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Dobrovoľní hasiči v Spišskej Sobote dostali nové auto
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Dobrovoľný hasičský 
zbor v Spišskej Sobote si 
tohto roku pripomína 140. 
výročie svojho založenia a 
95. výročie vzniku Okresnej 
hasičskej jednoty. Minulú 
sobotu sa konalo zasadnu-
tie valného zhromaždenia 
členov DHZ. Dobrovoľní 
hasiči pri tejto príležitos-
ti dostali od Ministerstva 
vnútra SR (MV SR) nové 
hasičské auto. Okrem Spiš-
skej Soboty získali nové ha-
sičské vozidlá aj dobrovoľní 
hasiči zo Spišského Štiav-
nika, z  Hozelca, z  Vernára 
a z Hranovnice. Na Sloven-
sku zatiaľ takouto cestou 
odovzdali tisíc áut. 

Prezident Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany 
SR Pavol Ceľuch uvie-

dol: „Ľahšie sa mi dýcha, 
keď viem, že v  hasičskej 
zbrojnici stojí auto, ktoré 
je kedykoľvek pripravené 
k  výjazdom. Pred 10-timi 

rokmi sme my, hasiči na 
Slovensku mali Avie a sem 
tam nejakú Tatru v  dezo-
látnom stave. Vozový park 
sa vylepšuje, rovnako ako 

aj súčinnosť dobrovoľníkov 
pri profesionáloch.“ Profe-
sionálni hasiči nachádzajú 
veľkú oporu a  pomoc vo 
svojich kolegoch - dob-

rovoľných hasičoch pri 
živelných pohromách, pri 
lesných požiaroch, pri po-
vodniach.

Nové vozidlo pokropili viacerí predstavitelia dobrovoľných i profesionálnych hasičov. Na foto prezident DPO SR Pavol Ceľuch. V nedeľu 
pokračovala slávnosť v Spišskej Sobote svätou omšou s posvätením sochy patróna hasičov – svätého Floriána, sprievodom k hasičskej zbroj-
nici, kde odhalili pamätné tabule na obe výročia a posvätili túto budovu po rekonštrukcii.   FOTO – Katarína Plavčanová, Marta Marová

Popradské kultúrne leto bolo mimoriadne úspešné 
Popradské kultúrne leto 

(PKL) vystriedala Poprad-
ská hudobná jeseň (PHJ). Za 
letom sa ohliadla a urobila 
záverečnú bodku vedúca od-
delenia kultúry MsÚ Ivana 
Piataková: „PKL bolo v tom-
to roku mimoriadne úspešné. 
Návštevnosť činila približne 
80 tisíc návštevníkov, čo je v 
porovnaní s rokom 2018 sto-
percentný nárast. Je to hlavne 
vďaka zmene dramaturgie 
PKL, keďže sme stavili na ino-
váciu a nová koncepcia spočí-
vala v tom, že programy boli 
sedem dní v týždni. Počas PKL 
sa uskutočnilo 108 vystúpení, 
pri ktorých sa prezentovalo 
95 zoskupení zo Slovenska a z 
desiatich zahraničných krajín. 

Spolu vystúpilo približne tisíc 
účinkujúcich.“ 

Popradskému kultúrnemu 
letu prialo tohto roku aj poča-
sie, iba štyri vystúpenia muse-
li byť presunuté do interiérov 
kvôli dažďu. I. Piataková kon-
štatovala, že jednoznačne naj-
väčší úspech mali revivalové 
koncerty (na foto Kiss Fore-
ver band) a určite dostanú 
priestor aj na budúci rok. Už 
teraz pre PKL 2020 pripravu-
jú ďalšie novinky.

PKL naznačilo, že kapa-
cita medzikostolia je často 
nepostačujúca pre množstvo 
divákov a zišlo by sa väčšie 
priestranstvo. Primátor Po-
pradu Anton Danko pove-
dal: „Popradské kultúrne leto 

nám ukázalo, že ľudia majú 
záujem chodiť na námestie, 
pokiaľ ich oslovíme so zaují-
mavým programom. Takže na 
budúci rok budeme v nastúpe-
nom trende pokračovať a pri-
pravujeme aj nejaké novinky. 
Prezradím možno len jednu – 

jeden deň chceme venovať fol-
klóru. Čo sa týka priestoru, tak 
najmä spomínané revivalové 
utorky potvrdili, že je už malý. 
Preto pri rekonštrukcii námes-
tia plánujeme vytvoriť plochu 
na kultúrne podujatia na inom 
území – blízko fontány, kde by 
vznikol úplne nový priestor pre 
približne 5 tisíc ľudí.“ Poslan-
com už projektanti predstavili 
štúdiu rekonštrukcie námestia. 
„Sú dva hlavné body, ktoré sa 
musia rozhodnúť v mestskom 
zastupiteľstve – či vôbec ideme 
do rekonštrukcie a keď ideme, 
tak ako ju budeme financovať, 
pretože by si vyžadovala úver,“ 
vyjadril sa A. Danko.

Za letom nastúpila jeseň. 
Otvárací koncert PHJ sa konal 

včera v popradskej Konkated-
rále Sedembolestnej Panny 
Márie. Najbližšie sa 9. októbra 
uskutoční koncert historickej 
hudby na dobových nástro-
joch v Kostole sv. Egídia. Je 
súčasťou XXIV. ročníka me-
dzinárodného festivalu Musi-
ca Nobilis. V tomto mesiaci si 
budú môcť priaznivci hudby 
ešte vypočuť 17. októbra kon-
cert husľového orchestra Te-
rezy a jej hostí a 23. októbra 
vokálnej kapely For you. V 
novembri sa môžu tešiť na 
X. ročník medzinárodnej 
akordeónovej súťaže, kon-
cert akordeónových talen-
tov, dánskeho akordeonistu 
Bjarke Mogensen a koncert 
víťazov.         (mar)

(Pokračovanie na str. 3)

FOTO – Silvia Šifrová
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Stručne
 SLÁVNOSTNÉ prestrihnutie pás-

ky po kompletnej rekonštrukcii Mater-
skej školy na Tranovského ulici sa usku-
toční vo štvrtok 3. októbra o 10. hod. za 
účasti primátora mesta Poprad Antona 
Danka a vedúcej odboru školstva mláde-
že a športu MsÚ Poprad Edity Pilárovej.

 DO 6. októbra budú platiť obme-
dzenia a  dočasné zníženie kapacity 
parkovacích miest na parkovisku pred 
detskou poliklinikou pri Nemocnici 
v Poprade z dôvodu začatia stavebných 
a rekonštrukčných prác v rámci projek-
tu IROP. 

 OD 4. do 11. októbra budú VOK-
-ky na jesenné upratovanie umiestnené 
vo Veľkej na uliciach Na letisko (potra-
viny Fresh a pri viadukte), Vodárenskej 
(pri autobusovej zastávke), Scherfelovej 
(pred Ilavským), Novej (pod železnič-
ným mostom), Širokej (pri učilišti), 
Stavbárskej, Jarmočnej a pri futbalovom 
štadióne a v Kvetnici pri klzisku. 

 V  PODTATRANSKEJ knižnici 
v Poprade v pobočke na sídlisku Juh 1 
sa v pondelok 7. októbra o 16. hod. usku-
toční beseda so slovenským spisovate-
ľom Gustávom Murínom. 

 NOVÝM riaditeľom Úradu Pre-
šovského samosprávneho kraja je od 1. 
októbra Bystrík Mucha. Skúsený mana-
žér by mal svojím nástupom do funkcie 
skvalitniť činnosti úradu.

 MEDZINÁRODNÝ hudobný fes-
tival Musica Nobilis sa začne v piatok 4. 
októbra a potrvá do soboty 12. októbra. 
Koncerty budú vo viacerých mestách. 
V Poprade bude koncert v stredu 9. ok-
tóbra o 16.45 hod. v Kostole sv. Egídia, 
kde vystúpi Ensemble Thesaurum Musi-
cum, spievať bude Kamila Skladaná, na 
lutne hrá Michal Hottmar a na barokové 
violončelo Alexander Botoš. 

 V ODDELENÍ umenia Podtatran-
skej knižnice v  Spišskej Sobote bude 
zajtra 3. októbra sprístupnená nová 
výstava Kataríny Butvinovej s  názvom 
Hľadanie vo farbách a na sídlisku Západ 
bude tiež zajtra otvorená výstava výtvar-
ných diel Emila Farkašovského. 

 DRUHÝ ročník Škoda Handy Mo-
bility Tour prinesie praktické informácie 
o  mobilite pod jednu strechu v  ôsmich 
mestách na celom Slovensku. Pre náv-
števníkov bude pripravený trenažér, 
informácie o  možnostiach úpravy či 
financovania vozidla, poradenstvo v so-
ciálnej oblasti, ukážky prvej pomoci či 
rehabilitačných aktivít. Projekt Škoda 
Handy ZŤP uľahčuje integráciu ľudí so 
zdravotným znevýhodnením. Od roku 
2011 pomohol už 3500 ľuďom. V Popra-
de sa ľudia môžu informovať v Autonove, 
ktorá sídli v Priemyselnom areáli Východ 
v utorok a v stredu 8. a 9. októbra.      (ppš)

Podchod sa skvie v novej podobe

Vytvárajú zázemie pre mladých 
talentovaných ľudí

Podchod z  Okružnej na Kuku-
čínovu a  Rovnú ulicu v  Poprade 
sa dočkal novej podoby. V júni ho 
odovzdalo mesto na rekonštruk-
ciu a  začiatkom septembra boli 
práce ukončené. Dnes už v  plnej 
miere slúži množstvu chodcov, 
ktorí podchod využívajú. Sú to 
nielen študenti blízkych škôl, ale 
aj pracujúci v Tatravagónke či bý-
vajúci v  tamojších domoch a  by-
toch, ako aj Strážania idúci do 
centra mesta.

Kristína Horáková, vedúca odbo-

ru výstavby MsÚ v Poprade 
zhrnula: „Po trojmesačnej 
rekonštrukcii tohto veľmi 
frekventovaného ťahu popod 
železničnú trať je podchod 
ukončený. Predmetom rekon-
štrukčných prác bola úprava 
povrchov  – vnútorných aj 
vonkajších stien, tiež bola 
vymenená dlažba, upravo-
vali sa samotné schodiská aj 
existujúca rampa. Súčasťou 
rekonštrukcie bola takisto výmena 
osvetlenia. V  súčasnosti je podchod 

oveľa svetlejší, predtým bol 
dosť tmavý, príjemnejší a na-
viac tam boli inštalované ka-
merové systémy, čo znamená, 
že je napojený na mestskú 
políciu. Rekonštrukciou pod-
chodu sa zlepšili podmienky 
pre obyvateľov mesta, ktorí 
ho využívajú.“ Práce boli fi-
nancované z rozpočtu mesta 
a  celkové náklady dosiahli 

83 tisíc eur.
Zrenovovaný podchod pôso-

bí vďaka bielej farbe čisto a  pre-
svetlene. Samospráva verí, že ka-
merový systém zabezpečí jeho 
udržanie v  takomto stave a  treba 
dúfať, že sa nestane terčom spre-
jerov. Náčelník Mestskej polície 
v  Poprade Marián Gardoš dodal: 
„Z  našej strany došlo k  realizácii 
určitých technických opatrení, kto-
ré výrazným spôsobom prispejú 
k  pocitu bezpečia občanov.“ (mar)

Inovačné centrum f(IT)cubator 
otvorili minulý štvrtok na 3. poschodí 
budovy Reduty na Námestí sv. Egí-
dia v Poprade. Tentoraz hlavní aktéri 
neprestrihávali obligátnu pásku, ale 
spoločne zapojili káble na pripojenie 
k wifi (na foto). Bolo to viac ako sym-
bolické, keďže f(IT)cubator má byť 
liahňou pre mladých talentovaných 
ľudí najmä v  oblasti informačných 
technológií v tomto regióne. 

Ján Michlík, člen správnej rady ne-
ziskovej organizácie f(IT)cubator 
o  činnosti povedal: „Názov prezrádza, 
ako byť IT a  zároveň aj fit a  podtitul 
IT4TA3 značí Aj ty pre Tatry. Naším 
cieľom je udržať mladých talentovaných 
ľudí v  meste a  regióne a  podporiť ich 
myšlienky a nápady, aby tu našli uplat-

nenie. Verím, že sme im vytvorili tvori-
vé informačno-technologické zázemie, 
kde budú môcť rozvíjať svoju kreativitu. 
V  priestoroch f(IT)cubatora sa nachá-
dzajú tri laboratóriá a  jeden coworkin-
gový priestor na stretávanie sa väčšieho 
množstva ľudí. Budeme im poskytovať 
kombináciu viacerých aktivít ako men-
toring, koučing, organizovanie worksho-
pov s odborníkmi z rôznych oblastí atď. 
Sme radi, že nám mesto Poprad poskytlo 
tieto priestory a  zabezpečilo ich rekon-
štrukciu.“ Jedným z  prvých konkrét-
nych výsledkov vytvárania podmienok 
pre mladých startupistov je už úspešný 
projekt  – aplikácia Cviker spočívajúca 
v 3D vizualizácii urbanistického pláno-
vania, ktorý vznikol s  podporou f(IT)
cubatora. 

