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Veda a výskum prinášajú pokrok a nemusia byť suchopárne
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Blší trh ukázal, že na každú vec sa nájde kupec

V Poprade sa celoeurópske podu-
jatie Noc výskumníkov konalo po 
tretíkrát. Tohto roku sa do neho za-
pojilo trinásť organizácií, ktoré pô-
sobia v našom regióne. Tešili sa zá-
ujmu početných návštevníkov, ktorí 
sa zúčastnili na odborných pred-
náškach a pozreli si aktivity rôznych 
výskumníkov v stánkoch umiestne-
ných v popradskom OC Max. 

Vojtech Rušin za organizátorov 
konštatoval: „Tento ročník sme roz-
šírili o všetky vedecko-výskumné or-
ganizácie z podtatranského regiónu, 
ale aj o dve hosťujúce inštitúcie - Prí-
rodovedeckú fakultu UPJŠ z Košíc a 
Elektrotechnickú fakultu, katedru 
riadiacich a informačných systémov 
zo Žilinskej univerzity. Cieľom Noci 
výskumníkov je prezentovať vedu pre 
čo najširšiu komunitu, aby vzbudila 
pozornosť hlavne mladej generácie o 
štúdium, predovšetkým prírodných 
a technických vied. To nám najviac 
chýba, aby sme dosiahli ďalší pokrok 
vo vývoji ľudstva.“ V. Rušin je rád, 

že Poprad sa aj tohto roku zapojil 
do Noci výskumníkov. Mesto a náš 
región má dobrú základňu pre vedu. 
Môže sa tak prezentovať nielen prí-
rodnými krásami, ale aj bohatým ve-
deckým výskumom. „V prípade as-

tronómie výskum siaha do roku 1943. 
Observatórium na Skalnatom Plese 
preslávilo celé Československo vo sve-
te svojimi objavmi a v tejto tradícii 
pokračuje dodnes. Na Lomnickom 
štíte máme špičkový ústav na mera-

nie kozmického žiarenia, v Aerolo-
gickom a radiačnom centre SHMÚ 
v Gánovciach robia rôzne merania, 
dôležité pre predpovede počasia, 
Výskumný ústav chemických vlá-
kien vo Svite je veľmi známy vo sve-
te, máme tu zástupcov univerzít...,“ 
zhrnul renomovaný astronóm, ktorý 
vedu a vzdelávanie považuje za mi-
moriadne dôležité pre rozvoj ľudskej 
civilizácie. Zastáva názor, že vedecký 
pracovník by si nemal nechávať ve-
domosti len pre seba, ale populár-
nou formou prezentovať aj verejnos-
ti a tak prilákať k štúdiu vedeckých 
disciplín mladých. 

Mesto Poprad podporilo Noc 
výskumníkov a prvý viceprimátor 
Igor Wzoš na oficiálnom otvorení 
uviedol: „Sme na prahu štvrtej priemy-
selnej revolúcie. Mesto Poprad podpo-
ruje vedu, výskum a vzdelávanie, lebo 
to sú základné priority pre celý región. 
Ak  budeme v tejto oblasti dosahovať 
úspechy, nemám obavy o budúcnosť.“

Prvý blší trh spojený so 
zberateľskou burzou staro-
žitností v Poprade na par-
kovisku pri Bille sa stretol s 
veľkým záujmom. Množstvo 
ľudí sa minulú sobotu prišlo 
pozrieť zo zvedavosti alebo 
kvôli kúpe. Doslova a do pís-
mena platilo: Na každú vec 
sa nájde kupec. To, čo je pre 
jedných haraburda, druhým 
sa zíde a poteší ich. Staré 
rádiá, gramofóny, almary, 
sošky, vázy, knihy, repliky 
zbraní, hoblíky a iné nára-
die, ako aj ďalšie rozmanité 
predmety boli v centre po-
zornosti nakupujúcich. 

Podľa predávajúcich mal 
„blšák“ úspech. Určite spo-

kojní boli predovšetkým 
organizátori Klub Veličanov 
s podporou mesta Poprad. 
Milan Hámor, predseda KV 
uviedol: „S myšlienkou ta-
kéhoto trhu prišiel Stanislav 
Baran a v našom klube na-
šiel živnú pôdu. Chytili sme 
sa toho a verím, že ďalší trh 
bude ešte väčší a o pár ro-
kov nám bude parkovisko 
malé.“ Stanislava Barana z 
KV mohlo naozaj tešiť, že 
nápad našiel realizáciu a 
už na prvýkrát bol úspešný. 
Prispela k tomu nespor-
ne aj výstava automobilo-
vých veteránov z Veterán 
klubu Poprad a určite aj 
zanietenosť organizátorov. 

Nešlo o komerčné 
podujatie, ale o roz-
šírenie možností pre 
Popradčanov, ktorým 
takéto trhy chýbali. 
V mnohých mestách 
sú obľúbené. V ne-
ďalekej Spišskej No-
vej Vsi majú už svoje 
stále miesto. S. Baran 
povedal: „Je to nultý 
ročník, mohlo byť ešte 
viac predávajúcich, 
ale postupne musia 
popradský blší trh ob-
javiť. Chceli by sme zaviesť 
tradíciu a usporiadať ho 
minimálne štyrikrát ročne. 
Myslím si, že plocha pri Bille 
je na to vhodná. Na námes-

tí v centre totiž narážame 
na problém dostupnosti - tí, 
ktorí chcú niečo kúpiť alebo 
sa prísť pozrieť, majú prob-
lém s parkovaním.“ Zaspo-

mínal, že prapôvodná myš-
lienka vznikla pri renovácii 
Scherfelovho domu, kde je 
zriadená aj muzeálna časť. 

(Pokračovanie na str. 12)

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne

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

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek 
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov 
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický 
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA
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Nultý ročník popradského Workshopu Poprad o cestovnom ruchu

Prestavujú
križovatku

• JAZYKOVÁ škola v Poprade 
na Ul. Dominika Tatarku oslavuje 
tohto roku svoje jubileum - 50. ro-
kov od založenia. Pripomenie si ho 
slávnostnou akadémiou v piatok 14. 
októbra o 14.30 hod. v priestoroch 
Tatranskej galérie v Poprade.

• DNES 5. októbra sa uskutoční 
na mestskom úrade zasadnutie ko-
misie regionálneho rozvoja, cestov-
ného ruchu a kultúry pri MsZ mesta 
Poprad a  tiež zasadnutie finančnej 
komisie pri MsZ mesta Poprad.  

• V PODTATRANSKEJ knižnici 
v  Poprade na sídl. Západ bude od 
zajtra 6. októbra sprístupnená výsta-
va ilustrácií a karikatúr Mira Regitka 
s názvom Obrázky zo Slnečnej ulice. 
Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 
21. novembra 2016. 

• DVE zaujímavé výstavy budú 
otvorené v  piatok 7. októbra o  17. 
hod. v Tatranskej galérii v Poprade. 
Svoje keramické plastiky bude vysta-
vovať Mária Banášová. Jej výstava 
má názov Klop a  bude ti otvorená. 
V galérii otvoria v tento deň aj výsta-
vu kresieb a malieb škótskeho umel-
ca Iaina Pattersona.

• V  POPRADSKOM obchodnom 
centre MAX je do 9. októbra inšta-
lovaná výstava voskových figurín 
s názvom Zvláštni ľudia. Návštevníci 
na nej uvidia ľudí s  dvoma hlava-
mi, dvoma tvárami, štyrmi očami, 
niekoľko siamskych dvojčiat alebo 
muža s vlčím syndrómom. 

• VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery 
na jesenné upratovanie budú v  ter-
míne od 7. do 14. októbra umiest-
nené na sídlisku Juh I  a  II v  týchto 
priestoroch - parkovisko pred byto-
vým domom Antimón, za bytovým 
domom Váh a  Bárium a  v  Spišskej 
Sobote na Ul. B. Němcovej, pri ZŠ, 
na Košickej ul., pri cintoríne, na So-
botskom námestí, na Nižanoch pri 
mostíku a na Ul. Gattingerovej. 

• V PONDELOK 10. októbra bude 
v  Národnom tréningovom centre 
v Poprade slávnostne otvorené nové 
tréningové ihrisko. 

• V ARÉNE Poprad sa 15. októbra 
uskutoční podujatie s názvom Roc-
ková noc, v  rámci ktorej vystúpia 
slovenské kapely Horkýže Slíže, 
Smola a Hrušky a Slobodná európa.

