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V Poprade vytvorili nové pracovné miesta
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Malí i veľkí cyklokrosári v Spišskej Sobote

Novú výrobnú linku na výrobu 
kotlov, ktoré spĺňajú prísne pred-
pisy Európskej únie zamerané 
hlavne na úsporu energie a  životné 
prostredie, otvorila minulý týždeň 
v  popradskom závode talianska 
spoločnosť Immergas Europe.

Je súčasťou nadnárodnej spoloč-
nosti Immerfin Group a tá funguje 
na trhu už od roku 1964. Immergas 
Europe pôsobí v našom meste osem 
rokov. Za toto obdobie sa počet jej 
zamestnancov zvýšil zo 43 na 83 a jej 
obrat zo 17,9 milióna eur na 39,9 
milióna eur. Ročne vyrobí 154-tisíc 
kotlov, budúci rok by mala vyrobiť v 
poradí už miliónty kus. Investícia ta-
lianskej spoločnosti do popradského 
závodu predstavuje viac ako jeden 
milión eur. Pásku počas otvárania 
výrobnej linky prestrihol prezident 
SR Andrej Kiska spolu s primátorom 
Popradu Jozefom Švagerkom a prezi-
dentom spoločnosti Alfredom Ama-
deom. Prezident vo svojom príhovo-

re vyzdvihol odvahu investora prísť 
pred rokmi  na Slovensko a osobitne 
do Popradu. Je rád, že sa talianski 
investori cítia v popradskom priemy-
selnom parku dobre. Primátor nášho 

mesta ocenil, že spoločnosť vytvára 
nové pracovné príležitosti, považuje 
ju za stabilnú a  mesto je pripravené 
vychádzať spoločnosti v ústrety aj pri 
jej ďalšom rozvoji. Podľa prezidenta 

spoločnosti Alfreda Amadea sa vďa-
ka novej výrobnej linke otvárajú pre 
Popradčanov i ľudí z okolia nové pra-
covné možnosti, keďže o nový výro-
bok je veľký záujem.  (ppš)

Minulý týždeň vo štvrtok 
sa v okolí spišskosobotské-
ho námestia konali preteky 
1. kola Slovenského pohára 
v cyklokrose, ktorým pred-
chádzali amatérske cyklo-
krosové preteky organizo-
vané mestom Poprad pod 
názvom Popradský detský 
pedál.

Dopoludnia sa na štart 
v  rámci amatérskej súťaže 
pre všetky deti postavi-
lo takmer šesťdesiat ma-
lých cyklokrosárov, ktorí 
si mohli časť súťažnej trate 
osobne vyskúšať. „V  meste 
Poprad sa snažíme ponúk-
nuť deťom širokú škálu špor-
tových podujatí. V  meste 

športu nechýba už štrnásť 
rokov ani detská cyklistika 
pre deti od najnižšieho veku 
až po staršie žiactvo. Špeci-
fikom posledných ročníkov 
je to, že preteky organizu-
jeme vždy v  čase nejakého 
významného podujatia. 
Tentokrát sme boli súčasťou 
pretekov Slovenského pohá-
ra v cyklokrose vďaka dobrej 
spolupráci s  CKM Poprad,“ 
ozrejmil Jozef Pavlík z odbo-
ru školstva, mládeže a špor-
tu MsÚ v Poprade.“

V  hlavných pretekoch sa 
popoludní bojovalo o  prvé 
body v  rámci Slovenského 
pohára v  cyklokrose. Troj-
kilometrový okruh ako prví 

trikrát absolvovali mladší 
i  starší žiaci a  žiačky, spo-
ločne s kadetkami. Celkovo 
bol najrýchlejší starší žiak 
Tomáš Opet z  PROefekt 
teamu. Popradský CKM 
Poprad sa dočkal víťaza 
v  druhom štarte, kde spo-
ločne päťkrát krúžili kadeti, 
ženy, juniorky a muži z ka-
tegórie Masters B. Všetkých 
prevýšil kadet Samuel Hol-
lý, ktorý začal nový ročník 
o  kategóriu vyššie a  hneď 
zvíťazil. „Je to úžasný pocit. 
Bol som na domácej pôde 
aj trochu nervózny, pretože 
tu bolo veľa známych a  ka-
marátov. Raz som na trati 
spadol, ale dobehol som to 

a  v  cieľovej pasáži mi po-
mohla zase kolízia súperov,“ 
povedal po dojazde prete-
kár CKM Poprad.

Na štart elitných kategórií 
sa postavilo v  kategóriách 
Masters A, Juniori, Muži 

Elite a  U23 spolu takmer 
šesťdesiat pretekárov. Naj-
rýchlejší čas dosiahol Mar-
tin Haring z  Dukly Banská 
Bystrica, ktorý potvrdil úlo-
hu favorita.

(Pokračovanie na str. 9)
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Stručne Jesenné 
upratovanie

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY
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road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
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• MESTO Poprad ako správca dane 
upozorňuje daňovníkov na  blížia-
ci sa termín úhrady druhej splátky 
dane z nehnuteľností, ktorý je stano-
vený na 30. septembra 2016. V  prí-
pade, ak daňovník nezaplatí splátku 
dane v uvedenej lehote, správca dane 
je povinný vyrubiť úrok z omeškania 
za oneskorenú úhradu.

• V PIaTOk 23. septembra bude 
v  Tatranskej galérii otvorená výstava 
s názvom Medzi nebom a ženou, kto-
rej autormi sú Božena Augustínová, 
Andrej Augustín a Martin Augustín. 
Vernisáž sa uskutoční o 17. hod.
• PODTaTRaNSkÁ knižnica 
v Poprade v spolupráci s Prešovským 
samosprávnym krajom vyhlasujú sú-
ťaž výtvarných prác žiakov základných 
škôl v  Poprade k  projektu s  názvom 
S knihou ma baví svet. Výkresy je po-
trebné doniesť do knižnice do 7. ok-
tóbra t.r. Vernisáž a vyhodnotenie sú-
ťaže sa uskutočnia 13. októbra o 13. 
hod.
• VÝJaZDOVÝ odber krvi Národ-
nej transfúznej služby z  Popradu sa 
uskutoční 25. septembra od 8. do 11. 
hod. v  Kultúrnom dome v  Spišskej 
Teplici, 27. septembra od 8. do 11. 
hod. v Strednej odbornej škole tech-
nickej na Kukučínovej ul. v Poprade 
a 29. septembra tiež od 8. do 11. hod. 
v  Základnej škole na Komenského 
ul. vo Svite. 
• BESEDa s Jánom Zbojekom, kto-
rý je autorom knihy s názvom Šlabi-
kár zdravia, na tému ako sa uzdraviť 
bez liekov a  lekárov, sa uskutoční 
v  Podtatranskej knižnici v  Poprade 
na sídlisku Západ vo štvrtok 29. sep-
tembra o 17. hod. 
• MINULÝ týždeň v  pondelok 
otvorili vo výstavnej sieni Barónka 
v Kežmarku výstavu s názvom Z na-
šich ateliérov, na ktorej svoju tvorbu 
predstavujú aj popradskí výtvarníci 
Rudolf Rabatin, František Žoldák, 
Miloš Semančík a Lenka Hončárová. 
Výstava potrvá do 30. septembra. 
• BLŠÍ trh a zberateľská burza sta-
rožitností a  kuriozít sa uskutoční 
v  sobotu 1. októbra na parkovisku 
pri Bille v Poprade. Rezerváciu pre-
dajného miesta treba nahlásiť do 28. 
septembra na tel. číslo 0910 890 303. 
• LETECkÍ záchranári z  Popradu 
boli minulú stredu privolaní do Vyso-
kých Tatier k zranenému 60-ročnému 
turistovi, ktorý utrpel vážny úraz ruky. 
Po prílete vrtuľníka k  Bielemu plesu 
bol lekár k zranenému spustený pomo-
cou palubného navijaka. V teréne mu 
poskytol neodkladné zdravotné  ošet-
renie a  následne bol evakuovaný do 
nemocnice v našom meste.  (ppš)

Mesto Poprad, ako každoročne, 
aj v roku 2016 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.

Ukladanie odpadu na stanoviš-
tiach VOK-ov po skončení jesen-
ného upratovania je považované 
za tvorbu divokej skládky. Dodr-
žiavanie termínov a pravidiel pri 
nakladaní s odpadmi v čase jesen-
ného upratovania bude pravidel-
ne monitorovať Mestská polícia 
Poprad a v prípade ich nerešpek-
tovania bude vyvodzovať dôsled-
ky formou blokových pokút.

Lokality, kde budú umiestnené 
VOk-y:

Od 23. do 30. septembra 2016 
na Juhu V, VI - Ul. L. Svobodu 
(bytový dom Labe), Ul. Šrobáro-
va (bytový dom Sázava), Ul. Šro-
bárova (pri OSBD), bytový dom 
Amur (parkovisko) a v Strážach 
- ul. P. Jilemnického (pri záhrad-
kách), pri ihrisku, v parku, ul. Fr. 
Hečku, ul. Štefánska, Ul. Šver-
mova.

Od 30. septembra do 7. ok-
tóbra vo Veľkej - na uliciach Na 
letisko (potraviny Fresh a pri 
viadukte), Vodárenskej, Scherfe-
lovej, Novej, Širokej pri učilišti, 
Stavbárskej, Jarmočnej a pri fut-
balovom štadióne a v kvetnici 
pri klzisku.

Od 7. do 14. októbra na Juhu I 
a II - parkovisko bytový dom An-
timón, za bytovým domom Váh a 
Bárium a v Spišskej Sobote na Ul. 
B. Němcovej, pri ZŠ, na Košickej 
ul., pri cintoríne, na Sobotskom 
námestí, na Nižanoch pri mostíku 
a na Ul. Gattingerovej.

Od 14. do 21. októbra na síd-
lisku Západ - na Ul. 29. augusta, 
pred bytovým domom Šípka, za 
cestnými stavbami, pri garážach 
(pri hoteli Olympia) a v Mate-
jovciach na Ul. Puškinovej, Bez-
ručovej/J. Kráľa, v Továrenskej 
štvrti, Ul. Allendeho pri gará-
žach, na Matejovskom námestí a 
na Lidickej ul.

Od 21. do 28. októbra v centre 
mesta na Hviezdoslavovej, Levoč-
skej, Sadovej, Baníckej, Bernolá-
kovej, Murgašovej, Okružnej ulici 
a na Ul. Popradskej brigády a na 
Juhu III na Suchoňovej, Jesennej 
a Záborského ul.   (ppp)

Vrtuľník VZZS ATE krúžením na oblohe nad popradskou Konkatedrálou Se-
dembolestnej Panny Márie včera predpoludním vzdal poctu leteckým záchraná-
rom, ktorí tragicky zahynuli pri plnení svojich pracovných povinností. Pri páde 
vrtuľníka v stredu 7. septembra 2016 v lokalite obce Strelníky v okrese Banská 
Bystrica prišli o život pilot Ján Rušin, lekárka Patrícia Krajňáková a záchranár 
František Bartoš, ktorí tvorili posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby 
ATE zo strediska Poprad. Leteli na pomoc zranenému, ktorý prišiel o život spolu s 
nimi. Slová spomienok a poďakovania za zodpovednú a obetavú prácu, ktorá bola 
pre všetkých troch záchranárov poslaním, vyriekol riaditeľ divízie VZZS ATE Ján 
Kuboši. Náročnosť a zároveň veľkú pomoc, ktorú poskytujú leteckí záchranári, vy-
zdvihol riaditeľ REGA Ernst Köhler. So zosnulými sa prišli rozlúčiť predstavitelia 
všetkých záchranných zložiek, mesta Poprad a ďalší. Poslednú rozlúčku v konka-
tedrále celebroval emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Andrej Imrich. 