Viceprimátor Popradu Ondrej Kav-
ka zosumarizoval: „Myšlienka vzniku 
f(IT)cubátora tu bola už niekoľko rokov. 
V  poslednom období sa práce zinten-
zívnili a  mesto Poprad sa rozhodlo do 
týchto priestorov investovať 60 tisíc eur 
na stavebné úpravy, aby zodpovedali po-
trebám IT. Sú to mestské priestory, ktoré 
mesto prenajalo na desať rokov bezplat-
ne. Verím, že f(IT)cubator bude zdarma 
slúžiť mladým Popradčanom a  ľuďom 
z blízkeho okolia a nájdu v ňom kvalitný 
mentoring, edukačné cvičenia a prostre-
die pre vznik kreatívnych a inovatívnych 
nápadov, ktoré budú môcť pretaviť do 
skutočného sveta. Mesto Poprad myslí na 
mladých ľudí a chce ich takto podporiť.“ 
Igor Wzoš, predseda predstavenstva 

Slovak smart city cluster ocenil, že aj 
nové vedenie mesta pokračuje v takejto 
podpore: „Ešte v  minulom vedení sme 
nastavili program rozvoja mesta tak, aby 
sa takéto projekty dali realizovať a som 
veľmi vďačný, že nové vedenie mesta 
prevzalo kontinuitu. Som presvedčený, 
že toto mesto potrebuje priemysel s pri-
danou hodnotou  – IT sektor, v  ktorom 
budú mladí ľudia zarábať oveľa viac pe-
ňazí a nebudú musieť z mesta a regiónu 
odchádzať za prácou inde.“ 

Predseda Prešovského samospráv-
neho kraja Milan Majerský takisto vidí 
najväčší význam f(IT)cubatora v tom, že 
sa šikovní mladí dokážu uplatniť v tom-
to regióne: „Osobne som vždy podporoval 
myšlienku coworkingových centier, ktoré 
sršia kreativitou a  sústreďujú tvorivých 
ľudí na jednom mieste. Teším sa tomu.“ 

Súčasťou otvorenia bol i  workshop 
ku energetickej efektívnosti v  samo-
správe a Open Data pre odbornú verej-
nosť a  predstaviteľov samospráv. (mar)

V  jednom z  laboratórií f(IT)cubatora 
v Poprade prezentovali ako pracovať s in-
formáciami o doprave, ako ich ukladať, vy-
hodnocovať a urobiť na ich základe opatre-
nia. Pre samosprávy je však zaujímavé aj 
využitie IT najmä v oblasti životného pros-
tredia, bezpečnosti, v monitoringu spotreby 
energií, vody atď. 

FOTO – Marta Marová

FOTO – Marta Marová
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 MEDZINÁRODNÝ festival 

horských filmov v Poprade vstúpi 
tohto roku do svojho 27. ročníka. 
Uskutoční sa od 9. do 13. októbra v 
kine Tatran a v zasadačke Mestského 
úradu v Poprade, kine Iskra v Kež-
marku a kine Mier v Spišskej No-
vej Vsi. O Grand Prix bude súťažiť 
46 filmov z celkovo 110 zaslaných. 
Predpredaj vstupeniek sa už začal 1. 
októbra 2019. Viac na www.mfhf.sk.

 POĽNOHOSPODÁRI spod 
Tatier žiadajú o podporu pestova-
nia zemiakov na Slovensku a prija-
tia potrebných opatrení. Uvádzajú 
to vo svojej výzve, ktorú adresovali 
zástupcom všetkých kompetentných 
orgánov štátnej a verejnej správy. 
Smerovaná bola aj širokej verejnos-
ti, Slovákov žiadajú, aby podporili 
pestovanie zemiakov na Slovensku 
a kupovali slovenské zemiaky. Vý-
zvu podpísali organizátori Spišského 
zemiakarského jarmoku, ktorého 
17. ročník sa konal 21. septembra 
v Spišskej Belej. Reagujú tak na ra-
pídny pokles pestovania zemiakov a 
neustále znižovanie produkcie kon-
zumných a sadbových zemiakov na 
Slovensku.

 MESTO Vysoké Tatry sa bude 
uchádzať o dotáciu od Ministerstva 
hospodárstva SR na vybudovanie 
elektrickej nabíjacej stanice v Tat-
ranskej Lomnici. Predpokladané 
celkové oprávnené náklady projek-
tu predstavujú 10 tisíc eur, pričom 
polovicu zo sumy by samospráva 
mohla získať práve formou dotácie, 
ktorá môže byť maximálne 5 tisíc 
eur. Všetky výdavky nad túto sumu 
plánuje mesto uhradiť z vlastného 
rozpočtu. Zámer odsúhlasili poslan-
ci počas minulotýždňového zasad-
nutia zastupiteľstva.

 V SOBOTU 21. septembra sa v 
23 obciach na Slovensku a  v  meste 
Nemšová konali tzv. doplňujúce 
obecné voľby. Nové voľby do orgánov 
samosprávy obcí sa uskutočnili bez 
akýchkoľvek problémov. V  našom 
okrese si nového starostu volili 
v  Jánovciach. Stal sa ním Jozef 
Kacvinský. 

 NASÝTIŤ jedno dieťa žijúce v 
extrémnej chudobe na celý školský 
rok pomohol každý bežec zo štar-
tovného na historicky prvom cha-
ritatívnom behu združenia Mary‘s 
Meals Slovensko, ktorý sa uskutočnil 
minulú sobotu 28. septembra v Tat-
ranskej Lomnici. 

 SLÁVNOSTNÉ položenie zák-
ladného kameňa novej budovy cen-
trálneho príjmu Všeobecnej nemoc-
nice s poliklinikou v Levoči sa usku-
točnilo včera 1. októbra. Zúčastnil sa 
ho aj Mons. František Dlugoš.  (ppš)

Dobrovoľní hasiči v Spišskej Sobote...

Budovu zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice posvätil biskupský vikár Ozbrojených 
síl a ozbrojených zložiek SR Ministerstva vnútra SR Jozef Paluba (na foto uprostred) 
za účasti predsedu PSK Milana Majerského a ďalší hostí.         FOTO – Marta Marová

Riaditeľ OR HaZZ v Poprade On-
drej Šproch uviedol: „Máme dobré 
skúsenosti s dobrovoľnými hasičmi zo 
Spišského Bystrého, z  Kravian, z  Vi-
kartoviec. Keď potrebujeme pomoc 
pri dlhotrvajúcich požiaroch, môžeme 
sa na nich spoľahnúť. Veľmi nám po-
mohli v  roku 2007, keď horelo v Slo-
venskom raji. Potrebovali sme veľa 
vody na dopĺňanie cisterien a oni pri 
vodnom zdroji vybudovali stanovištia 
s motorovými striekačkami a čerpad-
lami a dopĺňali naše autá. Tohto roku 
pridali ruku k  dielu, keď sme hasili 
lesný požiar v Kravanoch a v Tatrách 
pod Cestou slobody. Je to naša práca, 
pre nich je to niečo navyše.“ 

Všetky aktívne zbory v  rámci 
plošného rozmiestnenia síl a  pros-
triedkov dostávajú od MV SR potreb-
né technické vybavenie. Prezident 
Hasičského a záchranného zboru SR 
Pavol Nereča povedal: „Dobrovoľní 
hasiči sú nápomocní hlavne tou ma-
sou ľudí, ktorou disponujú. My im 
poskytujeme prostriedky na nákup 
základnej techniky pre ich činnosť. 
Z najčerstvenjších dotácií si môžu zre-
konštrukovať hasičské zbrojnice.“ 

Predseda DHZ v Spišskej Sobote  
Ján Žabka uzavrel: „Máme 112 aktív-
nych členov a  osemnásť vyškolených 
v  záchrannom systéme. Nie je dobrý 
ten hasičský zbor, ktorý má časté vý-
jazdy. Dobrovoľníci by mali robiť hlav-

(Dokončenie zo str. 1)

ne osvetovú a  preventívnu činnosť.“ 
Poďakoval všetkým členom DHZ, 
súčasným aj minulým, ktorí pomá-
hajú pokračovať v  tradícii hasičstva 
a teší ho, že v Spišskej Sobote sa ha-
sičskému športu venujú aj v miestnej 
základnej škole. Zadosťučinenie cíti 
i za tohtoročné mimoriadne úspechy 
spišskosobotských hasičov v  Podtat-
ranskej, ale takisto vo Východoslo-
venskej hasičskej lige. 

V  nedeľu oslavy pokračovali sláv-

nostnou svätou omšou, posvätením so-
chy svätého Floriána – patróna hasičov 
i novej hasičskej zástavy a budovy zre-
konštruovanej hasičskej zbrojnice v Sp. 
Sobote. Sú na nej pamätné tabule k vý-
ročiam, ako aj na pamiatku zakladateľa 
OHJ založenej 14. 3. 1924 v Sp. Sobote 
a jej prvého predsedu Róberta Oravca 
(1881 – 1952) a tabuľa s poďakovaním 
všetkým členom DHZ, ktorí vlastnými 
silami pracovali na rekonštrukcii budo-
vy zbrojnice.              (kpa, mar)

Začal sa Mesiac úcty k starším

Farmárske trhy so slovenskými výrobkami

Október sa už dlhodobo označu-
je ako Mesiac úcty k starším. Spája sa 
nielen so skutočnou jeseňou, ale sym-
bolicky aj jeseňou života. Popradská 
samospráva každoročne pripravuje pre 
seniorov práve v tomto mesiaci viac 
podujatí. Začali sa včera koncertom v 
Konkatedrále Sedembolestnej Panny 
Márie v Poprade. Organový recitál Ines 

Shuttengruberovej bol určený pred-
nostne členom  denných centier. Aj na 
ďalšie koncerty majú všetci popradskí 
seniori zvýhodnené vstupné. Do kon-
ca októbra to bude koncert historickej 
hudby na dobových nástrojoch, kon-
cert Tereza a jej hostia či vokálna a ca-
pella For you. 

Zajtra 3. októbra o 17. hod. je pre 

pozvaných členov denných centier 
mesta Poprad pripravené aj divadelné 
predstavenie 2x3 v Dome kultúry v po-
daní Csongora Kassaia a Zuzany Mar-
tinkovej – Znášikovej. 

Ku tradičným obľúbeným poduja-
tiam DC bude 23. októbra patriť spolo-
čenské popoludnie a večer Tretí vek sa 
zabáva.       (ppm)

Jesenné Farmárske trhy v Poprade 
štartujú 3. októbra opäť na Námestí sv. 
Egídia. Potrvajú do 5. októbra denne 
od 8. do 18. hod a konajú sa pod zášti-
tou mesta Poprad. Popradčania i náv-

števníci mesta si môžu kúpiť priamo 
od farmárov a pestovateľov z rôznych 
regiónov Slovenska originálne sloven-
ské výrobky ako syry, bryndzu, chlieb, 
med, bioprodukty, hlivu ustricovú, 

tekvicové jadierka, konopný olej, bez-
lepkové výrobky, džemy, bylinky, čaje, 
mak, mäsové výrobky a mnohé ďalšie. 
Každý určite ocení kvalitné slovenské 
potraviny.       (ppp)

Dohliadajú na poriadok v okolí veľkoobjemových kontajnerov
V Poprade sa 20. septembra začalo 
jesenné upratovanie, počas ktorého 
môžu občania mesta využiť na ulo-
ženie odpadu veľkoobjemové kontaj-
nery. Sú pristavené podľa harmono-
gramu v jednotlivých častiach mesta. 
VOKy sú určené na drobný stavebný 
odpad (obklady z udržiavacích prác 
a pod.) a objemový odpad napr. staré 
nábytky, okná, dvere a pod.
V tomto čase sú VOKy do 4. októbra 
umiestnené na určených miestach na 
Juhu V, VI a sídlisku Západ. Od 4. do 
11. októbra sa budú nachádzať na vy-

bratých stanovištiach vo Veľkej. Náčel-
ník Mestskej polície v Poprade Marián 
Gardoš upozornil: „Počas jesenného 
upratovania sa budú spolupodieľať na 
zabezpečovaní verejného poriadku aj 
pracovníci mestských poriadkových 
hliadok. Budú priamo vykonávať do-
hľad v okolí stanovíšť kontajnerov a zod-
povedať za čistotu a poriadok v ich okolí. 
Sú šiesti a budú nasadzovaní hlavne v 
okrajových častiach mesta, ako je Veľká, 
Spišská Sobota, Matejovce a Stráže, kde 
máme stále v čase jarného alebo jesen-
ného upratovania najväčší problém s 

neporiadkom v okolí VOKov.“ Podo-
tkol, že neporiadok spôsobujú hlavne 
obyvatelia z okolitých obcí, ktorí cho-
dia prehrabávať kontajnery a vyberajú 
z nich rôzne veci. Mestskí policajti sa 
po skončení jarného a jesenného upra-
tovania neraz potýkajú aj so vznikom 
tzv. „čiernych“ skládok na miestach 
VOKov. „V prípade, ak zistíme takúto 
nelegálnu skládku, môže dostať občan 
na mieste v blokovom konaní pokutu do 
výšky 33 eur resp. v správnom konaní 
mu môže byť uložená pokuta do výšky 
sto eur,“ dodal M. Gardoš.      (mar)
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Namiesto prasknutého zvona už zvoní nový
Vo zvonici vedľa rím-

skokatolíckeho Kostola sv. 
Juraja v  Spišskej Sobote od 
utorka minulého týždňa visí 
zbrusu nový zvon. Nahradil 
najmenší z  trojice zvonov, 
ktoré oddávna zvonia v  so-
botskej kampanile. Tá patrí 
medzi dvanásť renesanč-
ných zvoníc na Slovensku 
a  postavil ju kežmarský 
majster Ulrich Materer v ro-
koch 1588-89. Sú v  nej veľ-
mi vzácne zvony, z  ktorých 
najstarší pochádza údajne 
z polovice 14. storočia.