• VÍŤAZKOU 18. ročníka súťaže 
Miss Universe Slovenskej republi-
ky sa stala 24-ročná Bratislavčanka 
Zuzana Kollárová. Titul prvej vice-
miss patrí Karolíne Mikovej z Vyso-
kých Tatier. Druhou vicemiss sa sta-
la Kristína Šulová z Banskej Bystrice. 
Titul Miss Emma získala Alexandra 
Hudzíková z Popradu.  (ppš)

Nultý ročník Workshopu Poprad 
o cestovnom ruchu organizuje 
mesto Poprad v spolupráci s oblast-
nou organizáciou cestovného ruchu 
Región Vysoké Tatry a s finančnou 
podporou Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja. 
Uskutoční sa v kine Tatran v Popra-
de 12. októbra o 9. hod.  

Prvou témou bude cestovný ruch - 

mestský turizmus, počas ktorej odzne-
jú príspevky o tvorbe produktu mest-
ského turizmu, o prínose občianskeho 
združenia Pre mesto pri tvorbe tohto 
produktu, o modeli mestského turizmu 
Českých Budějovíc a o Inteligentných 
mestách a cestovnom ruchu. Druhá 
téma sa bude takisto venovať cestov-
nému ruchu s titulom Nielen história 
a krása, ale aj komercia a zdroj príjmu. 

Odborníci prednesú svoje poznatky 
o slovenskom systéme kvality služieb 
v cestovnom ruchu a získaní značky 
kvality a o kvalite poskytovaných slu-
žieb - konkurenčnej výhode pre každé 
zariadenie cestovného ruchu. Tretiu 
tému predstavuje Horský film v meste 
a bude zároveň pozvánkou na XXIV. 
Medzinárodný festival horských fil-
mov v Poprade.   (ppm)

XXXIV. ročník Popradskej hudobnej jesene otvoril minulý štvrtok v Konkatedrá-
le Sdembolestnej Panny Márie poľský virtuóz Wladyslaw Szymanski organovým 
recitálom. Najbližší koncert PHJ bude dnes 5. októbra o 18. hod. v Evanjelic-
kom kostole na Námestí sv. Egídia v podaní Slovenského komorného orchestra 
a jeho hostí - spevákov popradských zborov.       FOTO - Katarína Plavčanová

V  Poprade  na sídlisku Juh začala 
vo štvrtok minulého týždňa prestav-
ba križovatky ulíc Ludvíka Svobodu, 
Mládeže a Rázusova na okružnú. 
Ukončená by mala byť do 30 dní. 
Prestavba by mala viesť k zvýše-
niu plynulosti a bezpečnosti cestnej 
premávky v tomto úseku. Počas sta-
vebných prác je zaistená bezpečnosť 
cestnej premávky prenosným do-
pravným značením.  (ppš)

Mesiac úcty k starším sa v Poprade 
začal v pondelok premietnutím fil-
mu Eva Nová pre popradských se-
niorov. Najbližšie budú môcť prísť 
7. októbra o 18. hod. do Domu 
kultúry na program Slovenské ba-
lady (vstup voľný do vyčerpania 
kapacity sály).
„Starnutie populácie je globálny 
problém a týka sa aj nášho mesta. 
Podiel obyvateľov vo veku nad 65 
rokov predstavuje vyše 13 percent 
z celkového počtu Popradčanov. 
Aj z toho je zrejmé, že dopyt po 
sociálnych službách bude stú-
pať a preto musíme do budúc-
nosti počítať s ich rozširovaním. 
Mesto Poprad preukazuje úctu 
k staršej generácii nielen organi-
zovaním spoločenských podujatí, 
ale aj starostlivosťou o občanov 
prostredníctvom širokej siete so-
ciálnych služieb,“ uviedla Etela 
Lučivjanská, vedúca sociálneho 
odboru MsÚ v Poprade.   (pmg)
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Mestský útulok pre túlavé psy rozširuje otváracie hodiny

Chrípkové obdobie klope na dvere

Ako príklad uviedol obdobie, 
kedy do Popradu prišla železni-
ca a všetko zmenila. Tie mestá, 
ktoré vtedy vedecko-technickú 
revolúcie nezachytili sú dnes 
provinčné, ale Poprad začal veľ-
mi prudko rásť. 

K pútavým prednáškam pat-
rila Sú ľudové pranostiky prav-
divé? (rozhovor s jej autorom 
Petrom Hrabčákom prinášame 
na 5. str.). Záujem však vyvola-
li aj ostatné. Návštevníci mohli 
využiť tiež novinku, s ktorou 
prišla  Katolícka univerzita Ru-
žomberok, Pedagogická fakulta, 
katedra manažmentu v Poprade. 
Anna Diačiková z tejto kated-
ry objasnila: „Demonštrovali a 
dokumentovali sme novú vedec-
kú disciplínu - neuromarketing, 
teda prepojenie marketingu s ne-
urovedami. Medzi návštevníkmi 
Noci výskumníkov naša katedra 
zarezonovala svojím moderným 
a progresívnym prístupom vo 
výučbových metódach vrátane 
aplikácie pre manažment a mar-
keting, ktorým sa začína venovať 
v exaktnom výskume. O meranie 
reakcie ľudského tela v stresových 
situáciách prístrojom Biofeedback 
bol veľký záujem.“ Otestoval sa 
na ňom takisto 1. popradský vi-
ceprimátor. 

Podvečer navštívil podujatie 
aj prezident SR Andrej Kiska, 
ktorý sa živo zaujímal o všetky 
zúčastnené inštitúcie.    (mar)

Veda a výskum prinášajú pokrok a nemusia ...

Vonku sa postupne ochladzuje a 
zvyšuje sa aj počet respiračných ocho-
rení. Chrípkové obdobie klope na 
dvere a to je čas, kedy treba spozor-
nieť. Odborníci radia, aby každý zvá-
žil očkovanie proti vírusom chrípky. 
Mali by tak urobiť najmä starší ľudia 
a ľudia s chronickými problémami.

„Na začiatku školského roka a  pri 
ochladení vzduchu dochádza k náras-
tu akútnych respiračných ochorení aj 
v okrese Poprad. V poslednom období 
bola zaznamenaná chorobnosť 988 

ľudí na sto tisíc obyvateľov. Je to mier-
ne zvýšenie oproti letnému obdobiu, 
ale primerané obdobiu, ktoré začalo. 
Stále nejde o  epidemický výskyt, ale 
je najvyšší čas dať sa zaočkovať proti 
chrípke,“ zdôraznila Mária Pompo-
vá z Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v  Poprade a  dodala: 
„Očkovacie látky sú v  lekárňach už 
k  dispozícii a  poisťovne by ich mali 
plne hradiť rovnako ako v  minulom 
roku. Očkovanie odporúčame hlavne 
osobám, ktoré majú chronické prob-

lémy, osobám s poškodenou imunitou 
a  najmä straším ľuďom. Očkovanie 
však nie je veľmi obľúbené a percento 
zaočkovanosti rok čo rok klesá.“

Respiračných vírusov, ktoré cirku-
lujú v zimnom období je veľmi veľa. 
Nie je to len vírus chrípky. Preto sa 
môže stať, že človek aj po očkovaní 
ochorie. „Po očkovaní sa protilátky 
tvoria dva týždne a  ak sa človek ví-
rusom nakazí v  inkubačnom období, 
tak je možné, že chrípku dostane,“ 
uzavrela M. Pompová.  (ppv)

Od soboty 1.októbra 2016 upravil Mestský útulok 
pre túlavé a odchytené psy v Poprade otváracie hodiny 
pre verejnosť.

Najvýraznejšia zmena sa týka víkendov, kedy sa pre-
vádzkový čas predlžuje - útulok bude otvorený od 8. až do 
16. hod. Už počas minulého víkendu si tak ľudia s dobrým 
srdcom mohli predĺžiť pobyt v spoločnosti psíkov v útulku 
a aj takouto formou si pripomenúť Svetový deň zvierat.

Počas pracovného týždňa je verejnosť v útulku 

vítaná denne okrem pondelka od 13. do 16. hod. 
Mestský útulok sa obracia na verejnosť s prosbou, 
aby v záujme psíkov rešpektovala otváracie hodi-
ny. Každý návštevník, ktorý si chce vybrať psíka na 
adopciu alebo venovať svoj čas psíkom na spoločnej 
prechádzke je vítaný. Podrobnosti o útulku ako aj o 
psíkoch čakajúcich na adopciu nájde verejnosť na 
webovej stránke útulku utulok.poprad.sk alebo na 
FB stránke https://www.facebook.com/popradutulok.

• MEDZINÁRODNÝ festival po-
tápačských filmov a fotografie sa 
uskutoční už po 31-krát, tohto roku 
od 6. do 9. októbra v Podbanskom. 
V rámci podujatia sa bude konať i 
tradičné čistenie tatranských plies 
Čisté vody, a to 7. októbra. Potápa-
či vyčistia Popradské, Velické, Nové 
Štrbské a Štrbské pleso. 

