú mladí súťažiaci prekla-
dať text o tom, ako môže mládež 
pomôcť pri formovaní budúcnosti 
Európy. Podrobnosti sú na webovej 
stránke Európskej komisie. (ppm)

Vodný bar sa v Poprade osvedčil

História Matejoviec je bohatá

Mesto Poprad v spolupráci s 
Podtatranskou vodárenskou 
prevádzkovou spoločnosťou 
ponúklo návštevníkom pešej 
zóny počas horúcich letných 
dní bezplatnú pitnú vodu 
z vodovodu na osvieženie. 

Stánok bol umiestnený 
v  centre mesta v  blízkosti 
fontány od 1. júla do 6. sep-
tembra 2019 od 11. do 17. 
hodiny. Návštevníci si mohli 
vychutnať buď čistú vodu ale-
bo ochutenú s  plátkom citróna 
alebo mäty. Za celé spomínané 
obdobie sa minulo vyše 2400 lit-
rov vody, zhruba 50 kg citrónov 
a 6 kg mäty. Nápoj sa podával iba 
v  ekologicky bio rozložiteľných 
pohároch, ktoré sú šetrné k našej 
prírode. Aj takouto formou chcela 

samospráva prispieť k  eliminá-
cii používania plastových jedno-
razových výrobkov. Verejnosť si 
túto novinku veľmi pochvaľova-
la. Niektorí návštevníci vodného 
baru podotkli, že práve pri stánku 
prišli na to, že zabúdajú na dopl-
ňovanie tekutín počas horúcich 

dní, iní uvítali nápad, že sa 
nezabudlo ani na domácich 
miláčikov a  pre smädných 
psíkov bola pripravená mis-
ka s  čerstvou vodou. Pitná 
voda výrazne detoxikuje 
ľudský organizmus, pomáha 
zlepšovať celkový zdravot-
ný stav človeka. Každý živý 
organizmus obsahuje veľké 
množstvo vody a  vieme, že 
bez tejto najvzácnejšej te-
kutiny by neexistoval žiadny 

život. Nedostatok tekutín sa pre-
javuje bolesťou hlavy, malátnos-
ťou a poklesom duševnej i fyzickej 
výkonnosti. Preto je nevyhnutné 
množstvo vody v  ľudskom or-
ganizme pravidelne doplňovať. 
Vodný bar pomáhal predchádzať 
spomenutým situáciám. (jhl)

V prednáške Zuzany Kollárovej zo 
Štátneho archívu Prešov, pracovisko 
Archív Poprad zaznelo, že rodina 
Scholtzová bola spojená s  evanje-
lickou cirkvou v  Matejovciach od 
príchodu farára Jána Scholtza. Jeho 
najväčším prínosom bola výstavba 
evanjelického kostola. Okrem iného 
vypracoval Familienbuch (1801), 
vzácny zdroj informácií o  obyvate-
ľoch Matejoviec. Žiaľ, nič z jeho ru-
kopisov nevyšlo tlačou. 

Cirkevnými inšpektormi boli 
v  rokoch 1882-1899 Johann Emil 
Scholtz (syn podnikateľa Karola 
Augusta Scholtza) a  v  roku 1900 
jeho syn Karol Albert Scholtz. Jo-
hann Emil Scholtz kráčal v podni-
kaní v šľapajach svojho otca Karola 
Augusta, ale pamätal aj na starého 
otca, farára Jána. Angažoval sa pri 
renovovaní kostola. Jeho syn stroj-
ný inžinier Karol Albert študoval na 
technických školách v Nemecku. Do 
firmy nastúpil roku 1881 ako tech-

nický vedúci. 
Školským inšpek-

torom bol v  roku 
1907 Viktor Emil 
Scholtz (syn Johan-
na Emila). Po štúdiu 
na Vyššej priemy-
selnej škole v  Bu-
dapešti a  v  Lipsku 
nastúpil v roku 1900 
do firmy ako ob-
chodný vedúci. Uči-
teľom bol v  rokoch 
1868-1904 Wilhelm 
Scholtz. (Podrobne v  príspevku Z. 
Kollárovej na 6. str.) 

95-ročná Matejovčanka Hilda 
Holovová, bývalá zamestnankyňa 
v  Scholtzovom podniku zaspomí-
nala: „Scholtzovci mali veľké sociálne 
cítenie. V tom čase bolo ťažké zohnať 
niektoré základné potraviny, cukor, 
múka neboli. Scholtzovci to všetko 
pravidelne rozdávali pracovníkom 
podľa počtu detí. Chovali prasatá 
a zo zabíjačiek išiel vždy určitý diel 

zamestnancom. Pri 
svadbe zamestnanca 
dostal celý voz „vý-
bavy“. Počas svetovej 
hospodárskej krízy 
robili hlavne ženy 
provizórne práce, 
aby neprišli o  prí-
jem.“    

Pôvodní obyva-
telia Matejoviec sa 
väčšinou zaoberali 
p o ľ n o h o s p o d á r-
stvom. Priemysel sa 
tu začal rozvíjať v 
dielňach nemeckých 

kolonistov. Podstatná zmena v živo-
te obyvateľov nastala v roku 1845, 
keď rodák Karol August Scholz za-
ložil dielňu na výrobu česadiel na 
kone. Z jednoduchých dielní z polo-
vice 19. storočia vznikla v roku 1903 
priemyselná výroba smaltovaných 
výrobkov, poľnohospodárskych po-
trieb a železiarskeho tovaru v jednej 
z najväčších tovární na Slovensku. 
Dielňa, ktorá začala zamestnávať 
prvých ľudí sa  stala základom pre 
priemyselný potenciál Matejoviec.  

V  sobotu sa mohli Matejovčania 
a  návštevníci tejto mestskej časti 
zabaviť pri kultúrnom programe. 
Vystúpila Dychová hudba Tatramat, 
deti z tunajšej ZŠ s MŠ, folklórny sú-
bor Batizovčan, spevák Marián Zá-
zrivý a kapela Team revival. Marek 
Dragošek (na foto), predseda Klubu 
Matejovčanov, povedal: „Matejovské 
Scholtzove dni vznikli jednak kvô-
li tomu, aby sme aj v  Matejovciach 
mali jednu väčšiu stálu akciu, dali 
dokopy ľudí a  mohli sa zabaviť, ale 
aj si pripomenúť významné osobnos-
ti a históriu Matejoviec.“ (kpa, mar)

(Dokončenie zo str. 1)

FOTO – Katarína Plavčanová

FOTO – Marta Marová

FOTO – Marta Marová
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Od 20. do 27. septembra 2019 v centre mesta 
na Hviezdoslavovej, Levočskej, Sadovej, Baníc-
kej, Bernolákovej, Murgašovej, Okružnej ulici 
(garáže) a na Ul. Popradskej brigády a na Juhu 
III na Suchoňovej, Jesennej a Záborského ul.

Od 27. septembra do 4. októbra na Juhu V, 
VI - Ul. L. Svobodu (bytový dom Labe), Ul. Šro-
bárova (bytový dom Sázava), Ul. Šrobárova (pri 
OSBD), bytový dom Amur (parkovisko) a na 
sídlisku Západ – na Ul. 29. augusta, pred by-

tovým domom Šípka, za cestnými stavbami, pri 
garážach (pri hoteli Olympia).

Od 4. do 11. októbra vo Veľkej – na uliciach 
Na letisko (potraviny Fresh a pri viadukte), Vo-
dárenskej (pri autobus. zastávke), Scherfelovej 
(pred Ilavským), Novej (pod železničným mos-
tom), Širokej (pri učilišti), Stavbárskej, Jarmoč-
nej a pri futbalovom štadióne a v Kvetnici pri 
klzisku.

Od 11. do 18. októbra na Juhu I a II – na par-
kovisku pri bytovom dome Antimón, za bytovým 

domom Váh a Bárium a v Spišskej Sobote na Ul. 
B. Němcovej (pri UNIMO), pri ZŠ, na Košickej 
ul., pri cintoríne, na Sobotskom námestí, v loka-
lite Nižany (pri mostíku) a na Ul. Gattingerovej.

Od 13. do 20. októbra v Matejovciach na 
Ul. Puškinovej, Bezručovej/J. Kráľa, v To-
várenskej štvrti, na Ul. Allendeho (pri ga-
rážach), na Matejovskom námestí a na Li-
dickej ul. a v  Strážach – ul. P. Jilemnického 
(pri záhradkách), pri ihrisku, v  parku, na 
ul. Fr. Hečku, Štefánskej, Švermovej. (mpp)

Vo svojej kronike popísali už mnoho strán

Jesenné upratovanie v meste

V Dennom centre (DC) vo Veľkej 
minulý štvrtok oslavovali. Keď bolo 
veľčianske DC koncom augusta 
1979, vtedy ešte ako klub dôchod-
cov, otvorené pri príležitosti 35. 
výročia SNP, členovia ani netušili, 
ako rýchlo ubehnú štyri desaťro-
čia. Prvým predsedom bol Pavol 
Ilenčík a prvé priestory malo DC 
na Kollárovej ulici v bývalých kan-
celáriách vtedajšieho JRD Družba. 
Vystriedali sa predsedovia a pred-
sedníčky a pred pätnástimi rokmi 
zrenovovala popradská samosprá-
va pre DC vo Veľkej dnešné pekné 
priestory v Scherfelovom dome. 

Počet členov kolísal medzi 70 a 
80, čo platí doteraz. Všetci sa radi 
schádzajú a trávia čas so svojimi ro-
vesníkmi v seniorskom veku. Aktivít 
majú neúrekom, či už sú to výlety, 
výstavy, športové a kultúrne podu-
jatia, alebo účasť na programoch pre 
túto skupinu občanov mesta ako je 
Tretí vek sa zabáva alebo športový 
deň a pod. Oslavujú spoločne mnohé 
sviatky, narodeniny, meniny, hrajú 

karty, zhovárajú sa, lebo sa im žiada 
spoločnosť. 

Podpredsedníčka DC Veľká Alžbe-
ta Kúdelová zhodnotila: „Naši čle-
novia majú radi aj turistiku, máme 
svoje spevácko-tanečné zoskupenie, 
s ktorým chodíme vystupovať... Do 
budúcnosti máme ešte veľa plánov, ale 
v prvom rade si želáme, aby sme boli 
zdraví. Chcem tiež povedať, že mestu 
Poprad patrí veľké poďakovanie, lebo 
pre nás robí naozaj veľa akcií a stará 
sa o nás. Aj všetky denné centrá máme 
medzi sebou veľmi dobrý vzťah, na-
vštevujeme a stretávame sa.“ Tieto 
slová potvrdila za všetky DC Mária 
Hrebeňárová, predsedníčka DC Ma-
tejovce a dodala: „Vo vašej kronike 
je mnoho popísaných strán. Práca v 
takom veľkom kolektíve, ako je den-
né centrum, je náročná, ale zároveň 
veľmi pekná. Stretávajú sa ľudia rôz-
nych pováh a osudov, prežívajú rados-
ti aj smútky a nad tým všetkým stojí 
samospráva DC. Osobitne preto vy-
slovujem veľké ďakujem najmä pred-
sedníčke DC Veľká Márii Kromkovej.“ 

Za dobrú spo-
luprácu s DC 
poďakoval i 
predseda Klu-
bu Veličanov 
Milan Hámor.