Nový zvon zvo-
ní namiesto pre-
c h á d z a j ú c e h o , 
ktorý praskol, ale 
Sobotčania si ho 
ctia a  ponechali ho 
ako štvrtý vo výši-
nách zvonice. Veď 
aj je pamiatkovo 
chránený  – pochá-
dza z  obdobia oko-
lo roku 1490. Farár 
r í m s k o k a t o l í c k e j 
farnosti v  Spišskej 
Sobote Anton Mi-
šek poznamenal, že 

keby nechali 
starý zvon zva-
riť, nemohlo 
by sa na ňom 
zvoniť elektric-
ky a  nájsť dnes 
zvonára, ktorý 
by zvonil ručne, 
je už ťažké. Pre-
to nastal čas na nový 
zvon, ktorý posvätili 
na začiatku septem-
bra. Minulý utorok 
po vytiahnutí žeria-
vom a  inštalovaní do 
zvonice zazvonil po 

prvýkrát. Na Sobotskom 
námestí sa sústredilo via-
cero miestnych občanov 
aj zvedavých turistov. 
Veď vidieť, ako lesknúci 
sa kalich zvona stúpa do-
hora, nie je každodenná 
vec. A. Mišek povedal: 

„Tento malý zvon 
sme „dopasovali“ 
k veľkému a stred-
nému. Nesie nápis 
Panna Mária ru-
žencová, oroduj 
za nás! Čiže je to 
Mariánsky zvon 
alebo zvon Panny 
Márie. Bol uliaty 
v  zvonolejárskej 
dielni v  poľskej 
Přemyszli, kde 
sme ho objedna-
li v  marci tohto 
roka a  na jeho 
výrobu sa poskla-
dali miestni farní-
ci. Celková suma 
dosiahla 12 800 
eur. Najviac sa 
finančne podie-
ľalo Ružencové 
bratstvo farnosti 
Spišská Sobota.“ 

Všetky tri zvony sú už na 
elektrický pohon, väčší 
a  stredný naň dali prero-
biť vlani v  októbri. „Nový 
zvon pre farnosť Spišská 
Sobota váži 580 kg. Robí-
me aj oveľa väčšie i menšie FOTO – Marta Marová

Spomínali na rodákov – obete vojny Oltár je už na svojom mieste
Minulý týždeň v  piatok sa už 

po sedemnástykrát stretli Veľčania 
v parku pri pamätníku venovanom 
obetiam II. sv. vojny, medzi 
ktorých patrilo aj 80 veľčianskych 
rodákov.

Pietnu spomienku každoročne 
organizuje Klub Veličanov 
v  spolupráci s  mestom Poprad 
a miestnou ZŠ s MŠ A. V. Scherfela. 
„8. mája tohto roku uplynulo 
74 rokov odo dňa, keď sa kapituláciou 
nacistického Nemecka ukončila jedna 
z najväčších tragédií ľudstva – II. sv. 
vojna. Tá zasiahla všetky kontinenty 
a  vyžiadala si viac ako 60 miliónov 
obetí. Ani Veľkú táto tragédia 
neobišla. Na vojnových bojiskách, 
v  koncentračných táboroch, 
medzi partizánmi v  horách, ale aj 
v  sovietskych 
gulagoch v ďalekej 
Sibíri zahynulo 
80 veľčianskych 
rodákov. Na ich 
pamiatku, ale 
aj na pamiatku 
v š e t k ý c h 
vojnových obetí, 
n e s p r av o d l i v o 
s ú d e n ý c h 
a  odvlečených, 
Klub Veličanov 
o r g a n i z u j e 

každoročne pietne stretnutie 
pri pamätníku, ktorý je dielom 
veľčianského rodáka  – výtvarníka 
Michala Trembáča. Tento rok na 
neho spomíname pri príležitosti 
jeho nedožitých 90. narodenín. 
Zhotovením tohto pamätníka M. 
Trembáč a  Klub Veličanov založili 
tradíciu každoročných stretnutí na 
tomto mieste. Priami svedkovia už 
pomaly vymierajú a  nové generácie 
si tieto tragické udalosti nepamätajú. 
Stretávame sa tu preto, aby sme 
prejavili našu vôľu  – nedopustiť, 
aby sa ľudia vraždili pre svoje 
názory, farbu pleti, náboženstvo či 
presvedčenie. Nezabúdajme na obete 
a  ich odkaz…,“ uviedol vo svojom 
prejave predseda Klubu Veličanov 
Milan Hámor.     (mav)

Hlavný oltár sv. Juraja v rím-
skokatolíckom kostole v Spišskej 
Sobote sa po ročnom reštau-
rovaní vrátil na svoje pôvodné 
miesto. Ešte donedávna ho na-
hrádzala iba maketa, ale teraz 
sa už týči na svojom podstavci 
v ozaj jedinečnej kráse.

Farár rímskokatolíckej far-
nosti v  Sp. Sobote Anton Mišek 
zosumarizoval: „Vlani v  auguste 
oltár demontovali reštaurátori 
z  Oblastného reštaurátorského 
ateliéru Levoča a  práce na ňom 
trvali až takmer do konca augusta 
tohto roka. Dôvod bola hlavne jeho 
ochrana pred červotočom, ktorý ho 
napadol, ale takisto bolo treba ob-
noviť zlátenie a hlavne obrazy na 
krídlach, ako aj doplniť chýbajúce 
detaily ako napríklad prsty na rukách. 
Bol kompletne očistený od dávnych ná-
nosov prachu a nečistôt na všetkých čas-
tiach vrátane olejových malieb. Rozšírenie 
červotoča hrozí i v ďalších oltároch, preto 
rozmýšľame, že by sme sa pustili ešte do 
reštaurovania oltára Panny Márie. Na 
hlavný oltár sv. Juraja sme v  minulom 
roku získali grant Ministerstva kultúry SR 
Obnov si svoj dom vo výške 25 tisíc eur. 
Tohto roku sme podali opäť žiadosť, ale 
bola nám zamietnutá. Sme veľmi povďač-
ní mestu Poprad, ktoré nám v tomto roku 

prispelo určitou sumou na reštaurovanie 
tohto oltára, zbytok budeme musieť ešte 
zohnať. Celkový rozpočet na obnovu bol 
75 tisíc eur.“

Oltár sv. Juraja pochádza z  roku 
1516 a je dielom Majstra Pavla z Levo-
če. Dosahuje výšku 853 cm a šírku 390 
cm. Pred jedenástimi rokmi ho obdi-
vovala pri svojej návšteve Slovenska aj 
britská kráľovná Alžbeta II. so svojím 
sprievodom. Prehliadka vzácneho 
diela iste nebola vybratá náhodne, 
keďže panovníčkin otec niesol meno 
Juraj VI.             (mar)FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marta Marová

zvony, nielen v Poľsku, kde 
má naša firma štyridsať-
ročnú tradíciu, ale deväť 
rokov odlievame zvony aj 
pre rôzne slovenské farnos-
ti,“ uviedol Lukasz Foja 
zo zvonolejárskej poľskej 
dielne.

Hlahol zvonov oznamu-
je najdôležitejšie hodiny 
dňa, zvoláva na sväté omše, 
ozýva sa pri slávnostných 
príležitostiach. Nech teda 
nový zvon ohlasuje len tie 
najkrajšie udalosti… (mar)
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MUDr. Beáta Šoltýsová – TOP lekárka na 
Slovensku v odbore pediatria

Nemocnica Poprad sa zú-
častnila už piateho ročníka 
projektu TOP lekári na Sloven-
sku. Do zoznamu nominova-
ných, ktorý vznikol na základe 
nominácií hlavných odborní-
kov MZ SR, tiež po oslovení 
štátnych a súkromných nemoc-
níc, ako aj výzvou k medicín-
skej verejnosti v týždenníku 
Zdravotnícke noviny, bola v 
odbore pediatria nominovaná 
aj primárka Pediatrického od-
delenia s JIS   Nemocnice Po-
prad MUDr. Beáta Šoltýsová. 
Veľkým úspechom pre poprad-
skú nemocnicu bola už úspeš-
ná nominácia tejto odbor-
níčky. Zisk najväčšieho počtu 
hlasov v  odbore pediatria je 

úspechom 
M U D r . 
Šoltýsovej i 
Nemocni-
ce Poprad a 
jej vysoko 
k v a l i f i -
k o v a n é -
ho  perso-
nálu.

  „Nielen 
s a m o t n á 
súťaž, ale aj 
jej výsledok 
a  v  päťroč-
nej histórii 
už druhé víťazstvo je dôkazom 
toho, že naši odborníci patria 
medzi špičku na Slovensku a 
Nemocnica Poprad poskytuje 

napriek tomu, že ide o koncovú 
všeobecnú nemocnicu, zdravot-
nícku starostlivosť na skutočne 
profesionálnej úrovni,” informo-
val generálny riaditeľ a predseda 

predstavenstva nemocnice Peter 
Petruš, ktorý zároveň srdeč-
ne zablahoželal MUDr. B. Šoltý-
sovej k úspechu (na foto).

  TOP lekárov na Sloven-
sku vyhlásili počas konferencie 
Zdravotníckych novín s názvom 
Slovenské zdravotníctvo 2019. V 
rámci konferencie odovzdávali 
ocenenia lekárom, finalistom 
projektu TOP lekári na Sloven-
sku V. Tento rok odborná ve-
rejnosť hlasovala za najlepších 
odborníkov spomedzi nomino-
vaných lekárov v oblasti geriat-
rie, gynekológie a pôrodníctva, 
chirurgie, infektológie, oftal-
mológie, otorinolaryngológie, 
pediatrie, rádiológie, urológie a 
reumatológie. 

MUDr. Beáta Šoltýsová, 
Pediatrické oddelenie s  JIS, Nemocnica 
Poprad, a. s.

  MUDr. Beáta Šoltýsová, sa detským 
pacientom venuje nepretržite od roku 1982 
ako sekundárna lekárka, neskôr lekárka 
špecialistka, zástupkyňa primára i primár-
ka. Bola prvou lekárkou Dialkorpu pri za-
kladaní dialýzy v  Kežmarku. Ako detská 
nefrologička a neskôr  primárka oddelenia 
pracuje v Nemocnici Poprad od roku 2008.

  Jej dlhoročná spolupracovníčka, neo-
natologička, MUDr. Anna Antalíková o nej 
hovorí: „Osobne na nej obdivujem, že dovolí 
svojmu personálu, aby išiel za svojím snom 
a ona neúnavne ďalej pomáha v odbornom 
raste ďalším mladým lekárom. Vo svojej 
práci pozerá ďaleko dopredu a je nevyčerpa-
teľným zdrojom energie a nápadov pre celé 
svoje okolie. Dôkazom toho bola aj realizácia 
filmu, ktorý ukázal  postoj skúsených lekárov 
k práci v obvode ako k skutočnej výzve.“

  MUDr. Šoltýsová prikladá veľký vý-
znam vo svojej profesnej kariére práve 
spomínanému filmu Quo Vadis Romale, 
v ktorom poukázala, zhmotnila a pomeno-
vala problémy detských všeobecných leká-
rov v obvodoch s väčším počtom pacientov 
zo skupiny neprispôsobivých obyvateľov. 
S  filmom vystúpila na Česko–slovenskom 
pediatrickom kongrese, neskôr na niekoľ-
kých ďalších konferenciách, medzinárodná 
organizácia WHO ju pozvala na odbornú 
konferenciu do Viedne a na pôde minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodiny predsta-
vila a diskutovala o možnostiach troch  ino-
vatívnych prístupov pri riešení problémov 
súvisiacich s novorodeneckou úmrtnosťou.

  MUDr. Šoltýsovou iniciované inova-
tívne prístupy sa v praxi osvedčili a dodnes 
predstavujú jeden z  účinných nástrojov 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
detským pacientom z  marginalizovaných 
skupín. Jej zanietenie pre poslanie lekára 

a dosiahnuté výsledky ocenili odborné au-
tority zo Slovenskej lekárskej spoločnosti 
udelením bronzovej (2006),  striebornej 
(2011) a  zlatej (2016) medaily za zásluhy 
o Slovenskú lekársku spoločnosť.

  MUDr. Šoltýsová svoje lekárske skú-
senosti a  organizačné schopnosti využíva 
aj na organizovanie mnohých odborných 
podujatí s  cieľom vytvárať priestor pre 
ďalšie vzdelávanie odborných pracovní-
kov v  zdravotníctve medziiným medzi-
národnej konferencie Popradské lekárske 
dni, Kežmarské lekárske dni,  Kazuistika 
Tatry. Je zároveň konateľkou Ceny života, 
o.z., ktoré pôsobilo pri detskom oddele-
ní  kežmarskej nemocnice, od roku 2009 
pôsobí ďalej pri Pediatrickom oddelení s 
JIS Nemocnice Poprad a vzniklo s cieľom 
podpory vzdelávania zdravotníckeho per-
sonálu a pomoci pri nákupe a zabezpečení 
prístrojového vybavenia spomínaného od-
delenia.              (sga)

Radnici robia starosti čierne stavby
Odbor výstavby MsÚ v  Poprade rieši 

v  poslednom čase viacero podnetov od 
občanov týkajúcich sa realizácie čiernych 
stavieb. Obhliadky potvrdili, že ide o stavby 
bez potrebného stavebného povolenia. 
Stavebný úrad chce preto sprísniť sankcie.