Česť pamiatke záchranárom, ktorí pomohli pri výkone svojho povolania mno-
hým zraneným ľuďom zachrániť život a zdravie!    (pmm)
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Krátke správyNový erb Baníckeho cechu horného Spiša

Zajtra MHD
a autíčka zadarmo

Pokúsia sa o rekord
v chôdzi s bielou palicou

• 38. ROČNÍk akcie Čisté hory sa 
uskutoční v  sobotu 24. septembra. 
Dobrovoľníci budú čistiť tatranské 
doliny. Pracovníci ŠL TANAPu budú 
na nástupných miestach od 8. hod. 
rozdávať vrecia na zber odpadu, ako 
aj poskytovať potrebné informácie. 
Zoznam nástupných miest a  trás je 
uverejnený na www.lesytanap.sk.

• STRETNUTIE s autormi Jánom 
Petríkom a Dalimírom Stanom v 
rámci literárnych večerov sa usku-
toční v utorok 27. septembra o 17.30 
hod. v Podtatranskej knižnici na síd-
lisku Západ.

• aJ Spišské divadlo začalo v  sep-
tembri novú divadelnú sezónu. 
Záujemcovia môžu vidieť dnes 21. 
septembra hru Život nie je divadlo, 
v piatok 23. septembra predstavenie 
s  názvom Pozdná láska a v  sobotu 
24. septembra Rysavú jalovicu. Za-
čiatky predstavení sú o 19. hod.

• Na prístupovej ceste na Štrbské 
Pleso sa v pondelok 19. septembra 
začala rekonštrukcia za viac ako 
300 000 €. Obec Štrba získala na re-
konštrukciu dotáciu od vlády, ktorú 
jej schválila vo februári t.r. počas vý-
jazdového zasadnutia v Kežmarku.

• NOC výskumníkov sa uskutoč-
ní v piatok 30. septembra od 12. do 
24. hod. v  areáli Astronomického 
ústavu SAV v Starej Lesnej. Súčasťou 
programu bude aj výklad o histórii a 
súčasnosti astronómie na Slovensku, 
multimediálne ukážky práce tatran-
ských astronómov a od 20. hod. je 
naplánované pozorovania nočnej 
oblohy prenosnými ďalekohľadmi. 
Program Noc výskumníkov bude 30. 
septembra i v OC Max v Poprade. 

• kONFERENCIa Ošetrovateľstvo 
a pôrodná asistencia v procese zmien 
sa uskutoční 23. a 24. septembra v 
Novom Smokovci. 

• NaDÁCIa VÚB aj tento rok 
vyberie 24 projektov, ktoré získajú 
grant vo výške 3  000 €, dva z  pri-
hlásených projektov, pokiaľ budú 
z  oblasti komunitného podnikania 
start-upového charakteru, dostanú 
ocenenie Impact HUB v hodnote 4 
000 €. Ak máte záujem obnoviť park, 
kultúrnu tradíciu alebo vybudovať 
ihrisko v meste, v  ktorom žijete, je 
potrebné vyplniť elektronický for-
mulár na www.nadaciavub.egrant.sk 
a odoslať ho do 30. septembra 2016. 

• OBČaNIa, ktorí chcú zmeniť 
svoju zdravotnú poisťovňu, tak môžu 
urobiť len do 30. septembra 2016. 
Po uskutočnení tejto zmeny sa stanú 
poistencami novej zdravotnej pois-
ťovne od 1. januára 2017.  (ppš)

Pri príležitosti 15. výročia verejnej 
zbierky Biela pastelka sa uskutoční 
aj pokus o rekord v chôdzi s bielou 
palicou.

Predseda Podtatranskej organizácie 
Únie nevidiacich a slabozrakých Sloven-
ska Marián Zvalený uviedol: „Pokus o re-
kord plánujeme 23. septembra od 10. do 
17. hod. v Poprade, pred OC Forum, kde 
je vodiaca línia, v prípade nepriaznivého 
počasia v parku pri železničnej stanici. 
Zúčastniť sa môže široká verejnosť. S bie-
lou palicou a na očiach so simulačnými 
okuliarmi bude musieť každý účastník 
prejsť 15 metrov po vyznačenom úseku.“ 
Pätnásť metrov preto, lebo Biela pastelka 
oslavuje práve takéto výročie.

Okrem Popradu sa do pokusu o zápis 
do Slovenskej knihy rekordov zapojí aj 
Prešov.  Ambasádorom tohto ročníka 
Bielej pastelky je Matej Tóth, olympij-

ský víťaz, majster sveta v chôdzi a re-
prezentant SR v ľahkej atletike. 

Verejnú zbierku Biela pastelka organi-
zuje ÚNSS s cieľom získať finančné pros-
triedky na podporu aktivít pomáhajúcich 
nevidiacim a slabozrakým ľuďom začle-
niť sa do normálneho života. Trvá od po-
lovice júna do konca decembra, prispieť 
je možné aj on-line cez www.bielapastel-
ka.sk. Počas hlavných zbierkových dní, 
ktoré pripadnú na 23. a 24. septembra, 
bude v 300 slovenských mestách takmer 
3 500 dobrovoľníkov s pokladničkami 
a tiež informačné stánky ÚNSS. V nich 
si každý bude môcť vyskúšať Braillovo 
písmo, okuliare simulujúce rôzne druhy 
zrakového postihnutia, vyskúšať si rôzne 
hry pre zrakovo postihnuté deti atď. Na-
vyše môžu občania odovzdať svoje staré 
nepoužívané okuliare a tak pomôžu ľu-
ďom z krajín tretieho sveta.  (ppm)

Európsky týždeň mobility začal 
minulý týždeň v piatok 16. septem-
bra a potrvá do zajtra 22. septem-
bra. Jeho cieľom je, aby samosprávy 
podporovali opatrenia udržateľnej 
mestskej mobility. Zámerom je 
vyzvať občanov k využívaniu pre-
dovšetkým bicyklov alebo MHD, 
prípadne, aby chodili čo najviac 
peši. Aj Poprad sa do tohto týždňa 
zapojil a vo štvrtok 22. septembra 
bude v rámci Dňa bez áut v našom 
meste premávať mestská hromad-
ná doprava zadarmo. Ešte dnes 
a zajtra si môžu záujemcovia bez-
platne požičať šliapacie retro autíč-
ka pre najmenších v  Mestskej in-
formačnej kancelárii, ako aj v OC 
Forum. Mesto Poprad vydalo aj 
letáky na podporu alternatívnych 
spôsobov dopravy.  (ppš)

Mesto Poprad bolo miestom za-
sadnutia valného zhromaždenia 
Baníckeho cechu horného Spiša 
(BCHS). Valné zhromaždenie si zvo-
lilo predsedníctvo, dozornú radu, 
schválený bol rovnako aj erb cechu.

Na rok 2016 si BCHS stanovil ten-
to plán aktivít:

- vypracovanie informačnej tabu-
le pri štôlni Strieborná v Poprade- 
Kvetnici,

- zorganizovanie prezentácie ban-
ských diel na hornom Spiši formou 
prednášky 3D projektov, na ktorú 
budú pozvaní starostovia a primátori 
miest a obcí na hornom Spiši,

- príprava podkladov na výstavbu 
banského gápľa.

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
informoval valné zhromaždenie o 
podpísanom Memorande o vzájom-
nej spolupráci a porozumení medzi 
mestom Poprad a Združením ban-
ských spolkov a cechov, banských 
miest a obcí Slovenska. Podpredseda 
baníckych spolkov a cechov, banských 
miest a obcí Slovenska Norbert Werner 

navrhol, aby bolo 
mesto Poprad 
v  roku 2019 or-
g a n i z á t o r o m 
celonárodného 
stretnutia ba-
níkov z celého 
Slovenska a oko-
litých štátov. Zdôvodnil túto požiadav-
ku tým, že mesto Poprad má na takéto 
podujatie nadnárodného významu 

jedinečné podmienky.
Predseda Baníc-

keho cechu horného 
Spiša Slavomír Kyseľa 
odovzdal primátoro-
vi Popradu pamätnú 
medenú rudu CHAL-
KOPYRIT z lokality 
od bane Strieborná s 
popisom dňa 4. au-
gusta 2016, kedy bol 
Banícky cech horné-
ho Spiša prijatý medzi 
banské mesta a obce 
Slovenska.  (mag)

Význam nového erbu
Pohľad na erb je z kopca Vysoká 
nad obcou Hranovnica. Z Vysokej 
je vidieť Dolinu Hornádu, čo zná-
zorňuje zelená farba, na ktorej sú 
umiestnené banícke znaky. Nad 
baníckymi znakmi sú štyri vlnovky 
čo znázorňujú časť Kozích Chrb-
tov. Prvá zľava predstavuje kopec 
Kolieska, čiara za ňou znázorňuje 
kopec Krížová. Prvá kaskádovitá 
čiara z ľavej strany znázorňuje kopec 
Zámčisko s Veľkým lomom a druhá 
čiara zľava predstavuje kopec Strie-
borná. V údolí medzi kopcami leží 
mestská časť Popradu Kvetnica, čo 
znázorňuje erb Kvetnice, ako sídla 
Baníckeho cechu horného Spiša. 
Za erbom Kvetnice je ďalšia zelená 
plocha, ktorá znázorňuje Poprad-
skú kotlinu a nad touto kotlinou sa 
týčia mohutné končiare Vysokých 
Tatier a to zľava Gerlachovský štít, 
Slavkovský štít a Lomnický štít. 
Modrou farbou je znázornená ob-
loha nad končiarmi Tatier. (sky)
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Záhradkári pod Tatrami sa už 
dlhé roky usilujú o vysporiadanie 
vlastníctva k pozemkom v záhrad-
kových osadách. Jozefa Lesička, čle-
na Okresného výboru Slovenského 
zväzu záhradkárov, ktorý sa venuje 
tejto problematike, sme sa opýtali, 
aký je súčasný stav v tejto oblasti?

- „V roku 1997 bol prijatý zákon č. 
64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v 
zriadených záhradkových osadách a 
vysporiadaní vlastníctva k nim, tzv. 
„záhradkársky zákon“. 
Tento zákon je stále plat-
ný, ale nedostatočne rea-
lizovaný a podľa záhradkárov, okrem 
iných nedokonalostí, je jeho najväčším 
nedostatkom, že síce určil pre záhrad-
károv termín uplatnenia svojich žia-
dostí o vysporiadanie do roku 2008, ale 
neurčil termín, dokedy majú byť ich 
žiadosti vybavené a pozemky prevede-
né do ich vlastníctva. A tak záhradkári 
čakajú na vysporiadanie 18 rokov.“•	V roku 2011 bol záhradkársky 
zákon novelizovaný. V čom nastala 
zmena a ako sa urýchlilo vysporia-
danie pozemkov?

- „Áno, Národná rada SR sa uznies-
la na novele zákona č. 57/2011, podľa 
ktorej boli stanovené postupy pre vy-
sporiadanie pozemkov. Žiaľ, aj po roku 
2011 bola vysporiadaná iba jedna zá-
hradková osada (ZO) z celkového poč-

tu 21. A s týmto stavom nemôžu byť 
záhradkári spokojní, veď len v samot-
nom meste Poprad a jeho prímestských 
častiach čaká na vysporiadanie viac 
ako 2 tisíc záhradkárov, obyvateľov 
mesta v 10 záhradkových osadách.•	V čom spočívajú problémy a prí-
činy takéhoto stavu?

- „Podľa novelizovaného zákona z 
roku 2011 mali byť zabezpečené zna-
lecké posudky pre stanovenie hodnoty 
pozemku tvoriaceho záhradkovú osa-

du. Tento proces zabezpečovania trval 
takmer 4 roky. Okrem toho malo byť 
pre všetky záhradkové osady zabezpe-
čené vypracovanie registra pôvodného 
stavu a na to stále ešte čaká 8 ZO. Ďa-
lej je potrebné zabezpečovať pre všetky 
ZO projekt pozemkových úprav, ani 
jedna ZO ho doposiaľ nemá.•	aká inštitúcia to má zabezpečo-
vať?

