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Noc výskumníkov mohla v ľuďoch prebudiť zvedavosť
Vesmírne objavy, roboty, pro-

totypy technologických noviniek, 
prelomové poznatky z  biológie, 
medicíny, fyziky, ale aj zábavné 
úlohy a pokusy. Aj to mohli zažiť 
účastníci 12. ročníka Európskej 
noci výskumníkov v  30-tich kraji-
nách nášho kontinentu. 

U nás môžeme Noc výskumníkov 
zažiť už tradične v posledný septem-
brový piatok, a to v Poprade, v Koši-
ciach, v Bratislave, v Banskej Bystrici 
a v Žiline. 

Organizátor popradského podu-
jatia Vojtech Rušin povedal: „Vedci 
z  rôznych vedných odborov ukazujú 
svoje vedomosti, poznatky a  cieľom 
je prilákať mladých ľudí k štúdiu prí-
rodných a  technických vied, pretože 
učenie a poznanie je základ ďalšieho 
rozvoja ľudskej civilizácie.“ Stálicou 
na podujatí v  jednom z  našich ob-
chodných centier je Astronomický 
ústav SAV, novinkou bol stánok hip-
pocampus o práci ľudského mozgu, 
stánok, ktorý prezentoval výrobu 
textilných vláken, stánok TANAPu, 

ktorý komplexne ukazoval 
pohľad na tatranskú faunu 
a flóru.

V. Rušin doplnil: „Nie je 
dôležité získavať informácie 
len pre seba a publikovať ich 
vo vedeckých článkoch. Vedci 
sú povinní posúvať ich k širo-
kej verejnosti. Je to základ pre 
mladé generácie, ako inšpirá-
cia k vzdelávaniu a otváraniu 
nových obzorov.“

Počas celého piatka sa 
konali aj rôzne prednášky. 
Tému ozónu deťom priblížil 
meteorológ Peter Hrabčák. 
„Ozónová diera je tu kvôli člo-
veku. V minulom tisícročí sme 
do atmosféry vypúšťali obrov-
ské množstvá škodlivých plynov. To 
najhoršie (v 90-tych rokoch) máme 
za sebou. Zlepšuje sa to, aj keď veľmi 
pomaly.“   

Primátor Jozef Švagerko uvie-
dol: „Existuje aj taká predstava, že 
výskumník je starší pán, ktorý skú-
majúc, sedí doma nad mikrosko-

pom. Môže to však byť každý z nás, 
kto sa snaží bádať, objavovať nové 
zákonitosti a posúvať svet dopre-
du. Prajem všetkým výskumníkom, 
mladším aj starším, aby im v  obja-
vovaní neprebádaného nič nestálo 
v  ceste a  aby sme vďaka nim mohli 
všetci napredovať.“   (kpa)

Žiaci opäť poznávali jazyky Európy
Európsky deň jazykov 

oslavujú aj popradskí žia-
ci a  študenti vo viacerých 
školách. Centrum Europe 
Direct Poprad každý rok 
pri tejto príležitosti navští-
vi vždy inú školu. Minulý 
týždeň v  stredu pripravilo 
zaujímavé aktivity pre žia-
kov ZŠ s  MŠ na Dostojev-
ského ulici.

„Tohto podujatia sa zúčast-
nilo celkom 274 účastníkov z 
radov žiačok, žiakov a peda-
gógov školy. Stretnutie trvalo 
tri hodiny a bolo zamerané 
na prezentáciu histórie Eu-
rópskeho dňa jazykov a slu-

žieb siete centier EDC. Prak-
tickú skúsenosť s jazykovou 
rôznorodosťou EÚ nadobudli 
žiačky a žiaci I. a II. stupňa, 
ale tiež učiteľky tejto školy 
hľadaním tajničky v jazyko-
vej doplňovačke rôznej ná-
ročnosti. Poznávanie jazykov 
Európy sa stretlo s kladnou 
odozvou tak zo strany žiakov, 
ako aj pedagógov základnej 
školy,“ uviedol riaditeľ EDC 
Poprad Peter Litavec.

V  ten deň to však nebolo 
len o  riešení doplňovač-
ky. Rôzne aktivity priamo 
v triedach si pre svojich žia-
kov pripravila aj samotná 

škola. „Žiaci 5. ročníka kres-
lili vlajky európskych štátov, 
učili sa pozdravy v  rôznych 
jazykoch a  svoje nadobud-
nuté vedomosti využili pri 
vypracovaní kvízu. Šiestaci 
tvorili plagáty, na ktorých 
uvádzali slová v  cudzích ja-
zykoch (pozdravy, interna-
cionalizmy a  často používa-
né slová). Siedmaci navštívili 
múzeum a knižnicu, kde bol 
pre nich pripravený zaují-
mavý program v  spojitosti 
s  Európskym dňom jazykov. 
Ôsmaci boli v Lyceálnej kniž-
nici v Kežmarku, kde sa na-
chádzajú literárne pamiatky 

napísané v  niekoľkých de-
siatkach jazykoch, no a naj-
starší žiaci absolvovali bese-
du s Američankou, ktorá im 

prezentovala život v  Ameri-
ke,“ povedala koordinátorka 
aktivít v  škole Zuzana Hri-
ceňáková.  (ppv)
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Zimná údržba aj pred súkromnými domami a prevádzkami

• DO 16. októbra bude do každej 
domácnosti doručené oznámenie o 
čase a mieste konania volieb do or-
gánov samosprávy mesta Poprad.
• MIMORIADNU situáciu, ktorá 
trvala od 22. februára 2018 a spôso-
bil ju požiar na Staničnej ulici, od-
volal primátor mesta Poprad k 24. 
hod. 21. septembra 2018. Stalo sa 
tak po splnení úloh a opatrení počas 
mimoriadnej situácie v súlade so zá-
konom o civilnej ochrane obyvateľ-
stva v znení neskorších predpisov. 
• VEREJNÁ diskusia Globsec City 
Talks pod názvom Kam kráčaš, Slo-
vensko, 100 rokov demokratickej 
cesty sa uskutoční vo štvrtok 4. ok-
tóbra od 17.30 do 19. hod. v Tatran-
skej galérii. Vstup je zdarma. Hosťami 
budú Maroš Šefčovič, Oľga Gyarfášo-
vá, Róbert Vass a Michal Sýkora.
• V ARTCLUBE Tatranskej galé-
rie v Poprade sa včera do programu 
zaradila prezentácia fotografického 
projektu Dvojice/Couples s plá-
novanou prednáškou Pavla Maria 
Smejkala. 
• VÝSTAVA fotografií členov Klu-
bu Fotografia očami Popradčanov – 
Vladimíra Hurajta, Milouša Chába, 
Nikoly Podolinskej, Františka Gom-
boša, Valenta Kokoruďu, Stanisla-
va Holbusa a Mareka Kopnického 
bude otvorená od 9. októbra do 30. 
novembra v Podtatranskej knižnici 
na sídlisku Západ. Vernisáž sa usku-
toční v utorok 9. októbra o 17. hod.
• V OKTÓBRI oslávi Divadlo 
Commedia Poprad 50. výročie svoj-
ho založenia. Pri tejto príležitosti 
uvedie v divadelnej sále Domu kul-
túry v Poprade od 21. do 28. októbra 
Týždeň Divadla Commedia. Diváci 
budú môcť uvidieť desať najhráva-
nejších titulov z ich repertoáru.
• KAPELY Tublatanka a Citron 
štartujú po jedenástich koncertoch 
v Českej republike 5. októbra slo-
venskú časť turné Súboj rebelov. 
V Poprade vystúpia v piatok 12. ok-
tóbra v Aréne Poprad.
• PREŠOVSKÝ samosprávny kraj 
prispeje knižniciam vo svojej zria-
ďovateľskej pôsobnosti na nákup 
nových kníh spolu 150 tisíc eurami. 
Na nákup kníh bol stanovený prí-
spevok 0,25 eura na jedného oby-
vateľa kraja. Podtatranská knižnica 
v Poprade ako jedna zo 7 knižníc v 
pôsobnosti PSK dostane 26 tisíc eur. 
• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zariade-
ní nízkeho napätia.  (ppp)

Správu mestských komunikácií Poprad a mesto Po-
prad čakajú zásadné zmeny v zimnej údržbe chodníkov 
a  mestských komunikácií. Dôvodom je novela záko-
na č.135/1961, ktorá vstúpila do platnosti v máji 2018 
a spôsobila, že samosprávy musia po novom zimnú 
údržbu zabezpečovať aj na chodníkoch a cestách pred 
súkromnými domami a prevádzkami, o ktoré sa dopo-
siaľ starali vlastníci nehnuteľností. 

Správa mestských komunikácií v  Poprade sa tak musí 
pripraviť na rapídny nárast rozsahu udržiavaných komu-
nikácií. „Zimnú údržbu budeme po novom vykonávať na 
107 km chodníkov, čo je v porovnaní s doterajšími 32 km 
výrazný nárast. Pri mestských komunikáciách sme doteraz 
v zime udržiavali 63 km, po novom to bude 77 km. Z uve-
deného dôvodu pripravujeme nákup novej techniky, komu-
nikujeme so všetkými zainteresovanými stranami a najmä 
spoločnosťami, ktoré disponujú personálom a vhodnou tech-
nikou pre výpomoc v prípade potreby, aby sme ich dokázali 
zazmluvniť,“ uviedol riaditeľ SMK Poprad Peter Fabian.

Už v minulosti SMK spolupracovala pri zimnej údržbe 
s Poľnohospodárskym družstvom vo Veľkej, firmou Brant-
ner a ďalšími partnermi. V  novonastavených podmien-

kach zimnej údržby bude potrebná rovnako intenzívnejšia 
výpomoc aj zo strany pracovníkov menších obecných slu-
žieb a ďalších subjektov. Dôležitú úlohu bude mať mestská 
polícia, ktorá bude musieť monitorovať vozidlá odstavené 
na chodníkoch predstavujúce prekážku zimnej údržby.

„Zmena pravidiel pri zimnej údržbe bude znamenať 
určite nárast finančných  nákladov na techniku, personál 
a zmluvných dodávateľov. Presné číslo sa však v tejto chví-
li nedá definovať, pretože všetko bude závisieť od priebehu 
zimy,“ uzavrel P. Fabian.    (mag)

Občianske združenie Rozvíjame 
naše mestá, ktorého členmi sú pre-
vádzkovatelia hazardných hier, chce 
priniesť komunitám vo svojom pro-
stredí osožné aktivity. Preto sa po 
dohode s mestom Poprad rozhodlo 
investovať počas piatich rokov pol 
milióna eur do verejnoprospešných 
projektov v meste.

Prvým konkrétnym krokom bola 
rekonštrukcia dvoch detských ihrísk 
na Juhu III - Podjavorinskej ul. a na 
sídlisku Západ na Komenského ul. 
pri bytovom dome Luxor. Obnova 
bola dokončená v minulých dňoch a 
dosiahla spolu 100 tisíc eur - 60 tisíc 
na Juhu a 40 tisíc na Západe. V prí-
pade ihriska na Podjavorinskej ulici 
ide o výmenu a doplnenie hracích 
prvkov a o rekonštrukciu dopadovej 
plochy ihriska, ktoré slúži deťom od 
6 do 14 rokov. Novou dominantou je 
veľký hrad so štyrmi vežami a dvo-
ma šmýkačkami. Hracia plocha bola 
doplnená o dvojhojdačku pre menšie 
deti, hojdacieho koníka na pružine, 
kolotoč so sedadlami, šmýkačku v 
tvare koníka a prevažovaciu hojdač-
ku. Pieskovisko je zatienené plachtou 

napnutou na drevených koloch. K 
dispozícii je tiež sieťový most - lanová 
dráha s hrazdičkami. Pôvodné prvky 
z ihriska na Podjavorinskej ul. boli po 
zhodnotení technického stavu inšta-
lované na Jesennej ulici na sídlisku 
Juh III. 