Na slávnosti 
ocenili ďakov-
nými listami 
ďalšie člen-
ky DC Veľká 
a  primátor 

mesta Anton Dan-
ko, ktorému pracov-
né povinnosti neu-
možnili prísť, poslal 
tiež kytice slnečníc 
všetkým Máriám. 
Práve vo štvrtok 
totiž mali meniny. 
Jeho pozdrav a po-
ďakovanie za zvy-
šovanie občianskej 
angažovanosti a vytváranie pocitu 
spolupatričnosti odovzdala senio-
rom vedúca sociálneho odboru MsÚ 
Petra Závacká a dodala: „Všetkým 
súčasným i budúcim členom DC 
prajem veľa entuziazmu, zdravíčka, 
šťastia, aby takúto pohodu vytvárali 
pre seniorov ešte veľmi dlho. Fungova-
nie DC je považované za významnú 
sociálnu službu, ktorá vytvára pod-
mienky pre záujmovú i dobrovoľnícku 
činnosť, aby si seniori dokázali po-
môcť navzájom. Pre nás sú zároveň 
zdrojom informácií a upozornení na 

ľudí, ktorí sú osamelí a odkázaní na 
sociálnu pomoc.“ 

Na pamiatku 40. výročia venovala 
obraz svojmu DC Elena Smolková, 
pre ktorú je členstvo v DC obohacu-
júce: „Práca v klube je a stále bola za-
ujímavá a stále sa akoby vyvíja. Šty-
ridsiatka je pre nás taká renesancia, 
činnosť máme stále bohatú, napríklad 
Babičky Karičky fungujú už niekoľko 
rokov.“ Tieto speváčky a tanečníčky 
prispeli aj tentoraz do programu, kto-
rý tiež spestrili študentky z poprad-
skej obchodnej akadémie.  (mar)

FOTO – Marta Marová

Mesto Poprad ako každoročne, 
aj v roku 2019 organizuje na ob-
vyklých miestach jesenné uprato-
vanie. Pristavené veľkoobjemové 
kontajnery (VOK) sú určené  pre 
občanov mesta, nie pre podnika-
teľské subjekty, ktoré sú povinné 
zbavovať sa odpadov zo svojej 
činnosti v súlade so zákonom a na 
vlastné náklady. VOK-y sú určené 
pre občanov, ktorí sa prostredníc-
tvom nich môžu bezplatne zbavo-
vať drobného stavebného odpadu 
(obklady s udržiavacích prác a 
pod.), objemového odpadu (napr. 
staré nábytky, okná, dvere a pod).

Počas jesenného upratovania sa 
môžu občania mesta bezplatne zba-
vovať aj konárov z údržby záhrad, 
ktoré však nesmú byť  ukladané do 
VOK-v, ale vedľa nich, nakoľko sú 
následne drvené a drevná štiepka 
zhodnocovaná pri údržbe verejnej 
zelene. Do VOK-ov nesmú byť ukla-
dané stavebné odpady (tie musí sta-
vebník v súlade so stavebným roz-
hodnutím na vlastné náklady uložiť 
na riadenej skládke a mať doklad o 
jeho likvidácii), elektroodpad, trá-

va, lístie, nebezpečný odpad a pod.
Veľkoobjemných odpadov, drob-

ných stavebných odpadov, elek-
troodpadov, trávy, lístia, skla a 
pod.  sa môžu občania celoročne 
zbavovať v zberných centrách na 
L. Svobodu a Hraničnej v Poprade.

Žiadame občanov, aby k jesen-
nému upratovaniu pristupova-
li zodpovedne, veľkoobjemový 
odpad a drobný stavebný odpad 
neukladali vedľa VOK-ov, ale 
počkali na prázdny VOK, strikt-

ne dodržiavali  termíny jesen-
ného upratovania v jednotlivých 
lokalitách a po jeho skončení už 
odpad na týchto miestach ne-
ukladali. Ukladanie odpadu na 
stanovištiach VOK-ov po skon-
čení jesenného upratovania je po-
važované za tvorbu divokej skládky.

Upozornenie: Dodržiavanie 
termínov a pravidiel pri nakla-
daní s odpadmi v čase jesenné-
ho upratovania bude pravidel-
ne monitorovať Mestská polícia 
Poprad a v prípade ich nerešpek-
tovania bude vyvodzovať dô-
sledky formou blokových pokút.

Lokality, kde budú umiestnené VOK-y:
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Najväčší podiel na druhotných surovinách mal papier
Na septembrovom zasadaní Mestské-

ho zastupiteľstva v Poprade predložil 
Martin Suchý, prokurista spoločnosti 
Brantner Poprad informatívnu sprá-
vu o jej hospodárení. Mesto má v tejto 
spoločnosti 10-percentný obchodný 
podiel.

Spoločnosť poskytuje služby v oblasti 
nakladania s odpadmi pre mesto Poprad 
a 41 ďalších okolitých miest a obcí, v 
ktorých žije približne stotisíc občanov. 
Uviedol: „V roku 2018 spoločnosť vyviezla 

na skládku celkom 29 812 ton odpadov, z 
toho takmer 27 tisíc ton komunálnych od-
padov a objemného odpadu a 2 870 t sta-
vebných odpadov. Zhodnotili sme 13 548 t 
druhotných surovín, z toho najviac tvoril 
papier – 5 121 t a za ním kovový odpad 
4 407 t. Podiel zhodnotenia druhotných 
surovín z celkového množstva zmanipu-
lovaných ton odpadu predstavuje 31,31 
perc. Triediaca hala separovaného odpa-
du pracovala v dvojzmennej prevádzke. V 
priebehu roka 2018 bolo zlisovaných 5 121 

ton papiera a 1 002 t plastov.“
Mesto Poprad sa na tržbách podie-

ľalo 36,51 perc. V minulom roku spo-
ločnosť Brantner Poprad preinvestovala 
viac ako 121 tisíc eur, a to najmä do ná-
dob a kontajnerov na odpad, kosačiek 
a krovinorezov a zberových a ostatných 
dopravných prostriedkov na odvoz od-
padov. Spoločnosť považuje rok 2018 
za úspešný, keď dosiahla hospodársky 
výsledok po zdanení takmer 372,5 ti-
síc eur, čo je o takmer 65 800 eur viac 

oproti predchádzajúcemu roku. 
Poslanci sa v rozprave zaujímali o mie-

ru vytriedenia odpadov v meste Poprad, o 
stanovištia kontajnerov, kompostéry, ako 
zainteresovať občanov, aby odpad separo-
vali a tým viac chránili životné prostredie. 
M. Suchý konštatoval: „Postupne budeme 
musieť vytriediť takmer sto percent odpa-
dov, zvyšok možno skončí v spaľovni. Ne-
treba zaspať, občania si musia uvedomiť, 
že skládky sa budú zatvárať. A odvoz do 
spaľovní je drahý.“  (mar)

Poslancov zaujímali nové linky aj stav letovej dráhy

Poslanci interpelovali za občanovZ interpelácií 

Termín úhrady 
sa blíži

Mesto Poprad je vlastníkom 
1,67 perc. akcií spoločnosti 
Letisko Poprad – Tatry (naj-
väčším vlastníkom je štát s 
viac ako 97,6 perc. a 0,72 perc. 
má mesto Vysoké Tatry). Na 
ostatnom zasadaní MsZ sa z 
informatívnej správy o hos-
podárení tejto obchodnej spo-
ločnosti poslanci dozvedeli, 
že minulý rok dosiahla čistú 

stratu vo výške 221 323 eur. V 
roku 2018 prepravila celkovo 
88 387 cestujúcich, čo predsta-
vuje nárast o 9 perc. oproti roku 
2017. Najviac pasažierov bolo 
prepravených v auguste, kedy 
popradským letiskom prešlo 
vyše 14 600 cestujúcich. V rám-
ci letnej sezóny k tomu prispeli 
najmä letné nepravidelné linky 
do Bulharska, Turecka, Izraela 

a čiastočne Albánska (z dôvo-
du vyhlásenia insolventnosti 
cestovnej kancelárie, boli lety 
do Albánska v polovici letnej 
sezóny v roku 2018 zrušené) a 
ponuka bola rozšírená aj o lety 
do Čiernej Hory.

Poslankyňa Anna Schlos-
serová i poslankyňa Tatiana 
Husárová sa zaujímali, ako ve-
denie letiska oslovuje letecké 

spoločnosti v záujme rozšírenia 
o nové linky. Poslanec Milan 
Baran poukázal na stav letovej 
dráhy, ktorá už potrebuje re-
konštrukciu a rozšírenie, inak 
sa obáva, že o nových linkách 
môžeme len snívať. Na najbliž-
šie zasadanie MsZ prizvú riadi-
teľku letiska, aby dostali odpo-
vede na viaceré otázky, ktoré 
poslancov zaujímali.  (mar)

Mesto Poprad ako správca 
dane upozorňuje daňovníkov 
na blížiaci sa termín úhrady 
druhej splátky dane z nehnu-
teľností, ktorý je stanovený na 
30. septembra 2019. V prí-
pade, ak daňovník nezaplatí 
splátku dane v uvedenej le-
hote, správca dane je povinný 
vyrubiť úrok z omeškania za 
oneskorenú úhradu.  (mpp)

Na septembrovom zasada-
ní Mestského zastupiteľstva v 
Poprade vystúpili so svojimi in-
terpeláciami niekoľkí poslanci.

Poslanec Marián Barilla in-
terpeloval na základe podnetu 
obyvateľov Námestia sv. Egídia, 
ktorí žiadajú do existujúceho 
stanovišťa kontajnerov doplniť 
zberné nádoby na separovaný 
zber odpadu. Vzhľadom na to, že 
nádoby na takýto zber tam chý-
bajú, obyvatelia bytových domov 
č. 8 a 16 sú nútení vyhadzovať 
všetok odpad do kontajnerov 
pre zmiešaný odpad. Uviedol: „Je 
úlohou mesta podporovať separo-
vaný zber odpadu. V roku 2019 
sa zvýšili poplatky za uloženie od-
padov na skládku odpadov podľa 
miery vytriedenia komunálneho 
odpadu v zmysle Nariadenia vlá-
dy SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa 
ustanovuje výška sadzieb poplat-
kov za uloženie odpadov. Miera 
vytriedenia odpadov v meste Po-

prad za rok 2018 je 34,8 percent. 
Ak sa nezmení miera vytriedenia 
odpadov v meste Poprad, tak po-
platky za uloženie zmesového ko-
munálneho a objemného odpadu 
na skládku odpadov na nasledu-
júce roky  budú – za rok 2019 8 
eur, 2020 – 13 eur, 2021 – 22 eur/
za tonu odpadu.“ 

M. Barilla tiež interpeloval v zá-
ujme obyvateľov Popradu, ktorí 
cez deň navštevujú Námestie sv. 
Egídia, aby boli lavičky umiest-
nené na miesta, ktoré sú v tieni. 
V súčasnosti sú všetky lavičky 
v centrálnej časti námestia, t. j. 
v priestoroch okolo fontány, na 
miestach vystavených priamemu 
slnečnému žiareniu. V horúcich 
letných mesiacoch si tak náv-
števníci nemajú v dosť širokom 
priestore  možnosť sadnúť a od-
dýchnuť na tienistých miestach. 
Poslanec vidí riešenie osadiť 
viacero lavičiek k opornému 
múru chodníka pri OTP banke, 

na ktorý vrhá 
tieň samotný 
oporný múr, 
ako aj priľahlý 
strom. Ďalej 
interpeloval i 
kvôli zosúla-
deniu zábrad-
lia po oboch 
stranách rieky 
Poprad v cen-
tre mesta od 
hotela Poprad 
až po Aqua-

city do jednotného moderného 
dizajnu. V súčasnosti sú zábrad-
lia po oboch stranách rieky na 
Štefánikovej ulici, na Nábreží 
Jána Pavla II. a na Popradskom 
nábreží veľmi rôznorodé, čo 
vytvára nepriaznivý estetický 
dojem. Pri novom cyklistickom 
chodníku sú zábradlia na viace-
rých miestach nové a moderné, 
kým na ostatných miestach oko-
lo rieky zostali staré, nemoderné 
a v mnohých úsekoch aj poško-
dené zábradlia. M. Barilla požia-
dal o zaradenie tejto požiadavky 
do plánu investičných akcií na 
rok 2020.

Ďalšia interpelácia poslanca 
M. Barillu sa týkala odstránenia 
spomaľovacieho prahu na miest-
nej komunikácii na Rázusovej ul. 
pri novom kostole, o čo žiadajú 
obyvatelia Šrobárovej, Rázusovej 
a Svätoplukovej ulice. Nestotož-
nili sa s odpoveďou mesta na 
svoju požiadavku a naďalej trvajú 
na odstránení spomaľovacieho 
prahu. Podľa nich stratil svoj účel. 
V jeho blízkosti sa nenachádza 
priechod pre chodcov a navyše 
približne o 80 m je osadený ďal-
ší spomaľovací prah pri bloku 
Magura. Ako zhrnul M. Barilla, 
po niekoľkoročnom skúmaní 
vplyvu spomaľovacích prahov v 
Čechách boli zistené negatívne 
dopady ako zvýšenie hladiny 
hluku, emisií výfukových ply-
nov, zdroj škodlivých vibrácií, 
problémy s odvodnením, zim-

nou údržbou, vyššie opotrebo-
vanie vozovky, poškodzovanie 
podvozkov motorových vozidiel 
a pod. Za vhodnejšie na zvýše-
nie bezpečnosti považuje osadiť 
dopravnú značku s obmedzenou 
rýchlosťou.