Nie všetci stavebníci si plnia svoje povinnos-
ti voči stavebnému úradu. Ten pomerne často 
eviduje chýbajúce povolenia na stavby, ktoré 
sa už realizovať začali. „Najaktuálnejšou témou 
nelegálnych stavieb posledných dní je výstavba ro-
dinných domov v Spišskej Sobote a tiež realizácia 
nelegálnej činnosti v blízkosti lesa v katastrálnom 
území mestskej časti Stráže. Stavebníci v  týchto 

prípadoch nerešpektujú ani výzvy sta-
vebného úradu na zastavenie prác,“ 
uviedla vedúca odboru výstavby MsÚ 
v Poprade Kristína Horáková.

V Strážach si síce majiteľ pozem-
ku splnil ohlasovaciu povinnosť, no 
mesto povolenie na stavbu nevydalo. 
Do uzávierky vydania sa nám ne-
podarilo získať vyjadrenie dotknutej 
strany. Na pozemku vidieť rozostava-
né malé objekty a tiež základy oplote-
nia, ktoré je už považované za drobnú 
stavbu. „Samotné podanie ohlásenia 
realizácie drobnej stavby neoprávňuje 

žiadneho stavebníka túto stavbu bez 
písomného súhlasu mesta zrealizovať,“ 
zdôrazňuje K. Horáková.

Nelegálnu výstavbu rodinných do-
mov v Spišskej Sobote už rieši Sloven-
ská stavebná inšpekcia. Zodpovedný 
stavebník sa k prípadu vyjadriť nechcel. 
„Štátnym stavebným dohľadom sme 
zisťovali všetky skutočnosti. Na základe 
toho bude vyhotovený záznam. Staveb-
ný úrad v tomto prípade vydá dodatočné 
stavebné povolenie podľa paragrafu 88 
stavebného zákona a bude konať z úrad-

nej povinnosti udelením pokuty,“ vysvetľoval 
postup inšpektor Slovenskej stavebnej inšpek-
cie Košice Cyril Krajňák. Dodal, že iba takto sa 
dá podľa súčasnej legislatívy proti nelegálnym 
stavbám bojovať. Sankcie sú však vysoké. 
„Výška pokuty u  fyzických osôb je až 33 tisíc 
eur, u právnických osôb je to ešte viac. Konanie 
stavebníkov je v  rozpore so stavebným záko-
nom a nerešpektujú výzvy stavebného úradu. 
Budeme preto pristupovať k stanoveniu výšky 
pokút oveľa prísnejšie. Navyše, realizáciou ta-
kejto nelegálnej činnosti sa stavebníci dopúšťajú 
priestupku,“ uzavrela vedúca odboru výstavby 
K. Horáková.                  (mav) ILUSTRAČNÉ FOTO – Marek Vaščura

 MINULÝ týždeň 
v  pondelok ráno preverila 
hliadka MsP oznam z 
Kvetnice, kde malo dochádzať 
k poškodzovaniu lesného 
porastu stavebnými strojmi. 
Bolo zistené, že na mieste 
dochádzalo k úprave 
pozemkov za pomoci 
stavebného mechanizmu bez 
príslušných povolení. Vec bola 
postúpená kompetentným 
orgánom.

 V  UTOROK 24. 
septembra krátko popoludní 
zasahovali mestskí policajti v 
priestoroch obchodného domu 
na Ulici 1. mája, kde agresívna 
osoba pod vplyvom alkoholu 
narúšala verejný poriadok a 
obťažovala zamestnankyne 
prevádzok. Hliadkou bola 
z miesta vykázaná.

 V  TEN istý deň 
popoludní preverili mestskí 
policajti oznam ohľadom 
osoby ležiacej na chodníku 
na Alžbetinej ulici. Išlo o 
muža zo Spišského Štvrtka, 
ktorý bol po epileptickom 
záchvate. Mestskí policajti 
mu poskytli predlekársku 
pomoc a následne bol sanitkou 
odvezený do nemocnice.

 MINULÝ týždeň v utorok 
večer zasahovali mestskí 
policajti aj v Zariadení 
sociálnych služieb na Levočskej 
ulici, kde došlo k fyzickému 
napadnutiu medzi klientmi. 
Mestskí policajti podozrivú 
osobu zadržali. Poškodený 
skončil so zraneniami na 
ošetrení v nemocnici.

 V STREDU 25. septembra 
v  noci preverili mestskí 
policajti oznam, podľa ktorého 
malo na Kopernikovej ulici 
dochádzať k narúšaniu 
verejného poriadku skupinou 
osôb. Tri osoby sa verbálne 
napádali v prítomnosti ďalších 
asi dvadsiatich tam žijúcich 
ľudí. Vďaka rýchlemu zásahu 
policajných hliadok nedošlo k 
fyzickým útokom.

 VO ŠTVRTOK 26. 
septembra ráno boli mestskí 
policajti privolaní na Ulicu 
29. augusta, kde si majiteľka 
jedného z bytov zabuchla 
vchodové dvere, pričom na 
horiacom sporáku nechala 
panvicu s masťou a z bytu sa už 
začínal šíriť zápach. Na miesto 
boli privolaní hasiči, ktorí 
byt otvorili a vypli sporák. K 
väčším škodám na majetku, 
ani na zdraví osôb, vďaka 
rýchlemu zásahu prítomných 
zložiek, nedošlo.          (msp)

Týždeň s 
mestskou 
políciou

FOTO – archív NP
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Novinárom rastie nová konkurenciaKrádež v Spišskej 
Teplici

Popradský vyšetrovateľ 
vedie trestné stíhanie vo 
veci zločinu krádeže spá-
chaného v  súbehu s  preči-
nom porušovania domovej 
slobody.

Skutku sa dopustil zatiaľ 
neznámy páchateľ v  dobe 
od 11. do 21. septembra v 
Spišskej Teplici. Vošiel do 
jedného z rodinných domov 
a z pivničných priestorov z 
kovovej skrine (na foto) od-
cudzil dve obálky. V  jednej 
bolo 14 tisíc eur a v  druhej 
13 tisíc eur. Majiteľke vznik-
la teda celková škoda vo výš-
ke 27 tisíc eur. Páchateľovi 
pri tomto protiprávnom ko-
naní hrozí trest odňatia slo-
body na šesť mesiacov až na 
tri roky.            (krp)

Muž na mieste 
skonal

Posádka záchranárskeho 
vrtuľníka z Popradu bola 
minulú nedeľu podvečer 
privolaná do Slovenského 
raja, kde v oblasti pod 
Tomášovským výhľadom 
došlo u 50-ročného muža 
k náhlej zástave obehu. 
Pilot vrtuľníka pristál 
na najbližšom vhodnom 
mieste. Pri ich príchode 
už u pacienta prebiehala 
za pomoci horských 
záchranárov rozšírená 
k a r d i o p u l m o n á l n a 
resuscitácia. Žiaľ, aj 
napriek veľkej snahe sa 
záchranárom nepodarilo 
obnoviť základné životné 
funkcie pacienta a lekár 
leteckých záchranárov 
mohol skonštatovať už len 
úmrtie.             (ate)

V Podtatranskej knižni-
ci v Poprade v pondelok vy-
hodnotili V. ročník súťaže 
Podtatranský školák. Ten-
toraz sa do nej zapojilo 22 
časopisov – 14 zo základ-
ných škôl Prešovského, 8 z 
Košického kraja. Päťčlenná 
porota pod vedením pred-
sedníčky Veroniky Fitzeko-
vej časopisy hodnotila z 
hľadiska obsahu, štylistiky, 
grafiky, fotografií, titulky a 
kreativity. 

Členkami poroty boli po 
všetky ročníky novinárky 
Adriana Hudecová a Ingrid 
Janigová spolu s predsed-
níčkou a konštatovali, že 
úroveň časopisov bola toh-
to roku výborná. Deti sú 
skutočne talentované a dali 
si záležať na nápaditosti ná-
metov, ale aj na grafickom 
spracovaní. Samozrejme, 
vždy sa nájdu nedostatky, 
ktoré dokážu odstrániť. O 
tých mohli školskí redak-
tori vrátane učiteľov, ktorí 
ich vedú, debatovať na spo-
ločnej besede. „Úroveň je 
zase vyššia. Pred niekoľkými 
rokmi boli dva, maximálne 

tri časopisy výrazne odlišné. 
Dnes skupina najlepších po-
číta aspoň desiatku výtvorov, 
ktoré si výrazne konkurujú. 
V našom maximálne 30-bo-
dovom systéme hodnotenia 
začína byť stále viac časopi-
sov, ktoré atakujú najvyššie 
bodové ohodnotenie,“ pove-
dala V. Fitzeková. V porote 
boli tentoraz aj nováčikovia 
– šéfredaktorka novín Po-
prad Marta Marová a redak-
tor Marek Vaščura. Okrem 
iného predstavili svoje no-
viny, ktoré si v tomto roku 

pripomínajú tridsiaty ročník 
vychádzania.

Prvé miesto získal škol-
ský časopis Ámosáčik zo ZŠ 
Komenského v Bardejove, 2. 
miesto obsadil Strapček zo ZŠ 
s MŠ v Novej Ľubovni (vlani 
bol prvý) a tretí bol Life Vtá-
čik zo Súkromnej spojenej 
školy v Poprade. Špeciálne 
ocenenie za Titulku roka 
porota udelila časopisu 
Čordáčik zo ZŠ Čordáko-
va v Košiciach  a za Objav 
roka časopisu K30 zo ZŠ 
Kežmarská z Košíc.     (mar)

V popredí víťazi z časopisu Ámosáčik, v pozadí porota. 
FOTO – Silvia Šifrová

Centrum Europe Direct Poprad oslávilo minulý týždeň Európsky deň jazykov tradičnou súťažou 
spojenou s prednáškou v dvoch základných školách. Riaditeľ centra Peter Litavec zavítal v stredu 
medzi školákov do ZŠ s MŠ na Jarnej ulici a vo štvrtok – práve v Európsky deň jazykov – do ZŠ 
s MŠ na Francisciho ulici (na foto). Po prednáške o  jazykovej rozmanitosti Európy a o činnosti 
centra Europe Direct si žiaci jednotlivých škôl zasúťažili o  vecné ceny, pričom ich úlohou bolo 
vyplniť tajničku zloženú z výrazov v rôznych európskych jazykoch.     FOTO – Marek Vaščura

Duchovná poézia v Klube Milana Rúfusa
Po dlhšej odmlke Klubu Milana Rú-

fusa sa vo štvrtok 26. septembra obnovila 
jeho činnosť  prednesom duchovnej po-
ézie pod názvom „Je také miesto“, a to  v 
sakrálnej expozícii Podtatranského múzea 
v Spišskej Sobote.

Poskytnuté miesto vytvorilo jedineč-
nú atmosféru milovníkom poézie a  téme. 
V sakrálnom priestore poetické slovo Ľud-
mily Hrehorčákovej (na foto uprostred) vy-
znelo ako vyznanie, modlitba a nakoniec aj 
ako výkrik do chaosu času.

Duchovné verše zrejúcej viery predniesli 
Jozefína Ilavská a Rastislav Dalecký. 

V zmysle rúfusovskej myšlienky, že bá-
seň je predovšetkým  vnútornou súkromnou 
potrebou úľavy. Leitmotívom pásma bola 
myšlienka o viere, ktorá dáva nášmu životu 
zmysel spolu s prienikom modlitby.

Štefan Krčméry to vyjadril slovami: „Niet 
piesne, ktorá zanikla by vo vesmírnej pláni, 
niet piesne, ktorá zapadla by v prach. Náš dom 
je vesmír a Boh je náš hrad.“

Na poetickom večere zazneli témy du-
chovného života, jesenné motívy a  témy  
ohrozenia spoločenského bytia. Hudba Vi-
valdiho štyroch ročných období sa súzvučne 
spájala s básnickým textom. 

Sugestívnym  zavŕšením  bol Staroslo-
venský Otčenáš   s požehnaním  gréckoka-
tolíckeho kňaza Otca Miroslava Bartoša.

Keď slovo oslovilo účastníkov jesen-
ného stretnutia a  obohatilo ich, tak sa 
naplnila myšlienka klubových stretnutí, 
ktorých dušou bol v  predchádzajúcich 
rokoch Jozef Janigloš s manželkou. Vďa-
ka nim boli podujatia príťažlivé a zaují-
mavé. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
prišli za slovom do jesennej nádhery 
Spišskej Soboty, ďalej recitátorom, ako aj 
riaditeľke Podtatranského múzea Mag-

daléne Bekessovej a riaditeľke Podtatranskej 
knižnice Monike Naštickej.    Beáta Kalinová 

DALI STE NÁM 
VEDIEŤ 

Správa o hospodárení 
obchodnej spoločnosti 
Po h r e b n o - c i n t o r í n s k e 
služby Poprad, kde je mesto 
jediným spoločníkom, bola 
súčasťou septembrového 
zasadania mestského 
zastupiteľstva. PCS spravuje 
a prevádzkuje 4 pohrebiská. 