Rekonštrukcia ihriska pri BD Lu-
xor spočívala vo výmene opotrebo-
vaných hracích prvkov na pôvodnom 
mieste: preliezačky so šmýkačkou 
a sieťou, pieskoviska so zatienením 
napnutou plachtou, kolotočom so 
sedadlami. 

„Po tom, čo sme v tomto roku vďaka 
súťaži a aktivite Popradčanov získali 
detské ihrisko Žihadielko, ide o ďalší 
projekt, kedy v spolupráci so subjektmi 
podnikajúcimi v našom meste doká-
žeme skvalitniť a rozšíriť ponuku det-
ských ihrísk,“ povedal primátor Po-
pradu Jozef Švagerko. V budúcnosti 
samospráva zvažuje využiť podporu 
OZ Rozvíjame naše mestá aj na iné 
verejnoprospešné projekty zamerané 
na ochranu kultúrnych či prírodných 
hodnôt, ochranu zdravia a rozvoj 
vzdelania či telovýchovy obyvateľov.

„V Poprade ide o náš pilotný projekt. 
Tieto dve ihriská boli spoločným roz-

hodnutím mesta a nášho OZ, do ďal-
ších projektov chceme zapojiť aj oby-
vateľov, ktorí budú môcť rozhodnúť, 
čo prospešné by chceli mať vo svojom 
okolí. Podobne ako v meste Poprad 
chceme svoje aktivity rozvíjať po celom 
Slovensku, pretože by sme veľmi radi 
zmenili vnímanie ľudí o našom pod-
nikaní. Chceme obyvateľom Popradu 
ukázať, že hazard alebo herne vedia 
priniesť niečo osožné aj komunitám 
vo svojom prostredí,“ povedala Domi-
nika Lukáčová, hovorkyňa prevádz-
kovateľov herní združených v OZ 
Rozvíjame naše mestá.  (mar)
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Začína sa Mesiac úcty k starším

Na Dušičky po novom námestíčku

• OD ZAJTRA 4. októbra do nedele 
7. októbra prebieha na Podbanskom 
33. ročník Medzinárodného festivalu 
potápačských filmov. Diváci uvidia 
16 súťažných snímok a 259 fotografií. 
O ceny bude bojovať 37 autorov zo 16 
krajín. Súčasťou festivalu je aj akcia 
Čisté vody, v  rámci ktorej potápači 
v piatok dopoludnia ponoria do šty-
roch tatranských plies, aby ich zbavili 
odpadkov po letnej turistickej sezóne. 
K nim sa tento rok pol prvýkrát roz-
hodli pridať aj lom v Kvetnici.• 65. VÝROČIE folklórnej skupiny 
Štrbän si pripomenuli minulú nedeľu 
v Štrbe stretnutím folkloristov, ktorí v 
akomkoľvek období v štrbskom orga-
nizovanom súbore pracovali. Pod ve-
dením zanietených folkloristov Jána 
Šorala, Kornela Jurča, Anny Švorcovej 
i Pavla Sokola zaznamenal Štrbän bo-
hatú a úspešnú činnosť.• OD PONDELKA 1. októbra už 
slúži turistom smerujúcim do Malej 
Studenej doliny, nový drevený most 
pod Húpačkami.• VO ZVERNICI v Tatranskej Javo-
rine skončil minulý týždeň ďalší jeleň, 
ktorý si navykol na spoločnosť ľudí 
- štvorročný jeleň menom Viktor. Za 
posledné dva roky je to už šiesty je-
dinec, ktorého lesníci odchytili a pre-
sťahovali z T. Lomnice hlavne kvôli 
bezpečnosti návštevníkov a domácich 
obyvateľov.• HORSKÁ záchranná služba mi-
nulú stredu poskytla pomoc 47-roč-
nej českej turistke, ktorá sa počas 
priechodu Prielomom Hornádu po-
šmykla a spadla strmým terénom do 
Hornádu. Utrpela poranenia nôh, re-
bier a po páde do vody bola aj mierne 
podchladená. HZS pomohla v nedeľu 
29. septembra aj dvom slovenským 
horolezcom vo veku 23 a 24 rokov. 
Ešte predchádzajúci deň liezli z Lom-
nického štítu cez Vidlový hrebeň na 
Kežmarský štít, odkiaľ mali v úmysle 
zostúpiť cez Huncovské sedlo. Zablú-
dili však a noc museli prečkať v stene. 
Uviaznutým horolezcom pomohli zá-
chranári HZS bezpečne zostúpiť.• DO 5. októbra od 8. do 14. hod. 
Železnice SR realizujú výlukové práce 
v  úseku Vyšné Hágy- Štrbské Pleso. 
Cestujúci budú prepravovaní náhrad-
nou autobusovou dopravou.   (ppp)

Na XVII. Slovensko-poľskom 
hospodárskom fóre minulú stre-
du v Poprade hodnotili doterajšie 
výsledky hospodárskej spoluprá-
ce, ale aj možnosti cezhraničnej 
dopravy a cyklodopravy na slo-
vensko-poľskom pohraničí, rozvoj 
cestovného ruchu a Smart Cities 
- inteligentných riešení pre mestá 
a regióny.

Fórum otvoril predseda Rady 
Združenia Euroregión Tatry, ktoré 
bolo  hlavným organizátorom pod-
ujatia, zároveň primátor Kežmarku 
Ján Ferenčák. Podčiarkol, že vzťahy 
medzi cezhraničnými regiónmi  na 
oboch stranách Tatier sú tradične 
dobré, čo potvrdzujú aj viaceré spo-
ločné projekty a zámery. Na fóre sa 
zúčastnili aj veľvyslanec Krzysztof 
Strzalka z Veľvyslanectva Poľskej re-
publiky v Bratislave a Dušan Krišto-
fík, veľvyslanec z Veľvyslanectva SR 
vo Varšave, ako aj primátor Popradu 
Jozef Švagerko. Slovenský veľvysla-
nec D. Krištofík zdôraznil, že inten-
zita spolupráce medzi oboma kraji-
nami sa ešte zvýšila od roku 2004 po 
spoločnom vstupe do EÚ a podarilo 
sa tiež vybudovať funkčný systém 
medziregionálnej a cezhraničnej 
spolupráce. Takisto obchodná vý-

mena medzi Poľskom 
a Slovenskom viac ako 
desať rokov perma-
nentne rastie, Poľsko 
je pre nás tretím naj-
väčším obchodným 
partnerom a slovenský 
export do tejto krajiny 
sa za minulý rok zvýšil 
o viac ako 7 percent, 
opačne takmer o 6 
percent.

Popradský primá-
tor J. Švagerko ocenil 
prínos spoločného 
stretnutia: „Je veľký, lebo máme a 
riešime veľa spoločných tém, či ide o 
infraštruktúru, dopravu, spoluprá-
cu firiem, rozvoj cestovného ruchu, 
cyklodopravu a ďalšie. Výsledky sú 
pre nás viditeľné najmä v budovaní 
cyklotrás, Múzeu turistiky v Poprade, 
internetovom prepojení nášho mes-
ta so Zakopaným.“ Predseda Rady 
ZET J. Ferenčák podotkol, že sa pri-
pravuje nové programové obdobie 
2021-27 a oba prihraničné regióny 
čakajú do budúcna nové výzvy. Spo-
lupráca v minulosti sa ukazuje ako 
úspešná. Uviedol: „Okrem iného sme 
boli v rámci Euroregiónu úspešní v 
treťom vlajkovom projekte cezhra-

ničnej spolupráce, kde Huncovce a 
Veľká Lomnica získajú finančné pro-
striedky na vybudovanie cyklotrasy 
práve s napojením od Kežmarku. 
Ak sa to podarí, v priebehu dvoch 
rokov očakávam, že až po kataster 
mesta Poprad bude súvislá cyklotra-
sa. Verím, že mesto Poprad vyvinie 
intenzívne úsilie, aby sa napojilo od 
katastra V. Lomnice cez mesto až do 
Svitu.“ V rámci Euroregiónu Vysoké 
Tatry však celkovo kladú dôraz na 
skvalitnenie dopravného prepoje-
nia, medziiným potrebu štvorprú-
dovej cesty z Popradu do Krakova, 
a súčasne chcú takisto podporovať 
ekologickú dopravu.  (mar)

V Mesiaci úcty k starším, ako sa označuje október, 
pripravila popradská samospráva niekoľko podujatí 
pre seniorov.

Už na včerajšom úvodnom koncerte XXXVI. Po-
pradskej hudobnej jesene sa mohli zúčastniť členovia 
denných centier a vo štvrtok 4. októbra o 17. hod. ich 
čaká ďalší program. V Dome kultúry v Poprade sa pre 
všetky denné centrá uskutoční slávnostný galaprogram 

pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktorým otvoria 
celú sériu podujatí pre seniorov. Vystúpi Muzika Milana 
Rendoša, ktorá predstaví širokú škálu piesní z východo-
slovenských regiónov Abov, Šariš, Zemplín a Spiš, ale aj 
z ostatných častí Slovenska. 

Do palety programov pre starších sa už tradične za-
píše Tretí vek sa zabáva, koncerty PHJ, divadelné i fil-
mové predstavenia.    (ppm)

Popradské cintoríny podliehajú 
celoročnej údržbe, opravám či po-
trebným úpravám. O mesiac sú tu 
Dušičky a  očakáva sa nápor náv-
števníkov zblízka i  zďaleka. Tých 
po novom privíta vo Veľkej aj nové 
námestíčko, ktoré bolo minulý me-
siac dokončené.

„Počas roka sa toho na poprad-
ských cintorínoch urobilo veľa. Na-
príklad, oprava kríža v Matejovciach, 
okolo ktorého sme urobili malé ná-
mestíčko. Plánujeme tam opraviť aj 
malý domček a  v  súvislosti s  tým aj 
oplotenie. To však až na budúci rok. 
V  Spišskej Sobote budeme pracovať 
na oprave bývalej márnice, ktorá 
je historickou budovou a  začneme 
už v  najbližších dňoch. V  tejto časti 
sme opravili a namaľovali časť plota. 
V  Strážach sme mali naplánovanú 
opravu murovaného oplotenia, ale 

z  finančných dôvodov to zatiaľ nie 
je možné. Opravujeme tam však be-
tónový múrik, ktorý delí hrobky od 
bežných hrobových miest,“ priblížil 
konateľ Pohrebno – cintorínskych 
služieb Poprad František Švirloch 
a  dodal: „Vo Veľkej sa toho urobilo 
najviac, ale tento cintorín bol najza-
nedbanejší zo všetkých. Konečne sme 
dokončili námestie pred cintorínom, 

čo som veľmi rád. Trvalo to zhruba 
mesiac. Chystáme novú - 25 metrov 
hlbokú studňu a  tiež pribudli nové 
osvetlenia na novovybudovaných 
chodníkoch. Plánujeme dokončiť 
rozptylovú lúku, ale postupne. Pri-
oritou sú pre nás pohrebné obrady. 
Neberieme to tak, že sme to všetko 
robili len kvôli sviatkom. Cintorín má 
takto vyzerať celý rok.“  (ppv)

Odvčera je v Podtatranskom mú-
zeu v Poprade otvorená výstava 
čerstvých húb, ktorú organizuje 
múzeum v spolupráci s Podtat-
ranským mykologickým klubom 
v Poprade. Otvorená je aj dnes 3. 
októbra od 9. do 16. hod. a zajtra 4. 
októbra od 9. do 12. hod.  (ppp)

Výstava húb
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Tvárna hlina v rukách seniorov

Klub Popradčanov zorganizoval návštevu v Starom Sączi

Členovia Denného centra v Spiš-
skej Sobote sa zapojili do projektu 
Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov. 
Ide už o deviaty ročník a zúčastňuje 
sa na ňom päť zariadení pre senio-
rov z rôznych miest Prešovského a 
Košického kraja. Okrem Popradu 
aj domovy sociálnych služieb v Spiš-
skom Štvrtku a Sečovciach a denné 
stacionáre v Sobranciach a v Baja-
noch v Michalovskom okrese. 