- „Na tieto úkony bol zákonom urče-
ný Slovenský pozemkový fond. Okresný 
výbor SZZ písomne požiadal v novem-
bri 2015 riaditeľa regionálneho odbo-
ru v Poprade, aby boli prijaté účinné 
opatrenia v záujme urýchlenia procesu 
vysporiadania pozemkov a aby bolo 
zabezpečené personálne posilnenie re-
ferátu pre záhradkové osady. Totiž túto 

agendu má v náplni jeden pracovník, 
ktorý má v pracovnej náplni aj množ-
stvo iných činností.“•	Môžu záhradkári nadobudnúť 
pozemky do vlastníctva aj bez zá-
hradkárskeho zákona?

- „S takouto možnosťou môžu ťažko 
počítať záhradkári z tých záhradko-
vých osád, kde je veľa pôvodných vlast-
níkov. Napríklad v lokalite Dubina je 
v jednotlivých záhradkových osadách 
250 až 700 vlastníkov. Je nemysliteľ-

né sa s takýmto počtom dohodnúť na 
priamom odpredaji. V tomto roku 
možnosť priameho odkúpenia vyu-
žilo 317 záhradkárov vo Svite v ZO 
Breziny, ktorým mesto Svit ako jediný 
vlastník odpredalo pozemky za cenu 
stanovenú znalcom. Taktiež Slovenský 
pozemkový fond odpredal pozemky 
52 záhradkárom na Dubine 1 tiež za 
cenu stanovenú znalcom. Záhradkári 
zo ZO Vagonár, Stavbár a Ružový sad 
sa iba takýmto spôsobom môžu dostať 
k vlastníctvu pozemkov, keďže konanie 
o vysporiadaní majú zastavené pre ne-
predloženie podkladov v stanovenom 
termíne, alebo o konanie ani nepožia-
dali.“•	Záhradkári v Poprade sa obávajú 
o svoje záhradky údajne z dôvodu 

zmien a doplnkov územného plánu...
- „Zástupcovia OV SZZ o tejto otázke 

rokovali s vedením mesta a je prísľub, 
že v novom územnom pláne budú za-
chované terajšie záhradkové osady. O 
tom však majú rozhodnúť mestskí po-
slanci a preto sa záhradkári obávajú, 
ako to dopadne. Záhradkárom je totiž 
známe stanovisko jedného z poslan-
cov, paradoxne tiež záhradkára, ktorý 
sa vyjadril, že v prípade ústretovosti 
poslancov a vedenia mesta, chce to na-

padnúť a nechať preskú-
mať prokurátorom.“•	Dočkajú sa niekto-

ré záhradkové osady vysporiadania 
v krátkej budúcnosti?

- „Najďalej v procese vysporiadania 
pozemkov sú záhradkové osady Srdieč-
ko, Dubina 2 a Štokava 2, a to aj preto, 
že funkcionári z týchto ZO včas pripra-
vujú potrebné podklady, spolupracujú 
pri riešení problémov a odstraňovaní 
nedostatkov a pomáhajú pri rozsiah-
lych administratívnych prácach spo-
jených s vysporiadaním pozemkov. A 
ak nenastanú neočakávané problémy, 
mohlo by byť vysporiadanie v týchto 
ZO ukončené v tomto roku. Čo sa týka 
ďalších ZO, mala by platiť zásada pre 
štátne orgány a samosprávy, že sa má 
rešpektovať občan a jeho nárok na 
pôdu podľa platného zákona č. 64/1997 
a jeho následných noviel.“  (ppm)

Záhradkári čakajú na vysporiadanie pozemkov

Na oddelení centrálneho 
príjmu popradskej nemoc-
nice  ošetrili v júli 2564 
pacientov, a to v rámci chi-
rurgicko-traumatologickej, 
internej a neurologickej am-
bulancie. V auguste počet 
ošetrených pacientov ešte 
vzrástol na 2611.  V oboch 
prázdninových mesiacoch 
stúpol počet ošetrených 
aj oproti roku 2015 a to o 
takmer 200 v júli a o takmer 
100 osôb v auguste. 

Najviac ošetrených pacien-
tov v  chirurgicko-traumato-
logickej ambulancii zazname-
nali počas posledných dvoch 
týždňov letných prázdnin, 
kedy počasie výnimočne 
prialo najmä turistike. Desať 
percent všetkých úrazov tvo-
rili úrazy detí.  Zo všetkých 
pacientov bolo približne 40 % 
žien a 60 % mužov. Spektrum 
pacientov a úrazov v júli, v au-
guste a  na konci prázdnin sa 
nemenili.  V tomto roku však 
ideálne počasie  a situácia vo 
svete priviedli na oddelenie 
centrálneho príjmu viac  ľudí 
z  Vysokých Tatier a  Sloven-
ského raja. „Počas leta sme 
oproti predchádzajúcim rokom 

ošetrili viac turistov zo Sloven-
ského raja, najmä  z rokliny 
Suchá Belá. Samotní pacien-
ti  hovorili o situácii na tejto 
turistickej trase, že to bolo hla-
va na hlave, doslova si skákali 
po chrbte na rebríkoch, žiadna 
ohľaduplnosť,“ uviedol Jozef 
Chlebec, primár oddelenia 
centrálneho príjmu Nemoc-
nice Poprad. Podľa jeho slov 
bolo končiace sa leto charak-
teristické tým, že  personál 
po rokoch neošetroval úrazy 
kolobežkárov z  Hrebienka. 
Stúpol však počet úrazov na 
bicykli, najmä z Bachledovej 
doliny, kde je zjazdová dráha. 
Zdravotnícky personál tiež 
ošetril  množstvo prázdninu-
júcich detí so zlomeninami 
zápästí a lakťov. Výnimočne sa 
objavil aj úraz paraglajdistu. 
Ďalšie ošetrenia si vyžiadalo 
niekoľko  uštipnutí hadom, 
väčší počet  uštipnutí hmy-
zom, kolapsy, úpaly, cievne 
príhody, infarkty, popáleniny.

Od začiatku školského roka 
sa situácia oproti letu výraz-
ne zmenila, počet  ošetre-
ných pacientov klesol,  spek-
trum úrazov sa postupne 
mení.   (gas)

Rušné leto na centrálnom príjme  
V  Podtatranskej knižnici 

sa minulý týždeň v  stredu 
konalo vyhodnotenie 8. 
ročníka regionálnej súťaže 
školských časopisov základ-
ných a stredných škôl okre-
su Poprad a kežmarok.

„Do tohto ročníka sa za-
pojilo deväť časopisov zo 
ZŠ a  sedem časopisov zo SŠ. 
Úroveň časopisov sa výrazne 
zlepšila a všetci by si ocenenie 
zaslúžili,“ povedala riaditeľ-
ka Podtatranskej knižnice 
v  Poprade Anna Balejová. 
„Sme radi, že v okresoch Po-
prad a Kežmarok pribúdajú 
školské časopisy. Všetky sú 
v  tlačenej podobe, niektoré 
sprístupnené aj na webe. Ka-

tegória elektro-
nických časopisov 
však bývala málo 
zastúpená a  po-
stupne zanikla,“ 
objasňovala koor-
dinátorka súťaže 
z  Podtatranskej 
knižnice Anna 
Ottová. „Úroveň 
školských časopi-
sov rastie tak, že 
sa stávajú poloprofesionál-
nymi. Rastú v  nich dobrí li-
teráti a  budúci spisovatelia. 
Vytknúť sa nedá nič, pretože 
školáci robia len v  takých 
podmienkach aké majú,“ 
hodnotil Pavol Svetoň (na 
foto hore vpravo), ktorý 

tvoril odbornú 
porotu spoločne 
s  Ľudmilou Re-
šovskou (na foto 
hore vľavo).

V  tomto roč-
níku uspeli dva 
kežmarské časo-
pisy. V  kategórii 
základných škôl 
zvíťazil Fišeráčik 
zo ZŠ na Ulici 
Dr. D. Fischera, 
v  kategórii stred-

ných škôl bol najlepší časo-
pis Stretnutia z Gymnázia P. 
O. Hviezdoslava. „Stretnutia 
oslavujú v  tomto roku 45. 
výročie vzniku. Je to dvojme-
sačník, ktorý má 40 strán. 
Zameriavame sa na udalosti 
v škole, ale aj na voľnočasové 
aktivity našich žiakov,“ zhr-
nula šéfredaktorka časopisu 
Stretnutia Laura Špaková (na 
foto dole vľavo). „Stretávame 
sa raz do týždňa, aby sme si 
povedali, aké rubriky chceme 
mať. Kladieme dôraz na to, 
čo sa deje v škole a tak učíme 
deti pracovať samostatne bez 
internetu a  iných pomôcok,“ 
doplnila učiteľka sl. jazy-
ka a  literatúry zo ZŠ Dr. D. 
Fischera v  Kežmarku Zuza-
na Bodyová.  (mav)

Naj časopisy sú z Kežmarku
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Občanov sídliska Juh trápi parkovanie

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V septembri si pripomíname:

270 výročie narodenia 
a  230 rokov od úmrtia dôs-
tojníka, cestovateľa, mo-
replavca, kolonizátora, 
kráľa Madagaskaru a spiso-
vateľa Matúša Mórica Mi-
chala Františka Serafína au-
gusta BEŇOVSkÉHO, (*20. 
9. 1746 Vrbové, okr. Trnava 
- †23. 5. 1786 Mauretánia, 
Madagaskar). 

Otec bol plukovník Samuel 
Beňovský, matka barónka Ro-
zália, rod. Révaiová. Súrodenci 
Anna Mária, Terézia, Barbora, 
František, Emanuel a Marta. 
Manželka Zuzana, rod. Hön-
schová (*okolo 1750 - †1826). 
Mal dvoch synov a tri dcéry.

Základné vzdelanie získal 
doma vo Vrbovom. V ro-
koch  1759 - 1761 študoval na 
piaristickom gymnáziu v Svä-
tom Jure, zapísaný v  školskej 
matrike bol ako študent sloven-
skej národnosti. Už v  mladosti 
vstúpil do uhorskej armády a 
ako mladý dôstojník bol roku 
1764 v Levoči stíhaný pre kacír-
stvo. Od roku 1766 sa pohybo-
val v niektorých spišských mes-
tách. V  Spišskej Sobote našiel 
svoju lásku Zuzanu Hönscho-
vú, s ktorou sa 20. apríla. 1768 
oženil v  dedine Wielkanoc pri 
Krakove. V auguste toho istého 

roku  bol zaistený a uväzne-
ný na Ľubovnianskom  hrade, 
odkiaľ ušiel do Poľska, kde sa 
roku 1769 zúčastnil v  armáde 
Barskej konfederácie v  bojoch 
proti ruskej cárskej armáde. 
Dostal sa do ruského zajatia a 
bol internovaný v  Kazani. Po 
neúspešnom pokuse o útek ho 
roku 1770 poslali do vyhnan-
stva na Kamčatku. Tam zorga-
nizoval vzburu a sprisahanci 
sa v roku 1771 odplavili popri 
Kurilských ostrovoch, Japon-
sku, Taiwane do Macaa. Od-
tiaľ odcestoval do Francúzska. 
V  Paríži sa mu podarilo získať 
dôveru Ľudovíta XVI., ktorý 
mu udelil hodnosť plukovníka a 
poveril ho v roku 1773 vedením 
kolonizačnej výpravy na ostrov 
Madagaskar. Beňovský sa snažil 
o jeho zjednotenie, hospodár-
ske a kultúrne pozdvihnutie 
pôvodného obyvateľstva. Na 
ostrove vybudoval niekoľko ob-
chodných staníc a ciest. Získal 
podporu domorodých kmeňov, 
ktoré mu v roku 1776 udelili ti-
tul  ampansakabé, t. j. kráľ krá-
ľov. Stal sa prvým zjednotiteľom 
národných kmeňov a malých 
kráľovstiev na Madagaskare. 
Francúzsko nebolo popularitou 
Beňovského na ostrove nad-
šené, a preto ešte v  tom istom 
roku ostrov opustil. Po návrate 
do Francúzska a udelení am-

nestie Máriou Teréziou sa v 
roku 1777 vrátil do Uhorska, v 
roku 1778 sa usadil vo Vieske 
(Beckovská Vieska). V  apríli 
1778 mu  Mária Terézia udelila 
titul grófa. V hodnosti plukov-
níka ukončil v roku 1779 vo-
jenskú službu v cisárskej armá-
de. V  nasledujúcich rokoch sa 
snažil získať podporu na ďalšiu 
výpravu na Madagaskar. V roku 
1783 odcestoval aj s rodinou do 
Londýna, odtiaľ v apríli 1784 do 
Ameriky. S podporou Benjami-
na Franklina a Johna Hyacintha 
de Magellana priplával po roč-
nej plavbe na lodi Intrepid po 
tretíkrát na Madagaskar. Snažil 
sa o opätovné získanie podpory 
domorodých kmeňov a vyhlásil 
sa za cisára Madagaskaru. Fran-
cúzsko to považovalo za priame 
ohrozenie svojich záujmov a vy-
slalo na ostrov vojenskú výpra-
vu. V  obrannom boji 23. mája 
1786 Beňovský zomrel.