Ďalšia z interpelácií poslanca 
M. Barillu sa týkala tzv. „Malého 
lomu“ na Kvetnici a tiež parcely 
oproti tomuto lomu. S otázkami 
k tejto záležitosti sa na neho ob-
rátila občianka Z. T. Pozná terajší 
stav a poukázala na biofyzikál-
ne zmeny v tejto lokalite, ako aj 
zmeny množstva a kvality vody v 
lome. Pýtala sa hlavne na postoj 
mesta k nakladaniu so životodar-
ným zdrojom tejto vody najmä 
pri jeho narastajúcej vzácnosti v 
kontexte klimatickej zmeny, ako 
aj na jej využitie v budúcnosti a 
tiež na eventuálne začlenenie do 
širších ekologických súvislostí 
prírodného arzenálu katastra 
obce.

Poslanec Peter Dujava ešte 
vo svojej júnovej interpelácii po-
žiadal umiestniť dopravnú znač-
ku – zrkadlo na Ul. Francisciho 
kvôli bezpečnému výjazdu z 
parkoviska bytového domu 5053 
na tejto ulici.  Túto požiadavku 
zopakoval, keďže značka dopo-

siaľ nebola osadená a zaujímal 
sa, v akom štádiu sa nachádza jej 
umiestnenie.

Poslankyňa Alena Madzino-
vá sa na úvod svojej interpelácie 
poďakovala oddeleniu kultúry za 
výborne pripravené kultúrne leto 
so skvelou voľbou umeleckých 
telies, Mestskej informačnej kan-
celárii za výborné služby a mest-
skej polícii za rýchle doriešenie 
– odstránenie prekážky pri výjaz-
de z parkoviska na Rastislavovu 
ulicu. Ďalej povedala: „Dopravná 
situácia v meste sa z roka na rok 
zhoršuje, podobne aj situácia v 
parkovaní. K zlepšeniu tohto stavu 
by pomohlo zjednosmernenie pre-
mávky na Ústecko-Orlickej ulici s 
tým, aby sa dobudoval krátky úsek 
komunikácie v blízkosti kotolne. 
Žiadam, aby odbor výstavby za-
hrnul túto požiadavku do plánu 
rozpočtu na rok 2020. Takisto 
žiadam, aby zahrnul do prípravy 
rozpočtu na rok 2020 aj skultúr-
nenie priestoru „Malého lomu“ v 
Kvetnici za účelom oddychu, a to 
napr. doplnením jednoduchých 
lavičiek, smetných košov a úpra-
vou územia „Tancuľky“.“  Poďa-
kovanie za vynikajúce kultúrne 
leto pridala aj poslankyňa Anna 
Ondrušeková. (ppm)

FOTO – Marián Barilla
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Dnes 18. septembra sa v 
priestoroch Tatranskej ga-
lérie uskutoční slávnostné 
predstavenie výsledkov pro-
jektu obnovy monumentál-
neho diela košickej výtvar-
níčky Herty Ondrušovej 
– Victorinovej, ktoré reali-
zovala pre budovu dnes po-
pradského Gymnázia na Ul. 
D. Tatarku v Poprade v roku 
1963. 

Dielo vytvorené technikou 
sgrafito bolo v letných mesia-Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie

Duchovná cesta rodiny Scholtzovej z Matejoviec
Rodina Scholtzová bola celoživotne 

spojená s  evanjelickou cirkvou v Ma-
tejovciach od príchodu evanjelického 
farára Jána (Johana) Scholtza (*5. 5. 
1760 Levoča – †13. 7. 1827 Matejov-
ce), ktorý sa narodil v  Levoči otcovi 
Jakubovi a matke Sofii, rod. Köhlerovej. 
S manželkou Annou Zuzanou, rod. Ro-
xerovou (*29. 12. 1770 – †1850) pochá-
dzajúcej z Popradu sa oženil 13. februá-
ra 1787 a mali spolu 8 detí. 

Navštevoval školu v  Gemerskej Pa-
nici, študoval na gymnáziu v  Levoči, 
v  Bratislave, od 8. mája 1783 do roku 
1785 na univerzite v  Jene. Po skonče-
ní domácich škôl sa stal vychováva-
teľom v  šľachtických a  meštianskych 
rodinách. Z  Dobšinej ho pozvali do 
Matejoviec, kde bol ordinovaný 6. mája 
1786. V čase, keď bol evanjelickým fa-
rárom v  Matejovciach v rokoch 1786 
– 1827, bola jeho najväčším dielom 
výstavba evanjelického kostola, ktoré-
ho základný kameň bol položený 29. 
mája 1786. Tolerančný chrám bez veže 
bol postavený za 16 mesiacov a vysvä-
tený 4. októbra 1787. V  roku 1823 tu 
bol postavený organárom Fridrichom 
Deutschannom organ.

Okrem orga-
nizačnej práce 
sa venoval aj 
zbieraniu ma-
teriálu z  histó-
rie evanjelickej 
cirkvi. Historik 
a  evanjelický 
farár zo Spiš-
skej Belej 
Samuel We-

ber uviedol, že Scholtz urobil kópiu 
mnohých listov Matriculy Molleriany, 
Goltzianovej kroniky, Levočskej kro-
niky a  iných spišských kroník. V roku 
1788 vydal v  Levoči dielo: Predigten 
zum Beschluss des Gottesdienstes im 
alten und bei Eröffnung desselben in 
neuen Bethause (Kázne na zakončenie 
Služby Božej v starom a pri otvorení to 
isté v novom kostole). V päťzväzkovom 
rukopise Kirchliche Nachrichten von 
den evngelischen Zipser Gemeinden 
besonders in den XIII Städten aus 
echten Urkunden gesammelt von Jo-
hann Scholtz, evangelischem Prediger 

in Mathsdorf, 
1810 (Cir-
kevné správy 
o  evanjelicky 
spišských mes-
tách, zvlášť 
o  13 (záloho-
vaných) mes-
tách zozbiera-
né z  pravých 
listín od Jána 
Scholtza, evan-

jelického farára v  Matejovciach, 1810) 
zhromaždil pramenný materiál k deji-
nám reformácie na Spiši do roku 1817. 
Autor bádal v  archívoch a  vo svojom 
texte často citoval listiny. Samuel Weber 
uviedol, že „Neexistuje vyčerpávajúcej-
šie, vecnejšie a dôkladnejšie dielo o spiš-
ských evanjelických cirkevných obciach 
a školách.“ Dielo doplnil o dokumenty 
zo súdnych rokovaní a rokovaní syno-
dy, ktoré dielo oživilo a doplnilo.

Druhé dielo Biographische Na-
chrichten von den evangelischen Pre-
digern in der ehemaligen Fraternitaet 
der XXIV Pfarrherrn in Zips, zusam-
mengetragen von Johan Scholtz evan-
gelischem Prediger Matheocz (Biogra-
fické správy o  evanjelických kňazoch 
v  bývalom Bratstve 24 farárov na Spi-
ši zozbieraných Jánom Scholtzom, 
evanjelickým farárom z  Matejoviec) 
pozostávalo z  dvoch zväzkov. Okrem 
dôkladných a  vyčerpávajúcich životo-
pisov duchovných, sa tu nachádzajú aj 
životopisy rektorov. V prvej časti sa na-
chádzajú aj životopisy dekanov 13 spiš-
ských miest. V roku 1828 Seniorát XIII 
spišských miest kúpil toto dielo od jeho 
manželky za 200 zlatých. V roku 1901 
sa nachádzal v  seniorálnom archíve. 
Scholtz s „usilovnosťou včiel“ spracoval 
v  dvoch zväzkoch históriu cirkevného 
zboru ohľadom desiatkov (Lecticalpro-
cess) medzi Matejovcami, Strážami 
a  Veľkým Slavkovom v  rokoch 1791 
– 1799. V roku 1801 vypracoval Fami-
lienbuch Matejoviec, ktorý je vzácnym 
zdrojom informácií o obyvateľoch Ma-
tejoviec. Žiaľ, nič z  týchto rukopisov 
nevyšlo tlačou. 

Cirkevnými inšpektormi boli v  ro-
koch 1882 – 1899 Johann Emil Scholtz 
a  v  roku 1900 jeho syn Karol Albert 

Scholtz. 
Johan Emil Scholtz (*22. 6. 

1828 Matejovce – †16. 8. 1910 
Matejovce) bol synom zakla-
dateľa a  podnikateľa Karola 
Augusta Scholtza a  Zuzany 
Juliany, rod. Raabovej. S man-
želkou Máriou, rod. Blasyovou 
(*4. 11. 1834 – †15. 11. 1913) 
sa oženil 29. marca 1856 mali 
7 detí: Ing. Karola Alberta, Pavla Vikto-
ra, Agnesu Juliannu - manželku Gejzu 
Majunkeho, Alžbetu Hedvigu – man-
želku Ladislava Adriániho z  Veľkej, 
Máriu Margarétu – manželku Karola 
Weina z  Kežmarku, Helenu Bertu – 
manželku Dr. Augustína Szásza zo 
Spišskej Soboty, o ktorej ľudia hovorili, 
že bola anjelom strážnym pre ranených 
v nemocnici Červeného kríža po boku 
svojho manžela a Viktora Emila.

Johann Emil Scholtz kráčal po odbor-
nej stránke a  v  podnikaní v  šľapajach 
svojho otca Karola Augusta Scholtza, 
ale zachovával aj spomienky na svojho 
starého otca a farára Johana. Nebol iba 
formálnym cirkevným inšpektorom, 
ale bol aj štedrým darcom. Napr. v roku 
1882 so svojou manželkou daroval pri 
príležitosti svadby svojej dcéry Agne-
sy Julianny krásny koberec. Najviac sa 
však angažoval pri renovovaní kosto-
la a  následných oslavách 100. výročia 
jeho postavenia v  roku 1887. Napr. 
na jeho požiadanie prispela evanjelic-
ká cirkev v  Poprade prostredníctvom 
Dávida Husza, v  tom čase rovnako 
cirkevného inšpektora a  farára Karola 
Wünschendorfera 2000 tehlami z  po-
pradskej tehelne. Sám Johann Emil 
Scholtz dal zhotoviť na vlastné nákla-
dy v  sume 500 zlatých u budapeštian-
skeho umelca J. Štetku oltárny obraz 
Krista a Samaritánky. Počas 100 rokov 
sa kostol „stal svedkom“ 3345 krstov, 
919 sobášov a  2200 pohrebov. Ľudia, 
ktorí sa tu narodili prispeli sumou 600 
zlatých. Scholtz bol hlavným organi-
zátorom celého podujatia, písal po-
zvánky vzácnym hosťom zo Spiša, ale 
aj z  Budapešti, Viedne či iných miest. 
Sám finančne prispel a oslovil aj svojich 
najbližších príbuzných, ktorí zaplatili 
nemalú čiastku. Prispeli aj kňazi z oko-
litých farností. Slávnosť sa uskutočnila 

6. novembra 1887 s  početnými hosťa-
mi. Medzi vzácnych hostí patril Andor 
v. Spóner, či inšpektor Podkarpatského 
seniorátu Dr. Mikuláš Sontag. Náklady 
na oslavy a rekonštrukciu boli vyčíslené 
na 1515 zlatých.

Strojný inžinier Karol Albert (*27. 7. 
1857 Matejovce – †3. 2. 1941 Matejov-
ce) sa oženil 15. novembra 1884 v Kež-
marku s Johannou Máriou Handlovou 
(*14. 6. 1863) a  mali dcéru Agnesu 
Gertrúdu. Študoval na viacerých 
technických školách v  Nemecku a  na 
technickej univerzite. V Karlsruhe do-
siahol titul strojného inžiniera. Do fir-
my nastúpil roku 1881 ako technicky 
vedúci. O  jeho činnosti pre cirkev ne-
vieme veľa.