Projekt realizuje občianske združe-
nie Annogallery s finančnou podpo-
rou Ministerstva kultúry SR a jeho 
poslaním je sprístupnenie a rozvíjanie 
kultúrnych aktivít seniorov.

Odborný lektor a keramikár Peter 
Smik sa minulú stredu stretol so se-
niormi v Spišskej Sobote už druhý-
krát. Na prvom stretnutí modelovali z 
hliny adventné venčeky a iné výrobky, 
ktoré na druhom zdobili, farbili a gla-
zovali. Pôjdu do keramickej pece, aby 
sa vypálili. P. Smik ocenil tvorivosť 
starších občanov: „To, že hlina je pre 

seniorov zaujímavá, potvrdzuje, že už 
desať rokov sa s touto skupinou stretá-
vame pri výrobe keramiky. Všetko, čo 
človek urobí vlastnými rukami, pote-
ší. Hlina nie je pre nich každodenný 
materiál, ale, keď sa s ňou zoznámia, 
prichádzajú aj s vlastnými nápadmi a 
dokážu ich použiť pri svojich prácach.“ 

Po stretnutí v Sp. Sobote čakala P. 
Smika slávnosť. V Galérii umelcov 
Spiša v Spišskej Novej Vsi otvárali 

jeho výstavu Kameň zo srdca. 
Prezradil: „Tohto roku mám ži-
votné výročie, preto som pripra-
vil inštaláciu 50 kameňov - 50 
sŕdc. V podstate každý jeden 
rok môjho života predstavuje 
odpadnutý kameň zo srdca: 
Chvalabohu, že ten rok dopadol 
dobre.“ Zároveň na vernisáži 
uviedli do života knihu o diele 
a živote P. Smika. Výstava potr-
vá do konca októbra.  (mar)

Len málo Popradčanov vie, že rie-
ka Poprad ako jediná spája Sloven-
sko s Baltickým morom. Ešte menej 
z nich vie, kde končí svoju púť táto 
slovenská rieka a máloktorý z nich 
navštívil miesto, kde sa Poprad vlie-
va do Dunajca.

24. septembra 2018 uplynulo 9 
rokov od okamihu, keď skupina 
mladých ľudí zo Študentského par-
lamentu mesta Poprad pod záštitou 
Združenia Euroregión Tatry a v spo-
lupráci so Spojenou strednou školou 
v Starom Sączi nainštalovala neďale-
ko sútoku týchto dvoch riek medzi 
mestami Starý a Nový Sącz veľkú 
pamätnú tabuľu pripomínajúcu ten-
to geografický fakt. Postupom rokov 
by sa na túto udalosť, ktorej iniciáto-
rom bol vtedajší slovenský diplomat 
vo Varšave Viliam Róth, nebyť Klubu 
Popradčanov, pomaly zabudlo.

Klub Popradčanov v roku 2017, 
z iniciatívy jeho predsedníčky Júlie 
Watter Domaratzkej, zorganizoval 
návštevu tohto pamätného miesta, na 
ktorú pozval aj zástupcov niektorých 
ďalších klubov pôsobiacich v Popra-
de. Akcia podporená slovenským 

konzulátom v Krakove i primátorom 
mesta Stary Sącz, na ktorej sa zúčast-
nili aj niektorí poslanci mestského 
zastupiteľstva v Poprade, mala veľmi 
pozitívnu odozvu. Pri tejto príležitos-
ti skrsla myšlienka posilniť význam 
tohto miesta zasadením pamätnej 
lipy. K myšlienke sa pridala aj Spojená 
stredná škola v Starom Sączi. Sym-
bolom lesníckej sekcie školy je dub, 
a tak sa v sobotu 22. septembra 2018 
konala pri sútoku Popradu a Dunajca 
milá slávnosť s krátkym kultúrnym 
programom, ktorý pripravili lesníci. 
Za tónov poľskej a slovenskej hym-
ny riaditeľ školy Grzegorz Skalski a 
vedúci praktického vyučovania Ró-
bert Poreba slávnostne zasadili dub a 

predstavitelia Klubu Popradčanov J. 
W. Domaratzká, Anna Schlosserová 
a Marián Barilla zasadili lipu. Pamät-
né tabuľky pri stromčekoch budú pri-
pomínať túto udalosť návštevníkom 
tohto miesta a Klub Popradčanov 
verí, že si ich so záujmom prečítajú 
všetci, ktorí sú-
tok riek navštívia  
v budúcnosti.

Pri Starom 
Sączi tak pri-
budol vďaka 
Popr a d č an om 
ďalší symbol 
slovensko-poľ-
ského priateľ-
stva.  (jwd)

Minulú sobotu sa na 40. ročníku 
akcie Čisté hory, ktorej organizátorom 
sú Štátne lesy TANAP-u, zúčastnilo 
1 657 dobrovoľníkov, ktorí od Ora-
víc až po Červený Kláštor vyzbierali 
približne 1,16 ton odpadu. Doteraz 
si toto podujatie nenechalo ujsť spolu 
takmer 45 tisíc dobrovoľníkov, v po-
sledných rokoch ide spravidla o školy, 
ale výnimkou nie sú ani firmy. (pmp)

Čistili hory

Spomienkové stretnutie vo Veľkej pri pamätníku obetí 2. sv. vojny sa usku-
točnilo minulý piatok. Podujatie usporiadalo občianske združenie Klub Ve-
ličanov pri diele už zosnulého výtvarného umelca Michala Trembáča, ktorý 
tohto roku dostane Cenu primátora mesta in memoriam. Predseda OZ KV 
Milan Hámor v príhovore povedal: „Ani Veľkú neobišlo šialenstvo vojny, keď 
na bojiskách, v koncentračných táboroch, medzi partizánmi v horách, ale aj 
v sovietskych gulagoch na ďalekej Sibíri, zahynulo 80 veľčianskych rodákov.“ 
Primátor Popradu Jozef Švagerko pred žiakmi z miestnej školy pripome-
nul príbeh piatich chlapcov z Veľkej, ktorí za to, že zbierali náboje, skonči-
li v koncentračnom tábore. Späť sa vrátil len jeden. Na pamiatku nevinných 
obetí sa preto Veľčania každoročne stretávajú pri pamätníku na námes-
tí. Tohto roku to bolo už po trinástykrát.      FOTO - Marta Marová

Najviac zastúpeným palivom na výro-
bu tepla na Slovensku je zemný plyn 
(v roku 2017 to bolo 53,2%). Na vývoj 
ceny tepla má vplyv napríklad vývoj 
cien plynu na svetových burzách. Ke-
ďže jeho ceny rastú, je pravdepodobné, 
že budúci rok si budú musieť slovenské 

domácnosti priplatiť za teplo. ÚRSO 
sa v tomto procese riadi platnou legis-
latívou a  v  maximálnej možnej mie-
re využije všetky regulačné nástroje 
v  mantineloch svojich zákonných 
kompetencií, aby ochránil záujmy 
odberateľov, samozrejme pri zohľad-
není skutočne oprávnených požiada-
viek všetkých účastníkov trhu.  (ppš)

Zaujlo nás
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V Tatranskej galérii je umelecká lahôdka

Aj odpad môže zaujať
4. a 5. októbra o 19. hod.
ZRODILA SA HVIEZDA 
USA, dráma / hudobný, 136 
min., titulky, MP15                          
B. Cooper ako ostrieľaný mu-
zikant objaví a zamiluje sa 
do začínajúcej speváčky Ally 
(Lady Gaga). Tá už svoj veľký 
sen o hviezdnej kariére vzda-
la… pokým ju Jack neprinúti 
vyjsť na pódium. Vstupné: 
5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

6. a 7. októbra o 16.30 hod
AXEL A TAJOMSTVO
PLANÉTY KEPLER  
CN, animovaný / dobrodruž-
ný, 90 min., dabing, MP
Planéta Kepler je dnes vy-
prahnutá a na pokraji zániku. 
Odvážni mladí obyvatelia 
planéty sa rozhodnú nasledo-
vať starú legendu a vydávajú 
sa hľadať semienko života do 
oázy skrytej v ničivej sopke.  
Vstupné: 5 €, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

6. a 7. októbra o 19. hod.
VENOM
USA, akčný / sci-fi / triler, 
105 min., titulky, MP15                          
Keď sa novinár Eddie Brock 
stane hostiteľom nebezpeč-
ného mimozemského sym-
bionta, stáva sa z neho jed-
na z najväčších hrozieb pre 
ľudstvo, no najmä pre neho 
samého. Vstupné: 5 €, Vstup-
né zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

8. októbra o 19. hod.
MANIFESTO
(PROJEKT 100)
AU / DE, dráma, 95min., ti-
tulky, MP15, FK
Trinásť koláží o  umeleckých 
manifestoch podávajú myš-
lienky tvorcov ako C. Olden-
burg, Y. Rainer, K. Malevič, A. 
Breton, Sturtevant, S. LeWitt, 
J. Jarmusch skrze 1 herečku- 
C. Blanchett. Vstupné: 5 €, 
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Kino tatran

Nedeľa 7. október o 10. hod./diva-
delná sála Domu kultúry v Poprade
PINOKIO
Cililing Prešov / Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 7. október o 19. hod./ diva-
delná sála DK v Poprade
OD A PO Z S JIŘINOU BOHDA-
LOVOU
Vstupné: 23 €. Predpredaj www.tic-
ketportal.sk/ MIK 052/436 1192

8. - 28. október / Tatranská galéria 

v Poprade
INTEGRÁCIA UMENÍM 2018
Umelecko-edukatívny projekt určený 
pre ľudí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia.

Utorok 9. október o 18. hod./ diva-
delná sála DK v Poprade
XXXVI. POPRADSKÁ HUDOBNÁ 
JESEŇ
DANUBE MonARCHI
Sláčikové kvarteto štátneho komorného 
orchestra Žilina. Vstupné: 5 € / 2,50 €

Kultúrny program mesta Poprad V polovici septembra sa v Grandhoteli Starý Smo-
kovec, ktorého história siaha až do roku 1904, 
konala slávnosť pri príležitosti otvorenia zrekon-
štruovaných izieb. Aj napriek novému dizajnu, 
historický duch hotela nezmizol. Apartmánom 
dokonca vdýchli dušu aj významné osobnosti, kto-
rým sú venované - štvornásobnému olympijskému 
víťazovi, ktorý mával v Tatrách športové tréningy 
Emilovi Zátopkovi, významnej slovenskej hereč-
ke Emílii Vášaryovej, či kráľovi komikov a otcovi 
českého humoru Vlastovi Burianovi. Na slávnos-
ti sa zúčastnila aj jeho pravnučka Monika Kristl 
(na foto), aby pokrstila apartmán pomenovaný po 
tejto filmovej legende.       FOTO - Silvia Šifrová

V  Tatranskej galérii pre-
biehalo od 18. do 28. sep-
tembra 2018 sochárske 
sympózium RecykleART 
zamerané na recyklovanie 
kovu a vytváranie plastík z 
kovu. Účastníkmi sympózia 
boli renomovaní slovenskí a 
poľskí sochári: Viťo Bojňan-
ský (SK), Juraj Čutek (SK), 
Czesław Podleśny (PL). Mi-
nulý piatok slávnostne ukon-
čili a odhalili sochy v parku 
pri železničnej stanici.

