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V Poprade sa do pokusu o slovenský rekord zapojilo najviac ľudí

Poprad
navštívilo
v lete viac
turistov
ako vlani

Kolísavé
výkony
hokejistov
pokračujú

Kultúrny
kalendár na
október 2016
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V piatok Noc výskumníkovPopradčania cestovali minulý štvrtok zadarmo

Aké je to nevidieť si vyskúšali 
deti aj dospelí, ktorí sa minulý pia-
tok na Námestí sv. Egídia v Popra-
de zapojili do dňa Bielej pastelky 
2016. Podujatie sa konalo okrúhly 
15-krát a preto sa Únia nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska rozhodla 
ozvláštniť tento ročník pokusom 
o zapísanie do Slovenskej knihy 
rekordov.  Každý účastník musel 
prejsť symbolickú 15-metrovú trať 
so zakrytými očami a s bielou pa-
ličkou. Ambásadorom 15. ročníka 
zbierky bol majster sveta v chôdzi a 
reprezentant v ľahkej atletike Ma-
tej Tóth.

Celkovo sa v 12 mestách na Slo-
vensku zúčastnilo na rekorde 3593 
osôb. Certifikát o zápise so Slo-
venskej knihy rekordov prevzala 
predstaviteľka Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska od komi-
sára Slovenských rekordov v Nitre. 
Poprad si vyslúžil pohár za najviac 
zapojených ľudí - 477. Bolo medzi 
nimi množstvo žiakov z poprad-

ských základných škôl. Ľuboslava 
Šimšajová zo ZŠ s MŠ Tajovského 
povedala: „Nevidiaci to majú veľmi 
ťažké. Som rada, že som zdravá, a 
že vidím svet okolo seba.“ Spolužiak 
Maťo sa pridal: „Vyskúšal som si, aké 
to majú náročné.“ Učiteľka Petra 
Slimáková prezradila: „Naša škola 
sa pravidelne zapája do podobných 
akcií. Deti si chceli vyskúšať, ako je 
to v koži nevidiacich a aj prispeli do 
zbierky Biela pastelka. Tiež som sa 
zapísala medzi účastníkov rekordu a 
ešte stále sa mi trasú kolená. Mali by 
sme nevidiacich podporiť ako sa dá. 
Takto deti zistili, ako sa žije ľuďom, 
ktorí majú nejaký hendikep.“

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
bol komisárom rekordu v našom 
meste. Zoznámil sa s pomôckami 
pre nevidiacich a slabozrakých, na-
písali mu meno v Braillovom písme 
a takisto prešiel 15 m s bielou pali-
cou. Povedal: „Pri chôdzi so zakry-
tými očami ma prekvapilo, že som 
začal viac vnímať zvuky. Nevidiaci 

to majú naozaj ťažké. Mesto spolu 
so zástupcami Podtatranskej orga-
nizácie ÚNSS rieši veci, ktoré sú pre 
zdravých bežné, ale pre nich anomá-
liou. Napríklad len farebne vyznače-
ný cyklistický chodník v centre mesta 
je pre nich problémom. Pri výstavbe a 
rekonštrukciách v meste sa snažíme, 

aby boli vodiace prvky a dlažby pre 
nevidiacich. Riešili sme teraz s SMK 
aj priechody pre chodcov, aby boli 
bezpečné pre takto hendikepovaných 
ľudí, takisto chodníky, aby na nich 
neboli zbytočné prevýšenia pre vozič-
károv a podobne.“

Poprad patril medzi 46 
slovenských miest, ktoré 
sa prihlásili do národnej 
kampane Európskeho týž-
dňa mobility (ETM) 2016. 
Vyvrcholil minulý štvrtok 
Dňom bez áut, do ktorého 
sa naše mesto zapojilo bez-
platnou MHD a zároveň 
ETM podporilo letákovou 
kampaňou na podporu 
alternatívnych spôsobov 
dopravy. Príkladom bol aj 
primátor mesta Jozef Šva-
gerko, ktorý v tento deň 
prišiel do práce na bicykli. 
Podporil tak cieľ ETM, aby 
obyvatelia 22. septembra 
využili na cestu do prá-
ce, do školy, do obchodu a 

inde, iný dopravný pros-
triedok než auto.

Popradčania uvítali najmä 
možnosť bezplatne cestovať 
MHD, hoci veľa ich využíva 
i taxíky a keď ich nenaháňa 

čas, ide aj pešo. Cestujúce, 
ktoré čakali na svoj spoj pri 
popradskej nemocnici Deň 
bez áut kvitovali, ale mali i 
kritické postrehy.

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 2)

Poprad bude jedným zo 
šiestich slovenských loka-
lít, v ktorých sa v piatok 30. 
septembra uskutoční Noc 
výskumníkov 2016 pod 
mottom Srdce a mozog slo-
venskej vedy. Tohto roku 
to bude výročný 10. ročník 
festivalu vedy Európskej 
noci výskumníkov, ktorá sa 
bude v rovnaký deň konať v 
33 štátoch Európy. Cieľom 
je priblížiť verejnosti ve-
decko-výskumné centrá a 
ich aktivity v našom regió-
ne, ako i výskumníkov ako 
„obyčajných“ ľudí s neoby-
čajným povolaním.

V Poprade bude boha-
tý program prebiehať v OC 

Max. Na všetky podujatia Noci 
výskumníkov je vstup voľný. 
O 10. hod. sa v Kine Cinemax 
uskutoční prednáška Zuzany 
Kaňuchovej z Astronomic-
kého ústavu SAV Tatranská 
Lomnica na tému Čo sa deje v 
Slnečnej sústave, o 10. 45 hod.  
Anny Pribullovej zo Sloven-
ského hydrometeorologické-
ho ústavu, Aerologického a 
riadiačného centra v Gánov-
ciach na tému Slnečné žia-
renie - prospešné i škodlivé.

(Pokračovanie na str. 4)
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Stručne
• WORKSHOP zameraný na ces-
tovný ruch sa uskutoční v  Poprade 
v Kine Tatran 12. októbra. Zameraný 
bude na témy mestský turizmus, ces-
tovný ruch - nielen história a krása, 
ale aj komercia a zdroj príjmu a Hor-
ský film v meste.  

• ZASADNUTIE komisie sociál-
nej, bytovej a  zdravotnej pri Mest-
skom zastupiteľstve mesta Poprad 
sa uskutoční dnes 28. septembra na 
mestskom úrade. • VYHODNOTENIE 2. ročníka 
súťaže školských časopisov základ-
ných škôl Prešovského a  Košického 
samosprávneho kraja s názvom Pod-
tatranský školák sa uskutoční dnes 28. 
septembra o 10. hod. v Podtatranskej 
knižnici v Poprade na sídl. Západ.• KLUB Veličanov organizuje spo-
mienkové stretnutie obetiam 2. sve-
tovej vojny, ktoré sa uskutoční vo 
Veľkej pri pamätníku na Velickom 
námestí v piatok 30. septembra o 12. 
hod.• V UTOROK 4. októbra o 19. hod. 
bude v Dome kultúry v Poprade kon-
cert Richarda Müllera, na ktorom za-
znejú jeho najkrajšie balady. • SPOMIENKOVÁ jazda histo-
rickej tatranskej električky pri prí-
ležitosti 120. výročia ozubnicovej 
železnice Štrba - Štrbské Pleso sa 
uskutoční v nedeľu 2. októbra. Od-
chod električky zo stanice Poprad-
-Tatry bude o  9. hod. Ďalšie infor-
mácie na www.tatranskakometa.sk.• VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery 
na jesenné upratovanie budú v  ter-
míne od 30. septembra do 7. októbra 
umiestnené vo Veľkej - na uliciach 
Na letisko (potraviny Fresh a pri via-
dukte), Vodárenskej, Scherfelovej, 
Novej, Širokej pri učilišti, Stavbár-
skej, Jarmočnej a pri futbalovom šta-
dióne a v Kvetnici pri klzisku.• TUNEL Branisko je do soboty 1. 
októbra uzavretý z dôvodu pravidel-
nej údržby.• POČET turistov v  Prešovskom 
kraji vzrástol v prvom polroku  o 21,5 
%. Podľa údajov ŠÚ ST navštívilo náš 
kraj v januári až júni 394 046 turistov, 
počet prenocovaní sa vyšplhal na čís-
lo 1 221 930. Stúpli tiež počty zahra-
ničných návštevníkov v  porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roka 
o 17,5 %. Do Prešovského kraja zaví-
talo 110 187 cudzincov, ktorí u nás v 
priemere strávili tri noci. • NEMOCNICA Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku investova-
la do starostlivosti o  pacientov za 
prvých sedem mesiacov tohto roka 
takmer 183-tisíc eur. Financie boli 
použité predovšetkým na zakú-
penie moderných zdravotníckych 
prístrojov.   (ppš)

Letné mesiace júl a august boli v 
mestskom útulku pre túlavé a od-
chytené psy v znamení pravidelných 
návštev malých i veľkých milovníkov 
psov. Tie pokračujú aj v septembri, 
ale už v menšom rozsahu. 

„Počas prázdnin sme mali v útulku 
skutočne plno, ľudia chodili prakticky 
od rána do večera, denne sa u nás vy-
striedalo aj 30 dobrých ľudí, ktorí pri-
šli vyvenčiť psíkov,“ informoval vedúci 
útulku Peter Greňa. Počas leta zorga-
nizoval útulok spolu s mestom Poprad 
podujatie „Namaľuj si svojho psíka“, 
vďaka ktorému bol plot útulku spestre-
ný desiatkami malieb vysnívaných psí-

kov predovšetkým detí a ich rodičov. 
„Tou najlepšou správou je fakt, že počas 
letných mesiacov sa nám podarilo pre 
19 psíkov nájsť nový domov, od začiat-
ku septembra sme takto potešili ďalších 
6 štvornohých obyvateľov útulku,“ do-
plnil P. Greňa. V súčasnosti je v útulku 
28 psov a sedem šteniatok, 15 psov je 
umiestnených v dočasnej opatere.

Popradský útulok ponúka pre verej-
nosť možnosť prísť vziať psíkov na pre-
chádzku prakticky každý deň okrem 
pondelka. „Medzi pravidelnými náv-
števníkmi nechýbajú okrem rodín s deť-
mi ani organizované skupiny seniorov z 
Popradu, prihlásili sa nám dokonca ďal-

Počas prázdnin našlo devätnásť psíkov z útulku nový domov

Prvý viceprimátor Popradu Igor Wzoš vyzdvihol: „Pre 
človeka, ktorý vidí, je frustrujúce zobrať paličku a hmatať 
okolo seba. Mám úctu k tým, ktorí robia takéto akcie, lebo 
upozorňujú, že je obrovské množstvo ľudí s problémami so 
zrakom a treba z toho urobiť verejnú tému.“

Predseda PO Únie nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska v Poprade Marián Zvalený potvrdil, že počet 
zrakových ochorení narastá. Dokonca je predpoklad, 
že do roku 2050 bude jedna tretina ľudí slabozrakých 
až nevidiacich. „Na zrak si treba naozaj dávať pozor, 
veď 87 percent informácií dostávame zrakom, 9 percent 
sluchom. Ak sú tieto zmysly postihnuté, musia sa viac 
zapájať iné zmyslové orgány. Veľa zrakových postihnu-
tí vzniká pri športe, pri úrazoch, zlým stravovaním, až 
potom sú genetické príčiny. Preto sa podujatím Biela 
pastelka zameriavame na prevenciu a druhú časť tvorí 
verejná zbierka. Výťažok z nej poslúži na zabezpečenie 
kompenzačných pomôcok pre nevidiacich,“ uviedol M. 