V roku 2018 spoločnosť 
PCS okrem iného zabezpečila 
opravu hlavného kríža v 
Matejovciach a svojpomocne 
vytvorila a vydláždila 
priestor pri tomto kríži, 
opravila lavičky vo Veľkej a 
Strážach a tiež dala opraviť 
terasový múrik v Strážach. 
Zainvestovala i do opravy 
námestia a mobiliáru pred 
Domom smútku vo Veľkej a 
do rekonštrukcie a zveľadenia 
historického objektu márnice 
v Spišskej Sobote, ktorý bol 
už v dezolátnom stave. V 
opravenom domčeku by 
bolo v budúcnosti vhodné 
vybudovať kolumbárium 
(stavba s výklenkami 
na ukladanie popolníc s 
pozostatkami zomretých). 
PCS tiež zabezpečili opravu 
plechového a murovaného 
oplotenia v Sp. Sobote, 
na cintoríne vo Veľkej 
svojpomocne pred garážami 
vybudovali odvodňovací 
kanál, vybudovali spojovací 
chodník medzi starým a 
novým cintorínom, opravili 
strechu nad vchodom do 
obradnej siene a ďalšie. 

V ý s l e d k o m 
hospodárenia PCS za rok 
2018 bol zisk po zdanení 
takmer 30 tisíc eur. Väčšina 
z neho bola použitá na 
krytie neuhradených strát 
spoločnosti z minulých 
období. 

Poslanci pri predložení 
správy poukázali na úroveň 
pohrebných obradov, ktoré 
treba inovovať a zaujímali 
sa tiež o to, kedy sa dočká 
rekonštrukcie Dom smútku 
vo Veľkej.       (ppm)

Poslanci aj o 
pohrebných 
obradoch

FOTO – archív KR PZ

FOTO – autorka
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Angry Birds vo filme 2 
3D: o 13.30 hod. (hrá sa len 
cez víkend), Angry Birds 
vo filme 2 2D: o  15.40 
hod., JOKER: o 15.30 hod., 
o  18. hod. a  o  20.40 hod., 
Pán Maznáčik: o  14. hod. 
(hrá sa len cez víkend), 
o  15.50 hod. (hrá sa len 
7.10.), o  16.10 hod. (nehrá 
sa  7.10.), Vieš udržať ta-
jomstvo?: o 18.10 hod. (hrá 
sa len 7.10.), o  18.20 hod. 
(nehrá sa  7.10.), Ad Astra 

2D: o  20.30 hod. (nehrá 
sa 7.10.), Silné reči: o 19.00 
hod. (hrá sa len 7.10.), Det-
ské kino - Leví kráľ 2D: 
o 13.00 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Rambo -Posledná 
krv: o  18.10 hod. (nehrá 
sa 7., 8. a  9.10.), Casino.
Sk: o 20.20 hod.,  (nehrá sa 
9.10.), Artmax filmy - Spit-
fire: o 18.10 hod. (hrá sa len 
8.10.), Artmax koncert – 
Metallica & San Francisco 
Symphony: S&M: o 19. 
hod. (hrá sa len 9.10.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

HoroSkop od Stredy do Stredy
V š e t k o 

vám bude 
vychádzať tak, ako už dávno nie. 
Budete sa tešiť zo života.

V posled-
nom čase 
ste nejakí 

podráždení. Neporovnávajte sa 
s inými a budete spokojnejší.

V  návale 
pracovných 

povinností môžete zabudnúť na 
nejakú dôležitú rodinnú udalosť. 

S v o j í m 
postojom 

k  nejakej situácia škodíte svojmu 
zdraviu. Spamätajte sa.

Na praco-
visku alebo 

v  škole sa dočkáte nevídaného 
uznania. Budete úspešní.

B u ď t e 
s p o k o j n í 
s  tým, čo 

máte. Momentálne nie je vhodný 
čas na veľké zmeny.

M ô ž e t e 
smelo inves-

tovať, bude sa vám dariť najmä pri 
nákupoch nehnuteľností.

V š e t k y 
vaše plány sa 

úplne zmenia, ale nakoniec všetko 
bude tak, ako ste chceli.

N e j a k á 
udalosť vás 

zastaví vo vašich plánoch, ale nie 
ste z tých, ktorí sa vzdávajú.

B u d e t e 
v centre prí-
jemnej spo-

ločnosti a medzi ľuďmi načerpáte 
nové sily.

Netrápte 
sa zbytoč-

ne nad vecami, ktoré nemôžete 
ovplyvniť. Napokon sa vyriešia 
samé.

Tentoraz 
n e c h a j t e 

iných, aby v nejakej veci rozhodli. 
Vyhnete sa zbytočným ťahaniciam.

V stredu 2. októbra – Dr. Max – za trhovis-
kom, vo štvrtok 3. októbra – Corrib, v pia-
tok 4. októbra – Avena, v  sobotu 5. 
októbra – Dr. Max – za trhoviskom, 
v nedeľu 6. októbra – Corrib, v pon-
delok 7. októbra – Lekáreň Nemoc-
nice Poprad a v utorok 8. októbra – 
Aduscentrum.

Dr. Max – za trhoviskom: Ul. 1. mája 30, 

Corrib: Levočská 26A, Avena: Karpatská 
11, Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 

28, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 
22/49.

Lekárne s  pohotovostnou služ-
bou sú otvorené od pondelka do 
piatka od 16. hod. do 22.30 hod., 
počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 7. 

hod. do 22.30 hod.

poHotovoSť v lekárňacH

„Na láske je najkrajšie to, že ju nikto nedokáže vysvet-
liť, ale predsa ju každý tak nádherne chápe.“

Francis Bacon

povedalI SlávnI

V piatok 27. septembra 2019 
vo Veľkej s

Máriou Filasovou, 
78-ročnou

V pondelok 30. septembra 
2019 vo Veľkej so

Štefanom Knapom, 
68-ročným

V piatok 27. septembra 2019 
vo Veľkej s

Margitou Barnovou, 
64-ročnou

V piatok 27. septembra 2019 
vo Veľkej s

Máriou Müllerovou, 
84-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčIlI

manŽelStvo uZavrelI

BlaHoŽeláme k menInám

navŽdy Sa roZlÚčIme

SpoločenSká kronIka

V stredu 2. októbra 2019 o 
11.30 hod. vo Veľkej s

Mariánom Eliášom, 
71-ročným

V stredu 2. októbra 2019 o 13. 
hod. vo Veľkej s

Máriou Rackovskou, 
53-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 3. októbra 
do 9. októbra

Oživujú tradíciu
a odkaz SNP

Stalo sa pred 
75. rokmi

Zbierku básní vyhrala

V  Podtatranskom mú-
zeu v  Poprade sa koncom 
septembra konala vernisáž 
výstavy pri príležitosti 75. 
výročia Slovenského ná-
rodného povstania a  nad-
chádzajúceho 75. výročia 
oslobodenia podtatran-
ského regiónu. Výstava ne-
sie názov „75 slobodných 
rokov pod Vysokými Tat-
rami“.

Cieľom Oblastného vý-
boru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovní-
kov (OblV SZPB) je pripo-
mínať a objasňovať udalos-
ti rokov 1944-1945. Jeho 
predseda Michal Kopko 
(vľavo) uviedol: „Chceme 
pravdivo informovať o  dô-
ležitých momentoch našej 
histórie, nielen verejnosť, ale 
hlavne mládež, ktorá často 
ani nevie, čo bolo Slovenské 
národné povstanie. Naším 

cieľom je ukazo-
vať na tradíciu 
a  odkaz SNP, 
ktoré sa snažíme 
oživovať hlavne 
medzi mladými. 
Naše snaženie 
prináša ovocie  – 
už aj na školách 
si samostatne pri-
pravujú výstavy 
o SNP.“

Predseda historicko-
dokumentačnej komisie 
pri OblV SZPB v  Popra-
de Marcel Maniak (druhý 
zľava), ktorý je autorom 
výstavy, strávil veľa času 
jej prípravou - zhromaž-
ďovaním faktov a  historic-
kých materiálov z  regiónu. 

Výstavu rozdelil na tri 
časti: v  prvej si môžu náv-
števníci prezrieť informač-
né panely o  priebehu SNP 
v  našom regióne - od prí-

prav po potlačenie, druhá 
časť informuje o  oslobode-
ní našej oblasti a tretiu časť 
tvoria vitríny s  výzbrojou, 
s  uniformami, všetko sú 
to dobové predmety z  2. 
svetovej vojny. Predmety 
na výstavu, ktorá potrvá do 
3. novembra 2019, zapoži-
čal Klub vojenskej histórie 
z Popradu. V januári si pri-
pomenieme ďalší významný 
dátum  – 75. výročie oslo-
bodenia tatranského a pod-
tatranského regiónu. (kpa)

Spomedzi súťažiacich o knihu Vladisla-
va Vaľka Básnik a  križovatky sme vyžre-
bovali Magdalénu Valasovú z  Hozelca. 
Výherkyňa si môže knižku vyzdvihnúť 

v  redakcii novín Poprad, Podtatranská 
ul. 149/7 (sídlisko Západ) v  Poprade 
v  pracovné dni do 15. hod. na základe 
predloženia preukazu totožnosti. (red)

FOTO – Katarína Plavčanová13. septembra 2019 – Kristína Gurková a Jonatán Pogran, 
14. septembra 2019 – Simona Paláriková a Tomáš Glovaťák, 
Barbora Šodeková a Ľubomír Ratkoš, Radka Jankůová a Mi-
roslav Marušinský, Ing. Martina Františková a  Ing. Eduard 
Dindoffer, Daniela Kucharová a Ján Mačák, Bc. Skarleta Pa-
pová a Michal Mačutek.

Dnes 2. októbra má meniny – Levoslav, vo štvrtok 3. októbra 
– Stela, v  piatok 4. októbra – František, v  sobotu 5. októbra 
– Viera, v nedeľu 6. októbra – Natália, v pondelok 7. októbra – 
Eliška a v utorok 8. októbra – Brigita.

Tatr y i  Pieniny majú 
za sebou sobotňajšie 
veľ ké upratovanie. 

Dobrovoľníkom sa 
v rámci 41.  ročníka 
akcie Čisté hor y,  kto-
rej  organizátorom sú 
Štátne lesy TANAP-u, 
podari lo vyzbierať  do-

kopy takmer deväťsto 
ki logramov odpadu.  Vo 
vreciach aj tentokrát 
končili  najmä obaly 
od potravín, plastové a 
sklenené f ľaše, našli  sa 
však aj pneumatiky, že-
lezný šrot,  plechy či sta-
vebný odpad.           (mpe)

Dobrovoľníci zbierali odpad
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Kino tatran

3., 4. a 5. októbra o  19. hod. - 
JOKER

USA, krimi/dráma, 122 min., 
titulky, MP15

Skrachovaný komediant Fleck (J. 
Phoenix) sa dlho pohybuje na tenkej 
hranici medzi realitou a šialenstvom. 
Postupne sa mení v ikonického 
zločinca, ktorého bude svet poznať pod 
menom Joker. Vstupné: 5 € / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 
4 €

5. a 6. októbra o 16.30 hod. - PÁN 
MAZNÁČIK 

CA, animovaný, 87 min., dabing, 
MP

Pán maznáčik sa má ako v bavlnke. 
Žije si luxusný život a dostáva papať len 
tie najlepšie psie pochúťky. Vstupné: 
5 € / vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

6. októbra o  19. hod. - VIEŠ 
UDRŽAŤ TAJOMSTVO? 

USA, romantická komédia, 94 min., 
titulky, MP12

Emma v návale paniky z turbulencií 
a pod vplyvom alkoholu vyklopí všetky 
svoje tajomstvá neznámemu mužovi na 
vedľajšom sedadle lietadla. Vstupné: 5 € 
/vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

7. októbra o  19. hod. - PRÍPAD 
BARNABÁŠ KOS (PROJEKT 100)

CZ/SK,komédia/ dráma, 92 min., 
slovenská verzia, MP15, FK

Príbeh nečakaného kariérneho 
vzostupu trianglistu Barnabáša Kosa, 
ktorý sa najmä pre svoju spoľahlivosť 
a nekonfliktnosť náhle stane riaditeľom 
symfonického orchestra.