Na Madagaskare sa nachádza 
jeho hrob na neznámom mies-
te a v  hlavnom meste ostrova 
Antananarive je po ňom po-
menovaná ulica. Beňovského 
autobiografická kniha „Pamäti 
a cesty…“ vyšli zásluhou Ma-
gellana roku 1790 v  Londýne. 
Odvtedy vyšlo najmenej dvad-
sať vydaní vo viac ako desiatich 
jazykoch.

Zuzana Kollárová

Po letnom období sa poslanci volebného 
obvodu č. 2 - sídlisko Juh a kvetnica stretli 
na svojom zasadaní 8. septembra v kance-
lárii MsÚ na Dostojevského ul. 25.

Zaoberali sa podnetmi občanov počas leta. 
Ešte v polovici júla prišla do kancelárie poslan-
cov skupina občanov starého Juhu s tým, 
že im od rána netečie voda. Nikto ich na to 
neupozornil, pritom vodárne by mali do šty-
roch hodín od vzniknutého stavu zabezpečiť 
náhradné zásobovanie pitnou vodou cister-
nami. Voda netiekla z dôvodu havarijného 
stavu. Poslanci sa zhodli na tom, že vodár-
ne by mali zlepšiť informovanosť a priebež-
ne informovať občanov o realizácii verejnej 
opravy vodovodu a o náhradnom zásobova-
ní pitnou vodou. 

24. augusta prišiel podnet od občanov z 
Rázusovej ul., že chodník za blokom Magura 
je už dlhšiu dobu rozkopaný a nedokončený. 
K 8. septembru bol už chodník opravený a 
dokončený. Do kancelárie poslancov prišiel 
aj občan kvôli riešeniu nedoplatku za psa, 
ktorý mu uhynul ešte v roku 2013.

Poslankyňa Alena Madzinová informovala 
o stretnutí s občanmi ohľadom výstavby gará-
žového domu na Rastislavovej ul. Stretnutie sa 
uskutoční 22. septembra o 17.30 hod. v Spoje-
nej škole na Letnej ulici. Poslanec Milan Ba-

ran pripomenul, že sa treba pripraviť na témy 
podlažnosť, prírastok parkovacích miest, 
spôsob parkovania, bezpečnosť, odvetráva-
nie, estetika, majetkovoprávne vysporiadanie 
atď. Poslanec, predseda VO č. 2 Peter Breni-
šin zdôraznil, že situácia s parkovaním je ne-
únosná. Poslanec Slavomír Božoň  upozornil 
na to, že teraz je možnosť riešiť aj parkovanie 
dodávok a väčších nákladných áut. Výstavba 
garážového domu by mala byť hotová do pol 
roka od právoplatnosti stavebného povolenia. 
Odporúčal tiež pri bloku Erbium zrekon-
štruovať pôvodné parkovisko, čo odporúčala 
aj stavebná komisia. K možným problémom 
s parkovaním po dobu výstavby sa ozvali A. 
Madzinová, M. Glevaňák i viceprimátor Pavol 
Gašper. O pripravovanej výstavbe skejtparku 
hovoril M. Baran i P. Gašper, ktorý zároveň 
poznamenal, že čo sa týka verejného osvetle-
nia, malo by sa riešiť komplexne 12 ulíc a mali 
by sa dať do poriadku v roku 2017. 

Poslanec Bohumil Košický informoval o 
sťažnosti občanov na prisilné zvonenie zvo-
nov z kostola na Juhu, čo chcú riešiť s deka-
nom farnosti. Požiadal aj o úpravu cesty od 
malej kruhovej križovatky na Ul. L. Svobodu, 
kde stojí voda na priechode a sú ohrozovaní 
chodci. Najbližšie zasadnutie VO č. 2 bude v 
druhý štvrtok v októbri.  (mwd)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
Opäť o vstupenky do aquaCity

aquaCity Poprad - vodný 
svet pod Vysokými Tatra-
mi ponúka návštevníkom 
množstvo zábavy.

K  dispozícii je 13 vonkaj-
ších a vnútorných termálnych 
a relaxačných bazénov, 350 
vodných atrakcií (masážne 
trysky, vírivky, perličky, vodné 
hríby), 3 vonkajšie termálne 
bazény s vírivkami a vodnými 
atrakciami (plavecký, sedací 
a relaxačný), vnútorné rela-
xačné bazény Blue Sapphire 
s chromoterapiou a večernou 
3D Laser show, vnútorné 
bazény Blue Diamond s ná-
pojovými barmi, detský ba-
zén Treasure Island - Ostrov 
pokladov (bazén so slanou 
vodou, stroskotanou loďou, 
šmýkačkami a atrakciami), ví-
rivka pre dospelých, terárium 
s  leguánmi a  50 m plavecký 
bazén a parná sauna.

Redakcia Novín Poprad 
v spolupráci s AquaCity Poprad 
pripravila pre čitateľov súťaž 
o  štyri celodenné vstupenky 
do popradského aquaparku. 
Podmienkou zaradenia do 
súťaže je vystrihnúť kupón, 
ktorý je súčasťou tejto súťaže 
a zaslať ho do redakcie (Pod-
tatranská 149/7, Poprad) do 
pondelka 26. septembra 2016. 
Na súťažný lístok je potrebné 
uviesť aj číslo telefónu. Mená 
štyroch vyžrebovaných čita-
teľov budú uverejnené v  No-
vinách Poprad v  stredu 28. 
septembra 2016.  (ppš)

Kupón

Kino TaTran
22. a 23. septembra o 19. hod.
THE BEaTLES: EIGHT DaYS a 
WEEk- THE TOURING YEaRS
VB/USA, dokumentárny, 100 
min., titulky, MP12
Film zachytáva obdobie od prvých 
vystúpení skupiny v The Cavern 
Clube v Liverpoole až po ich po-
sledný koncert v Candlestick Par-
ku v San Franciscu.  Vstupné: 4 €

24. a 25. septembra o 16. hod.
LOVECkÁ SEZÓNa:
STRaCHOPUD 
USA, animovaný/rodinný/komé-
dia, 84 min., slovenský dabing, MP
Kto sa bojí, nesmie do lesa. Sta-
rá známa partička z lesa je späť!    
Vstupné: 4 €

24. a 25. septembra o 19. hod.
DIEŤa BRIDGET JONESOVEJ 
VB/FR/USA, romantický / komé-
dia, 123 min., český dabing, MP15
Ako názov tretieho diela slávnej 
série napovedá, hlavným problé-
mom bude tentokrát neplánova-
né tehotenstvo. Vstupné: 4 €

26. septembra o 19. hod. - HON 
DK, dráma, 111 min., titulky, 

MP12, FK
Príbeh štyridsaťroč-
ného Lukasa, ktorý 
sa nedávno rozviedol, pracuje 
v materskej škôlke a pomaly začí-
na žiť nový život.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

27. septembra o 18. hod.
BESEDa JURaJa kaRPIŠa
- ZLÉ PENIaZE
Ekonomický analytik inštitútu 
INESS poukazuje na slabé miesta 
fungovania dnešného finančného 
systému, keď sa možnosť tvoriť 
peniaze z ničoho zneužíva na sle-
dovanie cieľov politickej triedy a 
finančníkov.
PREMIETaNIE FILMU
- STÁVka Na NEISTOTU
USA, dráma, 130 min., titulky, 
MP15
Excentrický finančník Michael 
Burry si uvedomil, že  riskantných 
hypoték v  USA je tak veľa, že sa 
môžu stať časovanou bombou, 
ktorá skôr či neskôr odpáli celú 
americkú ekonomiku. Vstupné: 4 €

Viac na www.kinotatran.sk

Nedeľa 25. september o 10. 
hod. / divadelná sála Domu 
kultúry v Poprade
STaTOČNÝ CÍNOVÝ
VOJaČIk
Babadlo Prešov
Vstupné: 1,50 €

Utorok 27. september o 19. 

hod. / divadelná sála Dk v 
Poprade
GEIŠBERGOVCI
Osobitý koncertný program 
dvoch generácií Geišbergovcov 
- otca Mariána a synov Martina 
a Mareka.  Vstupné: 10 €
Predpredaj: MIK Poprad 
052/4361 192

kultúrny program mesta Poprad
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Napísali ste nám

Poďakovanie

konferencia v gymnáziu Úspešná škola začala nový školský rok

Osadenie tabule podporilo aj
veľvyslanectvo Ruskej federácie

V posledný augustový 
pondelok sme sa so sester-
nicou vracali z vydarenej 
turistiky v Tatrách domov 
do Košíc.

Okolo 12.15 hod. sme si 
kupovali cestovný lístok na 
železničnej stanici v Poprade. 
V rade pred nami sa snažil 
kúpiť si lístok do Vysokých 
Tatier mladý chlapec, pred-
pokladali sme asi Španiel, 
plynule hovoriaci anglicky. 
Pracovníčka predávajúca 
cestovné lístky zrejme neovlá-
dala ani jeden jeho jazyk a aj 

napriek tomu, že jej ukazoval 
lístok, na ktorom mal napí-
sané Vysoké Tatry, nedohodli 
sa. Sklamane odišiel od pre-
pážky bez lístka.

Nakoľko sme celú situáciu 
sledovali a moja sesternica už 
20 rokov žije v anglicky hovo-
riacej krajine, snažili sme sa 
neznámemu pomôcť. Vysvet-
lil nám svoj zámer - navštíviť 
prvýkrát Vysoké Tatry s úmys-
lom pobudnúť tam zo dva dni 
a niekde sa trošku túlať. Daro-
vali sme mu turistickú mapu, 
ukázali nástupište TEŽ a na-

písali na papier všetky smery 
a ciele, aby bol jeho ďalší po-
kus o kúpu cestovného lístka 
úspešnejší.

Tento príbeh nepíšem ako 
sťažnosť.

Píšem ho preto, že mi je 
smutno z poznania, že na 
stanici Poprad - Tatry, vstup-
nej bráne do našej národnej 
pýchy, predáva cestovné líst-
ky pracovníčka neovládajú-
ca cudzí jazyk. Pracovníčka, 
ktorá mladého pána ani ne-
nasmerovala k zákaznícke-
mu centru...  (ava)

… keď chýba znalosť cudzieho jazyka
Každoročne navštevujem 

lôžkovo-rehabilitačné oddele-
nie Nemocnice Poprad v rám-
ci svojej rekondície a zlepše-
nia pohybových schopností. 
S poskytovaním liečebno-
-preventívnej starostlivosti a 
poskytovaním procedúr som 
veľmi spokojný a rehabilitač-
ný pobyt mi dodáva nové sily. 
Úprimne ďakujem celému 
kolektívu pod vedením pri-
márky Janky Brndiarovej, jej 
zástupkyne Evy Litvínovej a 
tiež mojej ošetrujúcej lekárke 
Janke Galkovej, ktoré svojím 

milým, etickým prístupom 
dodávajú všetkým pacientom 
silu a energiu na prekonáva-
nie ich zdravotných ťažkostí.