Pri búracích prácach v roku 
2012 premiestnili z  jednej 
popradskej firmy dve veľké 
výmenníkové nádrže. Každá 
váži viac ako 7 ton. Po pia-
tich rokoch sa z nich podarilo 
zhotoviť umelecké diela. Prvé 
dielo - Rybie oko osadili do 
parku pred rokom, druhé tam 

stojí pár dní a má evokovať 
spojenie dvoch živočíchov, 
sovy a ryby - volá sa Soryba. 
Stali sa zaujímavou umelec-
kou dominantou Popradu. 
Osadením dostali priestor, ale 
práca na nich sa neskončila. 

Dva objekty v  parku budú 
v  noci zvnútra osvetlené. 
Zvláštny svetelný efekt bude 
pútavý pre okoloidúcich. 
„Svietiť“ by mali začať do 
konca roka. Ďalšie recyklo-
vané diela pribudli do dvora 
TG. Objekty sú dedičstvom 
doby, sú viac ako sto rokov 
staré (1913). Tým, že dostali 
druhú šancu, boli uchránené 
pred zošrotovaním. 

Sochár a maliar V. Bojňan-
ský uviedol: „Recyklácia je 
veľmi aktuálna pre celé ľud-
stvo, pretože odpad nás ničí 

a  týmto sme chceli pou-
kázať, že nie všetko patrí 
do starého železa. Z vyho-
dených vecí sa dá spraviť 
aj niečo pekné. Radi sme 
sa stotožnili s  kovovým 
odpadom, ktorý nám bol 
poskytnutý.“  (kpa)

V TG je od 20. septembra 
otvorená výstava Francisco 
Goya Vízie. Ide o unikátny 
cyklus originálnych grafic-
kých listov Caprichos - Roz-
mary, vydaných v  madrid-
skej galérii Prado.

Španielsky umelec F. Goya 
bol kráľovským dvorným 
maliarom, robil si posmech z 
cirkvi a bol tŕňom v oku špa-
nielskej svätej inkvizície. Búr-
livák a zvodca, ktorý netrávil 
čas iba prácou, ale aj bujarou 
zábavou. Dnes majú jeho die-
la čestné miesto vo svetových 
galériách.

Francisco  Goya (1746 - 
1828) sa narodil v španielskej 
dedinke Fuendetodos pri Za-

ragoze v rodine pozlacovača. 
V detstve sa nevyhol ani drine 
na poli. Až neskôr mu talent 
umožnil zbaviť sa tejto práce. 
Jedným z jeho prvých diel bol 
ozdobný záves do dedinského 
kostola, ktorý namaľoval ako 
12-ročný. Chodil do verejnej 
školy pre chudobných.

Jeho obrazy zachytávajú, 
ako videl svet očami, ale aj 
dušou. Nemal rád ideálne 
proporcie a klasickú krásu, 
zaujímal ho konkrétny človek 
a jeho životaschopnosť a hlav-
ne vnútro. Francisco Goya je 
považovaný za prvého mo-
derného maliara.

Správca štátneho zám-
ku v  Hradci nad Moravicí 

a  kurátor výstavy Radomír 
Přibyla uviedol: „Dožil sa 82 
rokov a jeho tvorba je veľmi 
rozmanitá. Bol extravagantný 
a vo svojej dobe nepochopený. 
O veľa rokov predbehol zauží-
vaný maliarsky štýl. Bol to tzv. 
Goyov expresionizmus. Urobil 
prvý krok v expresii, v umelec-
kom náboji, v nedotiahnutých 
detailoch kresieb. Bol v  tom 
celkom iný, ako ostatní umelci. 
F. Goya mal obrovský talent 
a bol jedným z najvýznamnej-
ších maliarov vôbec.“ 

V  dielach odkrýval tento 
maliar ľuďom masky a  nazý-
val veci také, aké v skutočnosti 
sú. Ukazoval povahy a ľudské 
pády naplno, bez pozlátka. Po 

hlúpych komentároch napr. 
nasadil človeku osliu hlavu, 
a  chcel, aby sa ľudia v  jeho 
kresbách spoznali.  

Výstava potrvá v  Tatran-
skej galérii do 2. decembra 
2018.   (kpa)

V  predposlednú septembrovú sobotu prijal v  obradnej sieni 
mesta primátor Jozef Švagerko jubilujúcich Popradčanov. V 
slávnostnom príhovore im poďakoval a poprial ešte veľa zdra-
via do ďalších rokov. 85 roční jubilanti - Oľga Petrášová, Ivan 
Líška, 80 roční - Elena Pekarčíková, Jaroslav Banaš, Milan 
Mýtnik, Vladimír Skokan, Anna Lišková, Anna Chábová, He-
lena Kalixová, 75 roční - Július Čokáš, Karol Pažitný, 70 roční 
- Kristína Kardošová, Matilda Luptáková, Mária Skokanová, 
Miriam Varadzinová, Pavol Chmura, Michal Ľach, Antónia 
Fedorová, Ľudovít Smierčák.              FOTO - Silvia Šifrová

Popradský literárny klub 
usporiada besedu s reporté-
rom Andrejom Bánom, au-
torom knihy Slon na Zemplí-
ne. Známy novinár, fotograf 
a humanitárny pracovník 

pracuje pre OZ Človek v 
ohrození, píše pre Denník 
N a .týždeň. Beseda sa usku-
toční dnes 3. októbra o 18. 
hod. v kníhkupectve Chris-
tiania v Poprade.  (ppp)

Pozvánka
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Aby sme pamätali...

Výstava zvierat

„Nedôstojné 50. výročie okupá-
cie a pietna spomienka“ uverejnený 
v novinách Poprad č. 33.

Svetové združenie bývalých politic-
kých väzňov od roku 2002, kedy svoj-
pomocne zo zbierok odhalilo  „Pa-
mätník obetiam okupácie 21. augusta 
1968“ v  Poprade, organizuje každý 
rok pietnu spomienku venovanú obe-
tiam okupácie.  

Na pietnu spomienku pri príležitosti 
50. výročia reagoval v  novinách Po-
prad pán Rastislav Mačura, ktorý uvie-
dol, že pietna spomienka pri pomníku 
Jozefa Bonka, ako ho nazval, bola ne-
dôstojná z  dôvodu troch príhovorov, 
ktoré na nej odzneli. Sú uverejnené na 

stránke združenia   http://www.szcpv.
org/18/21august.html. Podľa autora 
rečníci zneužili spomienku na poli-
tické prejavy a propagovanie xenofób-
nych názorov. Autorom nemenovaný 
rečník ako komunálny kandidát na 
primátora, propagoval svoje volebné 
názory, ktoré v kontexte pietnej spo-
mienky vyzneli nemiestne, až uráža-
júco. V  súvislosti s  príhovorom sig-
natára Charty 77, ktorú zo Slovenska 
podpísalo len 14 občanov, uviedol, že 
je škodou, že toto zhromaždenie ne-
monitorovala polícia a rovnako je na 
škodu, že prítomní mestskí poslanci 

nezaujali otvorene nejaké stanovisko, 
hoci nemali prejav, ale svojou účasťou 
podporili nedôstojnosť podujatia.

K  stanovisku autora uvádzame, 
že  združenie  na rozdiel od organi-
zátorov zhromaždení „Gorila“ a“  Za 
slušné Slovensko“, v rámci plurality 
a  slobody názorov, ktoré sú jedným 
z princípov demokratickej spoločnos-
ti, umožnilo v  príhovoroch vystúpiť 
každému, kto o  to požiadal.  Po ná-
stupe socializmu s  ľudskou tvárou a 
tzv. Pražskej jari bola zrušená cenzúra 
a ľudia mohli slobodne vysloviť svoje 
názory. Už aj z tohto dôvodu autor ne-

pochopil, o čom bol 21. august 1968 
a svojou kritikou sa dostal na úroveň 
normalizátorov a  autorov pozýva-
cieho listu. Jeho výzvu   k policajnej 
represii za verbálne prejavy a považo-
vanie rozkradnutia štátneho majetku 
po tzv. Zamatovej revolúcii a  vznik 
tzv. kapitálotvornej vrstvy zloženej 
z bývalej nomenklatúry prepojenej so 
Štátnou bezpečnosťou za xenofóbiu, 
čo ako bývalí politickí väzni vnímame 
obzvlášť citlivo, považujeme za krajne 
necitlivé v kontexte 50. výročia oku-
pácie  bývalého Československa. 

František Bednár,
predseda Svetového združenia

bývalých politických väzňov

Reakcia na článok

Vo Viedni sa 16. sep-
tembra 1848 ustanovila 
Slovenská národná rada 
pod vedením Jozefa Milo-
slava Hurbana. Následne 
19. septembra sa v dome 
vdovy Anny Kolenyovej na 
Myjave konalo prvé zasad-
nutie tohto orgánu, ktorý 
po opakovanom nesplnení 
žiadostí slovenského náro-
da vypovedal poslušnosť 
uhorskej vláde. Nasledo-
valo ozbrojené vystúpenie 
dobrovoľníkov, hurbanov-
cov vedené z pobradlian-
skeho a myjavského kraja.

Pri príležitosti 170. vý-
ročia tejto dejinnej udalos-
ti Slovákov sa na Myjave 
uskutočnila celoslovenská 
slávnosť. Zúčastnili sa na 
nich aj matičiari spod Tatier. 
Pri skromnom dome, pri 
pamätníku, kde sa konala 
slávnosť, zazneli príhovory  
predsedu NR SR Andreja 
Danka, ministerky kultúry 
SR Ľubice Laššákovej, pred-
sedu Matice slovenskej Ma-
riána Gešpera a primátora 
12-tisícovej Myjavy.

Vládni predstavitelia si 

prezreli expozíciu národ-
ných rád v dome A. Kole-
nyovej, zatiaľ čo na nádvorí 
pokračovala fabulácia dejin-
ného príbehu  hlavného ak-
téra Jozefa Miloslava Hurba-
na s vyznením: „Česť a sláva, 
slobodu slovenskému náro-
du!“ Svojím programom 
prispeli tiež pestrofarebné 
folklórne súbory z celého 
Slovenska.

Vyvrcholením matičnej  
návštevy  podbradlianskeho 
kraja bol spoločný výstup 
na bradliansku mohylu pod 
štátnymi vlajkami a vlajkami 
Matice slovenskej, kde sme 
vzdali hold generálovi Mila-
novi Rastislavovi Štefániko-
vi. V rodisku M.R.Štefánika  
- Košariskách sme si pri pa-
mätníku uvedomili, z akých 
skromných podmienok sa 
zrodil náš generál, ktorý sa 
vzniesol vysoko a vyrástol 
na osobnosť európskeho 
významu, ale pritom ostal 
verný Slovensku. Sú to jeho 
slová: „Som Slovák telom i 
dušou,  nepoznám lásku po-
lovičatú!“. 