• MINISTERSTVO zdravotníc-
tva aj tohto roku vyhlásilo výtvarnú 
súťaž s názvom Rodina bez cigariet. 
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu 
na témy - zdravý životný štýl, ne-
gatívny postoj k  fajčeniu alebo ako 
chcem tráviť voľný čas. Uzávier-
ka prihlášok je 4. novembra 2016. 
Bližšie informácie sú uverejnené na 
stránke www.rodinabezcigariet.sk

• VERNISÁŽ výstavy Hedvig Má-
ria Szirmay sa uskutoční v  priesto-
roch mestskej výstavnej sieni Barón-
ka v Kežmarku vo štvrtok 6. októbra 
o  16. hod. Záujemcovia si ju môžu 
pozrieť do 11. novembra 2016.

• GALÉRIA u anjela v Kežmar-
ku  ponúka záujemcom možnosť  
pozrieť si výstavu Ondreja Zimku. 
Výstava s názvom  Vynálezca letec-
kého dňa  nie je len výberom ma-
lieb na dreve za posledné desaťročie. 
Je posolstvom autora o divotvornom 
svete Kysúc, o tajomstvách a vášňach 
života, rozprávkou o kráse a  láske. 
Potrvá do 24. novembra 2016.

• TATRANSKÉ kultúrne leto tento 
rok privítalo viac ako 15-tisíc divá-
kov. Od júna do septembra ponúklo 
vo Vysokých Tatrách 54 podujatí, čo 
je doposiaľ najviac v jeho histórii. 
Vyskladané bolo z rôznych žánrov, 
divákom sa počas neho predstavilo 
356 účinkujúcich z ôsmich krajín. 

• JARNÉ predpovede meteoroló-
gov o extrémne horúcom lete úpl-
ne nevyšli, zato príroda v letných 
mesiacoch naplno ukázala svoju 
silu. Výkyvy počasia napáchali na 
celom Slovensku škody na domoch, 
vozidlách, aj na úrode. Počas júla a 
augusta nahlásili klienti Allianz - SP 
spolu 3839 škôd za takmer 2,2 mi-
lióna eur.  Kým v minulých rokoch 
spôsobili v lete najväčšie škody zá-
plavy a povodne, tento rok bolo jed-
noznačne najničivejšie krupobitie, 
ktoré spôsobilo takmer tretinu (30,7 
%) všetkých škôd v celkovej výške 
666-tisíc eur.

• TATRANSKÁ galéria v Popra-
de pozýva na vernisáž výstavy Klu-
bu popradských výtvarníkov pod 
názvom Výtvarný salón, ktorá sa 
uskutoční vo štvrtok 13. októbra o 
17. hod. v kaviarni TG. Výstava po-
trvá do 27. novembra 2016.  (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)

Vojtech Rušin odovzdáva tričko s nápisom Srdcom vedec jednej z mladých účast-
níčok Noci výskumníkov za prítomnosti 1. viceprimátora Popradu Igora Wzoša 
(druhý zľava), Igora Treskoňa z OC Max a primátora Svitu Miroslava Škvareka 
(tretí a druhý sprava).             FOTO - Marta Marová
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Starajte sa o svoje srdce !

Invázne rastliny treba odstraňovať hneď na začiatku

Spomienky sú aj po rokoch bolestné
Už od roku 2002 sa kaž-

doročne na jeseň schádzajú 
Veľčania, ale aj iní občania 
Popradu, pri pamätníku pad-
lých v druhej svetovej vojne, 
v Povstaní, v koncentračných 
táboroch a gulagoch. Vytvo-
ril ho akademický maliar Mi-
chal Trembáč, ktorý už nie 
je medzi živými, ale dielo po 
ňom zostalo. Klub Veličanov 
zaviedol tradíciu spomien-
kového stretnutia na pamiat-
ku obetí vojen a bezprávia 
práve  v čase okolo Michala. 

Tohto roku sa pietna spo-
mienka vo Veľkej konala mi-
nulý piatok.  Predseda KV 
Milan Hámor v príhovore 
zaspomínal, že vo vojne, v 
koncentračných táboroch a 
gulagoch zahynulo 80 Veľča-
nov. Mnohí padli v bojoch v 
ďalekých krajoch, nevedno 
kde. Nemajú hroby ani pa-
mätníky, preto sa KV pred 
rokmi rozhodol pre spoločný 
pomník na Velickom námes-
tí. Zdalo by sa, že po toľkých 
desaťročiach už spomienky 
blednú. No pre tých, ktorých 

rodiny zverstvá vojny a nási-
lia postihli, sú stále živé. Ky-
ticu kvetov k veľčianskemu 
pamätníku položila i dcéra 
Veľčana Michala Jureka. S 
dojatím zaspomínala: „Otca 
zobralo gestapo 7. decembra 
1944 a zahynul v koncentrač-
nom tábore Buchenwald 9. 
februára 1945. Keď zomrel, 
mala som len 2,5 roka. Mame 
po rokoch doniesli popol z 
pece, kde otec skonal. Po jej 
smrti sme popol pochovali spo-
lu s ňou.“ M. Jureka ktosi udal 
a za pomoc protifašistickému 
odboju zaplatil tým najcen-
nejším - svojím životom. 

Smutnú minulosť si treba 
pripomínať, aby sa už neopa-
kovala a je chvályhodné, že 
každoročne sa na spomien-
kovom stretnutí zúčastňujú aj 
žiaci miestnej ZŠ s MŠ A. V. 
Scherfela z Veľkej. Primátor 
Popradu Jozef Švagerko pri 
tejto príležitosti zdôraznil, 
aby  tragické vojnové udalos-
ti neupadli do zabudnutia a 
boli mementom pre budúce 
generácie.  (mar)

Desiaty ročník kampane 
MOST - mesiac o srdcových 
témach vyvrcholil minulý 
štvrtok Dňom srdca na Slo-
vensku. Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva  so 
sídlom v Poprade sa do kam-
pane zapojil antropometric-
kými meraniami, vyšetre-
niami cholesterolu, cukru a 
iných hodnôt v krvi pre ob-
čanov, ale aj informovaním 
verejnosti prostredníctvom 
letákov rozposlaných tiež 
všetkým školám v pôsobnos-
ti RÚVZ v okrese Poprad, 
Kežmarok a Levoča. 

Cieľom bolo hlavne zvýšiť 
informovanosť v prevencii 
pred kardiovaskulárnymi 
ochoreniami a zlepšiť pove-
domie o rozpoznávaní prvých 
príznakov týchto ochorení.  
Ako nás informovali z RÚVZ, 

srdcovo-cievne ochorenia sú 
na 1. mieste v príčinách úmrtí 
Slovákov, na druhom sú  ná-
dorové ochorenia. Celosve-
tovo každoročne zomiera na 
srdcovo-cievne ochorenia 
približne 17,5 milióna ľudí. 

Základnou prevenciou 
ochorení srdca je dostatok 
pohybu na čerstvom vzduchu 
a zdravé stravovanie. Rizi-
kovými faktormi sú obezita, 
fajčenie, priveľa soli, alkohol, 
stres, sedavý spôsob života. 
Pomôcť svojmu srdcu mô-
žeme pestrou a vyváženou 
zdravou stravou a pohybový-
mi aktivitami, najmä dlhšou 
chôdzou či prechádzkami. 
Traduje sa, že srdcu veľmi 
škodí rozčuľovanie a hnev, na-
opak pomáhajú mu pozitívne 
vzťahy s ľuďmi a optimistický 
prístup k životu.  (ppm)