Len jedno ma mrzí - pobyt 
v liečebnom zariadení je limi-
tovaný finančnými prostried-
kami zdravotnej poisťovne. 
Tie chýbajú a tak sa pobyt 
skracuje, čo je na škodu pa-
cientov. Bol by som rád, keby 
sa tento problém rozriešil a 
prijali legislatívne úpravy, aby 
bol spokojný pacient aj posky-
tovateľ liečebno-preventívnej 
starostlivosti.   Marián Korvín

Svetové združenie bývalých po-
litických väzňov (SZBPV) oslovilo 
viaceré inštitúcie a veľvyslanectvá 
v  Slovenskej republike   so žiados-
ťou  o podporu  odhalenia pamät-
nej tabule účastníkovi  národného 
boja za oslobodenie, politickému 
väzňovi a  úspešnému hokejistovi 
antonovi Babonymu na budove 
Zimného štadióna v Poprade.

Združenie taktiež oslovilo viace-
ro sponzorov s  ponukou umiest-
nenia ich mien na pamätnej tabuli. 
O podporu inštalácie   pamätnej ta-
bule okrem vedenia mesta Poprad 
prejavilo záujem len veľvyslanectvo 
Ruskej federácie, ktoré združeniu 

ponúklo spoluprácu vo forme zís-
kania historických dokumentov 
z  archívov Ruskej federácie a  od-
poručenia   sponzorov.   SZBPV pri-
jalo pozvanie tohto veľvyslanectva 
a  2. septembra 2016 sa zúčastnilo 
na rokovaní   o  podpore projektu 
a  možnej spolupráci. Za SZBPV sa 
na rokovaní zúčastnil podpredseda 
združenia František Bednár, dcéra 
Antona Babonyho Aurélia Čarnoká 
a  členka výboru Elena Bačkorová, 
ktorej syn architekt Juraj Bačkor je 
autorom projektu  pamätnej tabule.   
Združenie poďakovalo veľvyslanec-
tvu RF za ústretový prístup a podpo-
ru projektu.   (szbpv)

Už vyše dvoch týždňov  „zare-
záva“ v  novom školskom roku aj 
Spojená škola na Ulici Dominika 
Tatarku v  Poprade. Najväčšia ško-
la v  meste pozostáva zo základnej 
školy, štvorročného a osemročného 
gymnázia a  zo slovensko-nemec-
kej bilingválnej sekcie. aktuálne 
ju navštevuje viac ako 1100 žiakov, 
z  ktorých je takmer 190 prvákov. 
V škole pokračuje projekt integrá-
cie a  do prvého ročníka ZŠ nastú-
pili traja telesne postihnutí žiaci, 
ktorí sa začlenia medzi ostatných 
intaktných spolužiakov.

Zaujímavosťou je, že na „hosťo-
vanie“ prišli do štvorročného gym-
názia štyria študenti zo zahraničia 
- z USA, Mexika a Taiwanu. Na ma-
turitné skúšky sa bude pripravovať 
takmer 130 študentov. Je medzi nimi 
aj bilingvalista Oliver Pitoňak z 5. E, 
ktorý ako víťaz celoslovenského kola 
biologickej olympiády počas leta 

reprezentoval školu i Slovensko na 
medzinárodnej súťaži vo Vietname. 
Nielen on, ale aj ostatní žiaci, študen-
ti a ich učitelia majú zásluhu na tom, 
že SŠUDT v Poprade sa v aktuálnom 
rebríčku kvality škôl, ktorý zostavuje 
Inštitút pre ekonomické a sociálne re-
formy (INEKO), umiestnila za škol-
ský rok 2015/2016 v rámci Slovenska 
na deviatom mieste a v Prešovskom 
kraji bola hodnotená ako najlepšia.

V aktuálnom školskom roku čaká 
žiakov a  študentov okrem „klasic-
kého“ vyučovania množstvo projek-
tov, exkurzií, výmenných pobytov, 
spoločných podujatí s učiteľmi i ro-
dičmi. Škola si pripomenie aj jedno 
okrúhle jubileum - 25. výročie vzni-
ku slovensko-nemeckej bilingválnej 
sekcie. A  na čo sa žiaci a  študenti 
tešia možno najviac? Azda na to, že 
budú môcť celoročne využívať ba-
zén, v ktorom je voda vyhrievaná so-
lárnym systémom.   (zsu)

Minulý týždeň v  utorok sa na 
Gymnáziu kukučínova v Poprade 
konala záverečná konferencia me-
dzinárodného projektu Comenius 
pre učiteľov prírodovedných pred-
metov, matematiky a informatiky.

V dopoludňajších hodinách sa 
slovenskí riešitelia projektu z  UKF 
Nitra, ale aj hostia z  prestížnych 
zahraničných univerzít v  českom 
Olomouci, rakúskej Viedni, nór-
skom Bergene, holandskom Utrech-
te, talianskom Palerme, anglickom 

Sunderlande a  Šiauliai v  Litve stretli 
so žiakmi školy a diskutovali o škol-
ských systémoch v jednotlivých kra-
jinách. Popoludní sa konala konfe-
rencia, na ktorej boli  prezentované 
realizované projekty, nové materiály 
na vyučovanie matematiky, informa-
tiky a prírodovedných predmetov v 
podobe pracovných listov, metodík 
pre učiteľov a tiež mobilné apliká-
cie, ktoré sú vhodné pre vyučovanie 
matematiky v základných a stred-
ných školách.   (zut)

V posledný augustový utorok usporiadalo občianske združenie Opera Slo-
vakia v Kežmarku tretí ročník benefičného koncertu Operné gala. Vystú-
pili na ňom slovenskí operní speváci účinkujúci prevažne na zahraničných 
javiskách – Mária Porubčinová, Peter Berger a Pavol Kubáň s klavírnym 
sprievodom Júlie Grejtákovej. Čistý zisk z koncertu 1 000 eur poputoval 
neziskovej organizácii Svetielko pomoci na účely prvého detského mobil-
ného hospicu na východnom Slovensku.      FOTO - Zdenko Hanout
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Dnes 21. septembra - Ekolekáreň, štvrtok 22. sep-
tembra - Dr. Max - námestie, v piatok 23. septem-
bra - Aduscentrum, v sobotu 24. septembra 
- Adus, v nedeľu 25. septembra - Medovka, 
v pondelok 26. septembra - Tília a v utorok 
27. septembra - Adus. Ekolekáreň: OC Fo-
rum, Nám. sv. Egídia, Dr. Max - námestie: Nám. 

sv. Egídia, aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, 
adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Medovka: Tat-

ranské nám., Tília: Banícka ul. 28.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 
hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ 

a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

SpoločenSKá KroniKa

V sobotu 17. septembra 2016
vo Veľkej s

V sobotu 17. septembra 2016
v Spišskej Sobote s

V utorok 20. septembra 2016
vo Veľkej so

V utorok 20. septembra 2016
vo Veľkej s

V utorok 20. septembra 2016
s

Justínou Ščukovou,
83-ročnou

Irenou Vojtkovou,
62-ročnou

Štefaniou Beňovou,
81-ročnou

Máriou Štefanovou,
94-ročnou

kpt. Ing. Jánom Rušinom,
50-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Talent sa tvorí v tíšine, charakter v prúde sveta.  GOETHE
poVeDali SláVni

Dnes 21. septembra má meniny Matúš, zajtra 22. septembra Mó-
ric, v piatok 23. septembra Zdenka, v sobotu 24. septembra Ľuboš, 
Ľubor, v nedeľu 25. septembra Vladislav, Vladislava, v pondelok 
26. septembra Edita a v utorok 27. septembra Cyprián.

BlaHoŽeláme K meninám

Dočkáte sa 
n e j a k é h o 

prekvapenia v rodinných vzťa-
hoch. Budete mať z toho veľkú 
radosť.

Na pra-
c o v i s k u 

ocenia vaše schopnosti. Nejakú 
záležitosť dokončíte s veľkým 
úspechom.

S ničím sa 
n i k o m u 

nezdôverujte. Hrozí vám, že by 
vašu dôveru zneužili.

Až do kon-
ca septem-

bra sa budete cítiť nedocenení, 
ale potom sa situácia obráti k 
lepšiemu.

Nadriadení 
budú s va-

šou prácou mimoriadne spokoj-
ní a  dočkáte sa povýšenia.

Budú sa 
vám zo 

všetkých strán hrnúť peniaze, 
ale dávajte si pozor, aby ste ich 
hneď nepremrhali.

Dajte si 
záležať na 

každom slove, lebo by ste si 
mohli narobiť zbytočných ne-
priateľov.

Veľmi krás-
ne dni strá-

vite v kruhu rodiny, ale dariť sa 
vám bude aj v práci. Bude to 
harmonický týždeň.

S niekým sa 
dostanete do 

hádky. Máte svoju pravdu a z tej 
nebudete chcieť ani trochu ustúpiť.

Budete mať 
prí ležitosť 

na cestovanie. Získate nových 
priateľov, ale hlavne nezabudnu-
teľné zážitky.

Z a s t i h n ú 
vás starosti 

s mladšími osobami, ktoré bu-
dete ťažko riešiť. Podiel na nich 
máte totiž hlavne vy.

Na obzore 
je nová lás-

ka. Budete zvažovať, či vám teraz 
stojí za to ísť do nového ľúbost-
ného dobrodružstva.

HoroSKop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V leKárňacH

V stredu 21. septembra 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 23. septembra 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

antonom Peštom,
68-ročným

Róbertom Holbusom,
72-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 22. septembra do 28. septembra

Vysoké Tatry sa 
aj toto leto stali cie-
ľovou destináciou 
pre tisícky dovolen-
károv, ktorí svojím 
pobytom v  našich 
veľhorách prispeli 
k  výnimočne úspeš-
nej sezóne, ktorá 
prekonala očaká-
vania, ako aj náv-
števnosť minulého 
roka. a hoci letné 
prázdniny sú už mi-
nulosťou, turistická sezóna 
v Tatrách ešte nekončí a Tat-
ranci dúfajú, že naštartova-
ný trend rastu posilní náv-
števnosť aj v  nasledujúcich 
mesiacoch.

Hoci oficiálne štatistiky 
za prázdninové mesiace za-
tiaľ nie sú k dispozícii, indí-
cie jasne hovoria, že pôjde 
o  jednu z  najlepších sezón 
Vysokých Tatier v ére samo-
statnosti SR. Naznačil to už aj 
prvý letný mesiac - jún, kedy 
výber miestnej dane v samo-
správach združených v  Re-
gióne Vysoké Tatry predsta-
voval v porovnaní s minulým 
rokom rovnakého obdobia 
nárast až o 20,14%. Pred-
bežné čísla za prázdninové 
mesiace potvrdzujú tento 
trend rastu návštevnosti tak 

ubytovaných hostí, ako aj 
jednodňových návštevníkov. 
Celkový  nárast návštevnosti 
počas letnej sezóny sa odha-
duje na 16%  a  kopíruje tak 
aj dosiahnutý nárast za prvý 
polrok 2016. Presné údaje 
potvrdí po spracovaní dát až 
Štatistický úrad.

„Nárast počas letnej sezóny 
zaznamenali tak ubytovacie 
zariadenia, popradský aqua-
park, ako aj prevádzkovate-
lia lanoviek, vysokohorských 
chát, reštaurácií či poskytova-
telia služieb. Niektoré vybrané 
termíny ubytovatelia dokon-
ca hodnotili z hľadiska obsa-
denosti lepšie ako top sezónu 
počas Vianoc a Silvestra, keď 
v niektorých termínoch by ste 
ubytovanie u  nich už nezo-
hnali“, potvrdila Andrea Ži-

gová, výkonná riaditeľka OO 
CR Región Vysoké Tatry.