Zvalený Konštatoval, že mesto Poprad dbá o potreby ne-
vidiacich a v poslednom období zrekonštruované ulice 
1. mája, Hviezdoslavova a Alžbetina zodpovedajú ich 
požiadavkám. Verí, že pri výstavbe sa aj naďalej budú 
zohľadňovať potreby či už telesne, zrakovo, sluchovo 
alebo inak hendikepovaných občanov.  (mar)

V Poprade sa do pokusu ...
(Dokončenie zo str. 1)

„Autobus by sme využívali aj viac, 
ale napríklad približne dve hodiny - od 
10. do 12. hod. nič od nemocnice nej-
de. Je to veľmi dlhý interval,“ povedala 
jedna z čakajúcich. Ďalšia dodala, že 
im chýbajú prístrešky a lavičky na au-
tobusových zastávkach MHD oproti 
OC Forum a neďaleko polikliniky 
Adus: „Nemáme sa kam schovať pred 
zlým počasím, ani sadnúť si, kým ča-
káme na autobus. Po sídliskách je dosť 
nevyužitých lavičiek, na ktorých má-

lokto sedí, ale tu by boli využité.“ Ďal-
šia Popradčanka sa usmiala: „Patrím 
k tým, čo cestujú vzhľadom na vek a 
zdravotný stav zadarmo, takže aj dnes 
som mala nulový lístok. Určite je Deň 
bez áut, kedy môžu aj ostatní obča-
nia cestovať bezplatne, dobrý nápad.“ 
SAD Poprad nám poskytla informá-
ciu, že bezplatné cestovanie MHD 
v Poprade minulý štvrtok využilo 
takmer 3300 ľudí.

Popradské deti tiež mohli po celý 
minulý týždeň využiť bezplatné po-

žičanie šliapacích autíčok v Mestskej 
informačnej kancelárii a takisto v 
OC Forum.

Z pohľadu systémových opatrení 
mesta Poprad na podporu udržateľ-
nosti mestskej mobility je dôležité 
schválenie prostriedkov na prípravu 
projektovej dokumentácie na investič-
nú akciu Cyklistický chodník Poprad 
- Matejovce. Tento chodník by mal 
rozšíriť jestvujúcu sieť cyklistických 
chodníkov v meste Poprad a zvýšiť tak 
bezpečnosť cyklistov v meste.  (mar)

Popradčania cestovali minulý štvrtok zadarmo

Mesto Poprad ako správca dane 
upozorňuje daňovníkov na  blí-
žiaci sa termín úhrady druhej 
splátky dane z  nehnuteľností, kto-
rý je stanovený na 30. septem-
bra 2016. V  prípade, ak daňovník 
nezaplatí splátku dane v  uvede-
nej lehote, správca dane je povin-
ný vyrubiť úrok z  omeškania za 
oneskorenú úhradu.  (ppp)

Blíži sa
termín úhrady

(Dokončenie zo str. 1)

Spoločnosť Veolia Energia Poprad, 
ktorá zabezpečuje vykurovanie 
v meste Poprad, začala s vykurova-
ním domácností prostredníctvom 
všetkých kotolní v meste.  

„Po vyhodnotení priebehu denných tep-
lôt  za posledné dni, kedy priemerná teplo-
ta bola nižšia ako 13 °C a s prihliadnutím 
na ďalší predpokladaný vývoj teplôt sme 
v stredu 21. septembra 2016 začali s  po-
stupným nábehom vo všetkých kotolniach 
v  meste,“ uviedol Ľuboš Kertész, pred-

V Poprade sa už kúri

šie z blízkeho okolia, z čoho máme nao-
zaj radosť,“ uzavrel Peter Greňa. Otvá-
racie hodiny pre verejnosť sú v utorok, 
stredu, štvrtok a v piatok - každý deň 
v čase od 13. do 16. hod., cez víkendy 
od 8. do 14. hod. Od 1. októbra bude 
otváracia doba pre verejnosť predĺžená 
cez víkendy až do 16. hod.  (mag)

seda predstavenstva spoločnosti Veolia 
Energia Poprad.

Zároveň spoločnosť žiada všetkých 
odberateľov, aby si na svojich radiáto-
roch otvorili horné aj dolné ventily na-
plno, a tým umožnili svojim správcom 
odvzdušnenie sústavy a predišli tak ne-
príjemným zvukom v rozvodoch.

V  prípade priaznivých klima-
tických zmien bude režim dodáv-
ky ústredného kúrenia regulovaný 
operatívne.   (vep)
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Krátke správy

Mestskí policajti kontrolovali dodržiavanie zákazu
konzumácie alkoholu maloletými a mladistvými 

Zachránený Poliak sa stretol so svojím záchrancom

Mesiac úcty k starším s filmom, baladami aj koncertmi

• V  PONDELOK 26. septembra sa 
v  Grand Hoteli Kempinski na Štrb-
skom Plese konalo spoločné rokova-
nie verejných ochrancov práv krajín 
V4 s prezidentom SR Andrejom Kis-
kom na tému Ľudské práva v ohroze-
ní.  • NADÁCIA Orange otvorila 2. 
septembra t.r. grantový program e-
-Školy pre budúcnosť, ktorý venuje 
pozornosť téme ochrany pred rizika-
mi využívania digitálnych médií. Na 
podporu najzaujímavejších projek-
tov pedagógov a mimovládnych or-
ganizácií nadácia prerozdelí celkovo 
50 000 eur. Uzávierka prijímania pro-
jektov je 5. októbra 2016 výlučne v 
elektronickej forme prostredníctvom 
online systému www.nadaciaorange.
egrant.sk. Výsledky budú zverejnené 
od 4. novembra 2016 na www.nada-
ciaorange.sk, kde sú uvedené aj ďal-
šie informácie.• ĽUBOVNIANSKE múzeum bolo 
aj počas tohto leta najnavštevovanej-
ším múzeom v  Prešovskom samo-
správnom kraji. Patria pod neho stre-
doveký hrad Ľubovňa i skanzen, ktorý 
približuje život na dedine v minulosti. 
V júli a v auguste ho navštívilo 90 650 
návštevníkov, čo predstavuje nárast 
oproti minulému roku za rovnaké ob-
dobie o 18 500 návštevníkov.• LETNÉMU turizmu v  Nízkych 
a Vysokých Tatrách dominovali Slová-
ci. Príjemným prekvapením bol zvý-
šený počet českých a izraelských náv-
števníkov. Tatranské horské strediská 
navštívilo toto leto o 15 % viac dovo-
lenkárov ako minulý rok. Aquapark 
Tatralandia sa v  návštevnosti udržal 
na úrovni minulého roka, Sliezsky zá-
bavný park v poľskom meste Chorzów 
navštívilo o  23 % viac návštevníkov 
ako minulý rok. Hotelieri spoločnosti 
Tatry mountain resorts,  zaznamena-
li 8,5 % nárast v objeme prenocovaní 
oproti predchádzajúcemu roku.  • V  AUgUSTE 2016 odštartovala 
SR podľa zákona o  e-Governmen-
te proces aktivácie elektronických 
schránok pre právnické osoby. Od 
januára 2017 bude štát s firmami ko-
munikovať prostredníctvom štátnych 
e-schránok. Proces aktivácie štátnej 
e-schránky sa u právnickej osoby v 
súčasnosti uskutočňuje prvým pri-
hlásením konkrétnej osoby /konateľ, 
štatutár/ oprávnenej na prístup a dis-
ponovanie s elektronickou schránkou. 
Od 1. januára 2017 budú schránky 
firiem aktivované na doručovanie au-
tomaticky aj bez prihlásenia a pošta od 
štátnych inštitúcií bude doručovaná 
do týchto schránok. V  praxi to zna-
mená, že zástupca PO, ktorý začne 
v mene PO  komunikovať so štátom 
elektronicky, sa prihlási cez por-
tál www.slovensko.sk.  (ppš)

Mesiac október je už tradične 
Mesiacom úcty k starším. Mesto 
Poprad pripravilo niekoľko podu-
jatí pre seniorov. Už 29. septembra  
sa pozvaní členovia denných cen-
tier zúčastnia na otváracom kon-
certe Popradskej hudobnej jesene 
v Konkatedrále Sedembolestnej 
Panny Márie v Poprade. V rámci 
medzinárodného organového fes-
tivalu Ivana Sokola vystúpi Wla-
dyslaw Szymanski s organovým 
recitálom.

Pre všetkých popradských dô-
chodcov (do vyčerpania kapacity 
kinosály) je v pondelok 3. októbra 
o 13.30 hod. v popradskom kine 
Tatran určené premietanie filmu Eva 
Nová. Prináša príbeh herečky Evy v 

podaní Emílie Vášáryovej, ktorá sa 
vracia z protialkoholického liečenia 
a chce si znovu získať priazeň a dô-
veru svojho syna. 

Popradskí seniori budú mať vstup 
voľný (takisto do vyčerpania kapa-
city sály) aj v piatok 7. októbra o 
18. hod. V Dome kultúry v Poprade 
pripravila pre nich Matica Sloven-
ská v Poprade hudobno-dramatický 
program Slovenské balady. Účinkujú 
študenti stredných škôl mesta Poprad 
a hudobný hosť Michal Smetanka v 
réžii Tatiany Husárovej. 

V DK sa 11. októbra o 16. hod. 
uskutoční ďalšie z podujatí pre star-
ších, tentoraz na pozvánky pre den-
né centrá. V programe Mesiac úcty 
k starším vystúpi AT band hudba a 

ľudový rozprávač Ander z Košíc. Pre 
členov DC je 13. októbra večer ur-
čené divadelné predstavenie Divadla 
Kontra zo Spišskej Novej Vsi Čínsky 
maharadža. Ako po minulé roky ne-
bude chýbať 19. októbra tradičný 
Tretí vek sa zabáva, ktorý organizuje 
sociálny odbor MsÚ. Pozvaní dô-
chodcovia sa ešte zúčastnia 20. ok-
tóbra v popradskej Aréne na Kon-
certe integrácie seniorov 2016, ktorý 
pre seniorov z celého Slovenska or-
ganizuje OZ Integrácia. V programe 
sa predstavia najznámejší moderáto-
ri Katarína Brychtová a Jarmila Laj-
čáková - Hargašová. Vystúpia umelci 
Marcela Laiferová, Peter Stašák, Šte-
fan Skrúcaný, Ilon a Csáková, Otto 
Weiter, Robo Kajzer a ďalší.  (ppm)

V sobotu 24. septembra 
v čase od 22. do 1. hod. 
25. septembra 2016 sa v 
Poprade uskutočnila veľká 
preventívno - bezpečnost-
ná akcia zameraná na kon-
trolu dodržiavania zákazu 
požívania alkoholických 
nápojov maloletými a mla-
distvými osobami.

Bola vykonaná aj v spolu-
práci s pracovníkmi Re-
gionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva so sídlom 
v Poprade, pracovníkmi 
Colného úradu Prešov - sta-
nica Colného úradu Poprad 
a s príslušníkmi Okresné-
ho riaditeľstva Policajného 

zboru v Poprade.  
„Kontrolu sme urobili v 2 

prevádzkach, kde bolo vy-
konaných celkom 27 orien-
tačných dychových skúšok 
na požívanie alkoholických 
nápojov. Počas akcie boli na 
Mestskú políciu v Poprade 
predvedené tri mladistvé 
osoby pod vplyvom alkoho-
lických nápojov, kde najvyš-
šie požitie alkoholických ná-
pojov bolo zistené 0,85 mg/l 
(cca 1,77 promile). Po zistení 
totožnosti a zadokumento-
vaní protiprávnych konaní 
boli osoby prepustené. Vec 
bude ďalej riešená orgánmi 
príslušných obcí podľa mies-

ta trvalého pobytu v správ-
nom konaní za účasti pra-
covníkov sociálnej kurately 
príslušných ÚPSVaR,“ uvie-
dol náčelník Mestskej polí-
cie v Poprade Štefan Šipula. 