Vstupné: 5 €/ vstupné FK, ŤZP: 3 €  
Digitalizáciu Kina Tatran 

finančne podporil 

INZERCIA
 Predám kvalitný leštený Tatran-

ský smrekový obklad – 3 €, perodráž-
ku, zrubový profil – pologuľatý, hra-
noly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866, www.drevozrubyobkla-
dy.sk     2/19-P

 Predám starožitný nábytok – po-
hovka, stolík, 2 kreslá a 2 stoličky, pre-
čalúnený, zachovalý, cena dohodou. 
Inf.: č. t. 0905 543 505.    10/19-P

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

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

 OTEC Antonio veští a  pomáha 
v nešťastí. Inf.: č. t. 0904 228 728.   
   32/19-R

 Dáme do prenájmu kancelárske 
priestory v  Poprade, Teplická 34, bý-
valá AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563 836, e-mail: pabamke@gmail.com            
   42/19-R

 Predám novú pascu na líšky, roz-
mer 140/60/40 cm, cena 95 euro. Inf.: 
č. t. 0907 181 800.  11/19-P

Projekt My vám – Vy nám

Poďakovanie
Opätovne som absolvoval dvojtýž-
denný lôžkovo-rehabilitačný pobyt v 
Nemocnici Poprad na rehabilitačno-
-lôžkovom oddelení, ktorého primár-
kou je MUDr. Janka Brndiarová. Opäť 
som sa tu stretol s úprimnou snahou 
a porozumením pomôcť mne, telesne 
postihnutému a zlepšiť moje fyzic-
ké aktivity. Takisto ďakujem MUDr. 
Henriete Kupčíkovej, ktorá pacien-
tom s veľkou ochotou a pochopením 
podávala pomocnú ruku a pomáhala 
prekonávať ťažké zdravotné postihnu-
tie. Liečebná rehabilitácia a balneoló-
gia má veľký význam pri upravovaní 
schopnosti pohybových aktivít a ich 
navrátení. Ešte raz vďaka. Vďačný pa-
cient        Marián Korvín

- týždenník občanov mesta. Vydá-
va Redakcia Poprad - noviny obča-
nov. Šéfredaktorka: PhDr. Marta 
Marová. Sídlo vydavateľa a ad-
resa redakcie: Noviny POPRAD, 
Podtatranská ul. 149/7, Poprad. 
Telefón 052/788 64 71. E ‑mail: 
noviny ‑poprad@pp.sknet.sk, 
sefredaktor@stonline.sk. Ne-
vyžiadané príspevky nevraciame. 
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vychádzajú každú stredu. Roz-
širuje Slov. pošta, Mediapress, 
objednávky na predplatné prijí-
ma každá pošta a doručovateľ. 
IČO vydavateľa: 00 619 515. 
Tlač: Popradská tlačiareň, vy‑
davateľstvo, s. r. o., Poprad‑
skej brigády 749/13, Poprad. 
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3142/09. Člen siete Media Box.

poprad

V  rámci umelecko-
edukatívneho projektu s  názvom 
My vám – Vy nám - Integrácia 
umením 2019 pripravila Tatranská 
galéria v  Poprade od 8. do 24. 
októbra množstvo podujatí 
určených pre ľudí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, 
zdravotne znevýhodnených, ale 
aj pre širokú verejnosť všetkých 
vekových kategórií.

Seriál podujatí doštartuje 
v  utorok 8. októbra o  9. a  15. 
hodine workshop akademického 
maliara Mariána Komáčeka pod 
názvom Maľba a  grafika. O  deň 
neskôr dostane o  9. hodine slovo 
rómska ilustrátorka prvého 
rómskeho šlabikára Erika Šajgalová 
s osobnou výpoveďou, premietaním 
a kreslením. Vo štvrtok 10. októbra 
bude nasledovať workshop Emílie 
Rudincovej – Plstenie. Šperkársku 
techniku tiffany predstaví v  piatok 

11. októbra o 9. a 15. hodine Emília 
Rudincová. Fotokurz Michaely Eliáš 
bude v nedeľu 13. októbra o 9. hod., 
keramický workshop Petra Smika 
v  pondelok 15. októbra o  9. a  15. 
hod., Vitráž – tiffany workshop 
s Michaelou Tettingerovou v stredu 
o  10. a  o 14. hod. Vo štvrtok 17. 
októbra zavíta do Popradu Milka 
Zimková s  besedou a divadelným 
predstavením Neveľo nás idze, 
neveľo nám treba o  10. hod. 
a  o  18. hod. to bude jej divadelné 
predstavenie Dva krát dva je šesť 
spojené s besedou a autogramiádou 
novej knihy Nerieš to. V  piatok 
18. októbra bude viesť keramický 
workshop Mária banášová o  9. 
a  o  14. hod., v  nedeľu 20. októbra 
o  14. hod. nebudú chýbať Nedeľné 
tvorivé dielne, v  pondelok 21. 
októbra zaplní program o  10. hod. 
workshop Život keramikársky 
v  tme – Soňa Želisková, v  stredu 

23. októbra dostane o  9. a  o  13. 
hodine priestor umelecký kováč 
Peter Gurník so svojimi kovovými 
variáciami. Vo štvrtok 24. októbra 
projekt vyvrcholí záverečným 
programom o  17. hodine: 
premietanie dokumentárneho 
filmu Matúša Ondrušeka Človek na 
okraji spoločnosti o  karikaturistovi 
Andrejovi Mišánekovi, módna 
show v  spolupráci so SSOŠ Biela 
voda v  Kežmarku, výstava prác 
a  benefičná aukcia vyrobených 
predmetov z  projektu Integrácia 
umením 2019 a vystúpi aj hudobný 
hosť – skupina Kesaj Tchave pod 
vedením Ivana Akimova.

Od 23. do 29. októbra bude 
sprístupnená aj výstava prác 
z projektu Integrácia umením 2019 
a  počas trvania projektu sa budú 
premietať dokumentárne filmy 
o  umelcoch z  rôzneho sociálneho 
prostredia.       (ppv)

Kultúrny program 
mesta Poprad

Štvrtok 3. október o 17. hod. / diva-
delná sála Domu kultúry v Poprade  

2 x 3  CSONGOR KASSAI a  ZUZA-
NA MARTINKOVÁ -ZNÁŠIKOVÁ
Trojgeneračný ohňostroj vtipných 
manželských zvád a udobrovania od 
významných britských autorov Ja-
mesa Saundersa, Alana Ayckbourna 
a Davida Captona. Režijná spolu-
práca:  Maja Breinerová.  Účinkujú: 
Csongor Kassai a Zuzana Martin-
ková – Znášiková.
Vstup: na pozvánky pre kluby dô-
chodcov mesta Poprad

Nedeľa 6. október o 10. hod. / diva-
delná sála Domu kultúry v Poprade  

EDO DREWO A KAMARÁTI / Di-
vadelný svet Košice
Interaktívna  show  plná  chytľavých  
pesničiek,  tanca,  interaktívnej  roz-
právky  či  silného posolstva  lásky  
k prírode.  Súčasťou  je  aj  zapájanie 
divákov  do programu  a  rozdávanie 
symbolických odmien (plagáty Eda 
Drewa, balónové zvieratká či hračka 
Edo Drewo). Vstupné: 1,50 €

Nedeľa 6. október o 19. hod. / di-
vadelná sála Domu kultúry v Po-
prade  

7 BEZ ZÁRUKY / TALKSHOW
Elena Vacvalová, Oľga Feldeková, 
Boris Farkaš a Milan Lasica v popu-
lárnej talk show známej  z  obrazo-
viek   TV JOJ  a  atraktívny  hudobný  
hosť  budú  divákov  zabávať  priamo 
v našom meste.  
Vstupné: 15 € predpredaj - MIK/ 052 
7721394, DK 052 7722255

Utorok 8. október o 19.hod. / diva-
delná sála Domu kultúry v Poprade  

BOSÉ NOHY V PARKU
Skvelá komédia  Bosé nohy v par-
ku  je o manželstve, medových týž-
dňoch, ale aj o tom, čo sa deje .....  .
Hrajú: Lucia Hurajová, Marek Ma-
jeský, Marta Sládečková, Štefan 
Kožka. Všetky postavy sú napísané 
plnokrvne so zmyslom pre humor a 
situačnú komiku.
Vstupné: 13 € / predpredaj www.tic-
ketportal.sk

Upozornenie turistom
Štátne lesy TANAP-u ako 

správca turistických chodníkov 
na území Tatranského národného 
parku upozorňujú turistov, aby pri 
plánovaní svojich túr mysleli na to, 
že po pondelkovom silnom vetre, 
ktorý sa prehnal Slovenskom, môžu 
byť turistické chodníky zatarasené 

spadnutými stromami. Návštevníkov 
žiadajú, aby boli pri pohybe v teréne 
opatrní a v snahe obísť popadané 
stromy alebo ich časti, zvážili svoje 
možnosti a zbytočne neriskovali. 
Počas najbližších dní budú jednotlivé 
turistické chodníky uvoľnené od 
vývratov.         (tnp)
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Podtatranské múzeum  pokračuje 
v reštaurovaní vzácnych tlačí

Získali prvé miesto
v petangu

Reštaurované kresby 
Ladislava Mednyánského

Minulý týždeň mali 
v  popradskom Centre 
sociálnych služieb dôvod 
na oslavu. Trojčlenné 
družstvo CSS v  zložení 
Jana Micheľová, 
Katarína Šulíková 
a  Michal Vyrostko 
sa stalo víťazom IV 
ročníka Východniarskej 
senior petanque ligy 
2019. Klienti CSS v  Poprade 
sa na nej zúčastňujú niekoľko 
rokov a  hoci už získali dobré 
umiestnenia, prvýkrát obsadili 
1. miesto. Právom sa tešili 
z diplomu a pohárovej trofeje.

J. Micheľová (na foto vpravo 
s  K. Šulíkovou) je obyvateľkou 
CSS len pár mesiacov, ale do pe-
tangu sa zapojila hneď od svojho 
príchodu: „Je to zaujímavá hra, 
ale na začiatku som nevedela ani, 
čo to je. Spočíva v tom, že treba 
hodiť guľu čo najbližšie k terču – 
menšej guličke, ktorej hovoríme 
kačička. Čím lepšie hodíme, tým 
získame viac bodov. Treba mať 
určitú silu, ale aj trochu šťastia. 
Myslím si, že je to aj o spoluprá-
ci, pri hre sa treba tiež navzájom 
rešpektovať.“ Družstvo z  CSS 

Poprad súperilo o pohár me-
dzi 9 družstvami z  podob-
ných sociálnych zariadení 
a  vďaka turnajom na rôz-
nych miestach spoznali i no-
vých priateľov a  nové mestá. 
Jana Šebestová, pracovníčka 
CSS, ktorá seniorov na súťa-
žiach sprevádzala, povedala: 
„Družstvá sú od Stropkova až 
po Nálepkovo. Stretávali sme 
sa každý mesiac celé leto, lebo 
petang sa hrá v  letnom obdo-
bí, teraz budú zimné prázd-
niny. Tento šport je vhodný 
pre seniorov, nie je veľmi ná-
ročný a  baví ich.“ Jeden z  9 
petangových turnajov bol 
v  júni aj v  Poprade a  i  vtedy 
ho vyhralo družstvo tunaj-
šieho CSS. Nový ročník ligy 
sa začne opäť v  máji. (mar)

V Tatranskej galérii v Poprade 
otvorili minulý štvrtok výstavu 
Ladislava Mednyánszkeho 
(1852 – 1919) – Výber z tvorby. 
Výstava predstavuje kolekciu 
nedávno reštaurovaných 
kresieb tohto umelca zo zbierok 
Liptovskej galérie P. M. Bohúňa 
v  Liptovskom Mikuláši, 
a  autorove diela zo zbierok 
Tatranskej galérie v  Poprade. 
Súbor kresieb je doplnený aj 
niekoľkými olejomaľbami. 
Výstava je organizovaná 
pri príležitosti 100. výročia 
autorovej smrti. 

Ladislav Mednyánszky (1852 
- 1919) patrí medzi hlavných 
predstaviteľov stredoeurópskeho 
maliarstva poslednej tretiny 19. 
a  začiatku 20. storočia. Kresliar, 
krajinár európskeho významu, 
stúpenec  barbizonskej ško-
ly a impresionizmu mal ateliér na 
parížskom Montmartri, neskôr aj 
vo Viedni. Umelecké vzdelanie 
získal v Mníchove a Paríži. S re-
giónom Vysokých Tatier je silno 
spätý prostredníctvom kaštieľa 
v Strážkach, v ktorých prežil väč-
šiu časť detstva a  počas svojho 
života sa na toto miesto neustále 
vracal. V Strážkach sa nachádzal 

aj jeho jediný stály ateliér, kto-
rý mu nechal postaviť jeho otec 
nad hospodárskym krídlom 
v  areáli kaštieľa. Podtatranská 
príroda a  okolie kaštieľa patria 
medzi  hlavné motívy Medny-
ánszkeho diel. Krajinárske maľ-
by sa vyznačujú majstrovským 
zachytením svetla, ale aj istou 
melanchóliou a  nostalgiou. Na 
výstave bude premietaný aj 40 
minútový životopisný dokumen-
tárny film Mednyánszky režiséra 
Vladimíra Štrica (2006).

Projekt reštaurovania 43 
najpoškodenejších Medny-
ánszkeho kresieb zo zbierok 
LGPM v Liptovskom Mikuláši 
bol realizovaný pod vedením 
Prof. Borisa Kvasnicu v obdo-
bí rokov 2015 – 2018. Kresby 
sa nachádzali v  rôznom štá-
diu poškodenia, sú datované 
do druhej polovice 19. storo-
čia a  boli vytvorené rôznymi 
technikami. Diela nepochá-
dzajú z  jednotného autorské-
ho celku. Každé z nich je špe-
cifické svojim charakterom, 
materiálovým zložením, ako 
aj rozmermi. 