Poslanec Bohumil Košický 
reagoval na článok Záhrad-
kári čakajú na vysporiadanie 
pozemkov z čísla 37 novín 
Poprad. Považuje vyjadrenie 
o jeho stanovisku k proble-
matike odpredaja záhradiek  
za zavádzajúce a nepravdivé. 
Uviedol: „Mesto Poprad musí 
postupovať podľa svojich plat-
ných predpisov, ktoré presne 
stanovujú predaj pozemkov, a 
to buď verejnou súťažou alebo 
priamym predajom, čo musí 
byť v prípade hodného osobit-
ného zreteľa schválené trojpä-
tinovou väčšinou poslancov. 
Predchádzajúce vedenie mes-
ta rozhodlo, že pozemky sa 
predávať záhradkárom nebu-
dú, ale budú žiadať zámenu 
od Pozemkového fondu. Keď 
náš poslanecký klub navštívili 
zástupcovia OV Slovenského 

zväzu záhradkárov a predlo-
žili svoj návrh, reagoval som, 
že je odpredaj možný, ale v 
tom prípade si ešte pred roz-
hodovaním MsZ o odpredaji 
pozemkov záhradkárom ove-
rím, či sa zákon č. 64/1997 
vzťahuje i na priamy predaj. 
Požiadame prokurátora, aby 
nám to vysvetlil, aby sme ne-
odsúhlasili niečo, čo bude v 
rozpore so zákonom. Chcem 
tým predísť problémom, ktoré 
by mohli nastať, čo som vysvet-
ľoval aj na komisii výstavby a 
majetku pri MsZ. Celý proces 
vysporiadania pozemkov pod 
záhradkárskymi osadami nie 
je jednoduchý a keďže som po-
slancom viac volebných obdo-
bí, viem, čo sa môže stať a aký 
dopad môže mať odpredaj po-
zemkov záhradkárom. Mrzí 
ma, že som sa stal terčom 
útokov, poloprávd a neprávd. 
Nie som proti odpredaju, sám 

som záhradkár, ale nech je v 
súlade s platnými zákonmi a v 
prospech nielen záhradkárov, 
ale aj mesta, teda ostatných 
občanov. Pokladám za závaž-
nú vec, ak by sme predali po-
zemky záhradkárom za oveľa 
nižšiu cenu než podľa cenovej 
mapy mesta. Ako k tomu prí-
du ostatní občania, veď my, 
poslanci nesieme zodpoved-
nosť nielen za tých tisíc zá-
hradkárov, ale aj za všetkých 
obyvateľov Popradu, ktorých 
zastupujeme?! Boli by ukrá-
tení, lebo majetok mesta je 
majetkom jeho občanov a od-
predaj by nemal byť nevýhod-
ný pre mesto. Preto chcem, aby 
to bolo v poriadku a dobré roz-
hodnutie nielen pre záhradká-
rov, ale aj pre mesto. Ubezpe-
čujem záhradkárov, že ak to 
bude v súlade so zákonom, 
budem prvý, kto dvihne ruku 
za schválenie.“  (ppm)

Ohlas na článok

Mnohokrát dochádza na parkoviskách 
pred nákupnými centrami, na parkovis-
kách sídlisk a  na odstavných plochách 
k drobným škodám na vozidlách spôsobe-
ných tým, že vodič so svojím autom v dô-
sledku nepozornosti narazí do iného auta 
a následne z miesta odíde preč.

Preto polícia apeluje na týchto vodičov, aby 
zotrvali na mieste, vyhľadali vlastníka poško-
deného vozidla, vymenili si navzájom svoje 
údaje a  vec nahlásili do poisťovne. Takéto 
drobné poškodenia je možné riešiť bez účasti 
polície a bez uloženia pokuty, pokiaľ sa účast-

níci dohodnú na mieste. V prípade, že vinník 
odíde preč bez toho, aby si splnil svoju povin-
nosť a bude vypátraný políciou, hrozí mu po-
kuta, prípadne až zákaz činnosti.  (krp)

Neodchádzajte, ak ste niekomu „ťukli“ auto

Mesto Poprad realizuje na 
území mesta odstránenie in-
váznych rastlín a drevín, kto-
ré je povinný ako vlastník po-
zemku odstrániť na základe 
§ 7b Zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov. 

V zmysle tohto zákona je 
vlastník, správca alebo užíva-
teľ pozemku povinný odstra-
ňovať invázne druhy rastlín a 
starať sa o pozemok tak, aby 
sa zamedzilo ich opätovnému 
šíreniu. Invázne druhy pred-
stavujú vážne riziko. Ich šírenie 
ohrozuje biologickú 
rozmanitosť pôvod-
ných ekosystémov. 
Je potrebné ich od-
straňovať hneď v 
počiatočnom štádiu 
ich výskytu v lokali-
te, pretože postupne 
vytláčajú pôvodné 
domáce druhy a 
vytvárajú nové typy 

spoločenstiev. Na území mes-
ta sa nachádzajú tieto invázne 
rastliny a dreviny: sumach pál-
kový (Rhus Typhina),  pohán-
kovec japonský (Fallopia japo-
nica), zlatobyľ kanadská (na 
foto hore) (Solidago canaden-
sis), boľševník obrovský (na 
foto dole) (Heracleum man-
tegazzianum), ambrózia pali-
nolistá (Ambrosia artemisiifo-
lia). Väčšina inváznych rastlín 
sa radí medzi silné alergény.

Zároveň chceme vyzvať 
vlastníkov pozemkov, aby v 
prípade zistenia výskytu inváz-

nych rastlín a drevín 
na svojom pozemku 
ich bezodkladne 
odstránili a ďalej ich 
nerozširovali. Úlo-
hou mesta Poprad 
je vytvárať a chrániť 
zdravé podmienky 
pre občanov mesta, 
a preto je jeho po-
vinnosťou upozor-

niť vlastníka, správcu alebo 
užívateľa pozemku na výskyt 
inváznych druhov rastlín a po-
vinnosť ich odstraňovania, ak 
sa nachádzajú v jeho katastrál-
nom území.  

Bližšie usmernenia a meto-
dické príručky k odstraňova-
niu inváznych druhov rastlín 
sú k dispozícii            na inter-
netových stránkach:

http://www.sopsr.sk/pub-
likacie/invazne/doc/Metodi-
ka_www.pdf,

http://www.sopsr.sk/publi-
kacie/invazne/index.php  (čak)
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V rámci podujatia Noc výskumní-
kov prednášal aj Peter Hrabčák (na 
foto uprostred) meteorológ a klima-
tológ z Aerologického a radiačné-
ho centra SHMÚ v Gánovciach na 
tému: Sú ľudové pranostiky pravdi-
vé? Opýtali sme sa ho, aké pranosti-
ky sa spájajú s jeseňou?

- „Rovnako ako iné ročné obdobia, aj 
jeseň nám ponúka širokú paletu ľudo-
vých pranostík, ktoré sa väčšinou viažu 
k niektorému zo svätých mien. Ľudia si 
v minulosti okrem poveternostných pre-
javov všímali aj prejavy v živej prírode. 
Takto napríklad vznikli pranostiky ako: 
Panny Márie narodenie, lastovičiek 
rozlúčenie. O  Márie narodení lastovi-
čiek viacej není. Niekedy sa lastovičky 
trocha pozabudli a tak vznikla pranos-
tika: Ak sú na Michala lastovičky tuná 
ešte, tak sa tuhej zimy, ľudia, viac ne-
tešte. No na druhej strane veľa pranos-
tík spojených s  Michalom sa viaže na 
chladnejšie počasie, ba dokonca jedna 
pranostika aj so snehom: Michal – sne-
hom kýchal. Nie je to úplný nezmysel, 
pretože 29. septembra 1936, teda presne 
na Michala, sa v Poprade vyskytovala 
súvislá snehová pokrývka. Takto skorý 
nástup súvislej snehovej pokrývky je do-
teraz v Poprade neprekonaný. 

V  posledných dvadsiatich piatich ro-
koch vychádza jej priemerný nástup 
presne na sv. Martina, teda na 11. no-
vember. Pranostika Svätý Martin pri-
chádza na bielom koni má teda z tohto 
pohľadu pravdu. Relatívne dôveryhodná 
je aj pranostika Katarína na ľade a Via-
noce na blate alebo, Katarína na blate 
a Vianoce na ľade. Za 65 rokov meraní 

vychádza jej úspešnosť na 60 percent.“
* Ako vznikali ľudové predpovede?
- „Pôvod ľudových pranostík je väčši-

nou neznámy, ale môžeme tu nájsť aj 
výnimky. Jedna z  najznámejších pra-
nostík: Medardova kvapka štyridsať 

dní kvapká, má svoje 
korene naozaj v  dáv-
nej minulosti. Hoci nie 
presne v takomto zne-
ní, no už v  spojitosti 
s  číslom štyridsať sa 
spomína v roku 1590. 
Číslo štyridsať musí-
me chápať symbolicky, 
jednoducho povedané 
znamená mnoho dní, 
nie presne štyridsať. 
Štyridsiatka má svoj 
pôvod pravdepodobne 
v biblickej potope sveta, pretože tá bola 
spôsobená dažďom, ktorý trval šty-
ridsať dní a  štyridsať nocí. V Poprade 
sme najdlhšie kvapkajúcu Medardovu 
kvapku zaznamenali v roku 1987, vte-
dy pršalo 12 dní za sebou, samozrejme 
nie v kuse ale s prestávkami.“    

* Prečo boli pre našich predkov 
pranostiky dôležité?

- „Podľa môjho názoru sú pranostiky 
ľudovými učebnicami klimatológie. Ich 
poznanie a  odovzdávanie z  generácie 
na generáciu napomáhalo ľudom lepšie 
čeliť prírodným živlom, pretože boli po-
učení z minulosti. Ľudia si zapamätali 
to, čo sa v prírode stalo a ak  to pova-
žovali za dôležité pre svoj život, tak to 

potom preniesli do ľudovej múdrosti, 
teda pranostiky. V pranostikách sa ne-
vyskytuje len upozornenie na priemer-
ný režim počasia v určitej ročnej dobe, 
ale často sa upozorňuje aj na rôzne mi-
moriadne prejavy počasia v danej dobe. 