Okrem toho príslušní-
ci MsP v jednej prevádz-
ke za porušenie zákona č. 
219/1996 Z.z. o ochrane 
pred zneužívaním alkoho-
lických nápojov a o zriaďo-
vaní a prevádzke protialko-
holických záchytných izieb 
uložili 3 blokové pokuty vo 
výške 75 €, za umožnenie 
požívania alkoholických 
nápojov osobám mladším 
ako 18 rokov. V tej istej pre-

vádzke bolo pracovníkmi 
RÚVZ so sídlom v Poprade 
zistené porušenie zákona č. 
355/2007 o ochrane, pod-
pore a rozvoji  verejného 
zdravia, za čo bola na mies-
te uložená sankcia a zároveň 
v tejto prevádzke bolo pra-
covníkmi Colného úradu 
Poprad zistené porušenie § 
3 ods. 1 Zákona č. 289/2008 
o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice.  

Aj vzhľadom na zistené 
okolnosti bude Mestská 
polícia v Poprade v takých-
to rozsiahlych preventívno 
- bezpečnostných akciách 
naďalej pokračovať.  (mpš)

Dve noci strávil vo Vysokých Tatrách mladý Poliak, ktorý  pri schádzaní z Končistej 
utrpel za neznámych okolností úraz. Mladého muža hľadali záchranári HZS spolu s 
Letkou Ministerstva vnútra SR na výzvu matky hľadaného. Dve chladné noci prežil 
zranený a v bezvedomí, aby ho nakoniec našiel služobný pes HZS Beny. Pacient bol v 
piatok predpoludním po liečbe v popradskej nemocnici transportovaný do nemocnice 
v mieste bydliska. Jeho túžbou pri odchode zo Slovenska bolo stretnúť sa so svojím zá-
chrancom Benym i jeho psovodom. Toto stretnutie nemocnica Poprad pacientovi pred 
cestou domov s radosťou umožnila a zároveň mu popriala skoré uzdravenie.  (sga)

Leteckí záchranári z Popra-
du leteli minulý piatok do 
Kláštornej rokliny v  Slo-
venskom raji k 69-ročnému 
českému turistovi s  poru-
chou dýchania. Záchranári 
Horskej záchrannej služby 
zniesli pacienta k  miestu, 
kam mohol byť lekár letec-
kých záchranárov  spustený 
k  pacientovi pomocou pa-
lubného navijaka. Posky-
tol mu primárne zdravot-
né ošetrenie. V spolupráci 
s  horskými záchranármi 
bol následne pripravený na 
evakuáciu z  terénu  a  s  po-
dozrením na akútny ko-
ronárny syndróm v  stabi-
lizovanom stave letecky 
prevezený do popradskej 
nemocnice.  (pph)

Leteli
na pomoc
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Poprad navštívilo v lete viac turistov ako vlani
Počas letných prázdnin 

privítala Mestská infor-
mačná kancelária na poprad-
skom námestí viac klientov 
v mesiaci júl, než v auguste. 
Zatiaľ čo v roku 2015 využi-
lo služby MIK v júli približ-
ne 5 000 návštevníkov, toh-
to roku to bolo o tisíc viac.

„Augustové počty sa me-
dziročne príliš nelíšia, počet 
návštevníkov sa pohybuje 
okolo 5 000. Informačná kan-
celária na námestí bola od 
júna do septembra otvorená 
v pracovných dňoch od 8. do 
20. hod., pričom takouto pre-
vádzkovou dobou infocen-
tra sa nemôže pochváliť asi 
žiadne iné slovenské mesto,“ 
uviedla riaditeľka MIK Lucia 
Pitoňáková.

Okrem kancelárie na ná-
mestí turistov o Poprade a 
celom regióne informova-
la MIK tiež na vysunutých 
pracoviskách - tzv. infopo-
intoch na železničnej stani-

ci a v Spišskej Sobote. „Info-
point na železničnej stanici 
je v prevádzke celoročne se-
dem dní v týždni od 9. do 
17. hod. V priebehu leta sme 
umiestnili v priestoroch že-
lezničnej stanice aj navigač-
né značky, ktoré cestujúcich 
vystupujúcich z vlakov upo-
zorňujú a smerujú na info-
point. Aj vďaka tomu sme za 
mesiace júl a august obslú-
žili viac než 4 200 klientov. 
Zaujímavá je najmä pestrosť 
krajín, z ktorých títo klienti 
pochádzajú. Zatiaľ čo na ná-
mestie zavítajú návštevníci z 
exotických krajín iba občas, 
na infopointe na železničnej 
stanici sa naši pracovníci 
bežne stretávajú s cestova-
teľmi z Brazílie, Singapuru, 
Indie, Austrálie, Kanady 
a podobne,“ objasnila L. Pi-
toňáková.

Infopoint v Spišskej Sobote 
bol k dispozícii v mesiacoch 
júl a august a vznikol v spo-

lupráci s Podtatranským mú-
zeom v Poprade. „Pracovníci 
infopointu mali za úlohu ví-
tať účastníkov jazdy turis-
tickým vláčikom v Spišskej 
Sobote a pozvať ich do jed-
notlivých inštitúcií, ktoré je 
možné na Sobotskom námestí 
navštíviť. Vedenie múzea vyš-
lo turistom v ústrety tým, že v 
týchto letných mesiacoch bolo 
otvorené aj v pondelok a teda 
aj tunajší infopoint fungoval 
každý deň v týždni. Para-
doxne však najviac turistov 
zamierilo do múzea práve v 
stredu, kedy vláčik nepremá-
val,“ prezradila riaditeľka 
MIK. Počet turistov obslú-
žených priamo v infopointe 
v múzeu bol za júl a august 
vyše 1 200. „Spolu počas let-
ných prázdnin Mestská in-
formačná kancelária Poprad 
vybavila prostredníctvom 
všetkých svojich pracovísk 
16 555 návštevníkov,“ do-
plnila L. Pitoňáková, ktorú 

teší aj záujem o moderované 
prehliadky kostolov. „Pokra-
čujeme s  tým aj v septembri. 
Minulý týždeň nás navštívilo 
50 študentov z gymnázia, no 
neboli to len Popradčania. 
Polovica bola z okolia Berlína 
v rámci výmenného pobytu,“ 
zdôraznila.

Okrem tradičných požia-
daviek klientov na informá-
cie ohľadom Popradu, Vy-
sokých Tatier, Slovenského 
raja a aquaparkov, zaznievali 
v  MIK často otázky hlavne 
českých klientov ohľadom 

možnosti vybaviť si preukaz 
na cestovanie vlakmi zadar-
ma, či obzrieť si pôvodné 
miesta kasární, kde mnoho 
z návštevníkov slúžilo na 
vojenskej službe. „Turisti z 
USA a Kanady mnohokrát 
spojili svoju dovolenku s hľa-
daním svojich koreňov aj v 
našom regióne. Samozrejme 
zaznievali otázky i ohľadom 
možností kúpania sa v ple-
sách, či stanovaní vo vyso-
kých nadmorských výškach,“ 
uzavrel pracovník MIK Ras-
tislav Hudec.  (mav)

PP-1

Po prázdninovej prestávke sa 13. 
septembra stretli členovia Rady 
Klubu Popradčanov. 

Rada KP ďakuje tým poslancom 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad, ktorí podporili myšlienku 
zriadenia múzea turistiky v bývalom 
Tatranskom Velickom múzeu a chá-
pu význam šírenia kultúry na území 
mesta Poprad.

Jednou z hlavných ideí nášho klubu 
je zachovávanie   kultúrnych a  histo-
rických hodnôt nášho mesta. A tak 

myšlienku oživenia tradície 
múzea, ktoré by približovalo historic-
ké udalosti a  spoločenskú atmosféru 
v Poprade a okolí z hľadiska turistiky 
a  cestovného ruchu budeme naďalej 
v plnej miere podporovať. Takýto kul-
túrny stánok by vzhľadom na osobitosť 
regiónu Poprad mal význam nielen pre 
naše mesto, ale aj pre celé Slovensko. 

Na svojom zasadnutí sa Rada Klubu 
Popradčanov ďalej venovala príprave 
výročnej členskej schôdze, ktorá sa 
bude konať v novembri 2016.  (poh)

V piatok Noc výskumníkov
O 11. 30 hod. bude prednášať Pe-

ter Fleischer z Výskumnej stanice a 
Múzea TANAPu ŠL TANAPu z Tat-
ranskej Lomnice na tému dôsledky 
kalamity na prírodu a človeka. O 
12.15 hod. zaznie prednáška Jána 
Závadského z Univerzity Mateja 
Bela, Ekonomickej fakulty, Inštitútu 
manažérskych systémov Poprad o 
diktáte ekonomického rastu a spo-
ločensky zodpovednom podnikaní. 

Samotné slávnostné otvorenie za 
účasti primátora Popradu Jozefa Šva-
gerka a pozvaných hostí sa uskutoční 
o 15. hod. Popoludní budú pokračo-
vať prednášky: o 16. hod. bude Dušan 
Podhorský z Ústavu vied o Zemi SAV 
hovoriť o atmosférickom výskume pre 
praktické aplikácie, o 16.30 hod. Ka-
tarína Holcová z Výskumného ústavu 

chemických vlákien Svit o trendoch 
v oblasti výskumu vlákien, o 17. hod. 
P. Hrabčak zo SHMÚ, Aerologického 
a radiačného centra v Gánovciach o 
tom, či sú ľudové pranostiky pravdivé, 
o 17.30 hod. J. Budaj z Astronomic-
kého ústavu SAV o hnedých trpaslí-
koch, exoplanétach a iných „exo“-
-tických objektoch, o 18. hod. Anna 
Diačiková z Katolíckej univerzity v 
Ružomberku, Pedagogickej fakulty, 
katedry manažmentu a Juraj Holdoš z 
KU, Filozofickej fakulty, katedry psy-
chológie o nových trendoch v marke-
tingu. Popradskú Noc výskumníkov 
zavŕši od 18.30 hod. voľná diskusia 
účastníkov s odborníkmi. 

Vlani sa na Noci výskumníkov zú-
častnilo na Slovensku tisíc vedcov, 
40 tisíc žiakov a študentov a vyše 163 
tisíc ďalších návštevníkov.  (ppm)

(Dokončenie zo str. 1)
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Uložili odkaz pre budúce generácie

Vedomosti z fyziky, chémie a biológie ho dostali na Bali

Žiaci spoznávali cudzie jazyky
Z  iniciatívy Rady Európy sa 

každoročne 26. septembra už od 
roku 2001 oslavuje Európsky deň 
jazykov. Centrum Europe Direct 
Poprad si každý rok vyberá inú 
základnú školu, aby podporilo čo 
najviac detí v úsilí učiť sa cudzie ja-
zyky. Tentokrát sa súťažno-vzdelá-
vacie dopoludnie konalo ešte v pia-
tok v ZŠ s MŠ na Jarnej ulici.

„Mnohokrát deti nevidia výz-
nam v učení sa cudzích jazykov, veď 
predsa celý život budú pracovať na 
Slovensku. Mladí ľudia však toto po-
vedať nemôžu. Za praxou, skúsenos-
ťami a  poznávaním iného spôsobu 
života často cestujú do zahraničia. 
Minimálne dvojjazyčnosť je preto veľ-
mi vítaná. Tým, že sa navzájom po-
známe cez komunikačný kód, ktorým 
je jazyk, poznávame kultúry, spôsob 

života, či myslenia a tým pádom sme 
k sebe tolerantnejší,“ priblížil význam 
podujatia riaditeľ centra Europe Di-
rect Poprad Peter Litavec.