Ľudmila Hrehorčáková

Mesto Poprad a  Mestská 
organizácia Jednoty dô-
chodcov na Slovensku v Po-
prade spolu s  mestom Ústí 
nad Orlicí, Fotoklubom 
OKO a Senior klubom v Ústí 
nad Orlicí pripravili spo-
ločný projekt zameraný na 
oslavu 100. výročia Česko-
slovenskej republiky.

V piatok 21. septembra 2018 
sa podarilo uskutočniť prvú 
časť projektu - spoločnú výsta-
vu autorov fotografií a obrazov 
z  oboch partnerských miest. 
V  priestoroch MsÚ v  Ústí 
nad Orlicí našu delegáciu ve-
denú viceprimátorom mesta 
Poprad Antonom Andrášom, 
srdečne privítal starosta mesta 
Petr Hájek. Program pokra-
čoval v priestoroch divadla, 
kde sa uskutočnila vernisáž. 

Prekrásne umelecké fotografie 
spolu s obrazmi tvorili skvelú 
kulisu, pred ktorou sa stretli 
priatelia oboch partnerských 
miest a  srdečná atmosféra, 
ktorá tam zavládla sa slovami 
dá len ťažko opísať. Veď niek-
torí z nás si udržiavajú osobné 
aj písomné styky už viac ako 
60 rokov.

To pekné, čo je medzi na-
šimi tak blízkymi národmi, 
si treba udržiavať. Zdôraznil 
vo svojom príhovore Fabián 
Gordiak, predseda MsO Jed-
noty dôchodcov na Slovensku 
v Poprade a dodal, že partner-
stvo medzi našimi mestami 
trvá od roku 1950 na podnet 
funkcionárov z Ústí nad Orli-
cí. Vzájomne sme si pomáhali 
a vymieňali skúsenosti, čo síce 
vyznieva formálne, ale skutoč-

nosť bola veľmi dobrá. Dopl-
nil to mnohými príkladmi, 
ako to fungovalo.

Pripomenul aj súčasnosť. 
Naša MsO JDS v  Poprade 
so Senior klubom v Ústí nad 
Orlicí spolupracuje už 8 ro-
kov. Dôkazom toho je aj sú-
ťaž vo varení gulášu. Naše 4 
členné družstvo pricestovalo 
už 19. septembra pod vede-
ním Vojtecha Rotha a  naše 
maliarky, ktoré zároveň vy-
stavovali obrazy - Gabriela 
Rothová, Helena Smolková, 
Anna Krajčinovská - dokáza-
li aj svoje kuchárske umenie. 
Tieto dámy zároveň potvrdili, 
že nikdy nie je neskoro začať, 
pretože všetky začali maľovať 
až v dôchodkovom veku. 

Českí umelci sa zamerali na 
umelecké fotografie. Eva Ko-
vařová, Slovenka z  Popradu, 
ktorá sa pred mnohými rok-
mi vydala do Ústí, nám pred-
stavila autorov z  Fotoklubu 
OKO.

Druhá časť projektu - tá istá 
výstava sa uskutoční v Popra-
de 13. novembra 2018 v Tat-
ranskej galérii. 

Anna Gordiaková

Od piatka do nedele 5. až 7. 
októbra 2018 sa vo Veľkej na 
Kollárovej ul. 14 uskutoční ob-
lastná výstava drobných zvierat. 
V  piatok 5. októbra bude otvo-
rená pre školy. Verejnosť si bude 
môcť pozrieť vystavované zvie-
ratá v sobotu 6. októbra od 8. do 
18. hod a v nedeľu 7. októbra od 
8. do 14. hod. Informácie o  vý-
stave aj na www.szchpoprad.we-
blahko.sk  (ppp)

Sté výročie vzniku Československa sme slávili v Ústí nad Orlicí

Napísali ste nám

Vyhlásením víťazov za účasti po-
rotcov a mladých novinárov ukonči-
la Podtatranská knižnica v Poprade 
minulú stredu projekt Podtatranský 
školák.

V apríli sa mladí redaktori stretli 
na seminári spojenom s  worksho-
pom pod názvom Ako robiť škol-
ský časopis. Získané vedomosti 
si mohli prakticky overiť v  súťaži 
školských časopisov Prešovského 
a  Košického kraja s  názvom Pod-

tatranský školák. Kvalitu časopisov 
hodnotila odborná porota v zložení 
Veronika Fitzeková, Adriana Hu-
decová, Ingrid Janigová, Vladimír 
Labuda a  redaktori stredoškolské-
ho časopisu Stretnutia z Kežmarku 
pod vedením profesorky Andrei 
Petráškovej. Do súťaže sa prihlási-
lo 22 školských časopisov - 14 zá-
stupcov Prešovského a 8 Košického 
kraja. Víťazom sa stal Strapček z 
Novej Ľubovne. Porota udelila aj 

špeciálne ceny. Za najlepšiu titulnú 
stranu bol ocenený Ámosáčik, ako 
Skokan roka K30-ZŠ Kežmarská 
ul., Košice a Nápad roka Čordáčik-
-ZŠ Čordákova ul., Košice.

Mesto Poprad reprezentovali časo-
pisy Life Vtáčik zo Súkromnej ZŠ Life 
Academy a Školská Tatarka z 8-ročné-
ho gymnázia na Ul. D. Tatarku. Projekt 
z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia, ktorý je hlavným 
partnerom projektu.  (ott)

Vyhodnotili najlepšie časopisy základných škôl
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SpoločenSká kronika

Všetko, čo 
sa doteraz 

nehýbalo, sa pohne rýchlym 
tempom. Budete mať z toho ra-
dosť.

O b j a v i a 
sa nové fi-

nančné možnosti. Ani ich nebu-
dete musieť vyhľadávať.

Ľudia vám 
budú vy-

chádzať v ústrety, ale rozlišujte, 
či to myslia úprimne, alebo nie.

Starajte sa 
viac o svoje 

zdravie. Cintoríny sú plné nena-
hraditeľných.

Je vhod-
ný čas na 

zmenu zamestnania alebo školy. 
Bude to priaznivý krok.

Niekto vám 
povie svoj 

názor na určitú pracovnú záležitosť, 
ale nebude sa zhodovať s vaším.

V niečom 
sa správne 

rozhodnete, čo sa prejaví aj do 
budúcna. V rodine nastane po-
kojné obdobie.

Budete zva-
žovať ako 

ďalej najmä vo vzťahoch. Zbavte 
sa prežitého a začnite niečo nové.

Črtajú sa 
vám výhod-

né obchody. Využite priaznivé obdo-
bie a pustite sa do nových zámerov.

Na obzo-
re je láska. 

Môžete sa zamilovať, aj keď ste 
zadaní. Z nevinného flirtu môže 
vzniknúť veľká vášeň.

Zoznámite 
sa s niekým 

novým. Dávajte si pozor, môže 
byť pre vás konkurenciou.

Niečo ale-
bo niekto 

obohatí váš život. Tešte sa z kaž-
dého pekného dňa.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V  stredu 3. októbra - Dr. Max - trhovisko, 
vo štvrtok 4. októbra - Dr. Max - Kaufland, 
v piatok 5. októbra - Corrib,  v  so-
botu 6. októbra - Benu, v  nedeľu 7. 
októbra - Dr. Max - Monaco, v  pon-
delok 8. októbra - Lekáreň nemoc-
nice Poprad a  v  utorok 9. októbra - Včela. 
Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. mája 30, Corrib: Le-

vočská 26A, Dr. Max: Wolkerova ul. (Kaufland), 
Benu: Nám. sv. Egídia 25, Dr. Max - Monaco: 

Francisciho 22, Lekáreň nemocnice 
Poprad: Banícka ul. 28, Včela: Tatran-
ské nám. 1. Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pondelka do 

piatka od 16. hod. do 22.30 hod., počas so-
bôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

poHotovoSť v lekárňacH

Vo štvrtok 27. septembra 2018
vo Veľkej so

V piatok 28. septembra 2018
v Tatranskej Lomnici s

V piatok 28. septembra 2018
vo Veľkej s

V sobotu 29. septembra 2018
vo Veľkej s

V piatok 28. septembra 2018
vo Veľkej s

V piatok 28. septembra 2018
vo Veľkej s

V pondelok 1. októbra 2018
vo Veľkej s

V utorok 2. októbra 2018
vo Veľkej s

V utorok 2. októbra 2018
v Matejovciach s

Zuzanou Zentayovou,
91-ročnou

Františkom Hudačekom,
81-ročným

Annou Harabinovou,
76-ročnou

Annou Deškovou,
81-ročnou

René Husárikom,
63-ročným

Annou Fialovou,
82-ročnou

Jolanou Janoškovou,
84-ročnou

Františkom Laufikom,
75-ročným

Jozefom Girgašom,
88-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Mladí potrebujú radosť a lásku, dospelí prácu a priateľstvo, 
starí mier a pokoj.“    Konfucius                                                 

povedali Slávni

Dnes 3. októbra má meniny - Stela, vo štvrtok 4. októbra - Fran-
tišek, v piatok 5. októbra - Viera, v sobotu 6. októbra - Natália, 
v nedeľu 7. októbra - Eliška, v pondelok 8. októbra - Brigita 
a v utorok 9. októbra - Dionýz.

BlaHoŽeláme k meninám

Popradská nemocnica dostala novorodenecké vozíky

VP-69

program kina cinemaX poprad
Od 4. októbra do 10. októbra

8. septembra 2018 - Miriama Zákuciová a  Jozef Zaťura, 22. 
septembra 2018 - Bc. Veronika Žideková a Ing. Maroš Matalík, 
Ing. Svetlana Králová a Ing. Filip Kecer, Mária Kubaská a Bra-
nislav Podolinský, Anna Vargová a Marián Gad, Marcela Ondra 
a Dušan Cehlár.

manŽelStvo uZavreli

V stredu 3. októbra 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 3. októbra 2018
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 4. októbra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Mgr. Františkom Bardym,
75-ročným

Máriou Machovou,
69-ročnou

Elenou Beňovou,
76-ročnou

navŽdy Sa roZlÚčime

Popradská nemocnica sa zapoji-
la do projektu Hyundai ix1, v rám-
ci ktorého sa pediatrické oddelenie 
s JIS stalo prijímateľom krásneho 
daru pre novorodencov a mamič-
ky. „Prvý automobil“ v podobe 
piatich novorodeneckých vozíkov 
poskytol nemocnici výrobca a im-
portér spomínanej značky spolu s 
popradskou spoločnosťou Auto-
nova. Novorodenecké vozíky sú 
vybavené hydraulickým piestom 
pre nastavovanie výšky, samotná 
vanička je taktiež polohovateľná. 
Jej malá hmotnosť a vyberateľnosť z konštruk-
cie umožňuje mamičkám ľahkú manipulá-
ciu. Matrac z hygienicky ľahko udržateľných 
materiálov možno vyberať. Samotná vanička 

má tiež odvetrávanie. Priehľadný materiál po-
skytuje komfort pre po pôrode oddychujúcu 
mamičku, ktorá po celý čas nestráca kontakt s 
bábätkom a môže ho pozorovať.  (sga)

Od 10. do 14. októbra 2018 
sa v Poprade uskutoční 26. 
ročník Medzinárodného fes-
tivalu horských filmov. 