Nárast návštevníkov za-
znamenali aj  Tatranské in-
formačné kancelárie, ktoré 
počas mesiacov jún, júl a 
august navštívilo viac ako 
36 000 ľudí,  čo je o  14,8% 
viac ako v rovnakom období 
predchádzajúceho roka. Čo 
sa týka štruktúry návštevní-
kov z  hľadiska národností, 
tak predbežne až okolo 60% 
bolo slovenských turistov. 
Zo zahraničných turistov 
najpočetnejšiu skupinu tvo-
rili Česi a  za nimi Poliaci. 
Okrem nich navštívili Tatry 
aj turisti z  Nemecka,  Ma-
ďarska, Izraela, Veľkej Bri-
tánie, ale napríklad aj z  Ja-
ponska, Austrálie, Kórei 
či Kanady.  (rvt)

Letná sezóna vo Vysokých Tatrách bola úspešná

19. augusta 2016 - Eva Nováková a Cyril Knižka, 20. augusta 2016 - 
Mgr. Lenka Ujčiková a Pavel Gulai, Monika Krottáková a Martin No-
vák, Ivana Sekáčová a Peter Jambrich, Michaela Balogová a Ivan Gaži, 
26. augusta 2016 - Mgr. Petra Janoščíková a Milan Pichnarčík, 27. 
augusta 2016 - Ľubomíra Popovičová a Róbert Homonnai, Ľubomí-
ra Lasoková a Patrik Tomáš, Mgr. Ivana Kesselová a Martin Klemba-
ra, Paula Miškovská a Jiří Holodňák, 2. septembra 2016 - Michaela 
Repelová a Tomáš Kuzma, 3. septembra 2016 - Miroslava Vartášová 
a Ján Zmaržlák, Dominika Sidónia Rácová a Marko Čonka, Lucia 
Vanečková a Branislav Dzivjak, Jana Bizubová a Pavol Burda, Vero-
nika Kokoruďová a Kamil Merva, Bc. Denisa Rozborilová a Mgr. Lu-
káš Turzák, 7. septembra 2016 - Mária Dická a Andrejs Stepanovs, 
9. septembra 2016 - Silvia Bendíková a Lukáš Bečaver, Antónia Fe-
dorová a Jozef Tropp, Mgr. Michaela Oravcová a Tomáš Schlosser, 
10. septembra 2016 - Michaela Bončová a Marek Knižka, Daniela 
Filipová a Radoslav Hazucha, Petra Ďurišková a Emil Kičura, Ing. 
Lenka Pompová a Milan Severný, Mária Ladiková a Marek Soska.

manŽelStVo uZaVreli

Bociany 3D - o 16.10 hod.,  Bo-
ciany 2D - o  14.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend) a  o  18.10 
hod., Dieťa Bridget Joneso-
vej - o 17.30 hod. (hrá sa 26.9. 
a  28.9.), o  18.30 hod. (nehrá 
sa 26.9. a 28.9.) a o 20.10 hod., 
Detské kino - Tajný život maz-
náčikov 2D - o  14. hod. (hrá 
sa len cez víkend), The Beatles 
- Eight days a Week - The To-
uring Years - o 16. hod. (nehrá 
sa 27.9.), artmax filmy - Tatry, 

nový príbeh - o 16.50 hod. (hrá 
sa len 27.9.), Prázdniny v Pro-
vence - o 18.20 hod., Sedem sta-
točných - o 20.30 hod., Lovecká 
sezóna: Strachopud - o  14.20 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Hra o život - o 15.20 hod. (hrá 
sa len 26.9. a  28.9.) a  o  16.20 
hod. (nehrá sa 26.9. a  28.9.), 
V mene krvi - o 21. hod. (nehrá 
sa 26.9. a 28.9.), artmax opera 
- Norma - o 20.10 hod. (hrá sa 
26.9.), artmax koncert - Mi-
chael Bublé - Tour Stop 148 - 
o 20.30 hod. (hrá sa 28.9.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)
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popraD

inZercia

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad-2 kioskov, každý o výmere

12 m2 nachádzajúce sa na Halátovej ulici v Poprade, k. ú. Poprad, zapísané
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Poprad,

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

Predmet nájmu na základe súťaže: 
Prenájom 2 kioskov v predstaničnom  parku: 
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/7                                                    
 Nebytové priestory  sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 

Minimálne ročné nájomné: 408,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť aj služby spojené s užívaním priestorov.
     
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27. 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 informá-
cie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297.   PP-115

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

O NAJVHODNEJší NÁVRH
NA UZAVRETIE NÁJOMNEJ ZMlUVy,

ktorá bude uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, na základe ktorej Vyhlasovateľ prenechá navrhovateľovi pozemky:

parc. č. kN-C 3233/54, trvalé trávne porasty o výmere 2320 m2, 
parc. č. kN-E 2897/1, trvalé trávne porasty o výmere 84 m2, 
parc. č. kN-E 2702, orná pôda o výmere 125 m2, 
parc. č. kN-E 2703, orná pôda o výmere 94 m2, 
parc. č. kN-E 2704, orná pôda o výmere 122 m2,
parc. č. kN-C 3233/57, trvalé trávne porasty o výmere 356 m2,
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Poprad, aby ich užíval na dohodnutý účel:
tak, že nájomca je oprávnený využívať predmet nájmu za účelom výstavby a užíva-
nia bytového domu (event. bytových domov) s bytmi a technickej vybavenosti, ktoré 
budú spĺňať podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a                   
o sociálnom bývaní, zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a za-
bezpečenia všetkých činností s tým súvisiacich vrátane zabezpečenia prípravných prác 
pre realizáciu stavby, stavebných a dokončovacích prác, zriadenia staveniska v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
a podobne, podľa priloženej urbanistickej štúdie danej vyhlasovateľom súťaže, ktorá 
tvorí prílohu súťažných podmienok.

Minimálna výška nájmu:  1,- Euro za 1 m2 ročne
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. septembra 2016 do 12. hod.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a  ukončiť súťaž ako ne-
úspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie:  maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 73 31.            PP-106

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
novovytvoreného pozemku parc. č. kN-C 917/3, ostatné plochy o výmere 332 m2 
v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad, oddeleného z pozemku parc. 

č. kN-C 917/1, ostatné plochy o výmere 812 m² v katastrálnom území Spišská 
Sobota, obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v 

Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 65,- €/m², t. j. vo výške 21 580,- € za 
celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. 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.

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

PP-111

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
pozemku parc. č. kN-C 824/301 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria v katastrálnom území Matejovce, obec Poprad zapísaného v katastri 
nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlast-
níctva č. 1                  
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 65,- €/m², t. j. vo výške 1 170,- € za 
celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. 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.

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

PP-112

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 52,50 m2 nachádzajúce sa v budove

na Joliota Curie 732/25 v Poprade, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, k. ú.  Poprad, na liste vlastníctva č. 2807.

Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 

Minimálne ročné nájomné: 1 320,- €

Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru.

Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27. 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 infor-
mácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297.  PP-116

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

• Predám lacno drevený obklad 
- 3 €, zrubový profil, hranoly, aj 
dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.   4/16-P• Predám krásny dievčenský náby-
tok, ružovej farby, séria Mamut + dvoj-
posteľ s matracom, cena dohodou. Inf.: 
č. t. 0905 457 099.  43/16-P

• kúpim záhradu za traťou na 
sídl. Juh v Poprade. Inf.: č. t. 0908 
254 433.   14/16-K• Náter striech za 3 €/m2. V  cene 
je farba + práca. Inf.: č. t. 0915 
423 705 (p. Ivan).  82/16-R• Vezmem do prenájmu súr-
ne 1-izb. byt v  Poprade. Inf.: č. t. 
0944 014 069.  86/16-R

Európsky parlament minulý týždeň schválil návrh na zavedenie štandar-
dizovaného európskeho cestovného dokladu, ktorý má urýchliť navracanie 
do vlasti občanov tretích krajín bez pasu neoprávnene sa zdržiavajúcich na 
území členských štátov EÚ. Poslanci v snahe zabezpečiť širšie uznávanie do-
kladu tretími krajinami presadili posilnenie jeho bezpečnostných a úpravu 
technických prvkov. Nové nariadenie musia po parlamente formálne odob-
riť aj ministri členských štátov v Rade EÚ.    (ppš)

ZAUJAlO NÁS
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Malí i veľkí cyklokrosári v Spišskej Sobote
„Boli to prvé oťukávacie pre-

teky v novej sezóne. Nikto ne-
bol vyjazdený a  všetci sme sa 
učili bicyklovať v  teréne. Mi-
nulý rok som tu chýbal, ale trať 
sa mi páčila,“ zhodnotil víťaz.

Najlepší z usporiadateľské-
ho klubu CKM Poprad bol 

v  celkovom poradí junior 
Oliver Jaroš na 11. mieste. 
„Zajazdil dobré preteky a ak 
bude na sebe ďalej poctivo 
pracovať, tak má prísľub 
účasti v reprezentácii. Euró-
pa je o mesiac a pol, takže má 
čo robiť,“ zdôraznil predseda 
CKM Poprad Jozef Nazarej, 

ktorý na preteky vyslal cel-
kovo desať jazdcov. K prete-
kom dodal: „Snažili sme sa 
trať rozložiť tak, aby tam boli 
aj rovinky, ale aj komplikova-
né úseky s  množstvom scho-
dov. Bol to rýchlejší okruh, čo 
na začiatku sezóny nie kaž-
dému vyhovovalo.“  (mav)

Extraliga juniorov
5. kolo v  sobotu 17. septembra Hk 
ŠkP Poprad - HC košice 6:2, 6. kolo 
v  nedeľu 18. septembra Hk ŠkP 
Poprad - Hk Spišská Nová Ves 4:5.

Extraliga dorastu
5. kolo v  sobotu 17. septembra Hk 
Spišská Nová Ves - Hk ŠkP Poprad 
3:2, 6. kolo v  nedeľu 18. septembra 
Hk Spišská Nová Ves - Hk ŠkP 
Poprad 2:3.

Liga kadetov
3. kolo v  stredu 14. septembra MHa 
Martin - Hk ŠkP Poprad 3:1, 4. kolo 
v  nedeľu 18. septembra Hk ŠkP 
Poprad - HC ́ 05 Banská Bystrica 3:1.

1. liga st. žiakov (8. roč.)
3. kolo vo štvrtok 15. septembra Hk 

ŠkP Poprad - Hk Spišská Nová Ves 
6:3, 4. kolo v  sobotu 17. septembra 
HC košice - Hk ŠkP Poprad 6:3.

1. liga st. žiakov (7. roč.)
3. kolo vo štvrtok 15. septembra Hk 
ŠkP Poprad - Hk Spišská Nová Ves 
9:1, 4. kolo v  sobotu 17. septembra 
HC košice - Hk ŠkP Poprad 13:1.

1. liga ml. žiakov (6. roč.)
3. kolo vo štvrtok 15. septembra Hk 
Spišská Nová Ves - Hk ŠkP Poprad 
3:9, 4. kolo v  sobotu 17. septembra 
Hk ŠkP Poprad - HC košice 1:1.

1. liga ml. žiakov (5. roč.)
3. kolo vo štvrtok 15. septembra Hk 
Spišská Nová Ves - Hk ŠkP Poprad 
1:14, 4. kolo v sobotu 17. septembra Hk 
ŠkP Poprad - HC košice 5:5.   (ppv)

V. liga Podtatranská
7. kolo v nedeľu 18. septembra TJ Slo-
van Nálepkovo - Fk Poprad B 2:6.

II. LSD - U19 Východ
9. kolo v  sobotu 17. septembra Fk 
Poprad - Fk košická Nová Ves 2:1.

II. LMD - U17 Východ
9. kolo v  sobotu 17. septembra Fk 
Poprad - Fk košická Nová Ves 3:0.

I. LSŽ - U15 Východ
predohrávka 13. kola vo štvrtok 15. 
septembra Fk Poprad - Slavoj Trebi-
šov 7:0.

I. LSŽ - U14 Východ
predohrávka 13. kola vo štvrtok 15. 
septembra Fk Poprad - Slavoj Tre-

bišov 4:1.

I. LMŽ - U13 Východ
predohrávka 13. kola vo štvrtok 15. 
septembra MFk Snina - Fk Poprad 3:2.

I. LMŽ - U12 Východ
predohrávka 13. kola vo štvrtok 15. 
septembra MFk Snina - Fk Poprad 
2:10.

I. liga žiačky - U15 Východ
predohrávka 4. kola v nedeľu 18. sep-
tembra Partizán Bardejov - Fk Po-
prad 7:0.

6. OMV liga PFZ
7. kolo v  nedeľu 18. septembra Šk 
Zemedar Poprad-Stráže - OFk Pre-
bojník Hozelec 4:0.   (ppv)

Futbalové výsledky Hokejové výsledky

Hokejisti si poradili s oboma nováčikmi
Hokejisti Hk 
Poprad už za-
budli na nevý-
razné výkony 
z  prvých kôl 
Tipsp or t l ig y. 