Celé predpoludnie si nad rôzno-
rodosťou európskych jazykov láma-
lo hlavu približne 230 detí z prvého 
i druhého stupňa ZŠ Jarná prostred-
níctvom riešenia zábavnej doplňo-
vačky. Za snahu bol odmenený kaž-
dý, no prvých desať najrýchlejších 
z každej skupiny vyhodnotil organi-
zátor zvlášť. „Pre nás je veľmi dôležité, 
aby si žiaci uvedomili, prečo sa majú 
učiť cudzie jazyky. Európska únia je 
otvorená inštitúcia a všetko, čo vedia 
navyše, sa im môže v živote zísť. Ne-
musia sa dorozumievať rukami - no-
hami. Stačí, ak sa naučia zopár zák-
ladných fráz a  srdcia ostatných ľudí 
v iných krajinách sa im otvoria,“ po-

vedala učiteľka ZŠ s MŠ na Jarnej uli-
ci Alena Rodziňáková. „Naučila som 
sa veci, ktoré som nevedela. Okrem 
angličtiny a  nemčiny ma zaujala aj 
španielčina,“ prezradila štvrtáčka 
Dominika Jakubčová. „Test bol trochu 
náročný, najväčší problém mi robila 
španielčina a  francúzština, ale rada 

by som sa tieto jazyky naučila,“ do-
plnila jej spolužiačka Nina Cevárová. 
„Bola to poučná hodina. Zaujali ma 
texty v teste. Láka ma poľština a fín-
čina, ale je zaujímavé, že keď som bol 
napríklad v  Chorvátsku, tak som sa 
dorozumel aj so slovenčinou,“ uzavrel 
piatak Martin Dudjak.  (mav)

Pri príležitosti 
ukončenia archeo-
logického výskumu 
lokality Šoldov v 
katastri Štrby ulo-
žili do zeme odkaz 
pre budúce generá-
cie tohto znenia:

„V tejto arche-
ologickej lokalite 
Šoldov sa realizoval 
prvý archeologický 
výskum na konci 19. 
storočia (I. Spöttl, Viedeň), 
avšak nálezy sú nezvestné. Až 
prof. A. Piffl z  Bratislavy tu 
v rokoch 1951-1952 uskutoč-
nil prvý systematickejší vý-
skum, ktorý však zostal kom-
plexne nezverejnený. Jeho 
najvýznamnejším nálezom 
bol masívny pieskovcový 
kríž s rozšírenými ramenami 
(azda z  13. storočia), ktorý 
je akýmsi symbolom Šoldo-
va a histórie Štrby. V rokoch 
2013, 2015 a 2016 tu realizo-
val moderný archeologický 
výskum Archeologický ústav 
SAV Nitra, za účinnej spo-
lupráce s  Obecným úradom 
v Štrbe (pod vedením staros-
tu Michala Sýkoru - na foto 
vpravo). Vedúci výskumu 
boli riaditeľ Archeologického 
ústavu SAV Doc. PhDr. Matej 
Ruttkay, CSc. a PhDr. Marián 
Soják (na foto uprostred), 
PhD. Obec Štrba aktívne 
zastupoval Michal Pavela, 
poslanec Obecného zastupi-
teľstva v  Štrbe a  hlavný ko-
ordinátor výskumu na Šol-
dove. Výskumom sa odkryli 
zvyšky značne poškodených 

murív stredovekého kostola 
z  13.-15. storočia, prikostol-
ný cintorín, systém opevne-
nia zložený z dvojitých valov 
a  priekop, ako aj zemnicový 
príbytok severovýchodne od 
kostola. Získali sa bohaté pa-
miatky hmotnej kultúry, naj-
mä keramika, kamenná krs-
titeľnica, zvyšky drevených 
konštrukcií, početné železné 
a  iné kovové predmety, vrá-
tane mincí z konca 13. až 15. 
storočia. V  priebehu tohto 
roku sa prikročilo k  prezen-
tácii pôdorysných základov 
preskúmaného kostola. Zá-
kladové murivo sa vystava-
lo z  nasucho naukladaných 
pieskovcových kameňov, na 
ktoré sa vymurovali nadzák-
ladové murivá. 

Ako odkaz pre budúce 
generácie vkladáme do pô-
dorysných základov kostola 
sklenú fľaštičku s týmto odka-
zom. Nech slúži ako pamiatka 
na vykopávky na Šoldove, na 
ktorom sa stretli ľudia dobrej 
vôle, zanietení vedci, nadšen-
ci archeológie, histórie tohto 
kraja a lokálpatrioti.“    (pps)

Výnimočný úspech dosiahol žiak kvarty 
osemročného štúdia Gymnázia na Kuku-
čínovej ulici v  Poprade Štefan Slavkovský. 
V  celoslovenskom finále medzinárodnej ve-
domostnej súťaže z  fyziky, chémie a biológie 
International Junior Science Olympiad (IJSO) 
určenej pre žiakov mladších ako 16 rokov ob-
sadil druhé miesto a  bude svoju školu, naše 
mesto i  celé Slovensko reprezentovať na ce-
losvetovom finále na indonézskom ostrove 
Bali. „V prvom kole finále, ktoré sa uskutočnilo 
na Fakulte matematiky, fyziky a  informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave, nás bolo 
sedemnásť, do záverečného nás postúpilo se-
dem. Najviac sa mi darilo vo fyzikálnej časti. 
Celkovo som skončil druhý, od prvého miesta 
ma delilo 1,75 bodu a tretia súťažiaca za mnou 
zaostávala o päť bodov,“ priblížil rozhodujúcu 
časť viackolovej súťaže 14-ročný gymnazista z 

„kukučínky“. „Fyzika je 
môj obľúbený predmet. 
Je všade okolo nás, jej zá-
kony nás sprevádzajú od 
kolísky. Vo fyzike je stále 
čo objavovať, a to sa mi 
páči,“ pokračoval mladý 
„vedec“. V decembri ho 
teda čaká ďaleká cesta 
do exotickej dovolenko-
vej destinácie. „Som veľmi šťastný. Pocestujem 
spoločne s prvým a  tretím umiestneným v ce-
loštátnom finále. Viem, že predo mnou je veľa 
práce. Čaká ma vyriešiť veľa príkladov. Chcem 
sa ešte mnohé naučiť a byť čím ďalej lepší. Viem, 
že by som takýto úspech nedosiahol bez pomoci 
učiteľov našej školy. Veľmi im za to ďakujem,“ 
uzavrel Štefan Slavkovský.

Debora Neubellerová

V  sobotu 24. 
septembra sa 
v  Poprade za-
čali misie. Pri 
tejto príležitosti 
prevzali pátri 
misionári počas 
omše o  18 hod. 
v konkatedrále 
správu nad far-
nosťou. Misie sú 
určené pre veria-
cich, aj pre neve-
riacich, pre všet-
kých obyvateľov 
mesta.  Dekan 
Ondrej Borsík 
povedal: „Je to 
ponuka pomôcť človeku nájsť Boha, aby zakúsil Jeho dotyk , Jeho lásku a  táto mu urči-
te v  živote pomôže.“ Misie trvajú ešte celý tento týždeň (program je na www.rkcpoprad.
sk). Táto duchovná obnova farnosti prebieha hlavne v popradskej konkatedrále a Kostole 
sv. Cyrila a Metoda a pre mládež aj v školách. Misie sa skončia v nedeľu 2. októbra sláv-
nostným posvätením a  pribitím misijného kríža pri kostolných dverách. V tento deň o 
15. hod. bude záverečná svätá omša pred Arénou Poprad.   (kpa)
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Dnes 28. septembra - Dr. Max - OC Max, štvrtok 
29. septembra - Cyprián, v piatok 30. septembra - 
Včela, v sobotu 1. októbra - Adus, v nedeľu 
2. októbra - Zlatý had, v pondelok 3. októbra 
- Limba a v utorok 4. októbra - Adus. 
Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1, Cyprián: 
L. Svobodu, Včela: Tatranské nám. 1, Adus: Mno-

heľova 2, č. t. 428 31 34, Zlatý had: Novomeského 
19, č. t. 773 10 26, Limba: Podtatranská 5, č. t. 772 

26 57.
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 piatok 23. septembra 2016
vo Veľkej s

V sobotu 24. septembra 2016
vo Veľkej s

V pondelok 26. septembra
2016 vo Veľkej s

Helenou Pagáčovou,
74-ročnou

Jozefom Dopirákom,
73-ročným

Helenou Balážovou,
87-ročnou

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Nič nie je nebezpečnejšie ako lichôtky. Vieš, že je to lož, a  pred-
sa jej veríš.     RUCKERT

poVeDali SláVni

Dnes 28. septembra má meniny Václav, zajtra 29. septembra Mi-
chal, Michaela, v piatok 30. septembra Jarolím, v sobotu 1. ok-
tóbra Arnold, v nedeľu 2. októbra Levoslav, v pondelok 3. októbra 
Stela a v utorok 4. októbra František.

BlaHoŽeláme k meninám

V kostiach 
cítite zme-

ny. Budú pre vás priaznivé, preto 
sa ich nebojte.

Tento týž-
deň vám 

prinesie veľa pekných chvíľ s ro-
dinou a priateľmi pri jesennom 
burčiaku.

Dočkáte sa 
uznania od 

nadriadených a budete so sebou 
aj sami nadmieru spokojní.

Niekto sa 
vám za nie-

čo poďakuje, čo pohladí vašu 
dušu, hoci z toho nebudete mať 
žiadne peniaze.

Podarí sa 
vám uzav-

rieť nejakú výhodnú zmluvu. Máte 
veľmi vhodné obdobie na sťahova-
nie alebo kúpu nehnuteľností.

Očakávajte 
f i n a n č n é 

polepšenie. Budete sa tešiť z via-
cerých priaznivých správ.

Budete vo 
svojom ži-

vle, pretože pre vás je zmena 
život. Budete mať síce plné ruky 
práce, ale dostavia sa aj mimo-
riadne výsledky.

Všetko vám 
bude vychá-

dzať tak, ako dávno nie. V rodine 
budete zažívať radosť.

Čakajú vás 
zmeny. Väč-

šina bude pozitívnych, ale nejaká 
vás aj nepoteší.

P r í j e m n ý 
týždeň, kto-

rý vám prinesie veľa dobrých 
správ. Akurát budete mať veľké 
výdavky.

Budete rie-
šiť veci za 

niekoho iného, ale všetko dobre 
dopadne. Prídu vám nečakané 
peniaze.

P r i j m i t e 
radu od 

niekoho blízkeho, hoci sa vám 
spočiatku nebude páčiť. Ukáže 
sa však pre vás výhodná.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V lekárňacH

V stredu 28. septembra 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 28. septembra 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Evou Odehnalovou,
76-ročnou

Jaroslavom Dúbravským,
57-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 29. septembra do 5.októbra

Musica Nobilis spojí spišské mestá a obce

manŽelStVo uZaVreli

V  tomto roku sa usku-
toční už 10. ročník kam-
pane MOST 2016 - mesiac 
o srdcových témach. Orga-
nizátorom celonárodného 
projektu, ktorý je zamera-
ný na zvýšenie informova-
nosti obyvateľov vedúcej k 
zlepšeniu ich zdravotného 
stavu v oblasti kardiovas-
kulárneho zdravia, je Slo-
venská nadácia srdca.

Toto celoslovenské poduja-

tie sa organizuje každoročne 
v  septembri. Projekt pre-
bieha nepretržite na celom 
Slovensku od roku 2007 for-
mou informačných, edukač-
ných a  meracích aktivít  za-
meraných na problematiku 
najzávažnejších rizík kar-
diovaskulárnych ochorení 
(KVO) a ich prevencie.

Projekt MOST  každoroč-
ne vrcholí akciou nazva-
nou  Deň srdca na Sloven-

sku. V tento deň - vo štvrtok 
29. septembra sa na tzv. me-
racích miestach po celom 
Slovensku  realizujú vyšet-
renia rizikových faktorov 
aterosklerózy a poradenstvo 
o  prevencii KVO. Meracie 
miesta sa nachádzajú na 
námestiach, v nákupných 
centrách, vo verejných le-
kárňach, a pod.