Do festivalovej súťaže po-
stúpilo 57 filmov zo 16 krajín 
sveta. Osem z nich je sloven-
skej produkcie. O tom, ktoré 
filmy získajú ceny bude roz-
hodovať trojčlenná porota 
v zložení: Martin Žilka (SR) 
- profesionálny fotograf, out-
doorový nadšenec a cestova-
teľ, Boris Hlaváček (ČR) - no-
vinár, spisovateľ, kameraman, 
režisér a horolezec a Alek 

Lwow (Poľsko) - horolezec, 
novinár a spisovateľ. 

Pripravených je aj niekoľko 
besied so zaujímavými hosťa-
mi, medzi ktorými bude ra-
kúska horolezkyňa Gerlinde 
Kaltenbrunner, horolezci Leo 
Houlding, Michal Sabovčík, 
Juraj Koreň, Maťo Grajciar, 
Ondro Húserka, Vlado Linek 
a Jožo Krištoffy. 

Súčasťou programu bude i 
krst novej knihy slovenských 
autorov, horolezcov Alojza 
Halása a Juraja Zaťka „Zimný 
hrebeň Tatier - úplné prele-

zenie hrebeňa 
Vysokých Ta-
tier - 1974“. 

Medzi tradičné sprievod-
né podujatia bude tiež patriť 
Slovenský pohár v športovom 
lezení - boulderingu a výsta-
vy profesionálneho fotografa 
Martina Žilku a Martina Ja-
kubca s cyklom snímok Mau-
rícius. 

Predpredaj vstupeniek 
online, alebo priamo v po-
kladni popradského kina 
Tatran, sa začal 1. ok-
tóbra 2018.  (hfp)

Vstupenky na festival sú už v predpredaji

Piadinôžka 3D: o 14. hod. (hrá 
sa len cez víkend), Piadinôž-
ka 2D: o 15. hod. (hrá sa len 
10.10.), o 15.20 hod. (nehrá sa 
10.10.), o  16.10 hod., Venom 
3D: o 18.30 hod., Venom 2D: 
o 21. hod., Detské kino - Sme-
lé mačiatko: o 13.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Zrodila sa 
hviezda: o 15.10 hod. (hrá sa 
len 10.10.), o  17.40 hod. (ne-
hrá sa 10.10.), o  20.30 hod. 
(hrá sa len 10.10.) a  o  20.40 

hod. (nehrá sa 10.10.), Temné 
kecy: o 19.30 hod. (hrá sa len 
10.10.), Hotel Transylvánia 3: 
Strašidelná dovolenka 2D: 
o 13.50 hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Hell Fest: Park hrôzy: 
o 16. hod. (nehrá sa 10.10.), Po 
čom muži túžia: o 18.10 hod., 
Pivnica: o 20.30 hod. (nehrá sa 
9.10. a 10.10.), ARTMAX FIL-
MY - Hastrman: o 20.30 hod. 
(hrá sa len 9.10.2018), Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)
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inZercia
• Predám kvalitný leštený 
Tatranský drevený obklad 
- 3 €, perodrážka, Zrubový 
profil, hranoly a dlážkovicu 
na podlahy. Inf. č. t.: 0908 
234 866.    1/18-P
• Predám záhradu s  chat-

kou na sídlisku Západ v Po-
prade. Inf.: č. t. 052/772 92 
07 po 18. hod.     15/18-P
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  58/18-R

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
Pozemok v katastrálnom území Matejovce, obec Poprad, parc. č. 
KN-E 901 o výmere  390 m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty.

Predmet predaja:
Pozemok v katastrálnom území Matejovce, obec Poprad, parc. č. 
KN-E 901 o výmere 390 m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty, 
evidovanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore      
na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 40,- €/m², t. j. vo výš-
ke 15 600,- € za celý predmet predaja. 

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 4. októbra 2018 do 
12.00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejne-
né podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.
sk. Bližšie informácie: anna.pichnarcikova@msupoprad.sk, tel. 
052/716 72 81.     PP-88

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTí
pozemkov časť parc. č. KN-E 3828/3, vodné plochy o výmere 88 
m2, časť parc. č. KN-C 1579/9, záhrady o výmere 19 m², parc. č. 
KN-C 1579/11, záhrady o výmere 32 m², parc. č. KN-C 1584/88, 
vodné plochy o výmere 13 m² a parc. č. KN-C 1584/89, vodné 
plochy o výmere 4 m² v katastrálnom území Poprad, obec Po-
prad zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v 
Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 67,23 €/m², t. j. vo 
výške 10 487,88 € za celý predmet predaja

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 4. októbra 2018 
do 12.00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejne-
né 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.        PP-89

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž
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Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:

údržbár  
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: •stredoškolské vzdelanie • prax v oblasti údržby 
výhodou • bezúhonnosť • vodičský preukaz sk. B. Požadované doklady k prihláške na výbe-
rové konanie: •písomná prihláška do výberového konania • doklady o dosiahnutom vzdelaní 
• štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu. Platové podmienky: 
V súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uzávierka prihlášok je 12. októbra 2018 do 14.00 hod.

Prihlášky s označením „neotvárať - údržba“  posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad, oddelenie personálneho manažmentu a miezd, Nábrežie Jána Pavla II. 
2802/3, 058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 
tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať požadované podmienky.    PP-97

Popradský vyšetrovateľ minulý týždeň obvinil 22-ročné-
ho Popradčana zo zločinu nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich dr-
žania a  obchodovania s  nimi. Obvinený muž si mal zaob-
starať a  prechovávať sušinu rastliny konope (Cannabis), 
ktorá bola uložená v  dvadsiatich plastových uzatváracích 
vreckách a  tieto boli v plastovej dóze. Vyšetrovateľ na ob-
vineného Popradčana spracoval podnet na vzatie do väzby 
a umiestnil ho do cely policajného zaistenia.  (krp)

Popradčan prechovával marihuanu

w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k

Týždeň s mestskou políciou
• PREDMINULÝ TÝŽDEŇ vo štvrtok 
mestská polícia overila oznam ohľadom 
osoby s voľne pusteným psom pri bytovom 
dome na Ulici Dlhé hony. Za porušenie 
ustanovení zákona o chove a držaní psov jej 
mestskí policajti uložili blokovú pokutu.• PREDMINULÝ PIATOK bol na úradov-
ni MsP odovzdaný nájdený mobilný telefón 
LG. Nájdenú vec sa podarilo vrátiť majiteľke.• PREDMINULÚ SOBOTU bol na lin-
ku 159 prijatý oznam ohľadom 63-ročného 
muža, ktorý mal dlhšiu dobu sedieť s opuch-
nutými nohami na zemi za garážami na Ulici 
Moyzesovej. Sťažoval sa na celkovú slabosť 
a tak bol sanitkou prevezený do nemocnice.• PREDMINULÚ SOBOTU riešili mest-
skí policajti krádež tovaru v  NC Kaufland. 
Priestupku sa dopustil 22-ročný muž z Veľ-
kého Slavkova, ktorému bola za uvedený 
skutok uložená bloková pokuta.• MINULÝ TÝŽDEŇ v utorok riešili mest-
skí policajti opäť prípad v NC Kaufland. 
18-ročná Batizovčanka pri samoobslužnej 
pokladni úmyselne uviedla nižší počet ku-
povaného pečiva a po odvážení kupovaných 
jabĺk pridala do nákupného obalu ďalšie 
kusy. Škoda bola krádežou vyčíslená na 2 

eurá a žena obišla s blokovou pokutou.• MINULÝ TÝŽDEŇ v stredu zalarmova-
la mestských policajtov pracovníčka verej-
ných toaliet na Námestí svätého Egídia, keď 
v blízkosti objavila podozrivý kufrík. Išlo o 
starý a na prvý pohľad rozbitý kufrík, ktorý 
nepredstavoval žiadne nebezpečenstvo.• V TEN istý deň bolo na linku 159 ozná-
mené, že pred prevádzkou Coop Jednota 
na Ulici Partizánskej sa nachádza zranený 
53-ročný muž z Gánoviec pod vplyvom al-
koholu. Zranený muž poškodil zaparkované 
auto, o ktoré sa opieral. Majiteľ vozidla uvie-
dol že si kúpi nový stierač a náhrady škody 
sa domáhať nebude. Zranený muž bol preve-
zený do nemocnice.• VO ŠTVRTOK 27. septembra našiel 
pracovník SBS v Lidli na Ulici Štefánikovej 
peňaženku aj s obsahom, ktorú odovzdal 
hliadke MsP Poprad. Mestskí policajti zistili 
74-ročnú majiteľku a nájdenú vec jej vrátili.• MINULÝ TÝŽDEŇ v  piatok hliadka 
mestskej polície natrafila na dve dievčatá 
(15r. zo Šváboviec a 13 r. z Popradu) pod vply-
vom alkoholu. Dievčatá si osobne prevzali 
ich rodičia a vec bola postúpená do správne-
ho konania.   (msp)

Minulý týždeň v  stredu 
došlo v  nočných hodinách 
v Poprade na Ul. Papie-
renskej pred jedným z ro-
dinných domov k  požiaru 
osobného auta KIA Soren-
to. To podľa medializo-
vaných informácií patrilo 
súčasnému riaditeľovi HK 
Poprad Ľudovítovi Juriny-
imu.

„Doposiaľ neznámy pácha-
teľ za zatiaľ nezistených okol-

ností založil požiar vozidla, 
pričom došlo k poškodeniu 
celého interiéru aj vonkajších 
častí auta. Spôsobená škoda 
bola vyčíslená na najmenej 
36 tisíc eur na aute a poško-
dením bráničky vo výške 150 
eur. Popradský vyšetrovateľ 
začal trestné stíhanie vo veci 
prečinu poškodzovania cu-
dzej veci,“ ozrejmil krajský 
policajný hovorca z Prešova 
Daniel Džobanik.  (ppv)

Riaditeľovi HK Poprad zhorelo auto
Redakcia novín Poprad 
ponúka počas volebnej 
kampane výhodné ceny in-
zercie:  • 1 celá strana (roz-
mer v. 27,5 x š. 20,5 cm) 190 
€, • ½ strany (rozmer v. 13,5 
x š. 20,5 cm, resp. v. 27,5 x 
š. 10 cm) 100 €, • ¼ strany 
(rozmer v. 13,5 x š. 10 cm) 
60 €, • ostatné rozmery 0,60 
€/cm2. Bez DPH. 
Príplatok za plnofarebnú 
inzerciu 30 perc.

Volebná kampaň
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Do priestorov Tatranskej galérie 
opäť dýchla krása. Tentoraz tradič-
ná, no zároveň moderná, a určite 
stále jedinečná a úchvatná v podobe 
obrazov Party v 21. storočí. 