Výstava potrvá v  TG do 
3. novembra 2019. (tga)

FOTO – Marta Marová

Pri príležitosti osláv ži-
votných jubileí sa minulú 
stredu stretli seniori z  DC 
Matejovce. Na stretnutí ju-
bilantov sa ich spolu zišlo 33 
a  nechýbali ani ich rodiny 
a  blízki priatelia. Pozvaní 
boli všetci tí, ktorí dovŕšili 
životné jubileum 65, 70, 75, 
80 a  viac rokov. Najstaršia 
jubilantka oslávila 95 rokov. 
FOTO – Jarmila Hlaváčová

Knižnica Podtatranského 
múzea v Poprade kontinuál-
ne už od roku 2010 realizuje 
reštaurovanie tlačí 16. a  17. 
stor., ktoré boli vyhlásené 
Ministerstvom kultúry SR za 
historický knižničný fond. 
Z  celkového počtu 30 tlačí, 
sa vďaka podpore MK SR 
a  neskôr Fondu na podpo-
ru umenia podarilo celkovo 
zreštaurovať 22, čo múzeu 
umožnilo prezentovať ich 
na verejnosti formou pred-
nášok, výstav, článkov či vy-
stúpením na vedeckých kon-
ferenciách.

Zámerom je postupne 
zreštaurovať všetky tlače 16. 
a  17. storočia vo fonde mu-
zeálnej knižnice, ktoré boli 
vyhlásené MK SR za historic-

svojom reštaurátorskom 
ateliéri v  Banskej Bystrici. 
Na samotnom reštaurovaní 
pracoval spoločne s reštaurá-
tormi v  jeho tíme v  zložení: 
Peter Ližbetin, Martin Petri-
nec a Marek Kocka. Reštaurá-
torský zásah vdýchol tlačiam 
takpovediac nový život a sú v 
plnej kráse pripravené slúžiť, 
či ako študijný materiál, ale-
bo na výstavné a prezentačné 
účely v rámci podujatí kona-
ných v  múzeu. Po zreštau-
rovaní všetkých 30 tlačí plá-
nuje Podtatranské múzeum 
v  Poprade vydať publikáciu, 
ktorá ich kompletne predstaví 
verejnosti. 

Jana Kušniráková, Podtat-
ranské múzeum Poprad

ký knižničný 
fond. Reštau-
rovanie, vďa-
ka podpore 
Fondu na 
p o d p o r u 
umenia, po-
kračovalo aj 
v  roku 2018. 
Zreštaurova-
né boli 3 tlače, 
1 tlač 16. stor. 
(teologický spis Nicolausa 
Selneckera) a 2 tlače 17. stor. 
(cestovný denník Martina 
Zeillera a teologicko filozofic-
ké dielo Jana Grutera), ktoré 
sú významnými historickými 
dokumentmi. Ich stav pred 
reštaurovaním neumožňoval 
ich využívanie a bez odborné-
ho zásahu by im hrozilo ďalšie 

poškodzovanie. 
Vy p r a c o v a n i e 
reštaurátorského 
zámeru, komplex-
né reštaurovanie 
a  dokumentáciu, 
zabezpečil Šte-
fan Kocka, člen 
Komory reštau-
rátorov SR, vo 

FOTO – Podtatranské múzeum
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Skateri bojovali o body na olympiádu

Shihanisti vstúpili do 
sezóny úspešne Bowling Tour mesta Poprad

V Poprade sa cez víkend bojovalo 
o  kvalifikačné body pre účasť na 
olympijských hrách, a  to v  úplne 
novom olympijskom športe. 
Popradský skatepark zažil krst 
ohňom počas finále Slovenského 
pohára a  Majstrovstiev Slovenska 
v skateboardingu.

V Poprade sa zišla celá slovenská 
špička. Súťažilo sa v  troch 
kategóriách – muži pod a  nad 16 
rokov a  ženy. Súťažiť sa malo len 
v sobotu, ale počasie to zariadilo tak, 
že sa semifinálové a  finálové jazdy 
uskutočnili o deň neskôr. „Popradský 
skatepark je pomerne nový a  preto 

bolo našim cieľom zorganizovať tieto 
preteky práve tu. Každý mal možnosť 
zabojovať aj o  body do kvalifikácie 
na olympijské hry. Každá krajina 
má takéto majstrovstvá, ale hodnotia 
sa aj kontinentálne šampionáty 
a  majstrovstvá sveta. V  budúcom 
roku by sa malo dojazdiť ešte približne 
desať veľkých medzinárodných súťaží 
a  kvalifikácia by sa mala uzavrieť 
niekedy koncom mája,“ vysvetľoval 
predseda sekcie skateboardingu SRZ 
Juraj Tury.

Najväčším esom medzi 
ženami bola Dominika Králiková 
z  Liptovského Hrádku, ktorá 

reprezentuje Slovensko po celom 
svete a  súťaž v  Poprade podľa 
očakávania ovládla. „V súčasnosti 
sú pre tento šport vytvorené dobré 
podmienky a preto aj dievčatá jazdia 
veľmi dobre. Je ťažké sa presadiť. Ešte 
sú pred nami podujatia, kde sa dajú 
pozbierať olympijské body a stále som 
v  hre, tak uvidíme,“ skonštatovala. 
Medzi mužmi bol favoritom jeden 
z  najlepších slovenských jazdcov 
súčasnosti – Košičan Richard Tury. 
Ani on nezaváhal a stal sa víťazom 
pretekov. „Tento skatepark je 
najlepší na Slovensku a  často sem 
chodievam. Takéto preteky som 

si nemohol nechať ujsť aj preto, že 
sa body počítajú do olympijskej 
kvalifikácie,“ povedal. Obaja 
reprezentanti sa len nedávno 
vrátili zo svetového šampionátu 
v  Brazílii. „Semifinále mi veľmi 
nevyšlo a skončil som na 17. mieste. 
Bola tam však svetová konkurencia 
a skateboarding sa posúva neustále 
vyššie. Navyše, v  Brazílii je tento 
šport asi druhý najpopulárnejší po 
futbale,“ zdôraznil R. Tury.

Celkovým víťazom seriálu 
Slovenského pohára sa stal po 
víkende v  Poprade Frederik 
Lupták.       (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Bezmála 1  200 karatistov z  36 
krajín sa predstavilo v  polovici 
septembra v Maďarsku na 22. roč-
níku turnaja Budapešť Open. Mla-
dé karatistky Karate klubu Shihan 
Poprad vybojovali v tvrdej konku-
rencii dva cenné kovy.

V súbornom cvičení kata mlad-
ších žiačok skončila Karolína Kišš-
ková bronzová.  Laura 
Klempová v  tejto kategó-
rií zápas o  bronz pre-
hrala a  ostala hneď za 
pódiovým umiestnením. 
Výsledkové pozície si 
dievčatá vymenili v  špor-
tovom zápase kumite 
mladších žiačok do 30kg, 
kde Laura Klempová vy-
bojovala bronz a Karolína 
Kiššková skončila štvrtá.

O týždeň neskôr vyces-
tovali Shihanisti do Košíc, 
kde sa konalo 1. kolo Slo-
venského pohára pre ka-
tegórie kadetov,  juniorov 
a U21. V súbornom cviče-
ní kata si medzi mladšími 
kadetkami - začiatočníč-
kami Alexandra Krem-
paská vybojovala cenný 

bronz. V  športovom zápase kumi-
te medzi kadetkami do 45kg bola 
Ema Zacharová taktiež bronzo-
vá. Barbora Glatzová skončila 
v  kategórií do 50kg strieborná 
a Alexandra Krempaská kategó-
riu mladších kadetiek - začia-
točníčok nad 50kg vyhrala (na 
foto).             (jgz)

FOTO – archív klubu

Minulý týždeň v stredu sa odo-
hralo 1. kolo Bowling Tour mes-
ta Poprad 2019/2020. Hralo sa v 
dvoch rundách za účasti 32 hráčov.

V skupine A sa darilo Vladimí-
rovi Pavlikovskému, ktorý  vyhral 
základnú časť výkonom 1219 s prie-
merom 203,17. Do 
finále postupovalo 
osem hráčov. Na-
koniec sa víťazom 
skupiny stal Anton 
Zoričák výkonom 
220 s celkovým prie-
merom 207,13.

V  skupine B sa 
víťazom kvalifikácie 
stal Roman Gava-
lér výkonom 1093 s 
priemerom 182,17. 
Do finále postupo-

valo takisto osem hráčov. Skupinu 
nakoniec vyhral Pavol Orolin vý-
konom 163  s celkovým priemerom 
182,75. Najvyšší náhod 257 dosiahol 
Matúš Gožo.

Druhé kolo je na programe v stre-
du 9. októbra.         (luk)

FOTO – archív organizátora

Športová olympiáda 
sa rozbieha

V  piatok 4. októbra doštartuje 
v  bazéne AquaCity Poprad 
jubilejný 25. ročník Športovej 
olympiády detí a  mládeže mesta 
Poprad.

Plavecké preteky budú prvým 

podujatím tohto ročníka. Plávanie 
je pritom zaradené do zimnej časti 
ŠOMP, v  ktorej nebudú chýbať 
bowling, lyžovanie, snowboard, 
snánkovanie, beh na lyžiach či short 
track.         (ppv)
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Cez víkend 
boli v  domácom 
prostredí v  akcii 
d o r a s t e n c i 

FK Poprad do 19 rokov. 
V  sobotu hostili vo Veľkej 
rivala z  Michaloviec (na 
foto).

Popradskí mladíci síce 
neprehrali už v piatom zápase 
za sebou, ale remíza 0:0 sa im 
málila. Bola tretia v  poradí. 
Od svojho súpera, ktorý je 
momentálne v  tabuľke 1. 
ligy predposledný, mohli 
v  prípade výhry v  tabuľke 
výraznejšie odskočiť. „Bol to 
nervózny zápas. Chýbali nám 
štyria hráči základnej zostavy, 
ktorí by hru určite oživili. 
Nemôžeme sa na to vyhovárať, 
ale ovplyvnilo to vývoj zápasu. 
Bol to viac boj, ako hra. Mali 
sme len jedinú šancu a  to je 
málo, ak chceme vyhrávať,“ 

hodnotil asistent trénera FK 
Poprad U19 Stanislav Koch. 
Mladých Popradčanov čaká 
dvojzápas na ihriskách súperov 
z  dolnej polovice tabuľky – 
v Senici a v Banskej Bystrici.

Ani popradským 
druholigistom sa cez víkend 
príliš nedarilo. Minulý týždeň 
v  stredu si síce vybojovali 
postup v  Slovnaft Cup-e už 
do osemfinále cez Spišské 
Podhradie, ale pohodu 
nepreniesli do sobotňajšieho 
zápasu v  Bardejove, kde 
prehrali v  11. kole II. ligy 0:1. 
Lukáš Horváth pritom tesne 
pred rozhodujúcim gólom 
nepremenil pokutový kop.

Výsledky: 4. kolo Slovnaft 
Cup-u v  stredu 25. septembra 
Sp. Podhradie – Poprad 0:3 
(0:1), góly Popradu: 22. Tibor 
Slebodník, 75. Martin Luberda 
a  76. Vadym Jančak. 11. kolo 

II. ligy v sobotu 28. septembra 
Bardejov – Poprad 1:0 (1:0).

Program: 12. kolo II. ligy 
v sobotu 5. októbra o 15. hod. 
Poprad – Žilina B.        (mav)

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v stredu 25. septembra Žilina – Poprad 2:9, vo štvrtok 26. 
septembra Martin – Poprad 4:2 a v sobotu 28. septembra Poprad 
– SR18 5:3.
Dorast: v stredu 25. septembra Poprad – Skalica 5:1, vo štvrtok 26. 
septembra Poprad – Skalica 4:3, v sobotu 28. septembra Poprad – 
Nitra 3:2 a v nedeľu 29. septembra Poprad – Nitra 4:5sn.
Kadeti: vo štvrtok 26. septembra Poprad – Trebišov 6:0 a v sobotu 
28. septembra LA Košice - Poprad 0:8.
St. žiaci 8.r.: v sobotu 28. septembra Poprad – Michalovce 6:0.
St. žiaci 7.r.: v sobotu 28. septembra Poprad – Michalovce 8:1.
Ml. žiaci 6.r.: v sobotu 28. septembra Michalovce – Poprad 4:12.
Ml. žiaci 5.r.: v sobotu 28. septembra Michalovce – Poprad 2:9.

 Z V R P S B

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

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

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

4. Skalica 9 5 2 2 13:11 17

5. Žilina B 9 5 0 4 20:18 15

6. Ružomberok B 9 5 0 4 17:16 15

7. Petržalka 9 4 1 4 17:16 13

8. L. Mikuláš 9 4 1 4 11:13 13

9. Podbrezová 9 4 0 5 13:13 12

10. Komárno 9 3 3 3 9:13 12

11. Púchov 9 3 2 4 11:10 11

12. Bardejov 9 3 2 4 11:12 11

13. FC Košice 9 1 3 5 8:12 6

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

15. Šamorín 9 1 3 5 7:19 6

16. Trebišov 9 0 3 6 10:19 3

Tabuľka FK Poprad

Rozpačitý víkend popradských hokejistov

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v nedeľu 29. septembra Svidník - Poprad B 2:0.
Ml. dorast U17: v nedeľu 29. septembra Michalovce – Poprad 0:6.
Ml. dorast U16: v nedeľu 29. septembra Michalovce – Poprad 3:3.
St. žiaci U15: v nedeľu 29. septembra Poprad – Trebišov 5:0.
St. žiaci U14: v nedeľu 29. septembra Poprad – Trebišov 12:0.
Ml. žiaci U13: v nedeľu 29. septembra Trebišov – Poprad 0:7.
Ml. žiaci U12: v nedeľu 29. septembra Trebišov – Poprad 10:9

 POPRADSKÉ líšky odo-
hrali 3. kolo ženskej hokejovej 
Extraligy v nedeľu 29. septembra 
v Spišskej Novej Vsi a dokázali 
tam zvíťaziť vysoko 9:2. V  so-
botu 5. októbra budú zveren-
kyne Ivana Bednára hrať doma 
o 18.45 hod. proti Zvolenu.