RÚVZ
so sídlom v Poprade

Mesiac o srdcových témach

Tohtoročný 21. ročník 
medzinárodného hu-
dobného festivalu Musi-
ca Nobilis sa uskutoční 
od soboty 1. do piatka 
7. októbra. Poprad bude 
jedným zo siedmich 
miest malebného Spiša, 
kde zaznejú veľkolepé 
koncerty špičkových interpretov, komor-
ných zoskupení a telies. 

Prvé festivalové tóny si budú môcť priaz-
nivci hudby vypočuť v sobotu 1. októbra o 
18. hod. v evanjelickom kostole v Spišskej 
Novej Vsi v podaní Slovenskej filharmónie 
- Slovenského komorného orchestra a Slo-
venského filharmonického zboru. Slovenský 
komorný orchester sa presunie v nedeľu 2. 
októbra do Spišských Vlách, kde bude vy-
stupovať o 16. hod. v tamojšom evanjelic-
kom kostole. V pondelok 3. októbra o 19. 

hod. vystúpia v rímsko-
katolíckom Kostole Po-
výšenia sv. Kríža v Smi-
žanoch traja interpreti 
Rea Slawiski, Viliam Ci-
bula a Daniel Gabčo a 
4. októbra o 19. hod. V 
Mariánskom kostole v 
Kežmarku Rea Slawiski, 

Tunde Jakab a Jonas Skielboe. V stredu 5. 
októbra o 18. hod. v letohrádku Dardanely v 
Markušovciach budú účinkovať Milan Paľa a 
Ladislav Fančovič.

Vo štvrtok 6. októbra sa festival presunie 
do Popradu, kde sa o 18. hod. v divadelnej 
sále Domu kultúry predstaví zoskupenie 
Collegium Wartberg. 

XXI. ročník Musicy Nobilis vyvrcholí v 
piatok 7. októbra o 19. hod. V Katedrále sv. 
Martina v Spišskej Kapitule vystúpením ko-
morného zoskupenia Lotz Trio.  (pmt)

Bociany 3D - o  14. hod. (hrá 
sa len cez víkend), Bociany 2D 
- o  16. hod., Domov pre ne-
obyčajné deti sl. Peregrinovej 
3D - o  18. hod., Deepwather 
Horizon: Oceán v plameňoch - 
o 20.40 hod., PREDPREMIÉRA 
- Kuba a kúzelný meč - o 13.40 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Prázdniny v Provence - o 15.20 
hod. (hrá sa len 4.10.), o  15.50 
hod. (nehrá sa 4.10.), Dieťa Brid-

get Jonesovej - o 18. hod. (nehrá 
sa 4.10.) a o 20.20 hod., Domov 
pre neobyčajné deti sl. Peregri-
novej 2D - o 20.30 hod. (nehrá 
sa 4.10.) a  o  20.40 hod. (hrá sa 
len 4.10.), Babská jazda - Kiki: 
Poďme na to! - o 18. hod. (hrá sa 
len 4.10.), Hra o život - o 13.30 
hod. (hrá sa len cez víkend), Se-
dem statočných - o 15.40 hod., 
Bociany 3D - o 18.20 hod. Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Z prečinu podvodu je obvinená 34-ročná žena z obce Hájske v 
okrese Šaľa. Od 52-ročného muža z Novej Ľubovne vylákala 20. 
septembra tohto roku 2 312 eur na zbavenie kliatby jeho syna, 
pretože mu mala hroziť ťažká autohavária. Nasledujúci deň sa 
obaja stretli v jednom z popradských hotelov, kde si podvodníčka 
vypýtala ďalších 300 eur za bylinky. Poškodený muž jej však dal 
iba 100 eur, lebo viac pri sebe nemal. Obvinená mu zároveň po-
vedala, že bude zavraždený niekým z podnikateľského prostre-
dia, ale vie tomu odkliatím zabrániť. Pýtala si 5 tisíc eur, neskôr 
sa dohodli na 4 300, ktoré jej muž odovzdal v B. Bystrici. Celko-
vo tak obvinená žena od neho vylákala 6 720 eur.  (džo)

16. septembra 2016 - Zuzana Trenklerová a  Martin Franc, Eva 
Benková a Peter Miškolci, 17.septembra 2016 - Ing. Katarína Din-
dová a Pavol Bartalský, Zuzana Skupinová a Štefan Tarbaj, Helena 
Danilová a Peter Suranovský, Jana Hažerová a Rastislav Hoza, Si-
mona Krempaská a Maroš Szabó, Miroslava Ihnačáková a Dávid 
Budaj, Miriama Gavalierová a Lukáš Barnáš.

BlaHoŽeláme JuBilantom
V  Dennom centre v  Strážach v  3. štvrťroku oslavujú životné ju-
bileum títo členovia: 85 rokov - Karol Kubus, 65 rokov - Pavol 
Hosa, Anna Palková, Hedviga Ziburová, ostatní jubilanti - Emil 
Zgodava, Antónia Fedorová, Mária Javorská, Marián Zibura, Anna 
Kornajová, Richard Nitsch, Mária Záhoranská.

Za peniaze mala zbaviť kliatby
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130 rokov od narode-
nia predstaveného kláštora 
Františka LESÁKA (*15. 9. 
1886 Hertice, okr. Opava, 
Česko)

Páter Lesák sa stal predsta-
veným kláštora v  Strážach 
v  roku 1936. 10. októbra 
1936 sa obrátil na  opätovné 
potvrdenie svojho patronátu 
nad III. rádom sv. Františka v 
Strážach a 17. októbra dostal 
toto povolenie aj od provin-
ciála Menších bratov z  Bra-
tislavy pátra Bruna Böhma. 
Bol predsedom Katolíckej 
jednoty v  Strážach v  rokoch 
1934 - 1945.

240 rokov od narodenia 
modrotlačiara a obchodníka 
Dávida BLASYHO (Blázy) 
(*15. 9. 1776 Matejovce - 
†15. 6. 1841  Matejovce).

Jeho otcom bol kolár Juraj 
(*26. 10. 1738 - †7. 8. 1812), 
ktorý bol niekoľko rokov 
richtárom. Matkou Katarína, 
rod. Adriany (†28. 3. 1807) 
z Veľkej, vdova po  farbiarovi 
Jánovi Danielisovi. S  prvou 
manželkou Annou Zuzanou, 
rod. Glatzovou z  Popradu 
(*január 1789 - †1. 1. 1815) 
sa oženil v  novembri 1797 

a  mali spolu deti Jonatána 
(*1798 - †1800), Dávida (* 
1800 - †1802), Imricha (*1802 
- †1832), 4. dieťa im zomrelo 
pri narodení (†1804), Annu 
Zuzanu (*1805), Daniela 
Františka (*1806 - †1807), 
Jána Dávida (*1807 - †1809), 
Fridricha Wilhelma (*1809) 
a  mŕtvo narodené dievčatko 
(*1812). S druhou manželkou 
Evou Alžbetou, rod. Grentze-
rovou (*1793 - †21. 2. 1899) 
z Popradu sa oženil 7. 2. 1815. 
Mali spolu deti - Jána Dávida 
(*1815), Eduarda (*†1816), 
Johanu (*1818), Emanuela 
(*1822 - †1823), Amandu 
Wilhelminu (*1826), Má-
riu Matildu (*1831 - †1853) 
a Bertu Alžbetu (*1834).

Venoval sa vtedy populár-
nej modrotlači a farbotlači. 
Bol členom levočského ce-
chu „Schön - und Schwärz-
färben“. Svoj tovar predával 
na trhoch v  okolí Popradu 
v  spolupráci s  inými ob-
chodnými spoločnosťami. 
Obchodoval tiež s  liehom 
a liehovými nápojmi, vy-
robenými podomácky, do-
dával ich najmä do Ge-
mera. Občania Matejoviec 
ho na znak vďaky zvolili 

za cirkevného inšpektora.

50 rokov od úmrtia riadi-
teľa školy a učiteľa Martina 
KRÁLIKA (*5. 1. 1914  Spiš-
ské Bystré - †1. 9. 1966 Bra-
tislava)

Otec Štefan Králik, mat-
ka Alžbeta, rod. Hudačová. 
Manželka Anna, rod. Komi-
ňáková, mal 3 synov.

Od roku 1919 žil s  rodičmi 
a  súrodencami v  Spišskej So-
bote. Po absolvovaní gymná-
zia v Spišskej Novej Vsi v roku 
1933 pôsobil ako učiteľ a neskôr 
ako správca školy v  Malom 
Slavkove, Iregu (dnešný Jarok, 
okr. Nitra), vo Vikartovciach, 
Šuňave a Podhorí, okr. Žilina. 
Tu sa aktívne zapojil do SNP. 
Pri trestnej akcii SS v  zime 
1945 bol s ďalšími dvomi ob-
čanmi Podhoria zbitý tak, že 
mal trvalé následky na zdra-
ví. Od roku 1946 pôsobil ako 
riaditeľ školy v  Matejovciach 
až do svojej predčasnej smrti. 
Pedagogické vzdelanie si do-
plnil absolvovaním PF UPJŠ 
v Prešove. Počas jeho pôsobe-
nia v Matejovciach bola posta-
vená nová, plne organizovaná 
základná škola.

Zuzana Kollárová

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2)
V septembri si pripomíname:

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

Minulý týždeň v utorok oznámi-
la 71-ročná pani Viera na Obvod-
né oddelenie Policajného zboru 
v  Poprade, že neznámy páchateľ 
poškodil stromy vo dvore jej ro-
dinného domu vo Veľkej.

Páchateľ vyvŕtal niekoľko otvo-
rov do stromov a  do nich napustil 
doposiaľ nezistenú chemickú lát-
ku, čím poškodil prírodný biotop 

so spoločenskou hodnotou vyššou 
ako 2  660 eur. Páchateľ tak konal 
v rozpore s ustanovením zákona o 
ochrane prírody a krajiny. Poprad-
skí policajti začali trestné stíha-
nie vo veci prečinu porušovania 
ochrany stromov a  krov. Páchate-
ľovi v prípade vypátrania a preuká-
zania viny hrozí trest odňatia slo-
body až na tri roky.  (krp)

Do otvorov v stromoch nalial chemikáliu

InzercIa
• Predám lacno 
drevený obklad - 3 €, 
zrubový profil, hra-
noly, aj dlážkovicu 
na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.    4/16-P• Predám krásny 
dievčenský nábytok, 
ružovej farby, séria 
Mamut + dvojposteľ 
s matracom, cena do-
hodou. Inf.: č. t. 0905 
457  099. 43/16-P• Kúpim záhra-
du za traťou na 
sídl. Juh v Popra-
de. Inf.: č. t.  0908 
254  433.   15/16-K

• Náter striech za 
3 €/m2. V  cene je 
farba + práca. Inf.: 
č. t.  0915 423  705 
(p. Ivan).  82/16-R• PD Mlynica po-
núka na samozber 
mrkvu, petržlen a 
cibuľu. Inf. č. t.: 0911 
623 900.            87/16-R• Hľadám - stratené 
bifokálne dioptric-
ke okuliare v  puzdre 
v  stredu 21. septem-
bra 2016 pravdepo-
dobne na Štrbskom 
plese alebo TEŽ. 
Nálezcu odme-
ním. Inf.: č. t. 0907 
053  509.    88/16-R

HOTEL LOMNICA
v Tatranskej Lomnici, 

ktorý bude otvorený 
v decembri 2016

hľadá do stáleho
pracovného pomeru

čašníkov, masérov,
chyžné, upratovačky,

pomocníkov
do kuchyne.