V  prvom domácom zápase 
ešte ťahali za kratší koniec 
proti baranom z  Banskej 
Bystrice, u  nováčika v  Lip-
tovskom Mikuláši však vydo-
lovali dva body po predĺžení 
a po dobrom výkone násled-
ne zdolali doma druhého li-
gového debutanta z  Nových 
Zámkov 2:1 (na foto).

„Mali sme výborný vstup do 
zápasu a všetky štyri formá-
cie hrali perfektný, agresívny 
a  moderný hokej. Potom sa 
hra vyrovnala, ale po prvý-
krát v sezóne sa nám podari-
lo udržať tempo po celý zápas 
a to sa odrazilo na výsledku,“ 
hodnotil nedeľný duel s No-
vými Zámkami tréner HK 
Poprad Petr Jonák.

Výsledky: 3. kolo v stredu 
14. septembra Hk Poprad - 
HC ´05 iClinic B. Bystrica 
2:4 (0:1, 2:3, 0:0), góly Popra-
du: 29. Arne Kroták (R. Su-
chý, T. Troliga), 37. Keevin 

Cutting (A. Lapšanský). 4. 
kolo v piatok 16. septembra 
MHk 32 L. Mikuláš - Hk 
Poprad 2:3pp (0:0, 1:1, 1:1 - 
0:1), góly Popradu: 26. Arne 
Kroták (M. Paločko, M. Za-
grapan), 49. Peter Lichanec 
(K. Cutting, M. Zagrapan), 
65. Dávid Bondra (Ľ. Dinda, 
Š. Fabian), 5. kolo v  nedeľu 
18. septembra Hk Poprad - 
HC N. Zámky 2:1 (1:0, 0:1, 
1:0), góly Popradu: 2. Adam 
Lapšanský (J. Tibenský, S. 
Mlynarovič), 49. Tomáš Tro-
liga (Š. Fabian, K. Cutting).

Program: 6. kolo v  piatok 
23. septembra o 18. hod. Hk 

Dukla Trenčín - Hk Poprad, 
7. kolo v nedeľu 25. septem-
bra o 18. hod. Hk Poprad - 
HkM Zvolen.  (mav)

   Z V Vp Pp P S B

1. Košice 5 3 1 1 0 17:7 12

2. Nitra 5 3 0 2 0 17:12 11

3. N. Zámky 6 2 1 1 2 15:11 9

4. B. Bystrica 5 2 1 1 1 14:11 9

5. Trenčín 5 2 1 0 2 12:12 8

6. Zvolen 5 2 1 0 2 11:14 8

7. L. Mikuláš 5 1 1 2 1 15:13 7

8. Martin 5 2 0 0 3 12:14 6

9. Poprad 5 1 1 0 3 9:14 5

10. Žilina 5 1 0 0 4 9:17 3

11. SR 20 1 0 0 0 1 1:7 0

Tabuľka Tipsport ligy

Cez víkend sa v  popradskej Aréne predstavili volejbaloví 
reprezentanti Slovenska v  rámci prvého turnaja 2. kola 
kvalifikácie ME 2017. Postupne zdolali Izrael a  Lotyšsko 
3:0, Chorvátov porazili po dramatickom priebehu 3:1 na 
sety. Druhý turnaj 2. kola sa uskutoční počas nasledujúce-
ho víkendu v Chorvátsku.      FOTO - Marek Vaščura

V  metropole našich južných su-
sedov sa cez víkend stretlo bez-
mála tisíc karatistov z tridsiatich 
štátov na 19. ročníku Budapest 
open. Karate klub Shihan Poprad 
z  Budapešti priniesol dva cenné 
kovy. V športovom zápase kumite 
mladších žiačok skončila Veroni-
ka Jalowiczorová v  kategórií do 
30kg bronzová. Zlato pre poprad-
ské farby vybojovala Barbora Gla-
tzová (na foto), keď v  kategórií 
nad 30kg nenašla premožiteľku.   
FOTO - archív Shihan Poprad

(Dokončenie zo str. 1)
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Turnaj preveril sily mladých futbalistiek

Oslávia storočnicu futbalu

Krátko zo športu

Futbalový klub Poprad 
mal tú česť minulý týždeň 
v  stredu po prvýkrát or-
ganizovať základný turnaj 
pod hlavičkou Slovenské-
ho futbalového zväzu s 
názvom Mini Champions 
Liga Slovensko 2016.

V  dvoch skupinách sa 
na minifutbalovom ihris-
ku v  priestoroch ZŠ s  MŠ 
vo veľkej predstavilo osem 
tímov dievčat do 15 rokov 
pôsobiacich v 1. lige skupiny 
Východ. Dva tímy Popradča-
niek preveril Prešov, Spišská 
Nová Ves, Bardejov, Hu-
menné a Vranov nad Top-

ľou, ktorý takisto postavil 
svoje Áčko i Béčko.

Popradské Áčko postup-
ne v  skupine A  zdolalo 
Prešov 3:0, Béčko Vranova 
n. Topľou 6:2 a  Sp. N. Ves 
4:1 a  obsadilo prvé miesto. 
Druhý tím v  skupine B na-
opak podľahol Bardejovu 
0:4, Vranovčankám 0:1 a 
Humennému 0:6 a  obsadil 
posledné miesto.

Dievčatá z  prvého tímu 
FK Poprad v  semifinále 
nestačili na Bardejov po 
prehre 2:4, vo finále Barde-
jovčanky podľahli víťazovi 
turnaja z Humenného 2:5.

Na základe výsledkov zák-
ladného kola turnaja sa do 
finále 5. októbra v Nemšovej 
prebojoval Bardejov a  Hu-
menné. „Bola to pre nás dob-
rá konfrontácia s  ostatnými 
družstvami v lige, keďže sme 
doposiaľ odohrali iba jeden 
majstrovský zápas. Chceme 
vytvoriť silný kolektív, ktorý 
bude tvoriť jednoliaty tím. 
Záujem o  futbal je v  Popra-
de obrovský a  v  súčasnosti 
v družstve trénuje 25 dievčat,“ 
povedal tréner dievčat FK 
Poprad U15 Slavomír Šoltýs. 
„Bol to ďalší sviatok poprad-
ského futbalu. Dynamické 

kroky a poctivá robota prinies-
la aj takéto ovocie. Bol to pre 
nás veľký otáznik v  tom, ako 
to dopadne, ale vedeli sme, že 

emócie a radosť z futbalu tam 
nebudú chýbať,“ dodal mana-
žér mládeže FK Poprad Mar-
tin Pohlod.  (mav)

Občianska iniciatíva futbalistov v Spišskej Sobote orga-
nizuje v sobotu 24. septembra spomienkové stretnutie pri 
príležitosti 100. výročia založenia Futbalového klubu TJ 
Spišská Sobota.

Od 9. hodiny sa v priestoroch športového areálu ZŠ s MŠ 
Vagonárska uskutoční futbalový turnaj bývalých spišskoso-
botských futbalistov a  o  14. hodine bude nasledovať spo-
ločenské stretnutie v areáli DHZ a v divadelnej sále KD na 
Sobotskom námestí, kde budú účastníci hodnotiť sto rokov 
futbalového klubu v tejto mestskej časti.  (ppp)

• Hk Poprad vstupuje do 
ďalšej fázy svojej existencie. 
Svoj čas na pozícii krízové-
ho manažéra naplnil Peter 
Žifčák, ktorý dostal zaujíma-
vú ponuku od SZĽH pri mlá-
deži, no v popradskom klube 
ostáva v pozícii obchodného 
riaditeľa a je poverený vede-
ním úseku mládeže HK ŠKP 
Poprad. Novým výkonným 
riaditeľom sa stáva Ľudovít 
Jurinyi, ktorý je v súčasnosti 
aj asistentom trénera mužov 
Petra Jonáka.

• B a S k E T B a L I S T k Y 
BAM Poprad boli počas víken-
du v telocvični ZŠ Komenské-
ho hostiteľkami medzinárod-
ného turnaja O pohár BAMP. 
V úvodnom stretnutí v piatok 
podľahli zverenkyne trénera 
Milana Černického Slávii Pra-
ha o  jediný bod 64:65, o  deň 
neskôr zdolali Slovan Bratisla-
va 60:52. Víťazom turnaja sa 
stal tím z Prahy po nedeľnom 
víťazstve nad belasými 78:47.• V  SOBOTU 24. sep-
tembra sa vo Veľkej a  oko-
lí uskutoční XIII. ročník 
14-kilometrového behu pod-
tatranskou prírodou pod ná-

zvom Popradský kros 2016. 
Štart hlavných pretekov je 
naplánovaný na 16. hodinu 
v priestoroch ZŠ s MŠ A. V. 
Scherfela.• V  ZÁVERE minulého 
týždňa sa vo Svite konal 4. 
ročník medzinárodného bas-
ketbalového turnaja o Baťov 
pohár, ktorý je predsezón-
nou prípravou pre extraligo-
vý BK Iskra Svit. Omladený 
tím spod Tatier pod vedením 
Michala Madzina podľahol 
tímu BK Lions Jindřichův 
Hradec o  tri body 77:80, 
neskoršiemu víťazovi Inte-
ru Bratislava vysoko 63:120, 
Lučencu 71:89 a skončil na 
poslednom štvrtom mieste.• V  ŠUŇaVE sa uskutoč-
nil už dvanásty ročník súťa-
že mladých hasičov o Pohár 
starostu obce za účasti 37 
družstiev z  dobrovoľných 
hasičských zborov  a základ-
ných škôl, ktoré preukazovali 
pripravenosť v troch disciplí-
nach hry PLAMEŇ - štafete 
5 x 30 metrov s prekážkami, 
štafete hasičských dvojíc a 
uzlovej štafete. V súťaži druž-
stiev i jednotlivcov excelova-
la domáca Šuňava.  (ppv)

Popradčania sa s Košicami rozišli bez gólov
Futbalisti Fk 

Poprad remi-
zovali v  sobo-
tu 17. septem-
bra v  rámci 7. 

kola II. ligy Východ s  VSS 
košice 0:0. V strede týždňa 
postúpili cez Vyšné Opát-
ske do 4. kola Slovenského 
pohára. V piatok cestujú do 
košíc za Lokomotívou.

„Videli sme obojstranne 
útočný futbal s  dostatkom 
šancí. Chlapcom môžem po-
ďakovať za predvedený výkon, 
pretože celých 90 minút išli za 
víťazstvom a veľmi chceli vyhrať. 
Chýbalo nám však šťastie naj-
mä pri štandardných situáci-
ách v  závere zápasu,“ zhod-
notil duel proti VSS tréner FK 
Poprad Pavol Mlynár.

Výsledky: 3. kolo Slo-
venského pohára v  stredu 
14. septembra TJ Fk Vyšné 
Opátske - Fk Poprad 1:5 

(1:3), góly Popradu: 11. Ru-
dolf Bilas, 21. a  76. Róbert 
Ujčík, 31. Szymon Gruca, 
75. Erik Šuľa. 7. kolo II. ligy 
Východ v  sobotu 17. sep-
tembra Fk Poprad - FC VSS 
košice 0:0.