Takéto vedomosti 
pomáhali ľuďom na-
príklad pri správnom 
načasovaní prác na 
poli, boli teda doslova 
existenčne dôležité.“

* Ukazujú dlho-
dobé pozorovania, 
že teda pranostiky 
môžu byť pravdivé?

- „Povedať že sú 
pravdivé by určite 
nebolo korektné. No 
na druhej strane, vo 

všeobecnosti nie sú ani nepravdivé. 
Najlepšie asi bude, ak povieme, že ob-
sahujú v  sebe zrnko pravdy, niekedy 
aj dve zrnká, prípadne viac. Všetko 
závisí od konkrétnej pranostiky. Do-
konca je veľmi veľa pranostík, ktoré v 
sebe nemajú ani len jedno zrnko prav-
dy, pretože sú založené na povere. Ako 
príklad môžeme uviesť pranostiku: Aké 
sú od Lucie do Vianoc dni, také budú 
aj mesiace v nasledujúcom roku. Preto 
pozor, pranostiky - ľudové učebnice kli-
matológie majú v sebe veľa chýb, treba 
byť obozretný.“ 

* Aké moderné prostriedky využí-
vate pri predpovediach počasia? 

- „V  posledných rokoch nastáva vý-

razný progres hlavne pri využívaní 
satelitných meraní a  superpočítačov.  
Ešte aj v  súčasnosti je pri pozorovaní 
počasia dôležitý človek, ale postupne 
ho čoraz viac a viac nahrádza techni-
ka. Takmer všetko je už možné merať 
elektronicky, napríklad aj to, aká je do-
hľadnosť, či prší alebo neprší, koľko je 
snehu...  Človek je stále veľmi dôležitý 
hlavne pri určovaní množstva a  jed-
notlivých druhov oblačnosti. Taktiež 
niektoré javy, ako napríklad dúha, 
sa ťažko dajú detekovať elektronicky. 
Možno, že už čoskoro kvalitné celoob-
lohové kamery dokážu aj toto.“ 

* Existujú pranostiky, ktoré podľa 
jesene predpovedajú zimu - aká by 
podľa nich mala byť tohtoročná?

- „Keďže je momentálne prelom sep-
tembra a októbra, tak môžem spome-
núť napríklad: Ak sa osy v  septembri 
tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú 
zimu. Alebo už vyššie spomenutá: Ak 
sú na Michala lastovičky tuná ešte, tak 
sa tuhej zimy, ľudia, viac netešte. Ne-
pozoroval som v  poslednej dobe, aby 
sa osy vo veľkom tlačili do príbytkov 
a  myslím si, že lastovičky sú už dáv-
no preč, takže podľa prvej pranostiky 
by nemala byť tuhá zima a  podľa tej 
druhej sa dá usúdiť akurát to, že nie je 
vylúčená aj tuhá zima. Osobne týmto 
dvom pranostikám nedôverujem, skôr 
viac dôverujem moderným predpove-
diam. Podľa aktuálnych predpovedných 
materiálov to vyzerá tak, že zima bude 
u nás teplotne nadpriemerná 1 až 2 °C. 
Tuhá zima je teda podľa modelov a aj 
podľa prvej pranostiky s osami naozaj 
veľmi málo pravdepodobná.“  (pmm)

Sú ľudové pranostiky pravdivé?

Streda 5. október o 18. hod./Evanjelický kos-
tol, a.v., Námestie sv. Egídia
XXXIV. PHJ
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 
A JEHO HOSTIA SPEVÁCI POPRAD-
SKÝCH ZBOROV
Vstupné: 5 €/2,50 €

Štvrtok 6. október o 18. hod./Dom kultúry v 
Poprade
XXXIV. PHJ
COLLEGIUM WARTBERG
Koncert je súčasťou XXI. ročníka medziná-
rodného festivalu MUSICA NOBILIS
Vstupné: 4 €/2 €

Piatok 7. október o 18. hod./DK v Poprade
SLOVENSKÉ BALADY
Matica slovenská v Poprade uvádza hudob-
no-dramatický program. Účinkujú študenti 
zo stredných škôl v Poprade a hudobný hosť 
Michal Smetanka, v réžii Tatiany Husárovej.
Vstup voľný pre popradských dôchodcov.

Sobota 8. október o 19. hod./DK v Poprade
PÁLENICA BORISA FILANA
Vstupné: 10 €/predpredaj MIK 052/43 611 92

Nedeľa 9. október o 10. hod./DK v Poprade
SMEJKO A PALCULIENKA
KDE BOLO, TAM BOLO
Vstupné: 8 €, predpredaj: MIK 052/ 43 611 92

Nedeľa 9. október o 18. hod./DK v Poprade
NIKOLAJ JEMELIN
Vstupné: 15 €, predpredaj: MIK 052/43 611 92 
a www.ticketportal.sk

Minulý týždeň v  stredu 
bol v  priestoroch Podtat-
ranskej knižnice v  Popra-
de vyhodnotený 2. ročník 
súťaže školských časopisov 
z  Prešovského a  Košického 
kraja pod názvom Podtat-
ranský školák. Najlepším je 
časopis Strapček zo ZŠ s MŠ 
v Novej Ľubovni.

„Tohto ročníka sa zúčastnilo 
29 školských časopisov a sme 
radi, že ich počet sa oproti 
minulému roku zvýšil. Po-
rotcovia sa zhodli na tom, že 
kvalita časopisov po roku vý-
razne narástla,“ uviedla ko-
ordinátorka súťaže Anna Ot-
tová z Podtatranskej knižnice 
v Poprade. „Posun v kvalite školských 
časopisov je viditeľný. Žiaci pracovali 
predovšetkým s fotografiami, ktorých 
je v  časopisoch oveľa viac. Mnohí si 
minuloročnú kritiku zobrali k  srdcu 
a to nielen žiaci, ale aj učitelia,“ po-
kračovala  predsedníčka poroty Ve-
ronika Fitzeková.

Porota rozdelila päť cien. Okrem 

prvých troch miest boli udelené dve 
mimoriadne ocenenia. Za najlep-
šiu titulku si cenu odniesol časopis 
Amosáčik zo ZŠ Komenského v Bar-
dejove a skokanom roka za najvýraz-
nejšie zlepšenie sa stal časopis Škol-
ník zo ZŠ J. M. Petzvala v  Spišskej 
Belej. V absolútnom poradí si tretie 
miesto zo súťaže odniesol časopis 

Komeňáčik zo ZŠ Komenské-
ho vo Svite, druhý skončil ča-
sopis Ratolesť zo ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda v Košiciach a víťa-
zom sa stal časopis Strapček 
zo ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni. 
„Náš časopis sa volá Strapček, 
čo symbolizuje strapec hrozna. 
Ten z  jednotlivých bobúľ tvo-
rí jeden celok a aj náš časopis 
je tvorený z viacerých rubrík, 
ktoré tvoria jeden celok. Mi-
nulý rok sme skončili druhí 
a preto sme si dali záväzok, že 
tento rok chceme vyhrať,“ po-
vedala členka redakčnej rady 
časopisu Strapček - ôsmač-
ka Alexandra Chamillová. 
„Dávame žiakom priestor 

na to, aby tvorili sami. Všetky foto-
grafie, či ilustrácie sú ich výtvorom. 
Teraz sme si však latku nastavili tak 
vysoko, že bude veľmi ťažké praco-
vať ďalej. Určite nepoľavíme, pretože 
časopis prezentuje školu aj navonok 
a  je zrkadlom diania v  nej,“ uzav-
rela učiteľka ZŠ s  MŠ v  N. Ľubovni 
Beáta Štefančíková.  (mav)
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Na festivale horských filmov premietnu vyše päťdesiat filmov
Prvého októbra 2016 sa už 

začala rezervácia a predaj 
vstupeniek na tohtoročný 
XXIV. Medzinárodný festi-
val horských filmov v Popra-
de, ktorý sa bude konať od 
12. do 16. októbra v Dome 
kultúry, vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Poprade 
a v kine Iskra v Kežmarku. 
Festival sa začne v stredu 12. 
októbra o 18. hod. slávnost-
ným otvorením na poprad-
skom MsÚ. 