Nápad takejto neobyčajnej výstavy 
- kombinácie fotografie s maľovaním 
na tvár a umeleckým výtvarným do-
tvorením pozadia na snímkach, sa 
zrodil pred štyrmi rokmi. Etnologička 
Katarína Chabrečeková vtedy po fol-
klórnom festivale Hontianska Paráda 
v Hrušove prišla s hrušovskou par-
tou k fotografom Zuzane Senášiovej 
a Ľubomírovi Sabovi, aby im ukázala 
tú krásu hodnú zvečnenia na fotke. 
Na otvorení výstavy minulú stredu v 
Poprade povedala: „Za tie štyri roky 
sa nám podarilo zdokumentovať 42 
tradičných párt a vencov z celého Slo-
venska. V Poprade vystavujeme 17 ori-

ginálnych obrazov a máme tu i 4 ori-
ginálne party z L. Tepličky, L. Sliačov, 
Podkarpatskej Rusi a Veľkého Lomu. 
Zohnať partu je už dnes veľký problém. 
Kým čepcov, ktoré nosili vydaté ženy, je 
ešte dosť, párt a vencov, ktoré sa nosili 
približne pred sto rokmi, je už pome-
nej. Preto sme sa rozhodli urobiť takýto 
projekt v modernom podaní. Party sú 
rôzne tvarom, veľkosťou, výzdobou, fa-
rebnosťou, použitými materiálmi... Sú 
rôznorodé, tak ako sú rozmanité kroje 
na celom Slovensku. Na výstave pre-
zentujeme aj mapu slovenských párt.“

Parta kedysi tvorila súčasť ľudového 
odevu a nosili ju mladé bezdetné diev-
čatá v 17. a 20. storočí, hlavne nevesty 
pri sobáši ku svadobnému kroju. 

Projekt obrazov Party v 21. storo-
čí odhaľuje ľudové tradície, ktoré by 
inak mohli upadnúť do zabudnutia. 

Súčasne prepája tradičné 
s moderným. Fotografka 
Z. Senášiová prezradila: 
„Keď nás Katka oslovila, 
rozhodli sme sa nefotiť 
„obyčajne“, ale inak. Tak, 
aby sme upútali aj súčas-
nejšiu generáciu, ktorá 
o tradíciách či folklóre 
nič nevie. Vznikol teda 
nápad spojenia fotogra-

fie, maľby na tvár a 
umeleckej maľby do 
pozadia.“ Fotograf 
Ľ. Sabo sa pripojil: 
„Fotíme desať rokov, 
sme zvyknutí fotiť 
módnu a portrétnu 
fotografiu, ale toto 
bola odlišná, pre nás 
nová, téma. Bola to 
tímová práca. Keď 
nám etnológovia no-
sili všetky tie krásne 
veci, tak sme boli 
naozaj užasnutí, lebo každá jedna 
parta je svojím spôsobom unikátna. 
Pri každom obraze sme vychádzali 
z materiálu od etnológov, dobových 
fotografií, pocitov z nich, lebo svadba 
bola vážnou chvíľou v živote. Symbo-
ly boli všade iné a chceli sme z nich 
vytiahnuť podstatu najviac príznač-
nú pre danú oblasť, dedinu, kroj...“. 
Projektom chceli verne vystihnúť 
históriu, tradície, folklór, no zároveň 
priniesť moderný nádych. Ornamen-
ty na tvárach modeliek i maľba na 
plátne sú charakteristické pre ľudové 
motívy obce, z ktorej parta pochádza. 
Maliarka Sarah I. Avni akrylovými 
farbami na fotografiách dotvorila 
pozadie s mimoriadnym citom pre 
detail. Povedala: „Bola to náročná, 
ale veľmi príjemná práca. Maľovala 

som malými štetcami, v priemere je na 
obrazoch osem vrstiev farieb a práca 
na jednom trvala priemerne dva týžd-
ne. Bolo to pre mňa niečo úplne nové. 
Doteraz som maľovala veľa mystic-
kých symbolov, krídla, kvety a zrazu 
predo mňa predložili niečo slovenské, 
ktoré obsahuje celý svet, celú históriu 
ornamentov. Chcela som to na obraze 
usporiadať tak, aby maľba na pozadí 
vytvorila nielen kulisu, ale  atmosféru 
umeleckého diela na základe folklóru, 
ktorý bol pre mňa dovtedy neznámy.“ 

Kolekcia obrazov párt absolvovala 
svoje turné doma i v zahraničí. Pri 
príležitosti stého výročia vzniku Čes-
koslovenska bola inštalovaná tiež v 
Prahe a Brne. Výber obrazov bude 
priestory TG v Poprade krášliť do 
21. októbra.   (mar)

Drotári kedysi vandrovali za chle-
bom a snažili sa prácou svojich rúk 
zahnať biedu. Dnes je drotárstvo už 
len záľubou, ktorá prináša radosť. 
Ján Pecúch zo Starej Ľubovne je 
jedným z takých ľudových umelcov. 
Od minulého týždňa vystavuje svoje 
drotárske diela v oddelení umenia 
Podtatranskej knižnice v Poprade - 
Spišskej Sobote. 

„Drotárstvo je slovenský fenomén, 
máme byť na čo hrdí. K práci s drôtom 
ma pred viac ako dvadsiatimi rokmi 
priviedla moja diagnóza - skleróza 
multiplex. Zmenila mi život a odra-
zu som nemohol robiť to, čo dovtedy. 
Spočiatku som skúšal aj iné techniky, 
maľovanie, perokresbu, tkanie, ale drôt 
mi vyhovuje najviac. Nepráši sa z neho, 
je tvrdý, vzdoruje, ale napokon z neho 
vznikne krásny predmet,“ vyjadril sa 
autor. K výtvarnému umeniu má blíz-
ko, pretože v minulosti učil výtvarnú 
výchovu. Svoje práce vystavoval už vo 
viacerých mestách vrátane Bardejova, 
kde sa narodil či Starej Ľubovne, kde 
žije. Absolvoval výstavy i v zahraničí 
a zaznamenal úspechy tiež na rôznych 
súťažiach. Inšpiráciu nachádza v prí-
rode, v poézii, v živote samom. Tvorí 
nielen obrázky, ale takisto šperky a 
úžitkové predmety ako vešiačiky, mis-
ky, poličky, ba aj lustre. Okrem drôtu 
používa prírodné materiály ako sú 

kamienky, mušle, 
no i sklíčka a ko-
ráliky... Jemná 
filigránska práca 
sťaby z drôte-
ných pavučiniek 
miestami pripo-
mína výšivku ale-
bo čipku zo spletitých línií kučierok či 
rovných čiar.

Súčasne s popradskou výstavou, 
ktorá potrvá do 26. októbra, má J. Pe-
cúch výstavu svojich diel aj v Bardejo-
ve. Kurátorka výstavy v Poprade Ivana 
Šipošová, riaditeľka Ľubovnianskej 
knižnice poznamenala: „Budem rada, 
ak túto výstavu uvidí čo najviac ľudí a 
poteší ich, lebo drotárske umenie si za-
slúži pozornosť.“   (mar)

Parta moja, parta, zelený veniec...

Do drôtených pavučiniek vpletá poéziu života
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 Z  V  P B

1. Ružomberok 1 1 0 2

2. BAM Poprad 1 1 0 2

3. Šamorín 1 1 0 2

4. YA Košice 1 1 0 2

5. Piešťany 1 0 1 1

6. Nitra 1 0 1 1

7. B. Bystrica 1 0 1 1

8. Slovan BA 1 0 1 1

Tabuľka Extraligy žien

Medzi cyklokrosovou elitou sa nestratili ani Popradčania

BAM PopradKamzíci sú na víťaznej vlne
   Z V Vp Pp P S B

1. Košice 8 6 0 0 2 30:14 18

2. N. Zámky 7 5 1 0 1 24:9 17

3. Zvolen 7 4 0 2 1 27:14 14

4. L. Mikuláš 7 3 2 1 1 22:14 14

5. Nitra 8 4 1 0 3 26:20 14

6. HK Poprad 7 4 1 0 2 19:14 14

7. B. Bystrica 8 4 0 2 2 20:23 14

8. Trenčín 7 2 2 0 3 17:17 10

9. Miškovec 7 3 0 0 4 23:29  9

10. Detva 8 3 0 0 5 17:23  9

11. Žilina 8 2 1 0 5 25:31  8

12. Budapešť 8 1 0 3 4 15:27  6

13. SR 20 8 0 0 0 8 13:43  0

Tabuľka Tipsport ligy

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v sobotu 29. septembra Poprad - Žilina 6:2 a v ne-
deľu 30. septembra Poprad - Žilina 6:2. Dorast: v sobotu 29. 
septembra B. Bystrica - Poprad 4:3pp a v nedeľu 30. septem-
bra B. Bystrica - Poprad 2:4. Kadeti: v  nedeľu 30. septem-
bra Poprad - Košice 2:11. St. žiaci 8. roč.: v sobotu 29. sep-
tembra Michalovce - Poprad 3:3. St. žiaci 7. roč.: v sobotu 
29. septembra Michalovce - Poprad 2:11. Ml. žiaci 6. roč.: 
v  sobotu 29. septembra Poprad - Michalovce 6:1. Ml. žiaci 
5. roč.: v  sobotu 29. septembra Poprad - Michalovce 9:5.

Po prológu pretekov Oko-
lo Slovenska sa fanúšikovia 
cyklistiky v Poprade zakrát-
ko dočkali ďalšieho sviatku. 
Spišská Sobota hostila v so-
botu podujatie Svetového 
pohára 1. kategórie a  Slo-
venského pohára mládeže 
v cyklokrose.

Organizátorom sa poda-
rilo oproti minulému roku 
zdvihnúť úroveň pretekov 
ešte o  level vyššie a  v  tejto 
konkurencii sa nestratili ani 
domáce želiezka v ohni. „Bol 
to ohromný skok, čo sa týka 
účasti. Postúpili sme omno-
ho vyššie, čo ale znamenalo 
aj veľmi náročnú prípravu,“ 
uviedol sekretár pretekov 
Jozef Nazarej. „Dosiahli sme 
slušné výsledky. Potešilo ôsme 
miesto medzi juniormi, ale 
najmä striebro medzi kadet-
mi,“ doplnil riaditeľ pretekov 
Ján Hollý. Dopoludnia jazdila 
Slovenský pohár mládež i se-
niori. Medzi dorastencami sa 
podarilo domácemu Petrovi 
Andraškovi z  CKM Poprad 
umiestniť na skvelom dru-
hom mieste. Na najvyššom 
stupienku v kategórii Masters 
B mužov sa opäť objavila zná-
ma tvár - Ondrej Glajza starší. 
„Nebola to typická cyklokro-
sová trať, ale išlo sa mi dobre 
a pomohli aj súperi, ktorí mali 

menšie problémy,“ povedal.
Popoludní už išlo do tuhé-

ho v rámci pretekov Svetové-
ho pohára UCI 1. kategórie. 
V nabitej konkurencii junio-
rov zaujalo ôsme miesto Po-
pradčana Samuela Hollého 
(na foto vľavo), ktorý jazdí 
v  tejto kategórii prvý rok. 
Zo Slovákov bol v  poradí 
druhý najlepší. „Myslím si, že 
môžem byť spokojný. Určite 
sa treba viac oťukať a  zistiť, 
v  čom sa treba zlepšiť,“ za-
myslel sa. Predkrmom pred 
hlavnou kategóriou mužov 
boli preteky žien, kde sa o po-
predné umiestnenie pobila aj 
stálica slovenského cyklokro-
su Janka Keseg Števková, ale 
musela sa uspokojiť s piatym 
miestom. „Odišla mi zadná 
brzda a  musela som na trati 

o  to viac bojovať. S  piatym 
miestom som ale vo svojom 
veku určite spokojná,“ pove-
dala. Zvíťazila Holanďanka 
Denise Betsema. „Som veľmi 
šťastná. Boli to náročné, ale 
rýchle preteky. V  lesíku som 
bola rýchlejšia ako súperky 
a zvyšok pretekov som už išla 
sama,“ prezradila.