Š k o l s k ý m 
i n š p e k t o r o m 
bol v roku 1907 
Viktor Emil 
Scholtz, syn Jo-
hanna Emila 
Scholtza a  brat 
Karola Albeta 
Scholtza. Viktor 
Emil Scholtz 

(*26. 10. 1874 Matejovce – †15. 5. 1941 
Matejovce). S  manželkou Helenou 
Adelou, rod. Alexyovou (*29. 10. 1879) 
mali deti Eriku Janku Apolloniu, Ilonu 
Máriu, Emila Alberta a Melittu Alžbetu 
(Erzsébet). Po štúdiách na Vyššej prie-
myselnej škole v Budapešti a v Lipsku 
nastúpil v roku 1900 do firmy ako ob-
chodný vedúci. Veľmi aktívne sa zapájal 
aj do obecného života. Od roku 1921 
pravdepodobne až do smrti bol miesto-
predsedom Spolku Československého 
Červeného kríža a  od roku 1936 bol 
predsedom Dobrovoľného hasičského 
spolku.  Zuzana Kollárová, 

Štátny archív v  Prešove, pracovisko 
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POPRAD Nepoznané popradské sgrafito
coch tohto roka zreštaurova-
né pod vedením akademické-
ho sochára Martina Kutného. 
Projekt bol realizovaný na zá-
klade iniciatívy učiteľky Jany 
Harbuľovej, študentov školy 
a podpory riaditeľa gymnázia 
Dušana Nebusa. Finančne ho 
podporil Nadačný fond Tele-
kom pri Nadácii Pontis.

Široká verejnosť si môže vy-
počuť niekoľko zaujímavých 
prednášok. Od 13. do 13.30 
hod. bude prednášať Mikuláš 

Lipták o živote Herty Ondru-
šovej – Victorinovej, od 13.30 
do 14. hod. Lívia Pemčáková 
o umení vo verejnom priesto-
re, od 14. do 14.30 hod. Iveta 
Bujnová o sgrafitovej škole – 
stavebno-historickom vývoji 
a od 14.30 do 15. hod. Mar-
tin Kutný o čare reštaurova-
nia a reštaurovaní sgrafita. O 
15. hod. sa v Art Klube TG 
uskutoční otvorenie výstavy 
študentských intervencií na 
dielo H. Ondrušovej – Victo-
rinovej a diel autorky zo zbie-
rok TG.  (ppp)

Viktor Scholtz

Johann Emil Scholtz

Albert Scholtz

FOTO – autorka
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DETSKÉ KINO - Labková 
patrola: o  14.10 hod. (hrá sa 
len cez víkend), PREMIÉRA - 
Rambo: Posledná krv: o 16.40 
(hrá sa 19.9.), o  20.40 (nehrá 
sa 19.9., 20.9. a  25.9.) a  o  21. 
hod. (hrá sa 20.9.), PREMIÉ-
RA - Angry Birds vo filme 2 
3D: o 13.30 hod. (hrá sa len cez 
víkend), PREMIÉRA - Angry 
Birds vo filme 2 2D: o  15.50 
a  o  18. hod., PREDPREMIÉ-
RA – TV JOJ-Hrobári: o  18. 
hod. (hrá sa 20.9.), TO KAPI-
TOLA 2: o 20.20 hod., Toy Sto-

ry 4 2D: o 14. hod. (hrá sa len 
cez víkend), ARTMAX OPE-
RA - Hoffmanove poviedky: 
o 18. hod. (hrá sa 25.9.), Skutok 
sa stal: o 16. hod., PREMIÉRA 
- Ad Astra 2D: 18.10 a o 20.50 
hod., ARTMAX FILMY – 
Humorista: o  18.30 hod. (hrá 
sa 24.9.), Cez prsty: o  18.30 
hod. (nehrá sa 19.9., 20.9., 24.9. 
a  25.9.), ARTMAX FILMY 
– Afrika na Pionieri: o  15.20 
(hrá sa 20.9. a  25.9.), o  16.10 
(nehrá sa 19.9., 20.9. a  25.9.) 
a o 19. hod. (hrá sa 19.9.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Spomienka

V nedeľu 22. septembra 2019 uplynie 
rok, kedy nás náhle navždy opustil vo veku nedožitých 72 rokov mi-
lovaný manžel, drahý otec, starý otec, brat, svokor, švagor, krstný otec, 
ujo, dobrý kamarát,  šikovný automechanik a dlhoročný chovateľ 
poštových holubov

Dávid  LUDVIG z Veľkej. 

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou spomína celá rodina, priatelia a známi

HoroSkop od Stredy do Stredy
P e k n ý 

týždeň vám 
prinesie veľa energie a optimizmu. 
Bude aj plný lásky.

Napriek 
zvýšenému 
počtu pra-

covných úloh, budete spokojní, 
lebo všetko zvládnete bez sklzu.

B u d e t e 
kritizovať 

iných, lebo nebudete spokojní s ich 
precíznosťou. A máte pravdu.

Z i s t í t e , 
že keď už 

nevládzete, ešte vládzete raz toľko. 
Bude to však na úkor zdravia.

Dbajte o 
svoje zdra-

vie, lebo vám hrozí ochorenie v 
dôsledku prepínania síl.

B u d e -
te oplývať 
r ô z n y m i 

nápadmi, vďaka ktorým si získa-
te uznanie na pracovisku alebo v 

škole.

Až do 
konca roka budete prežívať mi-
moriadne šťastné obdobie. Je to 
zadosťučinenie za vaše úsilie.

Čaká vás 
nejaké dôležité rozhodnutie, ktoré 
ovplyvní chod vašej rodiny.

B u d e t e 
vo víre pra-

covného zhonu, čo vás tentoraz 
znervózni, lebo máte chuť viac sa 
zabávať.

Zvážte si, 
či vám stojí 
za to pove-

dať pravdu, ktorá môže zraniť, ale-
bo radšej klamať.

D a r m o 
sa budete 

snažiť niečo ovplyvniť. Situácia sa 
zvrtne úplne naopak, než chcete.

D o s t a -
nete sa pod 

časový tlak, lebo sa vám nahrnie 
niekoľko povinností naraz.

V stredu 18. septembra – Adus – Polikli-
nika Adus, vo štvrtok  19. septembra –  Me-
dovka – Poliklinika Alexandra, v piatok 
20. septembra – Corrib – Levočská 26A, 
v  sobotu 21. septembra – Limba – Západ, 
v nedeľu 22. septembra – Lekáreň na auto-
busovej stanici, v pondelok 23. septembra – 
Styrax – na Juhu pri Slovanete, v utorok 24. 
septembra – Adus – Poliklinika Adus.

Adus: Mnoheľova ul. 2, Limba - Západ: Pod-
tatranská ul. 5, Medovka – Poliklinika Alexan-
dra: Tatranské námestie, Corrib: Levočská 26A, 
Lekáreň na autobusovej stanici: Wolkerova 
466, Styrax – na Juhu pri Slovanete: L. Svobodu.

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

poHotovoSť v lekárňacH

Ľudia rastú, keď sú skutočne milovaní. Keď chceš nie-
komu pomôcť zotaviť sa, miluj ho bez podmienok. 
 Mike McHargue

povedali Slávni

V piatok 13. septembra 2019 v 
Spišskej Teplici s

Elenou Ševčíkovou,
87-ročnou

V piatok 13. septembra 2019 v 
Gánovciach s

Kamilou Bazykovou,
76-ročnou

V piatok 13. septembra 2019 
vo Veľkej s

Petrom Zagorom,
40-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

navŽdy Sa roZlÚčime

SpoločenSká kronika

V stredu 18. septembra 2019 
o 14. hod. vo Veľkej Lomnici s

Mgr. Jurajom Korimom,
50-ročným

Vo štvrtok 19. septembra 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Ivanom Púčikom,
80-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 19. do 25. septembra

Cestovateľské kino sa vyberie 
do Černobyľu

Mesto duchov. Míľ-
nik novodobej histórie. 
Černobyľ, kedysi pýcha 
sovietskeho zriadenia a 
čulé moderné mesto, dnes 
strašiak celého sveta. Ces-
tovateľské kino sa v uto-
rok 24. septembra o  19.  
hod.v popradskom Kine 
Tatran vyberie na miesto, 
ktoré pred viac ako 30 
rokmi vyvolalo hrôzu. O 
fotografie, zážitky, histó-
riu aj mýty, ktoré okolo 
atómovej elektrárne či 
Pripjati kolujú, sa podelí 
Martin Dubeň.  

*Ako ste sa dostali do 
Černobyľu a prečo ste sa 
vybrali do takejto neob-
vyklej destinácie?

M.D.: „Som povahou 
cestovateľ, čo rád objavuje, 
ideálne miesta a krajiny, 
v ktorých som ešte nebol. 
Černobyľ toto presne spĺ-
ňal. Navyše je to zo Slo-
venska kúsok, čiže stále ide 
viac-menej o low-costovú 
záležitosť. Odhliadnuc 
od toho ma samozrejme 
zaujímal príbeh, ktorý je 
za najväčšou jadrovou 

katastrofou v našich 
končinách. No a v 
neposlednom rade mám 
rád históriu – sovietska 
éra je jednoducho éra 
“zázrakov”.”

*Koľko ľudí žije ešte v 
tejto oblasti? Chcú roz-
právať o tom, čo sa pred 
viac ako 30 rokmi stalo?

- „ V zóne je celkovo pri-
bližne 4 000 ľudí. Väčšina 
je tam pracovne, a to teda 
hlavne robotníci, ktorí sa 
starali o starý sarkofág 
a tiež tí, čo stavali nový. 
Druhou najpočetnejšou 
skupinou sú hasiči. Celá 
zóna je totiž ako prírodná 
rezervácia, v ktorej je zaká-
zané loviť, ťažiť, pestovať, 
atď. Takže to tam krásne 
bujnie, čo so sebou prináša 
riziko požiaru. A to si v tej-
to zóne nechce radšej nikto 
ani predstaviť, preto je tých 
hasičských posádok nad-
priemerné množstvo. Ďalej 
sú tam pracovníci hotela, 
predavačky a podobne.“  

*A čo pôvodní obyvate-
lia?

- „Títo tzv samousad-
líci sú ľudia, ktorí sa po 
evakuácii vrátili do širšieho 
okruhu zóny, poväčšine 
nelegálne. Dnes ich je 
okolo 150. Rozprávajú 
sa veľmi radi, pretože 
majú radi spoločnosť. 
Akúkoľvek. Sú ochotní 
porozprávať príbehy z 
detstva, ale aj o katastrofe. 
Zaspievajú, zavtipkujú 
a v neposlednom rade 
ponúknu aj to posledné, 
čo majú, hlavne keď ide o 
alkohol. Bez vypitia sa z 
ich domu nedá vyjsť. Na 
niektorých z našich tour za 
nimi aj chodíme, aby ľudia 
na vlastné oči videli tých, čo 
prežili doslova peklo a mali 
šancu sa s nimi porozprá-
vať. Z vlastnej skúsenosti 
viem, že to človeka obohatí 
a začne sa na svet pozerať 
trochu inak.“ 

Na prednáške bude M. 
Dubeň hovoriť aj o  mý-
toch, ktoré o  Černobyle 
kolujú a  o  ďalších zaují-
mavostiach. Vstupné sú 
v  predpredaji 4 eurá (bit.
ly/Cernobyl2409), priamo 
na mieste 5 eur.   (sto)

Moje srdce bilo pre vás
s láskou do poslednej minúty.
Vraciam sa späť ako holubica

letiaca do domu môjho Hospodina.

Centrum sociálnych služieb v Poprade prijme do pracovného 
pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície: kuchár. 
Minimálne požadované vzdelanie: stredoškolské bez maturity 
v odbore kuchár, kuchár – čašník, vhodné aj pre absolventa. 
Ponúkaný mesačný plat od 600 eur (funkčný plat 600 eur + 
príplatky). Iné výhody: možnosť doplnkového dôchodkového 
sporenia, 5 týždňov dovolenky, príspevky zo sociálneho fondu.

Žiadosti so životopisom posielajte na adresu: Centrum so-
ciálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 01 
Poprad, prípadne e-mailom: ekonomicke@css.poprad.sk.    
 37/19-R
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Kino tatran o 16.30 hod.
ANGRY BIRDS VO FILME 2
USA, animovaný, 96 min., da-

bing, MP
Okrem vtáčieho Píplandu a 

sveta ich nepriateľov Krochká-
čov existuje aj tretí ostrov, ktoré-
ho obyvatelia predstavujú novú 
hrozbu... 

Vstupné: 5€ / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€

21. septembra o  17. hod. 
NECH JE SVETLO - PRED-
PREMIÉRA ZA ÚČASTI M. 
ŠKOPA A TVORCOV.