Celkovo bude premietnu-
tých 51 filmov od autorov z 
15 krajín. Do poroty zasadnú 
Martina Vedralová režisérka 
a fotografka z Česka, Tomáš 
Hulík, režisér, kameraman 
a producent zo Slovenska a 
pôvodného porotcu Pawla 
Wysoczanskeho vystrieda ta-
kisto Poliak Alek Lwow, ho-
rolezec a novinár. Čestným 
hosťom bude Jean Troillet, 
horský vodca, fotograf časo-
pisu Animan a vodca heli-ski 
so švajčiarskym a kanadským 
občianstvom. Ako 21-ročný 
v roku 1969 úspešne zložil 
skúšku horského vodcu. O 
štyri roky neskôr vytvoril 
nový svetový rekord pri vý-
stupe na Matterhorn, keď 
dosiahol jeho vrchol za štyri 
hodiny a desať minút. Zdolal 
desať osemtisícoviek alpským 
štýlom a bez kyslíka. V roku 

1986 vyliezol na Mont Eve-
rest, má za sebou množstvo 
výstupov v Alpách a Himalá-
jach, ale stál aj na vrcholoch 
horstiev Severnej a Južnej 
Ameriky, Afriky, Papui-No-
vej Guinei, Pamíre a ďalšie. 

PROGRAM MFHF vo veľ-
kej zasadačke MsÚ Poprad:

Streda 12. október o 18. 
hod. - slávnostné otvore-
nie festivalu, - premietanie 
súťažných filmov - blok 1: 
Metronóm, FR, Chris Bonin-
gton - život a lezenie, IT, Bez 
lyží nie je zábava, PL, 12CH 
Vysoké Tatry Trail, SK.

O 21. hod. - Michal Sabov-
čík a Ján Smoleň - multime-
diálna prezentácia a beseda, 
blok 2: Reel Rock 10: Vysoko 
a drsne, USA, Bokami, SK, 
Nemull, USA.

Štvrtok 13. október o 9. 
hod. - repríza súťažných fil-
mov - blok 1.

O 12. hod. - projekcia 
súťažných filmov - blok 3:  
Zemetrasenie v Nepále: Hr-
dinovia, preživší a zázraky, 
NP, Honba za Niagarou, AT, 
Skúmaj ďalej, FR.

O 15. hod. - projekcia sú-
ťažných filmov, blok 4: Keď 
hory boli divoké, AT, Sunaka-
li, NP, Keď sme boli rytiermi, 
USA, Zjazd zo 4000, IT.

O 18. hod. - I. Kulvánek, 
I. Lehotský, J. Šuna, I. Ur-

banovič - beseda s hosťami, 
aktérmi prvého zimného ko-
lektívneho prechodu hrebe-
ňom Vysokých Tatier (1955) 
a krst knihy Ivana Bohuša ml. 
Expedícia Vysoké Tatry 1955, 
projekcia súťažných filmov, 
blok 5: Sloboda pod nákla-
dom, SK, Mar Álvarez. Bez 
loga, ES, Vrchol limitov, SK.

O 21. hod. - Martin Kras-
ňanský, Jozef Krištoffy a Vla-
dimír Linek - multimediálna 
prezentácia a beseda, projek-
cia súťažných filmov, blok 6: 
Reel Rock 10: Kto z koho na 
Horseshoe Hell, USA, Jasná 
adrenalín, SK, Urzulo, ES.

Piatok 14. október o 9. 
hod. - repríza súťažných fil-
mov - blok 3.

O 12. hod - projekcia 
súťažných filmov, blok 7: 
Umrieť pre vrchol, ES, Vyso-
ká cesta, AT, Hľadanie pra-
meňa, FR.

O 15. hod. - projekcia 
súťažných filmov - blok 8: 
Altaj - nečakané šťastie, AT, 
I-View, IT, Zákaz lezenia, ES, 
Na sever, CH.

O 18. hod. - Jean Troillet - 
multimediálna prezentácia 
a beseda, projekcia súťaž-
ných filmov - blok 9: Obyčaj-
ní chlapci, SK, Jean Troillet , 
večný dobrodruh, CH.

O 21. hod. - projekcia sú-
ťažných filmov - blok 10: 

Citadela, UK, Jack London - 
Založiť oheň, AT, Zatmenie 
slnka, CA, Big Men, ES.

Sobota 15. október o 9. 
hod. - repríza súťažných fil-
mov, blok 9.

O 12. hod. - projekcia sú-
ťažných filmov - blok 11: 
Projekt Mont Rebei, FR, Di-
vočinou Aljašky, CZ, Prvý 
prechod Macedónskom, MK, 
Cesta do Kazbegi, US, Rok 
voľna, CZ.

O 15. hod. - projekcia sú-
ťažných filmov - blok 12: 
Introspekcia, FR, Kalamárka, 
SK, Naprieč Antarktídou, FR, 
Langtang, ES.

O 18. hod. - Peter Hámor - 
multimediálna prezentácia 
a beseda, projekcia súťaž-
ných filmov - blok 13: Žiad-
ne ďalšie hranice, AT, Sám s 
lanom, IT.

O 21. hod. - projekcia sú-
ťažných filmov - blok 15: 
Reel Rock 10: Naprieč oblo-
hou, US, Veľký sibírsky tra-
verz, CA, Tom, ES.

Nedeľa 16. október o 9. 
hod. - repríza súťažných fil-
mov - blok 14.

O 12. hod. - projekcia sú-
ťažných filmov - blok 15: 
Osem a pol kruhu, ES, Pre-
mena, UK, Nie je to zlé 2, 
CA, Solo BASE, od lezenia ku 
skákaniu, ES. 

O 17. hod. - slávnostné 

vyhlásenie 
výsle d kov 
festivalovej 
súťaže, pro-
jekcia ocenených filmov.

Dom kultúry, Poprad
Štvrtok 13. október o 

20. hod. - Divadlo Kontra: 
Wojtek Kurtyka „Čínsky 
Maharadža“ - nezvyčajný 
horolezecký thriller ikony 
svetového himalájizmu, slo-
venská a svetová premiéra 
scénickej verzie knihy W. 
Kurtyku.

Piatok 14. október o 18.30 
hod. - blok 4, o 21.30 hod. - 
blok 7.

Sobota 15. október o 18.30 
hod. - blok 10, o 21.30 hod. 
- blok 11.

Nedeľa 16. október o 17.30 
hod. - projekcia víťazných 
filmov.

Sprievodnými podujatia-
mi bude v sobotu tradičný 
Slovenský pohár v športovom 
lezení - boulderingu a vo ves-
tibule MsÚ bude po celý čas 
konania festivalu výstava Lu-
ciána Očkovského Nepozna-
né Grónsko.

Rezervácia vstupeniek: 
0911 315 909, predaj po-
čas MFHF v pokladnici 
priamo vo vestibule MsÚ. 
Podrobný program je na 
www.mfhf.sk.  (mar)

Prvé dva októbrové týždne sú 
pre 20 slovenských a  20 ukra-
jinských lesníkov na východ-
nom Slovensku časom učenia 
sa. Prechádzajú vzdelávacím 
programom s  názvom Lesný 
sprievodca.

Vzdelávací program Lesný 
sprievodca, akreditovaný Minis-
terstvom školstva, vedy, výskumu 
a  športu SR,   pripravilo Národ-
né lesnícke centrum zo Zvolena 
v  rámci projektu Lesy pre spoločnosť 
- lesy bez bariér, ktorý je podporený 
z grantov Nórskeho finančného mecha-
nizmu - správcom programu Cezhra-
ničnej spolupráce je Úrad vlády SR.

Prvý vzdelávací program pre 20 
účastníkov sa koná v  Poprade od 
pondelka a  potrvá do piatka 7. ok-
tóbra. Slovenskí a  ukrajinskí lesníci 
získavajú nové poznatky z metodiky 
sprevádzania, lesnej pedagogiky ako 
zážitkovej formy sprevádzania, zásad 
prvej pomoci v  lese, environmentál-
nej etiky či z ukážky prezentácie prí-
rodného bohatstva daného regiónu. 