V prípade záujmu
sa ozvite na

kariera@hotellomnica.sk

PP
-1

18

Rodiny s deťmi si okrem nenáročných túr po Tatranskej ma-
gistrále, či výletov lanovkami do Lomnického sedla alebo na 
Skalnaté pleso, užili minulý víkend na Skalnatom plese aj 
množstvo prekvapení v detskom zábavnom parku Kamzíko-
vo. Športovo-vedomostné aktivity zaujali nielen deti, ale aj 
ich rodičov. Pripravené boli aj tvorivé dielne a súťaže o naj-
krajšie tatranské zvieratko. Každý, kto sa počas dvoch dní 
zapojil do rodinnej aktivity, hral o atraktívnu rodinnú lyžo-
vačku vo Vysokých Tatrách.           FOTO - Silvia Šifrová

V  minulom vydaní novín POPRAD bola uverejnená sú-
ťaž o štyri celodenné vstupenky do popradského aquaparku. 
Spomedzi tých, ktorí sa do súťaže zapojili boli vyžrebova-
ní: Jozef Lešundák, Podjavorinskej ul., Poprad, M. Kocúr, 
Ul. L. Svobodu, Poprad, Ján Jakubčák, Podjavorinskej ul., 
Poprad a Zuzana Voláková, Tajovského ul., Poprad. Lístky 
do AquaCity Poprad si môžu prevziať v  redakcii (Podtat-
ranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. Potreb-
né je preukázať sa  dokladom totožnosti.  (ppš)

vstupenky do aquaCity vyhrali
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americký futbal chcú poslovenčiť

MSR dobrovoľných hasičov

Klub amerického futbalu 
Poprad Rocks funguje od 
roku 2012 a  odvtedy stále 
hľadá svoju tvár. Ostatné 
dva týždne sa stretávali po-
tenciálni hráči na ihrisku 
areálu pri ZŠ s  MŠ Jarná 
a  verbovali do svojich ra-
dov ďalších členov. Cieľom 
klubu je spojiť šport s kul-
túrou a  tunajším ľuďom 
ponúknuť šou, aká tu ešte 
nebola.

„Začlenili sme do našej 
tréningovej fázy veci, kto-
ré hráčov oveľa viac bavia. 
Budujeme projekt s názvom 
Poď hrať, ktorého víziou nie 
je len hrať americký futbal, 
ale dať možnosť aj mladým 
talentom, ktorí by sa chceli 

zviditeľniť svojou tvorbou 
počas našich zápasov v  pol-
časoch. Náš tím sa rozrastá 
a  navzájom si pomáhame,“ 
uviedol na jednom z nábo-
rových tréningov šéf Poprad 
Rocks Michal Bednár a do-
dal: „Už máme za sebou aj 
niekoľko kontaktných hier, 
napríklad v  Košiciach, či 
v Maďarsku. Chceme ľuďom 
predstaviť tento šport, ktorý 
by som prirovnal k  hádza-
nej. Tu sa tiež skáče, chytá, 
uhýba, behá a rozmýšľa pod 
tlakom. Mnoho ľudí bolo 
v reakciách na náš klub pro-
tiamerickí, ale musím pove-
dať, že nechceme Slovensko 
poameričtiť, ale naopak, 
americký futbal chceme po-

slovenčiť. Má to byť zábava 
pre divákov, aby sa ľudia 
stretávali pri kultúrno-špor-
tových podujatiach.“

Popradský klub americ-
kého futbalu má v  pláne 
vstúpiť do súťažného diania 
už v  úvode budúceho roka. 
„Radi by sme vytvorili flag 
footbalovú súťaž, čo je futbal 
bez kontaktu. Nemáme však 
ešte oslovený dostatočný počet 
tímov, ktoré by do ligy vstú-
piť mohli. Veľa slovenských 
družstiev hráva v  zahranič-
ných súťažiach. Poprad má 
dobré vzťahy s Poľskom a nie 
je to ďaleko. Preto oslovíme 
aj tímy z  okolia Zakopane-
ho,“ vysvetľoval M. Bednár, 
ktorého filozofiou už nie je 

pretekanie sa s  tradičnými 
slovenskými tímami, ale ba-
viť ľudí. „Chceli sme sa na za-
čiatku začleniť do Slovenskej 
ligy amerického futbalu, ale 
prišli sme na to, že najlepšie, 

čo môžeme pre ľudí urobiť, je 
šou. Náš domovský stánok by 
mal byť kočovný, čiže by mal 
byť všade tam, kde  budem 
k  ľuďom blízko,“ uzavrel šéf 
Poprad Rocks.  (mav)

• BASKETBALISTKY BAM 
Poprad, pod vedením nového 
trénera Milana Černického, 
odštartujú extraligovú sezónu 
2016/2017 na domácej palu-
bovke v  Aréne Poprad 1. ko-
lom v nedeľu 2. októbra o 16. 
hod. proti ŠBK Šamorín.• V  PRIESTOROCH krytej 
plavárne popradského aqua-
parku sa v piatok 30. septem-
bra uskutoční 22. ročník Špor-
tovej olympiády detí a mládeže 
mesta Poprad v plávaní. O deň 
neskôr sa na tom istom mieste 
bude konať 6. ročník medziná-
rodných plaveckých pretekov 
pre najmladších plavcov pod 
názvom Pohár olympijských 
nádejí v plávaní. Obe poduja-
tia štartujú o deviatej hodine.• V SOBOTU 24. septembra 
sa vo Veľkej uskutočnil XIII. 
Popradský kros 2016. 14 - ki-
lometrový beh podtatranskou 
prírodou najlepšie zvládol dr-
žiteľ traťového rekordu - Poliak 
Jan Wydra, na druhom mieste 
v  celkovom poradí dobehol 
Popradčan Jozef Dubašák. 
Medzi ženami bola najrých-
lejšia Timea Mihoková z  Be-
žeckého klubu Poprad, ktorá 
celkovo skončila na ôsmom 
mieste.• TIMEA Mihoková spoloč-
ne s  Pavlom Orolinom z  Be-
žeckého klubu Poprad ovládli 
uplynulú sobotu XXII. ročník 
Memoriálu Pavla Antala a pri-
písali si tak prvé víťazstvo na 
týchto populárnych horských 
pretekoch. Víťazmi nordic wal-
kingu sa stali Mária Oberhau-
serová a Jozef Šoltés.  (ppv)

Krátko zo športu
V  sobotu 17. septembra 

privítal Poprad hasičov v 
športovom areáli Okresné-
ho riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru, kde sa 
uskutočnili Majstrovstvá SR 
vo výstupe na cvičnú hasič-
skú vežu a v behu na 100 m 
s prekážkami za účasti dob-
rovoľníkov a profesionálov 
zo Slovenska i Česka.

V 3. ročníku MSR vo výstu-
pe do 4. podlažia cvičnej hasič-
skej veže pomocou hákového 
rebríka bol u  mužov najlepší 
Michal Režný z  Kútov, medzi 
ženami s upravenými pravidla-
mi bola najlepšia Erika Čup-
cová z Bytče. Medzi mladšími 
dorastenkami zvíťazila Radka 
Červeňová zo Sp. Teplice ktorá 

triumfovala aj v behu na 100 
m, medzi strednými dorasten-
kami si prvenstvo vychutnala 
Anna Lavková zo Sp. Bystrého, 
prvá aj v behu na 100 m. Me-
dzi mladšími dorastencami bol 
najlepší Radovan Nagy zo Sp. 
Teplice, medzi strednými zasa 
Marek Švajka zo Šuňavy.

V 9. ročníku MSR v behu na 
100 m s  prekážkami sa maj-
strom SR pre rok 2016 u mu-
žov stal Stanislav Zavadzan z 
Rudinky, titul medzi  ženami 
získala Lenka Dominiková zo 
Sp. N. Vsi. Víťazom 4. kola 4. 
ročníka Slovenskej ligy v  ha-
sičskej stovke medzi mužmi 
bol Marián Rerko z OR HaZZ 
Poprad, medzi ženami L. Do-
miniková.  (onk)

Uplynulý víkend sa v priestoroch ZŠ s MŠ Komenského konal 24. ročník medziná-
rodného turnaja v minibasketbale.

Tradične sa turnaja zúčastnili družstvá chlapcov i dievčat z poľského Krakova a maďarské-
ho Mezőberény. Medzi dievčatami dominoval práve klub z Maďarska pred domácou školou 
a ŠŠK Basket Stará Ľubovňa, na poslednom mieste skončilo družstvo z Poľska.

V skupine chlapcov sa z prvenstva tešil BKM Svit pred ZŠ s MŠ Komenského, na treťom 
mieste skončili hostia z Maďarska a poslednú priečku obsadil Krakov.

Z  Popradu sa medzi najlepšími hráčmi turnaja objavili Ľuboslava Papcúnová a  Sa-
muel Čmil.        (ppp)

medzinárodný basketbalový turnaj

Dobrovoľný hasičský zbor 
(DHZ) v Poprade v spoluprá-
ci s OV DPO Poprad usporia-
dal 4. ročník  memoriálu  na 
počesť dlhoročného funkcio-
nára Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany a predsedu OV DPO 
Poprad Pavla Rumlera, ktorý 
rady dobrovoľných hasičov 
predčasne opustil v júli 2013.

Na jeho počesť v sobotu ožil 
priestor pred Arénou Poprad 
mladými hasičmi vo veku od 
6 do 16 rokov. Stretlo sa tu 25 
päťčlenných družstiev, ktoré 
súťažili v troch disciplínach.

Spomedzi 11 družstiev diev-
čat bola najlepšia Šuňava I, spo-
medzi 14 družstiev chlapcov 
dominovala Šuňava III.  (onk)

memoriál
P. rumlera

FK Poprad
Futbalisti FK 
Poprad remizo-
vali v  piatok 23. 
septembra v  rámci 

8. kola II. ligy Východ v Ko-
šiciach s Lokomotívou 1:1. 
Tento zápas bol posledným 
pre trénerskú dvojicu Pavol 
Mlynár - Jaroslav Belejčák na 
lavičke Popradu.

Po kolektívnom rozhodnutí 
Správnej rady FK Poprad a re-
mízovom zápase v  Košiciach 
s  Lokomotívou, končí na la-
vičke A-mužstva trénerská 
dvojica Pavol Mlynár - Jaro-
slav Belejčák. Dočasne pove-
rený vedením tímu je tréner 
B-mužstva a doterajší asistent 
„áčka“ Mikuláš Dvorožňák za 
asistencie Martina Lipčáka.

Výsledok: 8. kolo II. ligy 
Východ v  piatok 23. septem-
bra FC Lokomotíva Košice 
- FK Poprad 1:1 (1:1), gól Po-
pradu: 45. Viktor Maťaš.

Program: 4. kolo Sloven-
ského pohára v stredu 28. sep-
tembra o 15.30 hod. FK CSM 
Tisovec - FK Poprad, 9. kolo 
II. ligy Východ v sobotu 1. ok-
tóbra o 18. hod. FK Poprad - 
Partizán Bardejov.  (ppv)

   Z V R P S B

1. VSS Košice 8 6 1 1 10:3 19

2. Bardejov 8 6 0 2 15:7 18

3. Lokomotíva KE 8 4 2 2 19:7 14

4. FK Poprad 8 3 4 1 13:7 13

5. Zvolen 8 3 3 2 14:10 12

6. L. Mikuláš 8 3 3 2 5:4 12

7. Sp. N. Ves 8 3 0 5 12:18  9

8. R. Sobota 8 1 2 5 6:14  5

9. Haniska 8 1 2 5 9:20  5

10. Lipany 8 1 1 6 5:18  4

Tabuľka II. ligy - sk. Východ
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Kolísavé výkony hokejistov pokračujú

noc plná bojovníkov sa blíži

oslávili sto rokov súťažného futbalu

   Z V Vp Pp P S B

1. Košice 8 6 1 1 0 35:13 21

2. Nitra 8 5 0 3 0 28:17 18

3. B. Bystrica 7 3 1 1 2 25:16 12

4. Trenčín 7 3 1 1 2 16:16 12

5. Zvolen 7 3 1 0 3 18:23 11

6. L. Mikuláš 7 2 1 2 2 18:16 10

7. N. Zámky 8 2 1 1 4 19:23  9

8. Martin 7 3 0 0 4 15:19  9

9. Poprad 7 1 2 0 4 14:19  7

10. Žilina 7 1 1 0 5 15:25  5

11. SR 20 3 0 0 0 3 1:17  0

Tabuľka Tipsport ligy

V sobotu 1. októbra bude 
od 19. hodiny patriť Aréna 
Poprad bojovníkom v  rám-
ci galavečera K1 a  MMA 
pod názvom Simply the 
best 12. V  Poprade sa toto 
najvýznamnejšie stretnutie 
kickboxerov v Čechách a na 
Slovensku koná po tretíkrát.