Pred televíznymi kamerami 
sa strhol veľký boj o  prven-
stvo v elitnej kategórii mužov. 
Dlho bol na domácej trati 
v hre aj Ondrej Glajza mlad-
ší, ale záver mu nevyšiel a tak 
skončil siedmy. „V predpo-
slednom kole som dostal kŕč. 
Dalo sa ísť ďalej, ale už som 
nemohol bojovať o  prvenstvo. 
Teší ma, že sa takéto preteky 
konali v  Poprade, mohol som 
sa ukázať svojim známym 

a  fanúšikom,“ zdôraznil O. 
Glajza ml. Z  napínavého sú-
boja napokon vzišiel ako víťaz 
Nemec Marcel Meisen (na 
foto na najvyššom stupien-
ku). „Boli to perfektné preteky. 

Trochu viac stúpania, ale tech-
nika bola dobrá. Väčšinou sme 
išli po asfalte, ale prekonávali 
sme veľa rohov a  prevýšení, 
preto to nebolo jednoduché,“ 
skonštatoval.  (mav)

Niečo nádherné a  skvelé.
Výborná propagácia mesta 
Poprad v  televízii a  v  ďal-
ších médiách. Vďaka všet-
kým, ktorí 
sa o  tento 
krásny športový zážitok 
zaslúžili. Cyklokros neod-
mysliteľne patrí k  Popradu 
a  ku krásnym končiarom 
Vysokých Tatier. Je športo-
vou ozdobou nášho mes-
ta. K  tomu všetkému čo sa 
v  sobotu v  okolí Spišskej 

Soboty dialo mám len jed-
nu poznámku. Možno aj 
trochu kritickú, ale s úmys-
lom, aby sa tento šport po-

sunul ešte 
ďalej a  aby 

diváci nemuseli postávať 
v  blízkosti trate. Čo tak 
vybudovať nejakú väčšiu 
cyklokrosovú tribúnu, či 
menšie tribúny na rôz-
nych miestach?... Urči-
te by to prospelo k  dob-
rej veci.     M. Korvín

Mám rád cyklokros

Názor čitateľa

Popradskí hoke-
jisti zopakovali 
bodovú žatvu 
spred minulého 
víkendu. V piatok 

sa im podarilo zdolať doma 
Zvolen po samostatných 
nájazdoch (na foto) a  pod 
Poľanou aj Detvu na nulu.

Popradčania odohrali zá-
pas 8. kola v  utorok 2. ok-
tóbra doma proti Miškovcu 
po uzávierke vydania novín 
Poprad.

Výsledky Tipsport Ligy: 
6. kolo v  piatok 28. sep-
tembra HK Poprad - HKM 
Zvolen 3:2sn (0:1, 2:1, 0:0 - 
0:0, 1:0), góly Popradu: 22. 
Dávid Bondra (M. Petran, 
M. Zagrapan), 33. Samu-
el Mlynarovič (P. Svitana, 
J. Erving), rozh. sam. ná-
jazd Dávid Bondra. 7. kolo 
v nedeľu 30. septembra HC 
07 Detva - HK Poprad 0:3 
(0:0, 0:1, 0:2), góly Popra-

du: 35. Peter Bjalončík (M. 
Paločko), 44. Dávid Bon-
dra, 59. Peter Bjalončík (J. 
Erving).

Program Tipsport ligy: 
9. kolo v  piatok 5. októbra 
o  18.30 hod. MHC Mik-
ron Nové Zámky - HK 
Poprad, 10. kolo v  nedeľu 
7. októbra o  17. hod. HK 
Poprad - MHK 32 Liptov-
ský Mikuláš, vložený zápas 
10. kola v utorok 9. októbra 

o 17. hod. HK Orange 20 - 
HK Poprad.  (ppv)

Popradské basket-
balistky vstúpili 
do bojov v  novej 
extraligovej sezó-

ne víťazstvom v Banskej Bys-
trici, čím odštartovali sériu 
štyroch zápasov na ihriskách 
súperov.

Výsledok: 1. kolo v sobotu 
29. septembra B. Bystrica - 
BAM Poprad 37:59 (19:33), 
najviac bodov BAMP: Do-
minika Rusiňáková - 16. 
Program: 2. kolo v sobotu 6. 
októbra o 18. hod. Piešťanské 
Čajky - BAM Poprad.  (ppv)
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   Z V R P S B
1. Komárno 11 8 2 1 23:7 26
2. Skalica 11 8 1 2 23:7 25
3. Pohronie 11 7 4 0 19:9 25
4. L. Mikuláš 11 7 1 3 19:15 22
5. Petržalka 11 6 3 2 17:10 21
6. FK Poprad 11 5 2 4 23:18 17
7. Žilina B 11 5 1 5 22:25 16
8. Prešov 11 4 1 6 17:13 13
9. Dubnica 11 4 1 6 22:21 13
10. Inter BA 11 4 1 6 13:20 13
1. B. Bystrica 11 3 3 5 13:14 12
11. Šamorín 11 3 2 6 15:19 11
12. Trebišov 11 3 2 6 10:18 11
13. Lokomotíva KE 11 3 0 8 10:21  9
14. Lipany 11 3 0 8 6:25  9
15. Bardejov 11 1 4 6 14:24  7

Tabuľka II. ligyFK Poprad

Krátko zo športu

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v nedeľu 30. septembra Medzilaborce - Poprad B 2:6. Ženy: v sobotu 
29. septembra Poprad - Michalovce 3:1. St. dorast U19: v piatok 28. septembra 
Poprad - Trnava 0:3 (na foto). Ml. dorast U17: v sobotu 29. septembra Trnava 
- Poprad 1:0. Ml. dorast U16: v sobotu 29. septembra Trnava - Poprad 1:0. St. 
žiaci U15: v sobotu 29. septembra Poprad - Košice 2:2. St. žiaci U14: v sobotu 
29. septembra Poprad - Košice 1:0. Ml. žiaci U13: v sobotu 29. septembra Ko-
šice - Poprad 1:6. Ml. žiaci U12: v sobotu 29. septembra Košice - Poprad 20:11.

Víkend bol bohatý na 
účasť popradských fut-
balistov a  futbalistiek 
v  slovenských súťažiach. 

Zvíťazili ženy i juniori, muži i do-
rastenci sa museli skloniť pred sú-
permi.

Výsledok II. ligy mužov: 11. kolo 
v piatok 28. septembra FK Pohronie 
Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - 
FK Poprad 2:1 (2:0), gól Popradu: 
51. Vladimír Kukoľ.

Program II. ligy mužov: 12. kolo 
v piatok 5. októbra o 17. hod. FK Po-
prad - Slavoj Trebišov.  (ppv)

V  nedeľu 23. septembra sa ziš-
lo viac ako 50 futbalistov bývalé-
ho Futbalového klubu TJ Spišská 
Sobota, na pôvodnom 
mieste svojho ihriska, 
kde dnes stojí moderná tréningová 
plocha Národného tréningového 
centra v Poprade. Spoločne oslavo-
vali 102 rokov spišskosobotského 
futbalu.

V  dvoch zápasoch sa vystriedali 

všetci futbalisti. Najstarší hráči pre-
siahli 70 rokov. Po skončení zápasov 
sa uskutočnilo spoločné stretnutie 

v  klube Dobrovoľného 
hasičského zboru na So-

botskom námestí. Bývalí členovia 
výboru FK TJ Spišská Sobota: Ján 
Vikarský, Štefan Jurčo, Ján Palgu-
ta a  Fabián Gordiak pripomenuli 
históriu od začiatku 60-tych ro-
kov minulého storočia.  (fag)

Oslava spišskosobotského futbalu

Vieme od vás

• POPRADSKÉ líšky v  sobotu 
odohrali ďalší zápas hokejovej extra-
ligy žien. Porazili Martin 5:2 a v ta-
buľke sú zatiaľ prvé. V nedeľu 7. ok-
tóbra pocestujú na zvolenský ľad.• V  PONDELOK 1. októbra sa 
v  Aréne Poprad odohrali zápasy 
obvodného kola vo futsale žiakov 
stredných škôl v  skupinách A  a  B. 
Z  trojčlenných skupín postúpili do 
okresného kola SOŠ Technická Po-
prad a  SPŠ Poprad. Skupiny C a  D 
odohrajú svoje zápasy v pondelok 8. 
októbra.• OKRESNÉ kolo v  cezpoľnom 
behu žiakov základných škôl sa 
uskutoční dnes, t. j. v  stredu 3. ok-
tóbra v priestoroch ZŠ s MŠ v Dol-
nom Smokovci, stredoškoláci budú 
súťažiť o deň neskôr, t. j. vo štvrtok 4. 
októbra od 10. hodiny v okolí Spoje-
nej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade.• V  PIATOK 5. októbra sa v  po-
pradskom plaveckom bazéne usku-
toční úvodné podujatie 24. ročníka 
Športovej olympiády detí a mládeže 
mesta Poprad v  plávaní so štartom 
o 9. hod.• V  SOBOTU 6. októbra sa od 9. 
hod. vo vnútornom plaveckom ba-

zéne popradského aquaparku usku-
toční 8. ročník medzinárodných 
pretekov žiakov o  Pohár olympij-
ských nádejí 2018.• V  SOBOTU 6. októbra sa od 9. 
hodiny v  Aréne Poprad uskutoční 
26. ročník Popradského pohára v ka-
rate. Po súťaži kata bude slávnostný 
nástup približne o  11.45 hod., od 
dvanástej budú nasledovať športové 
zápasy kumite.• FUTBALISTI ŠK Zemedar Po-
prad - Stráže v nedeľu doma prehrali 
v rámci 9. kola 6. OMV ligy so Štr-
bou 0:2 a v  tabuľke sú šiesty. V ne-
deľu 7. októbra pocestujú v rámci 10. 
kola do Vikartoviec.• BASKETBALISTI BK Iskra Svit 
odštartujú nový ročník Extraligy 
v  sobotu 6. októbra na palubovke 
Spišskej Novej Vsi v  rámci 1. kola 
o 17. hodine.• V  SOBOTU 29. septembra sa 
pred Arénou Poprad uskutočnil 6. 
ročník súťaže mladých hasičov - 
Memoriál Pavla Rumlera. Spome-
dzi trinástich družstiev dievčat bol 
najlepší DHZ Gánovce, v kategórii 
chlapcov sa najviac darilo družstvu 
ZŠ Ľubica.   (ppv)

Predminulý víkend vycestovali kadeti a  juniori Karate klubu Shihan Poprad 
do Košíc, kde bojovali o prvé body do Slovenského pohára. V súbornom cvičení 
kata skončila medzi kadetkami tretia Simona Bednarčíková, rovnako ako jej 
brat Samuel medzi juniormi. Ďalší bronz patrí v športovom zápase kumite Eme 
Zacherovej v kat. ml. kadetiek do 40 kg. Strieborná skončila v kat. ml. kadetiek 
do 45 kg Barbora Glatzová (na foto vľavo). Poslednú medailu pre Poprad-
čanov vybojoval v kat. kadetov do 57 kg Adam Chudík, ktorý skončil druhý.

V piatok 5. a v sobotu 6. ok-
tóbra sa vo veľkej telocvični 
ZŠ s  MŠ na Komenského 
ulici v Poprade  uskutoční už 
XXVI. ročník Medzinárodné-
ho turnaja v minibasketbale. 
Zo zahraničia príde družstvo 
dievčat a družstvo chlapcov z 
Krakova. Celý turnaj doplnia 
okrem domáceho Popradu 
aj družstvá zo Spišskej No-
vej Vsi, Kežmarku, zo Svitu a Starej Ľubovne.    FOTO - Monika Strnková
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