Okrem toho, že sami sú účastníkmi 
zážitkových aktivít lesnej pedago-
giky, tak si aj sami pripravili a reali-
zujú modelový zážitkový program 
pre vybrané deti. Náučný chodník 
Pramenisko v Tatranskej Lomnici sa 
zajtra 6. októbra stane centrom dia-
nia modelovej ukážky zážitkového 
sprevádzania pre 28 detí zo Základ-
nej školy Spišská Teplica. Výstupom 
vzdelávacieho programu Lesný sprie-
vodca bude i posilnenie cezhraničnej 
spolupráce a napokon i získanie cer-
tifikátu o  absolvovaní akreditované-
ho vzdelávacieho programu.  (vej)

V  rámci programu „Športujem 
rád a bezpečne“ z Nadačného fondu 
Deti v  bezpečí, ktorého zriaďovate-
ľom je poisťovňa Kooperativa, Na-
dácia pre deti Slovenska podporila 
19 projektov na celom Slovensku. 
Jedným z  nich bol aj projekt DHZ 
Gánovce s  názvom „Rastieme po-
hybom.“ Cieľom projektu bolo vy-
budovanie priestoru na formovanie 
potreby športu ako súčasti života 
detí a mládeže v obci Gánovce s dô-
razom na podporovanie zvyšovania 
telesnej zdatnosti, duševnej poho-
dy, formovanie sociálnych vzťahov 
medzi deťmi a mládežou, učenie sa 
pohybom, hrou a zdieľaním vedo-
mostí a zručností. 
Vytvorili sme  útul-
né prostredie, ktoré 
obci doteraz chýbalo, 
a zabezpečili nástroje 
pre celoročnú syste-
matickú prácu s  deť-
mi, s dôrazom na ich 
zdravý fyzický a psy-
chický vývoj. DHZ 

Gánovce z grantových prostriedkov 
a  finančnej pomoci obce Gánovce 
úspešne opravilo, upravilo a vybavi-
lo športovým náradím miestnosť na 
požiarnej zbrojnici, ktorá bude slú-
žiť najmä športovým aktivitám pre 
malých i veľkých, mladých i starších, 
aby  všetci „rástli pohybom“. DHZ 
Gánovce týmto ďakuje všetkým, 
ktorí sa do projektu zapojili a pod-
porujú naše aktivity, všetkým, ktorí 
spoločne s nami učia deti a mládež 
pravidelne športovať, stretávať sa, 
vzájomne si pomáhať, vážiť si seba 
samého a  druhých. Títo mladí ľu-
dia neprehrávajú. Buď víťazia ale-
bo sa učia!     Eva Návojská

Zážitkové sprevádzanie lesníkovGánovce „rastú pohybom“Napísali
ste nám
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Dnes 5. októbra - BENU - Tesco, štvrtok 6. 
októbra - BENU - Tesco, v  piatok 7. októbra 
- Corrib, v sobotu 8. októbra - Medovka, 
v nedeľu 9. októbra - Prima, v pondelok 
10. októbra - Prima a  v  utorok 11. ok-
tóbra - Adus. 
BENU - Tesco: Teplická cesta 3, Corrib: Le-

vočská 26A, Medovka: Poliklinika Alexandra, 
Tatranské nám., Prima: Huszova ul., Adus: 

Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 
hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ 

a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

SpoločenSká kronika

V piatok 30. septembra 2016
vo Veľkej s

V piatok 30. septembra 2016
v Matejovciach s

V piatok 30. septembra 2016
vo Veľkej s

V pondelok 3. októbra 2016
vo Veľkej s

V sobotu 1. októbra 2016
vo Veľkom Slavkove s

Jozefom Frankom,
50-ročným

Helenou Klejovou,
88-ročnou

Helenou Petríkovou,
88-ročnou

Františkom Pabišom,
59-ročným

Janou Schmalovou,
46-ročnou

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Ten malou vášňou planie, kto vysloviť ju môže.      PETRARCA
poVeDali SláVni

Dnes 5. októbra má meniny Viera, zajtra 6. októbra Natália, v 
piatok 7. októbra Eliška, v sobotu 8. októbra Brigita, v nedeľu 9. 
októbra Dionýz, v pondelok 10. októbra Slavomíra a v utorok 11. 
októbra Valentína.

BlaHoŽeláme k meninám

Viete si po-
vedať svoj 

názor, hoci to nemusí byť každé-
mu príjemné. Opäť sa však ukáže, 
že ste mali pravdu.

Budete si 
musieť vy-

hrnúť rukávy, lebo vás čaká veľa 
práce so zmenami, ktoré vás za-
stihnú.

Čaká vás 
láska na 

každom kroku, dokonca si budete 
môcť z nápadníkov vyberať. 

Nemáte radi 
zmeny, ale 

teraz ich budete musieť prijať. Ne-
obávajte sa, budú vo váš prospech.

Vaše plány 
úspešne za-

vŕšite a budete sa môcť pustiť do 
niečoho nového – veľkého.

Nejaká zá-
ležitosť sa 

pohne rýchlo dopredu. Ani nebu-
dete mať čas rozmýšľať nad veľkou 
zodpovednosťou, ktorá vás čaká.

R i s k u j e t e 
veľa, ale vy-

platí sa vám to. Čakajú vás dôležité 
zmeny a pomoc niekomu blízke-
mu.

Na niekoho 
sa budete 

môcť plne spoľahnúť. Budete mať 
z toho pocit istoty a radosti, že aj o 
vás sa niekto vie postarať.

Máte otvo-
rené dvere 

dokorán novým príležitostiam, ale 
aj láske. Zvážte, čo je pre vás mo-
mentálne prednejšie.

Z mier nite 
tempo, lebo 

inak sa môžete dočkať zdravotných 
ťažkostí. Doprajte si viac oddychu.

Zmeny, kto-
ré vás oča-

kávajú, budú príjemné a pre vás aj 
prospešné. Budete sa tešiť z viace-
rých noviniek.

N i e k t o r é 
veci nechaj-

te plynúť samé od seba a nezasa-
hujte do nich. Tak sa dočkáte dob-
rého výsledku.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V lekárňacH

V stredu 5. októbra 2016
o 14.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 5. októbra 2016
o 13. hod. v Spišskej Sobote s

Vo štvrtok 6. októbra 2016
o 15. hod. v Gánovciach s

Jozefom Chmurom,
69-ročným

Annou Rothovou,
80-ročnou

Jozefom Želonkom,
70-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 6. októbra do 12. októbra

Vek je len číslo

manŽelStVo uZaVreli
24. septembra 2016 - Dominika Lašáková a Pavol Kiška, Ing. Jana 
Capuličová a Marek Pekarčík.

Festival spevu, hudby a tanca seniorov sa 
uskutočnil v druhej polovici septembra v 
Kežmarku. Podujatie organizovali ZO Jed-
noty dôchodcov na Slovensku (JDS) Kež-
marok a Okresná organizácia JDS Poprad 
v  spolupráci s  Podtatranským osvetovým 
strediskom v  Poprade a  mestom Kežma-
rok.

Sálu zaplnili diváci nielen z Kežmarku, ale 
aj z Popradu. Ako hostia festivalu sa predsta-
vili spevácka skupina  Slovenka, ktorá pracu-
je pri Matici slovenskej v Poprade, spevácka 
skupina JDS a folklórny súbor Ľubovňan zo 
St. Ľubovne. Prišli aj funkcionári JDS  z Pre-
šova, z Bardejova a zo St. Ľubovne, čím sa 
len potvrdila spolupráca medzi Popradom 
a Starou Ľubovňou, ktorá vznikla pri zakla-
daní JDS v Poprade. Do programu sa zapo-
jili členky z Denného centra Poprad – Veľká 
a  Limby, spevácka skupina Belan a  ľudová 
hudba Podtatranec zo Spišskej Belej a všetky 
zložky  zábavnej skupiny Svittasenior zo Svi-
tu pod vedením Alexandra Tokára. Tvorili 
ju tanečníci, speváčka  heligonkárka Mária 
Voščeková a Alexandrovci, ktorých dirigo-
val popradský viceprimátor Pavol Gašper 
(na foto).

S účinkujúcimi si účastníci podujatia aj za-
spievali, zasmiali sa Eme Nemečkovej, pred-

sedníčke ZO JDS v  Kežmarku, zatlieskali, 
keď prednosta MsÚ v Kežmarku Karol Gur-
ka poďakoval za organizovanie úspešného 
podujatia. Kytice z  jeho rúk prevzali aj mo-
derátorky úspešného podujatia - Beáta Orav-
cová, redaktorka TV Kežmarok a Anna Gor-
diaková, reprezentujúca seniorov z Popradu.

„Na toto podujatie nezabudnem a obdivu-
jem celý jeho priebeh. Bolo to úžasné. Celé 
to dokazuje, že naša generácia bola nauče-
ná celý život pracovať, byť aktívni a  preto 
nechceme byť neužitoční. Našou snahou je aj 
naďalej šíriť radosť zo života, ktorý je naším 
darom,“ skonštatovala podpredsedníčka KO 
JDS z Prešova. Vek tu nehrá rolu, je naozaj 
len číslom, dokázala aj najstaršia účinkujúca 
94 ročná pani Nevická z Kežmarku, ktorá re-
citovala verše naspamäť.  