SK/CZ, dráma, 93 min., slo-
venská verzia, MP15

Milan (M. Ondrík) má tri deti 
a chodí pracovať do Nemecka. 
Počas návštevy doma zistí, že 
jeho syn je člen polovojenskej 
mládežníckej skupiny a je zaple-
tený do šikanovania a usmrtenia 
spolužiaka.

Vstupné: 5€ / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP, FK): 
3€

19. septembra o  19. hod. 
RAMBO: POSLEDNÁ KRV 

USA, akčný/triler, 100 min., 
titulky, MP15

Po neľútostných bojoch v 
džungli a púšti sa dej zavŕši tam, 
kde sa v snímke Prvá krv za-
čal - v Amerike. Vstupné: 5€ / 
vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4€

20. septembra o 19. hod.
POMAĽOVANÉ VTÁČA
CZ/SK/UA, dráma, 169 min., 

titulky, MP18
Rodičia posielajú malého syna 

k tete na ukrajinský vidiek, aby 
ho ochránili pred vojnou. Teta 
nečakane umiera a chlapec sa 
pretĺka svetom, v ktorom platia 
len miestne pravidlá, predsudky 
a povery.

Vstupné: 5€ / vstupné zľavne-
né (deti, študenti, seniori, ŤZP): 
4€

21. o  15. a 22. septembra 

M E S T O    P O P R A D
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie 
pracovnej pozície:

odborný referent/ka oddelenia strategického 
rozvojového manažmentu a cestovného ruchu

Kvalifikačné predpokla-
dy a iné požiadavky:

 ukončené vysokoškol-
ské vzdelanie min. I. stup-
ňa,

 prax v oblasti geografia, 
regionálny rozvoj výhodou,

 skúsenosť so štrukturál-
nymi fondami EÚ,

 organizačné schopnosti,
 bezúhonnosť, zodpo-

vednosť, samostatnosť, 
komunikatívnosť, flexibil-
nosť,

 AJ – úroveň C2 (overe-
nie na výberovom konaní),

 práca s počítačom – po-
kročilý,

 vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady 

k  prihláške na výberové 
konanie:

 písomná žiadosť o prija-
tie do pracovného pomeru,

 profesijný štruktúrova-
ný životopis,

 kópia dokladov o  do-
siahnutom vzdelaní,

 čestné prehlásenie 
o bezúhonnosti,

 súhlas uchádzača so 
spracovaním osobných 
údajov pre potreby vý-
berového konania podľa 
zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov 
a  nariadenia Európskeho 

parlamentu a  Rady (EÚ) 
2016/679 z  27. apríla 2016 
o  ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov.

Miesto práce: Mestský 
úrad Poprad

Druh pracovného po-
meru: plný úväzok na pra-
covnú zmluvu

Predpokladaný nástup: 
1. 10. 2019

Základná zložka mzdy: 
od 850,– €, v závislosti od 
dĺžky započítanej praxe.

Termín doručenia pri-
hlášky: 25. september 
2019 do 12. hod. Prihlášku 
a  požadované doklady je 
potrebné doručiť v  zale-
penej obálke s  označením 
neotvárať „výberové ko-
nanie  – rozvojový ma-
nažment a  CR“ do po-
dateľne Mestského úradu 
v Poprade, alebo ich poslať 
poštou na adresu: Mesto 
Poprad, Nábrežie Jána Pav-
la  II. 2802/3, 058 01 Po-
prad.

Vyhlasovateľ výberové-
ho konania si vyhradzuje 
právo nezaradiť do výbe-
rového konania tých uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú po-
žadované podmienky.  PP-109

M E S T O    P O P R A D
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie 
pracovnej pozície:

upratovačka
Požadované doklady:
 písomná žiadosť o prijatie do 

pracovného pomeru,
 štruktúrovaný životopis 

s uvedením vlastného telefonic-
kého kontaktu,

 písomný súhlas uchádzača 
so spracovaním osobných úda-
jov pre potreby výberového ko-
nania podľa zákona č. 18/2014 
Z. z. o ochrane osobných údajov 
a nariadenia Európskeho parla-
mentu a  Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzic-
kých osôb pri spracúvaní osob-
ných údajov a o voľnom pohybe 
týchto údajov.

Prepokladaný nástup: 
1. 10. 2019

Druh pracovného pomeru: na 
pracovnú zmluvu

Ponúkaný plat: od 520,– v zá-
vislosti od započítanej praxe.

Uzávierka prihlášok je 
25. septembra 2019 do 15. hod.

Bližšie informácie: stanislav.
spisiak@msupoprad.sk,

tel.: 052/7167291.
Prihlášku a  požadované do-

klady je potrebné doručiť v  za-
lepenej obálke s  označením 
neotvárať „upratovačka“ do po-
dateľne Mestského úradu v Po-
prade, alebo ich poslať poštou 
na adresu:

Mesto Poprad, oddelenie 
personálneho manažmentu 
a miezd, Nábrežie Jána Pavla II. 
2802/3, 058 01 Poprad.  PP-108

Prvá pomoc nás spája 
Dali ste

nám
vedieť

Policajné správy INZERCIA

Svetový deň prvej pomo-
ci – 14. september upria-
mil tento rok pozornosť 
na skupiny ľudí, ktorí majú 
zdravotné znevýhodnenie, 
či žijú v izolácii, mimo väč-
šinovej spoločnosti.

Inštruktori Slovenského 
Červeného kríža vzdelávajú 
v oblasti prvej pomoci rôz-
nych ľudí bez rozdielu.  Čer-
venokrižiaci učia základy 
prvej pomoci aj nevidiacich, 

či nepočujúcich. Ani vek nie 
je prekážkou – prvú pomoc 
približujú deťom v mater-
ských školách aj seniorom. 
„Červený kríž na celom svete 
pripravuje laikov v prvej po-
moci už 150 rokov. V roku 
2017 sa vo svete  vďaka kur-
zom prvej pomoci Červené-
ho kríža naučilo poskytovať 
prvú pomoc vyše 16 miliónov 
ľudí! Nič vám nebráni pri-
dať sa a naučiť sa základné 

postupy, ako zachrániť život. 
Dlhoročné skúsenosti nám 
ukazujú, že tieto zručnosti sa 
vám môžu zísť kedykoľvek a 
kdekoľvek. Základy zvládne 
naozaj každý, príďte sa o tom 
presvedčiť,“ hovorí Zuzana 
Rosiarová, generálna sekre-
tárka SČK.

Slovenský Červený kríž 
poskytuje kurzy prvej po-
moci pre laikov na celom 
Slovensku.  (sck)

 V DOBE od 7. do 9. septembra došlo ku krádeži 
v pracovnej unimobunke i z pracovných strojov a to 
pred obcou Ždiar, smerom do Bachledovej doliny. Do-
posiaľ neznámy páchateľ  z unimobunky odcudzil bú-
racie kladivo, prenosný menič, 5 kusov 25 kg balenia 
stavebného lepidla i 6 kusov diamantových vrtákov. 
Zo štyroch pracovných strojov zaparkovaných neďa-
leko bolo z nádrží odcudzených spolu 490 litrov mo-
torovej nafty. Poškodená spoločnosť škodu predbežne 
vyčíslila na viac ako 3 800 eur. Páchateľovi, prípadne 
páchateľom hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.

 POPRADSKÝ vyšetrovateľ vedie voči dvom 
18-ročným mladíkom trestné stíhanie vo veci zločinu 
nedovolenej výroby omamných a psychotropných lá-
tok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodo-
vanie s nimi. Adam v budove jednej zo stredných škôl 
v Poprade neoprávnene prechovával pri sebe omamnú 
látku canabis (konope) o hmotnosti 10,2 g, ktorú si za-
kúpil od Pavla. Pavol taktiež u seba neoprávnene pre-
chovával omamnú látku canabis (0,18 g). Vyšetrovateľ 
spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvine-
ných do väzby, momentálne sú obaja umiestnení v cele 
policajného zaistenia.  (krp)

21. o 19.30 a 22. septembra 
o 19. hod. AD ASTRA

USA, sci-fi, titulky, MP12
Astronaut (B. Pitt) putuje na 

koniec slnečnej sústavy, aby na-
šiel svojho otca. 

Vstupné: 5€ / vstupné zľavne-
né (deti, študenti, seniori, ŤZP): 
4€

23. septembra o 19. hod.
PARAZIT (PROJEKT 100)
KR, komédia/dráma/triler, 

132 min., titulky, MP15, FK
Sledujeme chudobnú, ale 

prefíkanú štvorčlennú rodinu, 
ktorá sa rozhodne infiltrovať do 
bohatej domácnosti biznisme-
na. Víťaz v Cannes 2019.

Vstupné: 5€/ vstupné FK, 
ŤZP: 3€

24. septembra o  19. hod. 
CESTOVATEĽSKÉ KINO: 
ČERNOBYĽ

SK, prezentácia fotiek, 90 
min.+ diskusia, MP12

Vstupné v predpredaji: 4€ / 
vstupné na mieste: 5€

 Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad – 3 
€, perodrážku, zrubový profil 
– pologuľatý, hranoly a  dlážko-
vicu na podlahy. Inf.: č. t. 0908 
234  866, www.drevozrubyob-
klady.sk                   2/19-P

 Predám garáž na Okružnej 
ul. Inf. č. t.: 0915 960 628.  9/19-
P 

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

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

 Otec Antonio veští a pomá-
ha v nešťastí. Inf.: č. t. 0904 228 
728.   32/19-R

 Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory v Poprade, 
Teplická 34, bývalá AB Stavo-
montáže. Inf. č. t.: 0905 563 835, 
e-mail: pabamke@gmail.com. 
 38/19-R
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Autor zbierky Básnik a križo-
vatky Vladislav Vaľko venuje túto 
knihu s vlastnoručným podpisom 
jednému z našich čitateľov. Pod-
mienkou je zaslať alebo priniesť 
najneskôr do 25. septembra 2019 
kupón súťaže so svojím menom a 
adresou do redakcie novín Poprad, 
Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad. 
Zo zúčastnených vyžrebujeme jed-
ného výhercu, ktorého meno uve-
rejníme v 38. čísle novín Poprad.

Zapojením sa do súťaže súhlasia 
súťažiaci so spracovaním ich osob-
ných údajov a s uverejnením osob-
ných údajov (mena, ulice a mesta) 
v novinách Poprad v prípade výhry.  
 (red)

Medzinárodná cena 
vojvodu z Edinburghu 
(DofE – The Duke of 
Edinburgh´s) je ce-
losvetový program 
rozvoja mladých ľudí 
vo veku od 14 do 24 
rokov v rôznych oblas-
tiach. Jeho účastníci si 
sami stanovia vlastné 
ciele rozvoja svojho 
talentu, športového 
rastu a dobrovoľníc-
kej aktivity. Bodkou za niekoľko-
mesačným plnením čiastkových 
úloh je dobrodružná expedícia 
spojená s nocľahom v prírode.

Gymnázium na Kukučínovej uli-
ci v Poprade sa vlani stalo licenco-
vaným centrom tohto programu. 
Tím mentorov z radov učiteľov 
pomáha študentom nastavovať 
ciele a sleduje ich postupné plne-
nie. No a žiaci už po roku začali 
zbierať úspechy. Pred pár dňami 
si šestica „starogymplákov“ bola 
prevziať cenu za dosiahnutie bron-
zového stupienka pol roka trvajú-
cej skúšky vlastnej húževnatosti, 
vytrvalosti, prekonávania samého 
seba i odvahy zvládnuť závereč-
nú expedíciu. Do Hanušoviec nad 

Topľou, kde sa uskutočnila sláv-
nostná ceremónia odovzdávania 
tohto prestížneho vyznamenania, 
im prišiel zablahoželať aj predseda 
Prešovského samosprávneho kraja 
Milan Majerský. „Ocenenie DofE 
vnímam ako punc kvality. Certifi-
kát, ktorý môže mladým ľuďom na-
ozaj pomôcť pri ďalšom uplatnení v 
živote,“ uviedol vo svojom prího-
vore prvý muž PSK.

V popradskom „starom gym-
pli“ už v týchto dňoch pripravujú 
spustenie druhého ročníka DofE. 
Gymnázium na Kukučínovej uli-
ci robí tým ďalší krok v príprave 
generácie sebavedomých mladých 
ľudí zodpovedných za seba i svoje 
okolie.  Zdeno Suchý

PP
-1
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Šestica starogymplákov 
ocenená vojvodom z Edinburghu

FOTO – archív školy

Súťažte o zbierku
Básnik a križovatky

Poézia ako dejepis 
udalostí

Kultúrny program mesta Poprad
Nedeľa 22. september o 10. hod./di-

vadelná sála Domu kultúry v Poprade
O FÚZATEJ SNEHULIENKE
Divadlo Na doske Prešov
Pozývame malých aj veľkých divá-

kov na divadelné predstavenie, ktoré 
je rozprávkovou klauniádou s množ-
stvom humoru a pesničiek.