 AKO prvé vstúpili do novej 
basketbalovej sezóny kadetky 
BAM Poprad. V  sobotu 28. 
septembra prehrali v  Košiciach 
s CBK 47:60 a v nedeľu naopak 
v Rožňave porazili domáci ŽBK 

63:48. Ženský tím odštartuje 
boje v 1. lige v sobotu 5. októbra 
o  17. hodine na palubovke BK 
ŠKP UMB B. Bystrica a  o  deň 
neskôr odohrá o  10.30 zápas 
proti ZŠ Zvolen – ŠKP 08 B. 
Bystrica.

 V  SOBOTU 5. októbra 
sa v  bazéne AquaCity Poprad 
uskutoční 9. ročník medziná-
rodných plaveckých pretekov 
o Pohár olympijských nádejí so 
štartom o  9. hodine. Súťažiť sa 
bude v  troch vekových kategó-
riách.

 V  SOBOTU 5. októbra 
sa popradskí volejbalisti z  VK 

Junior 2012 predstavia premié-
rovo v  mužskej 1. lige Východ. 
V  telocvični SSOŠ vo Veľkej 
privítajú v dvojzápase Starú Ľu-
bovňu. Zápasy začínajú o  11. 
a  13. hodine. V  nedeľu 6. ok-
tóbra odštartujú súťaž domácim 
dvojzápasom proti Prešovu aj 
úradujúci vicemajstri Slovenska 
– kadeti VK Junior 2012 Poprad. 
V  ten istý deň budú kadetky 
hostiť doma v  dvojzápase Kež-
marok a staršie žiačky budú hrať 
v sobotu 5. októbra dvojzápas vo 
Svidníku.

 FUTBALISTI ŠK Zemedar 
Poprad – Stráže v rámci 9. kola 

6. OMV ligy zvíťazili v Štrbe 3:1. 
V  nedeľu 6. októbra privítajú 
o 15. hod. Liptovskú Tepličku.

 PRI príležitosti 20. výročia 
konania Majstrovstiev sveta v 
cyklokrose 1999 v Spišskej Tep-
lici, v spolupráci s Cyklistickým 
klubom mládeže Poprad a Slo-
venským zväzom cyklistiky, sa 
v nedeľu 29. septembra uskutoč-
nil Svetový pohár v cyklokrose 
1. kategórie UCI v rovnakej lo-
kalite, kadiaľ viedla trať pretekov 
MS. Víťazom elitnej kategórie sa 
stal, rovnako ako pred rokom 
v Spišskej Sobote, Nemecký jaz-
dec Marcel Meisen.

 V  SOBOTU 5. októbra 
otvoria novú sezónu SBL aj bas-
ketbalisti BK Iskra Svit. O  18. 
hodine sa predstavia na palu-
bovke Interu Bratislava.
V  SOBOTU 5. októbra sa od 
9.30 hod. v  Spišskom Bystrom 
uskutoční 6. ročník verejných 
pretekov v  slalome na suchu, 
ktoré organizuje Športové stre-
disko detí a  mládeže Poprad 
– Tatry v spolupráci s Centrom 
voľného času v Poprade. Preteky 
budú spočívať v behu dolu mier-
nym svahom, pomedzi slalomo-
vé brány a  rôzne jednoduché 
prekážky.            (ppv)

Krátko zo športu

H o k e j i s t i 
HK Poprad 
o d o h r a l i 
cez víkend 
dva zápasy 
Tipsport Ligy. 

Po vysokej domácej výhre 
nad Nitrou uspeli v piatok 
aj na ľade dovtedajšieho 
lídra z  Miškovca, no 
v  nedeľu prišli doma 
v  zápase s  Detvou 
o  dvojgólový náskok 
a  napokon prehrali po 
predĺžení 2:3 (na foto).

„Od polovice zápasu 
sme nezmyselne začali 
v  hlavách podliezať latku, 
ktorú sme si kvalitným 
výkon v  poslednom 
zápase nastavili. Jediným 
pozitívom je, že sme 
zabodovali už v  piatom 
zápase za sebou,“ hodnotil 

prehru s  Detvou asistent 
trénera HK Poprad Ján 
Šimko.

Popradčania odohrali 
včera, t. j. v  utorok 1. 
októbra, ďalší zápas 
v  Liptovskom Mikuláši po 
uzávierke vydania novín 
Poprad.

Výsledky Tipsport 
Ligy: 6. kolo v  piatok 
27. septembra Miškovec 
– Poprad 2:3 (1:1, 0:1, 
1:1), góly Popradu: 4. 
Aleksandar Magovac 
(L. Kozák, P. Svitana), 
24. Lukáš Paukovček 
(A. Magovac, L. Kozák) 
a  59. Patrik Svitana (P. 
Bjalončík, Matúš Paločko). 
7. kolo v  nedeľu 29. 
septembra Poprad – Detva 
2:3pp (0:0, 2:2, 0:0 – 0:1), 
góly Popradu: 27. Marek 

Zagrapan (Matúš Paločko, 
S. Takáč) a 31. Guillaume 
Leclerc (S. Takáč, M. 
Zagrapan).

Program Tipsport Ligy: 
v 9. kole v piatok 4. októbra 
má Poprad voľno, 10. kolo 
v nedeľu 6. októbra o 16. hod. 
Poprad – Košice.      (mav)

 Z  V  Vp Pp P Skóre     B

1. Košice 7 5 0 0 2   23:14 15

2. Michalovce 6 4 1 0 1   21:13 14

3. B. Bystrica 7 4 0 1 2   20:14 13

4. Slovan BA 7 4 0 0 3   22:17 12

5. Miškovec 7 3 1 1 2   19:15 12

6. Budapešť 6 3 0 1 2   25:22 10

7. HK Poprad 7 2 1 2 2   23:20 10

8. N. Zámky 6 3 0 0 3   20:18 9

9. Zvolen 6 3 0 0 3   19:20 9

10. Trenčín 6 3 0 0 3   17:19 9

11. Nitra 7 2 1 0 4   17:26 8

12. Detva 7 1 1 0 5   18:26 5

13. L. Mikuláš 7 1 0 0 6   9:29 3

Tabuľka Tipsport ligy

Dorastencom zápas pravdy nevyšiel

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura
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Európska noc 
výskumníkov (ENV) prináša 
vedu a  výskum bližšie k 
širokej verejnosti. Aj mesto 
Poprad sa tradične v posledný 
septembrový piatok, 
v  jednom z  obchodných 
centier pridalo k  stovkám 
miest v 30 európskych 
krajinách, ktoré umožnili 
malým aj veľkým fanúšikom 
vedy stretnúť sa s ňou bližšie. 

Na Slovensku sa ENV 
okrem Popradu konala v 
Banskej Bystrici, v  Žiline, 
v  Košiciach a  v  Bratislave. 
Podujatie má u nás na starosti 
Slovenská organizácia pre 
výskumné a vývojové aktivity 

( S O V V A ) . 
Určené je 
ž i a k o m 
z á k l a d n ý c h 
i  stredných 
škôl, ich 
rodičom, ako 
aj všetkým 
n a d š e n c o m 
vedy.

V 16 ve-
deckých stán-
koch si žiaci 
popradských 
škôl mohli vyskúšať vyskú-
šať fyzikálne pokusy, do-
zvedieť sa viac o  chémii, 
ktorá pomáha napríklad aj 
vyšetrovateľom trestných či-

nov, mohli si vytvoriť vedec-
ké náhrdelníky, či izolovať 
DNA z  ovocia. Dozvedeli sa 
o tom, aké procesy prebiehajú 
na Slnku, a čo všetko sa deje, 
kým svetelný lúč príde až na 

Zem.
Organizá-

tor, vedec z As-
tronomického 
ústavu SAV 
Vojtech Rušin 
uviedol: „Úče-
lom jednotli-
vých stánkov 
bolo poukázať 
na život, aký 
v  skutočnosti 
je - na Zemi, 
alebo vo vesmí-

re. To, čo vedci zistia svojimi 
pozorovaniami a vedeckými 
postupmi, by mali prenášať 
medzi širokú verejnosť, nene-
chávať si to pre seba a  hlavne 

povzbudiť mladú generáciu, 
aby študovala prírodné vedy, 
ktoré sú základom rozvoja spo-
ločnosti.“ Piatačka Nela Haľ-
kovská so svojimi spolužiakmi 
ukazovala záujemcom pokus 
difúzie – farebný dážď. „Veľmi 
ma bavia pokusy, pretože sa dá 
pritom spoznávať, prečo to tak 
je a aký je dôvod výsledku, kto-
rý dosiahneme.“   

Až do večera odpovedali na 
zvedavé otázky návštevníkov 
vedci z Astronomického ústa-
vu SAV, vyučujúci z viacerých 
slovenských univerzít, ako aj 
vedci výskumných ústavov a 
vedeckých inštitúcií z  celého 
Slovenska.         (kpa)

Život ako ho (ne)poznáme ukázala návštevníkom 
Európska noc výskumníkov aj v Poprade

FOTO – Katarína Plavčanová

Klimatický štrajk Za budúcnosť 
nás všetkých bol aj v Poprade 
Minulý piatok sa na Námestí 

sv. Egídia uskutočnil pochod or-
ganizovaný študentami – Klimaš-
trajk: Za budúcnosť nás všetkých. 
Na niektorých miestach vo svete 
sa demonštrovalo 20. septembra, 
Slovensko sa pridalo k  masovým 
protestom na Novom Zélande 
a  v  Taliansku o  týždeň neskôr. 
Cieľom akcie je informovať a mo-
bilizovať, aby si ľudia začali uve-
domovať naliehavosť „pozemskej“ 
situácie zmeniť svoje spotrebiteľ-
ské správanie. Hnutie Fridays for 
Future Slovensko pred týždňom 
zverejnilo svoje klimatické požia-
davky, ktoré vypracovalo v spolu-
práci s  ďalšími environmentálny-
mi organizáciami.

Organizátor popradského po-
chodu, študent Filip Cudziš uvie-
dol: „Individuálne zmeny životného 
štýlu nemusia stačiť. Zachrániť našu 
Zem – to chce systematické zmeny. 
Ale aj tak vyzývame ľudí, aby sa za-
čali inak stravovať, aby mysleli na 
uhlíkovú stopu svojich aktivít, z akej 
diaľky je jedlo, ktoré jedia, koľko 
obalov denne vyhodia, koľko sáčkov 

si odtrhnú v  obchodoch, koľko vecí, 
ktoré by sa dali opraviť, vyhodia.“ 

Ako ľudstvo sme dohnali našu 
planétu na hranicu ekologického 
kolapsu. Chýba nám odvaha na 
uskutočnenie radikálnych systé-
mových zmien, po ktorých stále 
intenzívnejšie volajú vedci. Cieľom 
celosvetových protestov je prinútiť 
(ne)zodpovedných konať. Spoločne 
musíme žiadať rýchle a  efektívne 
kroky, ktoré nám pomôžu zvládnuť 
klimatickú hrozbu. 

„Ak chceme zachrániť našu bu-
dúcnosť, nemôžeme pokračovať 
v zaužívanom spôsobe života. Všetko 
a všetci sa musíme zmeniť. A to veľ-
mi rýchlo. Nevieme, koľko času ešte 
máme, aby sme sa vyhli katastrofe. 
Postoj väčšiny spoločnosti však stále 
nezodpovedá skutočnej vážnosti kli-
matickej situácie. V  snahe prebudiť 
svet a našu krajinu potrebujeme ce-
lospoločenský tlak. Uvedomme si, že 
ak budeme pokračovať ako doteraz, 
prežitie nášho druhu je veľmi neis-
té,“ dodal F. Cudziš. Pochody pre-
behli aj v Košiciach, v Žiline, v Ban-
skej Bystrici a v Bratislave.      (kpa)

Mesto Poprad oznamuje, že z dôvodu začatia stavebných prác na 
stavbe „Rekonštrukcia miestnej komunikácie - prepoj ul. Športová a ul. 
B. Němcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia“ je od minulého 
piatka 27. septembra 2019 dočasne uzatvorená miestna komunikácia v úseku 
od vstupu na Futbalový štadión mesta Poprad za mostom, po Ulicu  Boženy 
Němcovej. Predpoklad trvania stavebných prác je tri mesiace. Z dôvodu 
dopravnej dostupnosti NTC a rodinných domov na ul. Boženy Němcovej 
bude dočasne úsek cesty pod svahom pred napojením do križovatky s ulicou 
Pod bránou obojsmerný.             (ppp)

Dopravné obmedzenie pri 
futbalovom štadióne

FOTO – Katarína Plavčanová PP
-1

06