Program: 8. kolo II. 
ligy Východ v  piatok 23. 
septembra o  15.30 hod. 
FC Lokomotíva košice - 
Fk Poprad.  (ppv)

   Z V R P S B

1. VSS Košice 7 5 1 1 8:3 16

2. Bardejov 7 5 0 2 13:6 15

3. Lokomotíva KE 7 4 1 2 18:6 13

4. Fk Poprad 7 3 3 1 12:6 12

5. Zvolen 7 3 3 1 13:8 12

6. L. Mikuláš 7 2 3 2 3:3  9

7. Sp. N. Ves 7 3 0 4 11:16  9

8. Haniska 7 1 2 4 9:18  5

9. Lipany 7 1 1 5 5:16  4

10. R. Sobota 7 0 2 5 4:14  2

Tabuľka II. ligy - sk. Východ

V  nedeľu usporiadal AK Steeple Poprad 6. ročník bežeckých pretekov pre všetky vekové 
kategórie pod názvom Steeple Kros. Mládež štartovala v  priestoroch atletickej dráhy ZŠ 
Jarná, hlavný beh viedol od školy v  teréne okolo sídliska Juh 3. Medzi mužmi v  elitných 
kategóriách na trati dlhej 12 km dominoval Jan Wydra z  Poľska, najrýchlejšou ženou 
bola domáca pretekárka Danica Božová.   FOTO - Marek Vaščura



Strana 1121. 9. 2016

Piataci v knižnici a u Scherfela
Tradičné literárno-dejepisné do-

poludnie si minulý týždeň v  stre-
du užili aj tohtoroční piataci z 5.a 
triedy v ZŠ s MŠ a. V. Scherfela vo 
Veľkej.

„Od rána deti pracovali v  knižnici, 
spoznávali knihy a učili sa, ako s nimi 
pracovať. Navštívili sme aj študovňu, 
kde sme videli vzácne knihy. Potešilo 

nás to, pretože žiaci sa môžu do štu-
dovne dostať až v  deviatom ročníku, 
alebo už ako stredoškoláci. Neskôr sme 
sa presunuli do Scherfelovho domu, kde 
sa piataci zoznámili s naším význam-
ným dejateľom, ktorý urobil pre Veľkú 
veľa významných vecí. V Scherfelovom 
dome sme sa dozvedeli všetko zaují-
mavé a pozreli sme si vzácne exponáty 

z jeho dedičstva, ktoré daroval Tatran-
skému múzeu. Na občianskej výchove 
so získanými poznatkami budeme ďalej 
pracovať. Zapojili sme sa aj do projektu 
Digi škola a túto našu významnú osob-
nosť sme prezentovali aj v rámci celého 
Slovenska,“ zhrnula učiteľka slovenči-
ny a občianskej náuky v ZŠ s MŠ vo 
Veľkej Božena Janovová.  (ppv)

Minulý týždeň v  utorok sa 
v  popradskom kine Cine-
max uskutočnila Babská 
jazda, na ktorej sa premie-
tala romantická komédia 
s  názvom Dieťa Bridget 
Jonesovej. Pre návštevníč-
ky boli okrem premiéry 
filmu pripravené aj darčeky 
a bohatá tombola. Všetkým 
sponzorom, ktorí venovali 
ceny do nej, vedenie kina aj 
touto cestou ďakuje. Ďalšia 
Babská jazda sa uskutoční 
v  utorok 4. októbra. Pre-
mietať sa bude film s  ná-
zvom Kiki: poďme na to!

Minulý týždeň v  piatok 
a v sobotu 16. a 17. septem-
bra sa v popradskom MAX-
-e uskutočnili Dni krásy 
s  FAnn parfumériou. Tím 
profesionálnych vizážistov a 
kaderníkov sa staral o  náv-
števnícky, ktoré si mohli 
bezplatne vyskúšať make-up 
a styling svetových značiek.
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Po výrube stromov...Opýtali sme sa za vás
Na redakciu novín Poprad sa 

obrátila čitateľka s  podnetom 
k  výrubu stromov na sídlisku 
Juh. Pred bytovým domom na 
Ul. L. Svobodu podľa jej slov os-
tal po výrube neporiadok, kto-
rý obyvateľom tejto časti mesta 
prekáža.

„Po výrube starých stromov pra-
covníci odviezli všetok veľký mate-
riál, ale z  chodníka sfúkli zvyšky 
konárov, pilín a  malých častí na 
trávnik, k  prašiaku, či ku kontaj-
nerom na odpadky. Každý z nás sa 
o  svoje okolie stará a  upratuje po 
sebe a  tak by som rada vedela, či 
sa tento priestor bude dodatočne 
čistiť a  kedy,“ spytuje sa Poprad-
čanka.

Výrub stromov v  Poprade rea-
lizuje v  tomto období spoločnosť 
Brantner, ktorú sme požiadali 
o  vyjadrenie: „Pri výreze stromov, 
resp. orezávkach sa hrubé kme-
ne a  konáre ihneď nakladajú na 
vozidlo a  odvážajú. Malé konáre 
a  ostatný drobný odpad sa podľa 
množstva priebežne nahŕňa na 
kopy a  odváža. Po ukončení ore-
závok sa vykoná konečné očistenie 
dotknutých plôch. Odpad sa vy-

váža na stanovené skládky, čo si 
vyžaduje určitý čas, preto sa môže 
stať, že vývoz sa realizuje s určitým 
časovým posunom,“ uviedol vedú-
ci oddelenia technických služieb 
spoločnosti Brantner Jozef Imrich.

Výruby a orezávky stromov re-
alizuje spoločnosť Brantner na 
podnet zodpovedných pracov-
níkov Mestského úradu Poprad, 
odd. životného prostredia, kto-
rí určujú výber lokalít. „Vždy 
sa uprednostňujú prípady, kde 
hrozí odlomenie a zrútenie koná-
rov, resp. stromov, ktoré by mohli 

ohroziť zdravie a  majetok obča-
nov. Orezávky konárov sa vyko-
návajú podľa potreby počas celého 
roka. Výrub stromov sa realizuje 
mimo vegetačného obdobia,“ do-
dal J. Imrich a  ku konkrétnemu 
prípadu uviedol: „Všetky podne-
ty občanov ihneď preverujeme. 
V  prípade zistenia nedostatkov 
ich v čo najkratšom možnom čase 
odstraňujeme. Konkrétny podnet 
sme preverili. V  uvedenej loka-
lite zostali ešte zvyšky drobných 
konárov, ktoré boli zlikvidované 
v pondelok.“  (mav)

Na 24. ročníku Medzinárodného filmového 
festivalu horských filmov, ktorý sa bude konať 
v Poprade od 12. do 16. októbra, uvidia diváci 
51 súťažných filmov z 15 krajín. Sedem filmov 
bude od slovenských tvorcov. Na festivale sa 
predstavia divákom už dobre známi aj noví au-
tori. Zo Slovenska to bude Pavol Barabáš, ktoré-
ho film Sloboda pod nákladom sa práve premie-
ta v kinách, Rasťo Hatiar, Martin Grajciar, ale aj 
Michal Gabriš so svojou prvotinou, krátkym 
filmom Vrchol limitov. Premietať sa bude nielen 
v Poprade, ale tiež v Kežmarku a Spišskej Novej 
Vsi. Filmy posúdi porota, ktorú tvorí česká foto-
grafka Martina Vedralová, poľský režisér Pawel 
Wysoczanski a Slovák Tomáš Hulík.  (ppš)

V  nedeľu 25. septembra o  17. hod. sa v  hoteli 
Poprad uskutoční benefičná dražba umelec-
kých diel pod záštitou primátora Popradu Jo-
zefa Švagerka. Výťažok z dražby bude venovaný 
hendikepovanému 15-ročnému Adriánovi z 
Popradu, ktorý statočne prekonáva svoje zdra-
votné problémy. Jeho situácia je o to zložitejšia, 
že žije len s mamkou, ktorá tiež bojuje s vážnou 
chorobou. Organizátori pozývajú Popradčanov, 
aby prišli na toto príjemné aukčné popoludnie. 
Záujemcovia si ponúkané umelecké diela môžu 
pozrieť v nedeľu už od 15. hod. alebo ich náj-
du na stránke  www.art-gallery.sk. Viac infor-
mácií aj na tel. čísle 0915 956 695.  (ppš)

Pozvánka na benefičnú dražbu

Onedlho sa začne festival

V popradskej 
k o n k a t e d r á l e 
Sedembolestnej 
Panny Márie boli 
natrvalo umiest-

nené relikvie sestry Zdenky Schel-
lingovej (1916 - 1955).

Rehoľníčku z Kongregácie milo-
srdných sestier Svätého kríža za bla-
hoslavenú vyhlásil pápež Ján Pavol 
II. v roku 2003 počas tretej návštevy 
Slovenska.

Relikvie boli do Popradu priveze-
né z Trnavy počas minulotýždňovej 
odpustovej slávnosti. Sestra Zdenka 
bude aj spolupatrónkou blížiacich 
sa svätých misií v  Poprade, ktoré sa 
začnú už túto sobotu 24. septembra 
o  18. hod., keď pátri misionári pre-
vezmú správu nad farnosťou v našom 
meste do nedele 2. októbra.

Záverečná svätá omša bude 2. ok-
tóbra o 15. hod. pred Arénou Poprad.

Misie budú prebiehať v Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie a v Kos-
tole sv. Cyrila a Metoda. Časť progra-
mu by sa mala odohrávať aj v iných 
kostoloch, tiež na Námestí sv. Egídia a 
pre mládež aj v školách. Patronmi misií 
budú okrem sestry Zdenky aj patróni 
kostolov popradskej farnosti - Sedem-
bolestná Panna Mária, sv. Cyril a Me-
tod, sv. Egídius a sv. Helena.  (ppš)

V sobotu sa začínajú
sväté misie Prípravou na misie bola krížová cesta na kvetnici

V  Poprade sa koncom me-
siaca začnú sväté misie. Ich 
príprava vrcholí. Prvým 
z podujatí, ktoré im predchá-
dzalo bola minulú stredu krí-
žová cesta nad mestom. 

Páter Michal Zamkovský, 
ktorý ju viedol, povedal: „Uve-
domujeme si, že naše cesty nie 
sú ľahké, jeden má cestu životom 
ťažšiu, iný ľahšiu, ale každý svo-
jím spôsobom kráčame po našej 
osobnej krížovej ceste a vieme, že 
ju musíme absolvovať.“ S úsme-
vom a pokojom to ide ľahšie. 

Krížová cesta sa zvykne ko-
nať v predveľkonočnom pôste. 
Táto bola iná, letná s modlitbo-
vými úmyslami pred misiami. 
Popradský kaplán Peter Ma-
tis uviedol: „Ľudia pri modlitbách 
milosrdenstva najčastejšie prosia za 
uzdravenie rodinných vzťahov, za 
zmierenie, oslobodenie z  rôznych 
závislostí, ktorým prepadli buď oni, 
alebo ich príbuzní, za pokoj, múdrosť 
a za rozvahu.“

Na krížovej ceste pribudli čerstvé 
kríže. Sú vyrobené z dreva červené-
ho smreka. Každý z nich váži 200 kg. 
Lemujú cestu na vrchol. 

Riaditeľ mestských lesov Róbert 
Dula povedal: „Dĺžka krížovej cesty je 
približne 2 tisíc metrov, prevýšenie 200 

metrov. Je tu jeden ťažší úsek, ale keď 
sa človek zaprie, tak to celé zvládne.“

„Krásna príroda naladí človeka 
na iné dimenzie. Ľudia kráčajúci na 
vrch vystupujú zo svojich problémov, 
zo všednosti a  pomôže im to vidieť 
svoj život z nadhľadu. Viac sa môžu 
otvárať Bohu a vnímať Jeho prítom-
nosť,“ dodal popradský dekan On-
drej Borsík.

„Kráčalo sa mi veľmi dobre a videl 
som konečne kríže, ktoré sme už dva 
roky plánovali inštalovať. Podarilo sa 
to a možno aj vďaka misiám kríže sto-

ja. Pri každom zastavení som pozeral, 
aké to je krásne a  každé zastavenie 
dostáva svoju symboliku. Je to do 
kopca, je to náročné, ale myslím si, že 
ľudia radi prídu a  takto sa obetujú,“ 
uzavrel primátor Jozef Švagerko.    

Témou krížovej cesty bola cesta 
pokánia za naše mesto. Na vrchu 
odznela odprosovacia modlitba za 
Poprad. Po krížovej ceste nasledu-
je v  Poprade týždňový duchovný 
program pred misiami, ktoré sa začnú 
24. septembra. Organizujú ich bratia 
redemptoristi.   (kpa)