Vstupné: 1,50 eur
Utorok 24. september o 19. hod./di-

vadelná sála Domu kultúry v Poprade

PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI
Zápletka plná nečakaných zvratov 

umožňuje naplno zažiariť brilant-
ným výkonom Kamily Magálovej 
a Jozefa Vajdu. Partnerskými kotr-
melcami prekvapia vychádzajúce 
herecké hviezdy Mary Bartalos/Jana 
Kovalčíková a Juraj Bača. Vstupné: 
17 eur.

Predpredaj: ticketportal.sk, MIK 
052/43 611 92.

Knižka poézie, ktorú básnik pô-
vodne ani nemal v úmysle vydať, 
vzišla z pera známeho poéta Vla-
dislava Vaľka (na foto). Dal jej ná-
zov Básnik a križovatky. Inšpiro-
vala ho k nemu kresba vytvorená 
priateľom akademic-
kým maliarom Ma-
rošom Čižmárikom. 
Povedal: „Boli to veci 
odsúdené na šuplík, 
ale asi sa nepatrí, 
aby veci zostávali v 
šuplíku. Možno tým, 
že boli pre mňa príliš 
osobné... Sprvoti som 
chcel vlastne vydať 
zveršovaný atlas húb. 
Bol som v lese na hubách – huby 
neboli, tak som si ich naveršoval. 
Ale nemám ich zilustrované, tak 
snáď niečo také vydám až na budú-
ci rok. Keď som však listoval vo svo-
jom archíve, natrafil som práve na 
spomínanú milú kresbu od Maroša 
Čižmárika. Namaľoval ju v Špa-
nielsku približne pred dvadsiatimi 
rokmi. A pomenoval Pohľad zhora 
– básnik a križovatky. Som na nej 
ja, ako si tak „bafkám“. Kniha Bás-
nik a križovatky je takým poohliad-
nutím sa za mojím životom, lebo 
som už v dôchodcovskom veku.“ 
Ilustrácie M. Čižmárika celú zbier-
ku prepájajú až do záveru. 

Autor V. Vaľko vybral z vyše 
dvesto spomienkových vecí okolo 

stovky a vložil ich do najnovšej 
zbierky. Básnik začína obdobím 
roka 1968, kedy mal dvanásť ro-
kov, postupne prechádza obdo-
bím mládenectva, stredoškolských 
štúdií, základnej vojenskej služby, 

časom socializmu... 
„Do knižky som zaradil 
aj báseň z Novembra 
1989, ktorú som vtedy 
recitoval na generál-
nom štrajku v Starom 
Smokovci. Zbierka sa 
končí súčasnou poéziou 
– veršami venovanými 
Jánovi a Martine, ktoré 
som napísal 21. febru-
ára 2019 o 14.15 hod. 

a recitoval som ich v Poprade o 18. 
hod. z pódia Za slušné Slovensko,“ 
prezradil poét. 

Zbierka obsahuje vlastne päťde-
siat rokov jeho nazerania na svet, 
predstavuje poéziu ako dejepis 
udalostí. Pridal ju k svojim do-
terajším piatim zbierkam a trom 
CD nosičom zhudobnených básní. 
Milovníkov veršov chce V. Vaľko 
najbližšie prekvapiť tak, ako ho 
ľudia nepoznajú – prózou. Pôjde o 
humorné útržky z jeho života a už 
má aj názov – Skloňovanie pádov. 
Opäť načrie do svojej pamäti, od 
svojich dvoch rokov dodnes... 

Najnovšiu knižočku Básnik a 
križovatky uvedie do života 20. 
septembra vo Veľkej.  (mar)
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FOTO – Marta Marová
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Hokejisti HK 
Poprad vstúpili 
do nového roč-
níka Tipsport 
Ligy domácou 
prehrou na do-

mácom ľade, keď v  piatok 
podľahli aktuálnemu maj-
strovi z Banskej Bystrice 2:3.

Tesne pred začiatkom duelu 
sa uskutočnila milá slávnosť, 
ktorá bola spečatením piatko-
vej exhibičnej rozlúčky Arneho 
Krotáka s  hráčskou kariérou. 
Hold legendárnej „trinástke“ 
prišli vzdať prezident Sloven-
ského zväzu ľadového hoke-
ja Miroslav Šatan a  primátor 
mesta Poprad Anton Danko, 
spoločne s  mecenášom po-
pradského hokeja Janom Te-
lenskym a  výkonným riadite-
ľom HK Poprad Ľudovítom 
Jurinyim. Primátor A. Danko 
vhodil čestné buly k  hokejke 
Arneho Krotáka (na foto vľa-
vo), ktorý si tak naposledy ob-
liekol súťažný dres s číslom 13. 
Toto číslo od piatku ostáva už 
navždy zvečnené pod strechou 
zimného štadióna. A neza-

Hralo sa dvakrát desať minút 
a pridanou hodnotou boli súťa-
že zručností. V samotnom zá-
pase padlo dovedna osemnásť 
gólov. 10:8 vyhral biely tím ve-
dený legendárnou „trinástkou“ 
nad modrým tímom. Aj na 
lavičke boli známe mená. Tímy 
si pod svoje krídla vzali tréne-
ri Ján Faith a Pavel Paukovček 
(súčasný asistent trénera HK 
Poprad). 

„Dnešný zápas som si koneč-
ne užil a  nemusel som riešiť, 
či sa potknem alebo netrafím 
bránu. Som rád, že prišlo veľa 
divákov, ale hlavne ma teší, že 
pozvanie prijali chlapci, ktorým 
patrí veľká vďaka. Aj oni si za-
slúžia úctu a  rešpekt. Lomco-
vali so mnou emócie a slzy som 
mal na krajíčku. Život však ide 
ďalej. Som hrdým otcom troch 
synov a  jednej dcéry a  ako aj 
diváci mohli vidieť, z toho naj-
mladšieho Andreasa by mohlo 
niečo byť,“ uviedol A. Kroták 
po exhibícii, keď v  závere sa 
s ním na ľade predstavil s ho-
kejkou v ruke aj jeho najmladší 
nasledovník. Exhibícia pri-
niesla množstvo zaujímavých 

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v  sobotu 7. septem-

bra Poprad – Slovan BA 3:5, 
v  nedeľu 8. septembra Poprad 
– Skalica 10:2, v  sobotu 14. 
septembra Zvolen – Poprad 1:7 
a v nedeľu 15. septembra B. Bys-
trica – Poprad 3:4.

Dorast: v sobotu 14. septem-
bra Sp. N. Ves – Poprad 0:3 a v 
nedeľu 15. septembra Sp. N. Ves 
– Poprad 3:2pp.

Kadeti: v sobotu 14. septem-
bra Poprad – Prešov 7:2 a  v 
nedeľu 15. septembra Košice – 
Poprad 3:2.

St. žiaci 8.r.: v sobotu 14. sep-
tembra Poprad – Trebišov 28:0.

Legendárna trinástka sa rozlúčila s kariérou

Kamzíci vyšli v úvode sezóny naprázdno

   Z  V  Vp Pp P S B

1. Michalovce 2 2 0 0 0 8:3 6 

2. B. Bystrica 2 2 0 0 0 8:4 6

3. Slovan BA 2 2 0 0 0 5:2 6

4. Budapešť 2 1 0 0 1 7:6 3

5. Trenčín 1 1 0 0 0 2:1 3

6. Nitra 2 1 0 0 1 5:5 3

7. Zvolen 2 1 0 0 1 4:4 3

8. Košice 2 1 0 0 1 3:3 3

9. Miškovec 2 1 0 0 1 5:6 3

10. N. Zámky 1 0 0 0 1 1:2 0

11. HK Poprad 2 0 0 0 2 4:6 0

12. Detva 2 0 0 0 2 3:7 0

13. L. Mikuláš 2 0 0 0 2 2:8 0

Tabuľka Tipsport ligy

momentov, napríklad aj zráž-
ku s  niekdajším uznávaným 
rozhodcom Jaroslavom Ma-
rušinom, ktorú Arne Kroták 
neustál. „Neviem, či to urobil 
úmyselne, pretože si pamätám, 
že keď som hral za Košice, tak 
sme mali niekoľko konfliktov, 
ktoré sú už ale za nami. Mož-
no tá zrážka bola spôsobená aj 
tým, že v mojom veku už slabšie 
vidím,“ pousmial sa legendár-
ny, dnes 47-ročný bývalý útoč-
ník Arne Kroták.

Na lavičke ho symbolicky 
viedol tréner Ján Faith, ktorý 
rád spomína na túto generáciu 
hráčov. „Arne bol talent odma-
lička a  veľmi dobre korčuľoval. 
Len málo hokejistov má také 
šikovné ruky, ako mal on. Bolo 
pekné vidieť opäť všetkých tých-

to chlapcov pokope,“ povedal.
Na svojho bývalého spolu-

hráča a dnes už aj kolegu s tré-
nerského tímu mládeže HK 
ŠKP Poprad vytiahol klebety aj 
Radoslav Suchý, ktorý korčule 
zavesil na klinec po skončení 
ostatnej sezóny. „Klebiet by bolo 
neuveriteľne veľa, ale nám sa 
vždy páčilo, keď bol Arne star-
ší a  v  autobuse hneď po štarte 
odpadol a  spal. Báli sme sa 
aj o  jeho zdravie, lebo mával 
zvláštnu polohu, ale bol vždy 
v  pohode,“ vtipkoval R. Su-
chý a  jedným dychom dodal: 
„Arne je veľká osobnosť na ľade 
a aj mimo neho. Zažil som ho aj 
keď som bol mladý a v sedem-
nástich rokoch som prišiel do 
A-tímu. Veľký „mazák“ mi dal 
hneď pocítiť, že je niekto. Stále 

bol však férový a  keď aj zvýšil 
hlas, tak zaslúžene. Na ľade to 
bol skvelý hokejový virtuóz. Na 
jeho škodu bolo, že sa na Slo-
vensku uspokojil, lebo mal na to, 
aby hral kvalitné ligy aj v zahra-
ničí,“ skonštatoval bývalý hráč 
NHL.

Nebola by to rozlúčka Arne-
ho Krotáka, keby na nej chýba-
la dvojica Miroslav Škovira – 
Slavomír Pavličko. Legendárny 
popradský útok „ŠKP“ to roz-
balil ako zamlada. „S Arnem sa 
hralo vždy veľmi dobre. Dôležité 
bolo, že sme si sadli aj mimo 
ľadu a potom to už išlo ľahšie. 
Naša spolupráca trvala až do 
konca kariéry,“ priblížil M. 
Škovira. „Pauza bola dlhá a tak 
sa aj v piatok hralo. Veľmi rád 
som sa však so všetkými stretol. 

Takúto rozlúčku si Arne zaslúžil 
a ja som hrdý na to, že som bol 
jej súčasťou,“ dodal S. Pavličko.

Arne Kroták síce nikdy ne-
získal vytúžený majstrovský 
titul, ale do histórie sloven-
skej najvyššej súťaže sa zapísal 
výraznými individuálnymi 
výkonmi. Nastúpil v nej v súč-
te zápasov základnej časti 
a play-off 1259-krát a strelil 520 
gólov. Nazbieral 1135 kanad-
ských bodov a  toto sú všetko 
platné rekordy, ktoré už bude 
ťažké prekonať. V  minulom 
ročníku to ešte skúšal v  dru-
holigovom Kežmarku, ale po 
zranení kolena sa rozhodol 
skončiť. Dnes odovzdáva svo-
je cenné skúsenosti poprad-
skej mládeži ako tréner. (mav)

budli ani fanúšikovia. 
Spomienkové choreo 
venovali legende sym-
bolicky v 13. minúte 
zápasu s B. Bystricou 
(na foto vpravo).