Turnaj ponúkne celkovo 
11 zápasov. V troch sa bude 
bojovať o  tituly organizácie 
WKN, ktorá patrí k najväč-
ším vo svete turnajov podľa 
pravidiel K1. Hlavným zá-
pasom večera bude súboj 
o tituly európskeho šampió-

na WKN v  K1 vo váhovej 
kategórii do 79,4 kg medzi 
Slovákom Vladimírom Idra-
nyim (na foto vľavo) a  Ma-
toušom Kohoutom z Českej 
republiky (na foto vpravo).

Zápas o titul International 
Champion WKN v disciplí-
ne MMA bude medzi slo-
venským rodákom s  albán-
skymi koreňmi Eminom 
Sefom a Portugalčanom Vic-
torom Pintom. O titul Inter-
national Champion WKN 
v  disciplíne K1 si to medzi 
sebou rozdajú Popradčan 
Samuel „Had“ Hadzima 

a  Belgičan Xavier Lejour. 
Ďalšia popradská hviezda 
kickboxu Pavol Garaj vyzve 
vo váhovej kategórii do 74 
kg v disciplíne K1 poľského 
borca Michala Szmajdu. Pre 
zranenie bude chýbať naj-
lepší slovenský kickboxer 
súčasnosti Tomáš Možný.

Aj tento rok bude mať 
podujatie charitatívny roz-
mer. Organizátori sa v  spo-
lupráci s  mestom Poprad 
pod záštitou primátora Jo-
zefa Švagerka, rozhodli for-
mou finančných a  vecných 
darov podporiť Občianske 

združenie Nádej v Popra-
de, ktoré pomáha ľuďom 
s  mentálnym postihnutím. 
Prispieť môže každý náv-

števník sobotňajšieho ga-
lavečera a  to formou dob-
rovoľného príspevku počas 
jeho priebehu.  (ppv)

V  sobotu 24. septembra sa 
v Spišskej Sobote konalo spomien-
kové stretnutie bývalých futbalis-
tov, ktorý si pripomínali 100. vý-
ročie založenia futbalového klubu 
TJ Spišská Sobota.

Dopoludnia sa účastníci rozdeli-
li do tímov a  na ihrisku areálu ZŠ 
s MŠ v Spišskej Sobote si to medzi 
sebou rozdali v turnaji. Mnohí ne-
mali kopačky na nohách desiatky 
rokov. Neskôr si spoločne všetci 
zaspomínali pri chutnom guláši. 
„Máme tri plné kroniky, ktoré sme 
začali písať od roku 1970. Aj to 
svedčí o  tom, že história spišskoso-
botského futbalu je bohatá. Na toto 
podujatie sme oslovili 86 hráčov 
a  prišlo ich približne 50. Mnohí sa 
nevideli desiatky rokov. Každý z nás 
prišiel na ihrisko s elánom, ale bolo 
cítiť, že kopačky sme na nohách ne-

mali veľmi dlho. Oči a  srdiečko by 
chceli, ale nohy už nevládzu,“ pove-
dal predseda organizačného výbo-
ru podujatia Ján Vikarský.

Futbal sa v  Spišskej Sobote hrá-
val pre zábavu aj roky predtým, ale 

súťažný štart zaznamenal klub TJ 
Spišská Sobota v  roku 1916. „Vte-
dy boli odoslané stanovy na minis-
terstvo vnútra do Budapešti a  tam 
sa nachádza aj prvotný zápis. Ten 
rok bol aj prvým súťažným roční-

kom a v ňom hrala Spišská Sobota 
o majstra Spišskej župy proti Gelni-
ci. Žiaľ, prehrali sme 1:2,“ spomínal 
tajomník organizačného výboru 
Fabián Gordiak. „Hrával som vyše 
tridsať rokov. Toto je prvé stretnu-
tie so spoluhráčmi po veľmi dlhej 
dobe,“ prezradil účastník stretnutia 
Matej Schmidt. „Bol som dlho roz-
hodcom, takže kopačky som obúval 
do šesťdesiatky. Terajšie podmienky 
však súčasným hráčom môžeme len 
závidieť,“ dodal ďalší z  bývalých 
futbalistov Ján Šoltýs. „Spomínam 
si na časy dorastu, keď sme mali vy-
cestovať na zápas, ale poruke bolo 
len päť bicyklov. Už ani neviem, ako 
to celé dopadlo, ale vždy sme si na-
vzájom pomáhali. Boli to časy, keď 
dresy prali naše mamky a o všetko 
sme sa starali sami,“ uzavrel býva-
lý hráč Ján Orolin.  (mav)

Hokejisti HK 
Poprad doká-
zali v  Trenčíne 
uhrať koncom 
minulého týž-
dňa dva body 

a viezli sa na víťaznej vlne. 
V nedeľu ich však vrátili na 
zem v domácom zápase trá-
piaci sa hostia zo Zvolena. 
Pred týmto duelom sa odo-
hrala milá slávnosť, keď 
primátor Popradu a čestný 
prezident HK Poprad Jo-
zef Švagerko zablahoželal 
obrancovi Štefanovi Fa-
bianovi k  jeho 900. zápasu 
v najvyššej hokejovej súťaži 
na Slovensku.

„S výsledkom nie sme spo-
kojní. Začali sme inak, ako 
sme si pred zápasom pove-
dali. V druhej tretine sme sa 

zlepšili a  dokázali sme do-
tiahnuť stratu, ale v  závere 
sme opäť chybovali a  prišli 
o  dobrý výsledok. Pred do-
mácimi fanúšikmi musíme 
hrať inak,“ hodnotil nedeľný 
duel so Zvolenom tréner HK 
Poprad Petr Jonák.

Výsledky: 6. kolo v  pia-
tok 23. septembra HK 
Dukla Trenčín - HK Poprad 
1:2pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1), 
góly Popradu: 20. Marek 
Zagrapan (A. Lapšanský, 
J. Brejčák), 61. Marek Za-
grapan (K. Cutting), 7. 

kolo v  nedeľu 25. septem-
bra HK Poprad - HKM 
Zvolen 3:4 (0:2, 2:0, 1:2), 
góly Popradu: 21. Tomáš 
Troliga (Š. Fabian, K. Cut-
ting), 37. Marek Zagrapan 
(A. Kroták, M. Paločko), 
50. Samuel Mlynarovič (A. 

Lapšanský, M. Kurali).
Program: 8. kolo v  pia-

tok 30. septembra o 18. hod. 
MsHK Žilina - HK Poprad, 
9. kolo v  nedeľu 2. októbra 
o  17. hod. HK Poprad - 
HK Nitra.  (mav)
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Kino tatran

tatranská galéria v Poprade

VÝSTAVY
Celý október
Medzi nebom a ženou
Božena Augustínová, Andrej Augustín, Martin 
Augustín 
Výstava dvoch generácií významných slovenských 
autorov v oblasti textilu, maľby a grafiky.

Od 7. októbra
Mária BANÁŠOVÁ
Výstava keramiky s humorným podtextom.
7. októbra o 17. hod. - vernisáž výstavy.

ART KLUB  Tatranskej galérie
Od 13. októbra
Výtvarný salón klubu popradských výtvarníkov
13. októbra o 17. hod. - vernisáž výstavy.

Do 23. októbra 
Maryna Batsiukova
Výstava fotografií bieloruskej autorky.

VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Od 5. októbra
Iain Patterson Out West, Škótsko   
 - výlet abstraktnou škótskou krajinou, výstava význam-
ného umelca zo Škótska, organizovaná v spolupráci 

s Kabinetom architektúry Domu umenia v  Ostrave.
5. októbra o 16. hod. - vernisáž výstavy.

Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie
Kabinet kuriozít výstava s témou Tatier zo zbierok 
súkromných zberateľov

GALÉRIA FERDINAND KATONA
Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi

KINOKLUB FILM EUROPE POPRAD 
23. októbra o 17. hod. - Psie srdce        
24. októbra o 17. hod. - Frankofónia     
25. októbra o 17. hod. - Po búrke          
26. októbra o 17. hod. - Hedi                  
27. októbra o 17. hod. - Sieranevada     

JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE
23. októbra od 14. hod. do 16. hod.
Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata....

TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výsta-
vám 

Viac na www.tatragaleria.sk

Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad        www.muzeumpp.eu

Z  dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtat-
ranské múzeum v Poprade v októbri zatvorené. 
Otvorená bude len expozícia  v Spišskej Sobote 
utorok - piatok od 10. do 15. hod, v nedeľu od 11. 
do 15. hod., v pondelok a v sobotu je zatvorené.             

Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom Spiši, Meštianske 

bývanie, Vznešenosť a pokora,
Osobnosti Spišskej Soboty.

Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka
záujemcovia si ju môžu pozrieť v čase úradných 
hodín na OÚ v Gánovciach. 

Zmena programu vyhradená!

Podtatranská knižnica Poprad

Podtatranská ul. č. 1
Od 6. októbra
Obrázky zo Slnečnej ulice
výstava výtvarníka Miroslava 
Regitka.

S knihou ma baví svet 2
Výstava výtvarných prác žia-
kov základných škôl.
13. októbra o 13. hod. - verni-
sáž výstavy

Oddelenie umenia
Spišská Sobota
Od 5. októbra
Oddelenie umenia
Spišská Sobota
MILUJEM SLOVENSKO
- výstava prác žiakov ZUŠ na 
Štefánikovej ul. v Poprade. 
5. októbra o 17. hod. - verni-
sáž výstavy

5. októbra o 9. hod. - Podtat-
ranská ul. 1
Živé kvety
Stretnutie so stredoškolákmi.

12. a 13. októbra 

S knihou ma baví svet 2 
Dvojdňové stretnutie spiso-
vateľov a  ilustrátorov pre deti 
spojené s besedami, tvorivými 
dielňami, burzou detských 
kníh, výtvarnou súťažou a se-
minárom pre učiteľov a  kni-
hovníkov.

14. októbra o 15. hod. - Pod-
tatranská ul. 1
Čitateľský klub tínedžerov
Stretnutie ku knihe J.D. Salin-
gera - Kto chytá v žite.

19. októbra o 10. hod. - Pod-
tatranská ul. 1
Kráľ čitateľov 2016/2017
Súťaž pre žiakov základných 
škôl.

27. októbra o 17. hod. - Pod-
tatranská ul. 1 
NÓRSKO 2015
Stretnutie s fotografom Vladi-
mírom Hurajtom.

Zmena programu
vyhradená!

Podtatranská ul. č. 1

GALÉRIA
IGORA PANČUKA

Ul. 1. mája 234/6, Poprad

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Celý október - Lenka Hončá-
rová - Iný uhol pohľadu

Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Podtatranské
osvetové stredisko

22. októbra - Divadlo Levoča
Krajská súťaž malých dycho-
vých hudieb Prešovského kraja.

26. októbra - Podtatranská 
knižnica Poprad
SEMINÁR pre učiteľov sloven-
ského jazyka zameraný na prí-
pravu recitátorov na prednes.

Sobotské námestie č. 1729/4,
Poprad - Spišská Sobota

V  popradskom obchod-
nom centre Max je od pon-
delka 26. septembra inštalo-
vaná výstava 25 voskových 
figurín zvláštnych ľudí. 
Odpradávna sa v našej spo-
ločnosti vyskytovali jedinci 
svojím zovňajškom výrazne 
vystupujúci z davu. Spo-
ločnosť sa ich stránila, ale 
zároveň ju priťahovali ich 
zvláštnosťami. Z postihnutia 
takých ľudí často pramenila 
neskutočná sila a odhod-

lanie vzoprieť sa osudu a 
predviesť okoliu svoj neoby-
čajný vzhľad ako dar, chceli 
byť rešpektovaní a uznávaní. 
Výstava v  OC Max ponú-
ka takúto možnosť spoznať 
týchto ľudí na vlastné oči. 
Návštevníci uvidia ľudí s 
dvomi hlavami, dvomi tvá-
rami, štyrmi očami, nie-
koľko siamských dvojčiat 
alebo muža s vlčím syndró-
mom…  Výstava potrvá do 
9. októbra 2016.  (ppš)

výstava voskových figurín
zvláštni ľudia

29. septembra o 19. hod.
CAFÉ SOCIETY
USA, komédia/dráma/romantický, 
titulky, 96 min., MP15
Vtipný a častokrát aj dojímavý film 
berie diváka do plyšových holly-
woodskych sídel.    Vstupné: 4 €

30. septembra o 19. hod.
HRA O ŽIVOT 
USA, dobrodružný / thriller, 96 
min., titulky, MP15
Život vysokoškoláčky Vee sa otočí 
naruby, keď sa od kamarátov nechá 
nahovoriť, aby sa zapojila do popu-
lárnej online Hry o život. Vstupné: 4 €

1.a 2. októbra o 16. hod. - LOVEC-
KÁ SEZÓNA: STRACHOPUD 
USA, animovaný/rodinný/komé-
dia, 84 min., slovenský dabing, MP
Medveď Boog sa spolu so svojím 
najlepším kamošom Elliotom vy-
dal riešiť monštruóznu záhadu, 

ktorá ohrozuje bezpečnosť všet-
kých obyvateľov Timberline...    
Vstupné: 4 €, 3,50 € deti

1.a 2. októbra o 19. hod.
SEDEM STATOČNÝCH 
USA, dobrodružný, 132 min., titul-
ky, MP15
Moderná verzia klasického príbehu 
siedmich statočných.   Vstupné: 4 €

3. októbra o 19. hod. - PARA NAD 
RIEKOU
SK/CZ, dokumentárna jamsession, 
90 min., slovenská verzia, MP15, FK
Životy troch zostarnutých muzi-
kantov - trubkára Laca Decziho, 
saxofonistu Ľubomíra Tamaškovi-
ča a kontrabasistu Jána Jankejeho 
sa prepletajú v príbehu o sláve a jej 
pominuteľnosti.   Vstupné: 4 €, 2 € 
s preukazom FK

Viac na www.kinotatran.sk

Stála expozícia
Výstava malieb kytíc, anjelov, 
krajinných zátiší, starých pa-
miatok architektúry Popradu 
a jeho okolia od akademického 
maliara Igora Pančuka.
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POPraD
V piatok večer otvorila riaditeľka Tatranskej galérie Anna 
Ondrušeková v Poprade spolu s kurátorkou projektu Evou 
Ľuptákovou a za účasti autorov Martina a Andreja Augustí-
novcov  výnimočnú výstavu Medzi nebom a ženou. Spoloč-
ná výstava s ich už zosnulou matkou Boženou Augustínovou 
potrvá do 27. novembra. Viac v budúcom čísle.  (ppm)

medzi nebom a ženou

Na medzinárodnej kon-
ferencii Slovenskej komory 
sestier a pôrodných asisten-
tiek, ktorá sa konala minulý 
víkend vo Vysokých Tatrách, 
odborníci v diskusii nesúhla-
sili s vrátením vzdelávania 
sestier späť na stredné školy. 
Pokladajú systém vzdelávania 
sestier na Slovensku za jeden 
z najlepších v Európe a bolo 
by veľkou chybou vrátiť ho z 
vysokých škôl späť na stredné. 
Problém vidia nie vo vzdelá-
vaní, ale v tom, že sestry po-
trebujú lepšie podmienky pre 
vykonávanie svojej práce. 

Cieľom dvojdňovej konfe-
rencie bola diskusia o kompe-
tenciách a vzdelávaní v ošetro-
vateľstve a pôrodnej asistencii. 
Na tomto odbornom podujatí 
sa zúčastnilo vyše 170 sestier 
a pôrodných asistentiek vrá-
tane hostí z organizácií zdru-
žujúcich zdravotné sestry zo 
zahraničia.  (ppl)

Literárny fond, 
sekcia pre vedec-
kú a odbornú 
literatúru a po-
čítačové progra-
my udelila prémiu za vedeckú 
a odbornú literatúra za rok 
2015 v kategórii prírodné a 
technické vedy Popradčanovi 
Vojtechovi Rušinovi za dielo 
eXtrémy. Je to cestopis o puto-
vaniach za úplným zatmením 
Slnka do Austrálie (2012), af-
rického Gabonu (2013) a na 
Svalbard (2015) - medzinárod-
né územie neďaleko Severné-
ho pólu, ktoré spravuje Nór-
sko. Popri osobných zážitkoch 
uvádza stručné informácie o 
navštívených krajinách. Jedna 
kapitola je venovaná Slnku - 
našej najbližšej hviezde, dar-
covi tepla, svetla a energie na 
Zemi, druhá Mesiacu. Kniha 
obsahuje aj dve tabuľky - o 
celkom 21 expedíciách autora 
za zatmeniami Slnka a o nastá-
vajúcich úplných zatmeniach 
Slnka do roku 2059. Publiká-
cia prináša i 194 nádherných 
fotografií. Viac na e-mailovej 
adrese vrusin@ta3.sk.  (ppp)

Ocenené eXtrémy

O vzdelávaní sestier
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Prvá aukcia umeleckých diel od  druhej svetovej vojny v Poprade

nemocnica pokračuje 
v revitalizácii areálu

Panika na tomášikovej ulici

Minulú nedeľu sa v hoteli 
Poprad uskutočnila 6. be-
nefičná aukcia umeleckých 
diel. Po dlhom čase tak bola 
v Poprade otvorená aukčná 
jeseň. Jej výťažok bude ve-
novaný hendikepovanému 
15-ročnému Popradčanovi 
Adriánovi.  

Organizátor dražby Ľuboš 
Olejník povedal: „Na aukcii 
sme mali diela slovenskej mo-
derny a top slovenských ma-
liarov.  Dôraz sme kládli na 
najkvalitnejšie diela sloven-
skej výtvarnej scény, na diela 
východoslovenských autorov, 
ale  boli tu aj stredoeurópske 

diela, sochy, vína, mali sme 
tu exkluzívnu zberateľskú 
single barrel whisky, vyrobe-
nú len pre túto príležitosť.“ 

Tento kraj poskytuje zrej-
me tú najsilnejšiu a najpro-
vokatívnejšiu inšpiráciu pre 
krajinomaľbu nášho regió-
nu, ktorej potenciál nevy-
čerpal ani čas, ani odklon 
od klasických námetov v 
modernej umeleckej tvorbe 
a tou sú Tatry. Tatry nielen 
ako hory, ale aj charakter 
celého priestoru horného 
Spiša. Veľkú časť aukčných 
diel teda tvorili olejomaľ-
by Tatier. Naše hory vždy 
lákali umelcov, aby ich 
v rôznych formách, farbách 
a  odtieňoch prenášali na 
plátno. 

Záštitu nad podujatím 

prijal primátor mesta Jozef 
Švagerko:   „V  Poprade ešte 
nebola dražba, ktorej výťa-
žok by pomohol postihnu-
tému človeku. Vybrali sme 
darcu a verím, že to prospeje 
aj umeniu, aj kultúre v meste. 
Ak bude záujem, mohlo by sa 

to diať pravidelne.“ 
Vďaka patrí pánovi Vilia-

movi Kocúnovi zo Spišskej 
Soboty a Pavlovi Ovšon-
kovi za osobné vloženie sa 
do realizácie, priamu po-
moc, cenné rady a podporu 
podujatia.  (kpa)

Minulý týždeň v stre-
du zavládla na Tomá-
šikovej ulici v  Poprade 
panika. Spôsobil ju 
pravdepodobne skrat 
v  elektrickom vedení 
bytového domu Nobé-
lium a následný požiar. 
Privolané záchranné 
zložky evakuovali pri-
bližne tridsať osôb, ni-
komu sa našťastie nič 
nestalo. Prípad je v štá-
diu vyšetrovania a polí-
cia začala trestné stíha-
nie kvôli všeobecnému 
ohrozeniu.

Stalo sa to v  dopolud-
ňajších hodinách, kedy 
obyvatelia bytového domu 
Nobélium zacítili štipľavý 
dym, preto privolali hasičov. 
„Požiar vypukol na jednom 
z  vrchných poschodí trinásť-
poschodovej bytovky a  stále 
stúpal. Bolo tam približne 
tridsať ľudí, ale našťastie sa 
nikomu nič nestalo. Dokon-
ca nám jedna osoba otvorila 

dvere, až keď bolo skoro po 
všetkom,“ skonštatoval ve-
liteľ zásahu HaZZ Poprad 
Rastislav Špiner. V  pohoto-
vosti bola aj Mestská polícia 
Poprad. „Podieľali sme sa 
na evakuácii troch poschodí 
a pomáhali sme aj rodinám, 
ktoré sa dočasne nemali kde 
zložiť. Boli sme aj pri vy-
prostení jednej osoby, ktorá 
ostala zakliesnená vo výťa-

hu po vypojení 
e l e k t r i c k é h o 
prúdu,“ uviedol 
náčelník MsP 
Poprad Štefan 
Šipula.

Vo veci trest-
ného činu 
vš e ob e cného 
hrozenia začal 
trestné stíhanie 
poverený prís-
lušník Obvod-

ného oddelenia Policajného 
zboru v  Poprade. „Pri tejto 
udalosti bezprostredne došlo 
k ohrozeniu zdravia a ma-
jetku minimálne trinástich 
osôb, ktoré sa v tom čase v 
blízkosti požiaru nachádzali. 
Škody doposiaľ neboli vyčís-
lené. Trestná sadzba odňatia 
slobody pri tomto čine je zá-
konom stanovená na jeden 
rok,“ vysvetľovala hovor-
kyňa KRPZ v  Prešove Jana 
Migaľová.  (ppv)

V pondelok 19. 
septembra 2016 
sa začali práce na 
opravách asfal-
tových povrchov 
chodníkov a ciest 
v areáli Nemocni-
ce Poprad. Okrem 
zvýšenia kvality 
ciest pre vozidlá 
RLP a  RZP budú nové po-
vrchy výrazným krokom v 
ústrety všetkým pacientom, 
klientom a návštevníkom 
nemocnice vrátane rodičov s 
detskými kočíkmi či imobil-
ných pacientov. S prácami sa 
začalo pri vstupe do nemoc-
nice z východnej strany - od 
detskej polikliniky.  Z tohto 
dôvodu vedenie nemocnice 
prosí návštevníkov o  zho-
vievavosť a  rešpektovanie 
obmedzení počas realizácie 
týchto aktivít. Návštevy pre 

pacientov upozorňuje, aby 
využívali pri vstupe do are-
álu a následne do nemocni-
ce hlavný vchod nemocnice 
alebo vstup do areálu cez 
hlavnú vrátnicu.  Opravy 
ciest sú  pokračovaním  in-
vestície z  minulého roku.   
Súčasťou postupnej revita-
lizácie areálu je aj výmena 
a doplnenie parkových lavi-
čiek, nový šat postupne do-
stávajú zábradlia, oceľové 
konštrukcie  a stĺpy osvetle-
nia areálu.  (sga)
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