V  samotnom zápa-
se ťahali „Kamzíci“ za 
kratší koniec a  pre-
hrali s  „Baranmi“ 2:3. 
Na konci prvej a  na začiatku 
druhej tretiny dokázali domáci 
otočiť skóre z 0:1 na 2:1 gólmi 
Guillaumea Leclerca a  Lukáša 
Paukovčeka, ale hosťujúci tím 
rozhodol o  svojom víťazstve 
v  záverečnom dejstve. Popra-
du nepomohla k  bodom ani 
záverečná hra bez brankára. 
„Prehrali sme preto, lebo sme 
nedali góly v čase, keď sme boli 
na koni a dokázali sme súpera 
zatlačiť najmä počas presilo-
vých hier. V  tretej tretine nás 
položil gól v závere stretnutia,“ 
konštatoval tréner HK Poprad 
František Štolc.

Popradčania následne cesto-
vali v  nedeľu do Zvolena, kde 
ich domáci k ničomu nepustili 
počas prvých dvoch tretín a až 

v  záverečnej dvadsaťminútov-
ke sa dokázali presadiť aj stre-
lecky. Zrodil sa rovnaký výsle-
dok v prospech súpera a tak po 
víkende ostali Podtatranci bez 
bodu. V utorok 17. septembra 
odohrali zápas tretieho kola 
opäť doma proti maďarskému 
tímu MAC Újbuda po uzávier-
ke vydania novín Poprad.

Výsledky Tipsport Ligy: 
1. kolo v  piatok 13. septem-
bra Poprad – B. Bystrica 2:3 
(1:1, 1:0, 0:2), góly Popradu: 
19. Guillaume Leclerc, 24. Lu-
káš Paukovček (P. Svitana). 2. 
kolo v  nedeľu 15. septembra 
Zvolen – Poprad 3:2 (2:0, 1:0, 
0:2), góly Popradu: 53. Matúš 
Paločko (P. Bjalončík, Matej 
Paločko), 57. Marek Zagrapan 

(Š. Fabian, P. Kundrik).
Program Tipsport Ligy: 

4. kolo v  piatok 20. septem-
bra o  17.30 hod. Michalov-
ce – Poprad, 5. kolo v  ne-

(Dokončenie zo str. 1)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura

deľu 22. septembra o  17. 
hod. Poprad - Nitra. (mav)
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   Z  V  R P S B

1. Dubnica n. V. 9 8 0 1 23:10 24

2. B. Bystrica 9 7 0 2 23:11 21

3. FK Poprad 9 7 0 2 18:9 21

4. Skalica 9 5 2 2 13:11 17

5. Žilina B 9 5 0 4 20:18 15

6. Ružomberok B 9 5 0 4 17:16 15

7. Petržalka  9 4 1 4 17:16 13

8. L. Mikuláš 9 4 1 4 11:13 13

9. Podbrezová 9 4 0 5 13:13 12

10. Komárno 9 3 3 3 9:13 12

11. Púchov 9 3 2 4 11:10 11

12. Bardejov 9 3 2 4 11:12 11

13. FC Košice 9 1 3 5 8:12 6

14. Slovan BA B 9 2 0 7 6:15 6

15. Šamorín 9 1 3 5 7:19  6

16. Trebišov 9 0 3 6 10:19 3

Tabuľka FK Poprad

Futbalistky nenadviazali na víťazné ťaženie kolegov
Streda bola mi-

nulý týždeň pre 
FK Poprad pohá-
rová. Muži cesto-

vali do Prešova na zápas 3. 
kola Slovnaft Cup-u a ženy 
hrali 2. kola Slovenského 
pohára doma so Žilinou.

Kým popradskí druho-
ligisti vyliali z  pohára pre-
šovský Tatran po výhre 2:0 
v  metropole Šariša, ženský 
prvoligový tím nestačil 
doma vo Veľkej na ligového 
konkurenta zo Žiliny a pre-
hral s  ním v  oklieštenej zo-
stave 1:3 (na foto). Čestný 
úspech zaznamenala až v 90. 
minúte zápasu kapitánka 
Popradu Beáta Malá. „Bol to 
dobrý zápas so súperom, kto-
rý na nás nabehol aktívnym 
presingom na našej polovici. 
Takto dosiahla Žilina aj prvý 
gól. Robilo nám to problé-

my aj v  ďalšom 
priebehu. Škoda 
druhého gólu do 
šatne, pretože 
v  druhej polovi-
ci sme preberali 
iniciatívu a  do-
stávali sme sa 
viac do hry. Som 
trochu zúfalí 
z  toho, že maródka je u  nás 
vysoká a  jednotlivé posty 
doslova lepíme. Každý zá-
pas to meníme, ale aspoň sa 
dievčatá naučia hrať na všet-
kých postoch,“ komentoval 

pohárovú prehru tréner žien 
FK Poprad Slavomír Šoltýs. 
Dievčatá následne odohrali 
zápas 4. kola 1. ligy takisto 
vo Veľkej v  sobotu 14. sep-
tembra a prehrali so Sparta-

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v nedeľu 15. septembra V. Revištia - Poprad B 0:4.
St. dorast U19: v sobotu 14. septembra Poprad – Podbrezová 1:1.
Ml. dorast U17: v sobotu 14. septembra Podbrezová – Poprad 3:0.
Ml. dorast U16: v sobotu 14. septembra Podbrezová – Poprad 5:0.
St. žiaci U15: vo štvrtok 12. septembra Poprad – Prešov 2:2.
St. žiaci U14: vo štvrtok 12. septembra Poprad – Prešov 0:3.
Dorastenky: v nedeľu 15. septembra Poprad – Ružomberok 0:12.
Žiačky: v nedeľu 15. septembra Poprad – Ružomberok 1:3.

kom Trnava 0:2.
Ich mužskí kolegovia po 

pohárovom postupe do 4. 
kola cestovali v  nedeľu na 
náročný duel II. ligy do 
Petržalky. Síce prehrávali 
inkasovaným gólom do šat-
ne, ale v  druhom polčase 
zariadili víťazstvo hostí tro-
ma gólmi postupne Junior, 
Arevalo a Horváth. Už v pia-
tok 20. septembra budú zve-
renci Mareka Petruša hostiť 
v NTC o 18. hodine futbalis-
tov Trebišova.

Výsledky: 3. kolo Slov-
naft Cup-u v stredu 11. sep-
tembra 1. FC Tatran Pre-
šov – FK Poprad 0:2 (0:1), 
góly Popradu: 24. Adam 
Pajer a 88. Arthur Legnani, 
9. kolo II. ligy v nedeľu 15. 
septembra FC Petržalka - 
FK Poprad 1:3 (1:0), góly 
Popradu: 52. Lopez Da Sil-

va Junior, 63. Enzo Arevalo 
a 84. Lukáš Horváth (pk).

Program: 10. kolo II. 
ligy v  piatok 20. septem-
bra o  18 hod. FK Poprad 
– Slavoj Trebišov. (mav)

FOTO – Marek Vaščura

 V NEDEĽU 15. sep-
tembra odštartoval 1. ko-
lom ďalší ročník hokejovej 
Extraligy žien. Popradské 
líšky, ako obhajca prvenstva 
cestovali do Prešova a Šari-
šanke podľahli 1:2. V sobotu 
21. septembra čaká oba tímy 
odveta na popradskom ľade 
od 18.45 hod. v rámci 2. kola 
základnej časti súťaže.

 FUTBALISTI ŠK Zeme-
dar Poprad – Stráže v nede-
ľu 15. septembra prehrali v 
Hôrke 1:4 v rámci 7. kola 6. 
OMV ligy. V nedeľu 22. sep-
tembra sa predstavia doma v 
rámci 8. kola a ich súperom 
bude o 15.30 hod. Toporec.

 V NEDEĽU 22. sep-
tembra sa od 13. hodiny na 
atletickej dráhe ZŠ Jarná 
uskutoční 9. ročník bežec-
kých pretekov pre všetky ve-
kové kategórie pod názvom 
Steeple Kros, ktoré sa konajú 
pod záštitou primátora mes-
ta Poprad Antona Danka. 
Hlavný beh odštartuje o 15. 
hodine pri ZŠ Jarná, pričom 
muži, ženy a veteráni pobe-
žia na lúke za sídliskom Juh 
3.

 ATLETICKÝ klub 
Steeple Poprad láka do svo-
jich radov nové bežecké 
talenty vo veku od 8 do 18 
rokov. Dievčatá i chlapci tré-
nujú v pondelok, v stredu a v 
piatok na dráhe ZŠ Jarná od 

17. do 18.30 hod.
 AK Steeple Poprad roz-

behol jesenné preteky, na 
ktorých sa darilo mladým at-
létom, ale aj samotnému tré-
nerovi Jozefovi Dubašákovi. 
Ten vyhral predminulú sobo-
tu Beh SNP v Lipt. Tepličke a 
v ten istý deň i Gunrun v Gá-
novciach. Tam triumfovali aj 
Richard a Martin Jančekovci. 
O deň neskôr bol J. Dubašák 
najrýchlejší aj v rámci Behu 
Novoveskou Hutou spoločne 
s dcérou Laurou Dubašáko-
vou, Richardom Jančekom 
a Júliou Ivanovou. Uplynulý 
víkend získal J. Dubašák zla-
to aj v Markušovciach.

 V NEDEĽU 15. sep-
tembra sa vo Vikartovciach 
konal 11. ročník súťaže ha-
sičských družstiev o Putov-
ný pohár starostu obce. Ab-
solútnym víťazom súťaže sa 
spomedzi 28 družstiev stali 
muži zo Svitu (celkový víťaz 
25. ročníka Podtatranskej 
hasičskej ligy – Sp. Bystré). 
U žien bola najlepšia Spiš-
ská Sobota (celkový víťaz 25. 
ročníka PHL). Medzi mužmi 
nad 35 rokov sa najviac da-
rilo Šuňave (celkový víťaz 
25. ročníka PHL), v tejto 
vekovej kategórii žien bolo 
prvé Sp. Bystré (celkový víťaz 
PHL – Batizovce). To zvíťa-
zilo aj medzi dorastenkami 
(celkový víťaz – Sp. Bystré), 
u dorastencov boli prvé Ba-
tizovce (celkový víťaz). (ppv)

Krátko zo športu

Memoriál Pavla Rumlera
Pred popradskou Arénou 

sa v  sobotu 14. septembra 
uskutočnil 7. ročník Memo-
riálu Pavla Rumlera - súťaže 
mladých hasičov  konaného 
na počesť dlhoročného funk-
cionára Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany a  predsedu OV 
DPO Poprad, ktorý rady 
dobrovoľných hasičov pred-
časne opustil v júli 2013.

P. Rumler celý svoj život za-

svätil najmä práci s hasičskou 
mlaďou. Do roku 2012 bol 
členom Snemu DPO SR, pod-
predsedom KV DPO Prešov 
i  predsedom DHZ Poprad. 
V sobotu na jeho počesť súťa-
žili mladí hašiči vo veku od 4 
do 16 rokov. Pri Aréne Poprad 
sa stretlo 25 päťčlenných druž-
stiev, ktoré súťažili v troch 
disciplínach: štafetový beh 5 x 
30 metrov s prekážkami, šta-

feta hasičských dvojíc a uzlová 
štafeta.

Spomedzi desiatich druž-
stiev dievčat boli najlepšie 
Gánovce I, ktoré obhájili 
minuloročné prvenstvo a 
dosiahli najlepší čas zo všet-
kých zúčastnených družstiev. 
V  kategórii chlapčenských 
a  zmiešaných družstiev sa 
predstavilo 15 tímov. Víťazom 
sa stala Spišská Teplica. (onk)

Sport Club For All zorganizoval v ne-
deľu 15. septembra tenisový turnaj vo 
štvorhre pod názvom Tenisové US OPEN 
2019. Hralo sa na betónovom povrchu ho-
tela Kontakt v Starej Lesnej. Po zápasoch 
v skupinách sa odohrali zápasy o konečné 
umiestnenie: o 3. miesto: M. Tauber, R. 
Kocún - A. Popovič, M. Pikla 7:5, Finá-
le: J. Galajda, R. Fábry - P. Maskalík, J. 
Cupák 6:3, 7:6. Na foto finalisti sprava R. 
Fábry, J. Galajda, P. Maskalík, J. Cupák. 
 FOTO – archív organizátora

Popradská Aréna privíta 
v  piatok 20. septembra ve-
čer 24 zápasníkov v  boxe, 
kickboxe a  K1 zo šiestich 
krajín, ktorí budú zvádzať 
Boj o Tatry.

Boj o  Tatry ponúkne v po-
pradskej Aréne od 19. hodiny 
zápasy najlepších slovenských 
bojovníkov (Milan Páleš, Da-
libor Ficek, Lucia Cmárová, 
Alexandra Filipová, Martin 
Oršuliak). Domáci klub Paga 

Gym Poprad postaví Pav-
la Graja, Samuela Hadzimu, 
Barboru Mayerovú či Jána Mi-
šalka. Okrem nich sa v  ringu 
predvedú aj zápasníci z  Čes-
ka, Maďarska, Ruska, Srbska 
a Bosny a Hercegoviny. Podu-
jatie ponúkne 12 zápasov.

Vyvrcholením celého gala-
večera bude súboj domáceho 
k i c k b o x e r a 
Pavla Garaja 
o titul profe-
s i o n á l n e h o 
majstra SR v 

prestížnej organizácii WAKO 
PRO proti Vladimírovi Kon-
skému z Banskej Bystrice.

Podujatie je organizo-
vané pod hlavičkou Slo-
venského zväzu kickbo-
xu a organizátorom je 
novovzniknutý športový klub 
Paga Gym Poprad. (ppp)

Boj o Tatry
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Poodhalili príbeh budovy gymnáziaStalo sa pred 
75. rokmi

Deti si vyskúšali remeslá 
našich predkov Budova na Kukučínovej 

ulici, ktorá dnes slúži gym-
náziu v sebe nesie viacero 
odkazov z minulosti. Len 
málokto vie, že bola vyu-
žívaná aj ako stredisko pri 
mobilizácii Slovenského ná-
rodného povstania. Od mi-
nulého štvrtka to pripomína 
pamätná tabuľa, ktorá bola 
slávnostne odhalená pred 
zrakmi študentov.

História budovy terajšieho 
Gymnázia na Kukučínovej 
ulici sa spája najmä s 2. sve-
tovou vojnou, kedy slúžila na 
zoskupovanie Židov pred ich 
transportom do koncentrač-
ných táborov. Neskôr sa na 
území vtedajších kasární zača-
la písať úplne iná kapitola. „V 
tejto budove boli v roku 1944 
umiestnené kasárne pod Gerla-
chom a po vyhlásení SNP sem 
narukovali všetci vojaci a boli 
im vydané zbrane. Boli zorga-
nizovaní do jednotiek a v tejto 
budove sa pripravovala obrana 
Popradu. V tej dobe sa tu na-
chádzalo zhruba 160 vojakov 
a dôstojníkov. Po vyhlásení 
mobilizácie ich počet vzrástol 
približne na 300. Z historické-
ho pohľadu je teda pamätná 
tabuľa na správnom mieste, 
keďže budova bola vtedy veli-
teľskou. Doteraz sme v Poprade 
nemali žiadnu tabuľu, ktorá by 
pripomínala konkrétne uda-

losti SNP,“ priblížil predseda 
historicko-dokumentačnej 
komisie pri oblastnom vý-
bore SZPB v Poprade Marcel 
Maniak. „Nikde sa nezmie-
ňovalo, kde sa nachádzal štáb 
organizujúci obranu Kežmar-
ku a Popradu partizánmi a 
Slovenskou armádou. Až teraz 
sa konečne o tom začalo hovo-
riť. Tabuľa je umiestnená na 
terajšom gymnáziu a je dobré, 
že bude podnecovať mládež 
k tomu, aby sa zamyslela nad 
udalosťami, ktoré sú s touto 
budovou spojené,“ skonštato-
val Vladimír Kasák zo základ-
nej organizácie Zväzu vojakov 
SR v Kežmarku.

Len nedávno sme si pripo-
menuli 75. výročie SNP. Od-
halenie pamätnej tabule bolo 
naplánované na neskôr z lo-
gického dôvodu. „Čakali sme 
na začiatok školského roka, 
pretože toto nie je sebaúčelná 

tabuľa. Mala by byť nejakým 
odkazom aj pre našich žiakov. 
Pred dvoma rokmi sme im 
pripomenuli smutnú históriu 
tejto budovy, ale dozvedeli sme 
sa, že má aj svoje hrdinské ob-
dobie späté so SNP. Chceli sme 
im priblížiť aj tieto udalosti. 
Myslím si, že teraz si už naozaj 
uvedomujú, čo sa tu dialo, veď 
táto budova je akýmsi symbo-
lom celého slovenského náro-
da. Naši predkovia sa rozhodli 
správne a preto teraz žijeme 
šťastnejší život,“ povedal ria-
diteľ Gymnázia na Kukučíno-
vej ulici v Poprade Vladimír 
Lajčák. „Som na to hrdá. Toto 
miesto bolo svedkom toho, že 
tu ľudia neboli iba utláčaní, 
ale zároveň si uvedomovali 
aj hodnotu svojej slobody a 
vnútornú povinnosť zastať si 
svoj národ a bojovať za neho,“ 
uviedla študentka gymnázia 
Natália Demčáková.  (mav)

Podtatran-
ské múzeum 
zorganizovalo 
v rámci Dní 
európskeho 
ku l tú r n e h o 
dedičstva tri 
dni tvorivých 
dielní a reme-
siel. Určené 
boli pre škol-
ské kolektívy. Podujatie pod 
názvom Remeslo od praveku 
po súčasnosť bolo doplnkom 
aktuálnej výstavy Historické 
remeslo od praveku po súčas-
nosť. 

Výstavu tvoria archeologic-
ké nálezy od najstarších čias. 
Žiaci zo Strednej umeleckej 
školy z Hodruše-Hámrov vy-
robili ich verné kópie. Deti 
popradských ZŠ po prezretí 
exponátov výstavy prešli do 
dielne, kde bola pripravená 
hrnčiarska hlina. Z nej si pod-
ľa vystavených archeologic-
kých nálezov vyrábali vlastné 
nádobky. Na záver si mohli 
pozrieť tkáčsku a tokársku 
(drevársku) dielňu a dozvedieť 
sa, ako v nej naši predkovia 
pracovali.

Etnologička Podtatranské-
ho múzea Elena Bekešová (na 
foto) uviedla: „Deťom chceme 
ponúknuť mimoškolskú aktivi-
tu a podporiť v nich kreatívne 

zmýšľanie a nazeranie do mi-
nulosti. Môžu spoznať, ako sa 
žilo v minulosti. Aby sa neustá-
le nesústredili len na telefóny, 
tablety a televíziu, ale pracovali 
aj s rukami a naučili sa neja-
kým remeslám.“ 

K dvom dielňam na kop-
ci, v exteriéri múzea by mala 
pribudnúť aj tretia. Budú v nej 
hrnčiarske kruhy. Podtatran-
ské múzeum získalo nedávno 
vďaka časopisu Pamiatky a 
múzeá ocenenie za stálu expo-
zíciu Poprad a okolie v zrkadle 
vekov. Sú už dvojnásobnými 
laureátmi ceny tohto časopisu 
- v roku 2006 v kategórii Ná-
lez, objav a v roku 2013 za vý-
stavu roka. V múzeu prechá-
dzajú z muzeálneho prístupu 
do galerijného, otvorenejšie-
ho. Okrem toho stále dopĺňa-
jú zbierkové predmety, ktoré 
prešli reštaurovaním a neustá-
le u nich prebieha vedecko-
-výskumná činnosť.   (kpa)

 MINULÝ týždeň vo štvr-
tok letel záchranársky vrtuľník 
z Popradu do Vysokých Tatier. 
Pomoc potreboval 26-ročný 
turista z Nemecka nachádzajúci 
sa na Zbojníckej chate, ktorý od 
predošlého dňa pociťoval ne-
voľnosť spojenú s opakovaným 
zvracaním. Lekárka poskytla 
vyčerpanému a dehydratované-
mu mužovi neodkladnú zdra-
votnú pomoc a  následne bol 
pacient letecky transportovaný 
do nemocnice v Poprade.

 V NEDEĽU 15. septem-
bra bol privolaný záchranársky 
vrtuľník z Popradu do Liptov-
skej Tepličky. Rýchly prevoz do 
nemocnice potreboval 9-ročný 
chlapec, ktorý spadol zo stromu 
a nešťastne sa napichol na kovo-
vú tyč plota. Utrpel vážne po-
ranenie bedrovej časti chrbta a 
brušnej dutiny. Po stabilizovaní 
zdravotného stavu bol chlapec 
preložený na palubu vrtuľníka, 

napojený na umelú pľúcnu ven-
tiláciu a v kritickom stave letec-
ky transportovaný do Detskej 
fakultnej nemocnice v Banskej 
Bystrici.

 V TEN istý deň letela po-
sádka záchranárskeho vrtuľníka 
do Vysokých Tatier. Dvojica 
českých turistov, nachádzajúca 
sa pod Bystrou lávkou násled-
kom vyčerpania a podchladenia 
nedokázala pokračovať v túre 
ďalej. Jednému z nich poskyt-
la lekárka potrebné zateplenie, 
doplnila tekutiny a následne bol 
v transportnej sedačke z miesta 
evakuovaný. Po pristátí v Sta-
rom Smokovci bol vyčerpaný a 
dehydratovaný 48-ročný turista 
odovzdaný privolanej posádke 
rýchlej zdravotnej pomoci, kto-
rá ho previezla do popradskej 
nemocnice. Druhý turista po-
kračoval v zostupe samostatne.

 OPÄŤ v  nedeľu 15. sep-
tembra pomáhali leteckí zá-

chranári aj pri hromadnej do-
pravnej nehode na diaľnici D1 
pri Spišskom Štvrtku. Po zrážke 
dvoch osobných motorových 
vozidiel, ktoré skončili mimo 
vozovky, sa na mieste nachá-
dzalo 9 zranených osôb. Leteckí 
záchranári si po pristátí prevzali 
do svojej starostlivosti najťažšie 
zraneného, 49-ročného muža, 
ktorý utrpel vážne poranenia 
viacerých častí tela. Po ošetrení 
bol preložený na palubu vrtuľ-
níka a smeroval do popradskej 
nemocnice. Počas leteckého 
transportu sa jeho stav natoľko 
zhoršil, že lekárka musela začať 
okamžitú kardiopulmonálnu 
resuscitáciu. Žiaľ, aj napriek 
veľkej snahe sa pacientovi nepo-
darilo obnoviť základné životné 
funkcie a svojim zraneniam 
po pristátí podľahol. Ostatní 
zranení účastníci dopravnej 
nehody ostali v starostlivosti 
pozemných záchranárov. (zuh)

Záchranársky vrtuľník v akcii
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Týždeň s mestskou políciou
 MINULÝ týždeň v pon-

delok popoludní mestskí po-
licajti počas hliadkovej služby 
našli na lavičke v parku osobu 
so zdravotnými ťažkosťami, 
ktoré jej znemožňovali pohyb. 
K mužovi bola, po poskytnutí 
predlekárskej pomoci, privola-
ná sanitka.

 V STREDU 11. septembra 
ráno volala na linku 159 osoba, 
ktorá vo svojom dome spadla 
zo schodov a nedokázala sa pre 
zdravotné problémy postaviť. 
Hliadka mestskej polície po-
skytla tejto osobe predlekár-
sku starostlivosť a informovala 
rodinných príslušníkov, ktorí 
následne zabezpečili lekárske 
ošetrenie osoby v nemocnici.

 V TEN istý deň podvečer 
zasahovali mestskí policajti na 
Levočskej ulici, kde v jednom 
z bytov v Zariadení sociálnych 
služieb dochádzalo k narúša-

niu verejného poriadku. Išlo o 
manželskú hádku. Svoju rolu 
zohral alkohol, ktorí aktérov 
posmelil nielen k verbálnym 
prejavom, ale padlo aj zopár 
faciek. Vec je v ďalšom riešení.

 VO ŠTVRTOK podve-
čer mestskí policajti preverili 
oznam ohľadom neznámeho 
muža, ktorý vzbudzoval ve-
rejné pohoršenie na Štúrovej 
ulici v blízkosti detského ih-
riska. Podozrivý muž bol pod 
vplyvom alkoholu a s hliad-
kou mestskej polície odmietal 
spolupracovať. Bol predvedený 
za účelom zistenia totožnos-
ti a riešený v zmysle zákona o 
priestupkoch.

 V SOBOTU 14. septembra 
v noci zasahovali hliadky mest-
skej polície na Uherovej ulici, 
kde dochádzalo k fyzickému 
napádaniu sa viacerých osôb. 
Vec je v ďalšom riešení. (msp)
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