Poďakovanie je potrebné vysloviť aj pred-
staviteľom miest - Kežmarku, Popradu, Svi-
tu a Spišskej Belej za podporu nás seniorov 
v našej činnosti.    (fga)

Odhalia pamätnú tabuľu Antonovi Babonymu
Slávnostné odhalenie pamätnej tabule hokejistovi, účastníkovi boja za národné oslobodenie 

a politickému väzňovi Antonovi Babonymu sa uskutoční v piatok 7. októbra o 15. hod. pred 
budovou Zimného štadióna mesta Poprad. O uctenie si tejto osobnosti sa zaslúžilo Svetové 
združenie bývalých politických väzňov, ktoré je organizátorom pietnej spomienky. Účastníci 
podujatia sa dozvedia o životnom príbehu A. Babonyho.    (ppp)

Bociany 3D - o  14. hod. (hrá 
sa len cez víkend), Bociany 2D 
- o 16. hod., Domov pre neoby-
čajné deti sl. Peregrinovej 2D 
- o 18.10 hod., Dievča vo vlaku 
- o  20.50 hod., Detské kino - 
Lovecká sezóna: Strachopud - 
o 13.30 hod. (hrá sa cez víkend), 
Kubo a kúzelný meč - o 15.30 
hod., Dieťa Bridget Jonesovej 
- o 17.50 hod., Kiki: Poďme na 
to! - o 20.30 hod., Kubo a kúzel-
ný meč 3D - o 14.10 hod. (hrá 

sa len cez víkend), Deepwather 
Horizon: Oceán v  plameňoch 
- o 16.10 hod., Pirko - o 18.30 
hod. (nehrá sa 12.10.), Domov 
pre neobyčajné deti sl. Peregri-
novej 3D - o 20.40 hod. (nehrá 
sa 11.10. a  12.10.), ARTMAX 
KONCERT - Rolling Stones: 
Havana Moon - o  20.30 hod. 
(hrá sa 11.10.), Predpremiéra - 
Operácia Anthropoid - o 18.30 
hod. (hrá sa 12.10.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

Vo štvrtok 3. októbra sa od 8. do 18.30 hod. uskutoční 
v Podtatranskej knižnici na sídlisku Západ burza detských 
kníh. Záujemcovia o predaj kníh ich môžu doručiť do kniž-
nice do pondelka 10. októbra. Do každej knihy je potreb-
ne ceruzou napísať meno predávajúceho a  cenu, za kto-
rú chce knihu predať.    (ppš)

Burza detských kníh

Redakciu novín  POPRAD  nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry
Ministerstvo dopravy, vý-

stavby a regionálneho rozvoja 
SR vyhlásilo v  apríli 2015 
výzvu na podanie žiados-
tí o  poskytnutie dotácie na 
projekt, ktorý je zameraný na 
podporu regionálneho rozvo-
ja pre subjekty územnej spo-
lupráce na rok 2015.

Združenie Euroregión Tatry 
bolo úspešné a získalo v rámci 
spomínanej výzvy podporu 
pre projekt pod názvom Vý-
stavba cyklistických komu-
nikácií v  Euroregióne Tatry. 
V  partnerstve so Zväzkom 
Euroregión „Tatry“, Európ-
skym zoskupením územnej 
spolupráce Tatry, Prešov-
ským samosprávnym krajom, 
mestami Kežmarok, Poprad, 
Liptovský Mikuláš a  obcou 
Dlhá nad Oravou začalo 
Združenie Euroregión Tatry 
s  realizáciou projektu v  me-
siaci november 2015. Cieľom 
projektu je vypracovanie pro-
jektových dokumentácií v 
katastrálnych územiach miest 
Kežmarok, Poprad, Liptov-
ský Mikuláš a obce Dlhá nad 
Oravou nevyhnutných na 
výstavbu cyklistických komu-
nikácií. V  budúcnosti budú 
tieto dokumentácie slúžiť 
na realizáciu strategického 
cezhraničného projektu Euro-
regiónu „Tatry“ pod názvom 
Historicko-kultúrno-prírodná 
Cesta okolo Tatier, ktorá za-
hŕňa realizáciu viac ako 250 

km cyklistických, bežeckých, 
turistických a náučných trás s 
cieľom vytvoriť neprerušenú, 
bezpečnú a  priaznivú regio-
nálnu sieť cyklotrás. Navrho-
vaná trasa predpokladá spá-
janie regiónov (Spiš, Podhalie, 
Orava a  Liptov), zlepšenie 
dostupnosti a sprístupnenie 
unikátnych miest a  lokálnych 
hodnôt krajinného, kultúrne-
ho, historického a prírodného 
charakteru na oboch stranách 
hranice. 

V septembri 2016 prebiehali 
záverečné práce jednotlivých 
aktivít projektu, ktorých vý-
sledky budú v  budúcnosti sú-
časťou výziev v  rámci Progra-
mu Interreg V - A PL - SK 2014 
- 2020. Cieľom je postupne po-
prepájať jednotlivé úseky cyk-
lochodníka na slovenskej a poľ-
skej strane Euroregiónu „Tatry“. 

V  meste Kežmarok je plá-
nom výstavby vybudovanie 
obojsmerného cyklochodní-
ka okolo historického centra 
mesta. Navrhovaná cyklocesta 
umožní prepojenie na cyklo-
cestu spájajúcu úsek Kežma-
rok - Huncovce a  Kežmarok 
- Spišská Belá.

V  meste Poprad je v  pláne 
výstavba a  vybudovanie oboj-
smerného cyklochodníka po-
pri rieke Poprad po jej ľavom 

a následne pravom brehu - ko-
rune zemnej nábrežnej hrádze. 
Navrhovaná cyklocesta sa bude 
napájať na úsek od. k. ú. Hun-
covce - Veľká Lomnica po k. ú. 
Poprad, na ktorý bola spraco-
vaná dokumentácia pre staveb-
né povolenie v rámci projektu, 
ktorého žiadateľom bolo tiež 
naše združenie v roku 2014.

Mesto Liptovský Mikuláš 
má v  pláne vybudovať oboj-
smerný cyklistický chodník 
spolu s  pásom pre  chodcov 
po pravom brehu rieky Váh od 
sútoku s potokom Smrečianka 
až po mostný objekt ponad 
Váh do obce Závažná Poruba. 

Plán výstavby v  obci Dlhá 
nad Oravou je vybudovanie 
obojsmerného cyklochodníka 
v  troch úsekoch v  interviláne 
a extraviláne obce.  

Je potrebné postupne pripra-
vovať dokumentácie, aby bolo 
možné poprepájať jednotlivé 
úseky cyklochodníka v  rámci 
jednotlivých regiónov. Celková 
výška rozpočtu projektu činí 47 
173,70 € (z toho: spolufinanco-
vanie z  rozpočtovej kapitoly 
MDVaRR SR vo výške 40 000 
€ a vlastné zdroje 7 173,70 €).

Radoslava Krafčíková
poverená riadením

kancelárie Združenia
Euroregión Tatry

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej 

pozície

odborný referent/ka investičnej činnosti
Opis pracovnej činnosti:
Na oddelení investičného rozvoja vykonáva činnosť v súlade so záko-
nom č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  
v súlade s právnymi predpismi súvisiacimi s činnosťou mestského úradu:
- zabezpečovanie inžinierskej činnosti, vrátane príslušných povolení pre 
vydanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a povolení potreb-
ných pre realizáciu stavieb;
- zabezpečovanie realizácie výstavby mesta, vrátane dokladov potreb-
ných pre realizáciu stavieb;
- príprava zmlúv súvisiacich s prípravou a realizáciou investícií mesta;
- príprava podkladov pre výber zhotoviteľa podľa osobitných predpisov;
- vedenie evidencie rozostavaných a dokončených stavieb;
- príprava podkladov pre návrhy rozpočtu investícií mesta.
Predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v oblasti stavebného 
inžinierstva (pozemné stavby),
- minimálne 3 ročná prax v oblasti investičnej výstavby,
- práca s počítačom na pokročilej úrovni,
- znalosť právnych predpisov a technických noriem v predmetnej oblasti,
- znalosť postupov pri verejnom obstarávaní,
-  znalosť postupov pri vybavovaní územných a stavebných povolení,
- bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť,  komunikatívnosť, flexibil-
nosť,
- vodičský preukaz sk. B,

Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný pracovný pomer
Požadované doklady:
• písomná prihláška do výberového konania,
• kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického 
kontaktu,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby vý-
berového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení.

Bližšie informácie: Oddelenie personálneho manažmentu a miezd MsÚ 
Poprad, stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel: 052/7167291 PP-119

Kino TaTran
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HOTEL LOMNICA
v Tatranskej Lomnici, 

ktorý bude otvorený 
v decembri 2016

hľadá do stáleho
pracovného pomeru

čašníkov, masérov,
chyžné, upratovačky,

pomocníkov
do kuchyne.

V prípade záujmu
sa ozvite na

kariera@hotellomnica.sk

PP
-1
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6. a 7. októbra o 19. hod.
PRÁZDNINY V PROVENCE
CZ, komédia, 95 min., česká 
verzia, MP15
Traja kamaráti a členovia hu-
dobnej skupiny utečú pred 
svojou manažérkou do slneč-
ného Francúzska. Trochu sa 
flákajú až stretnú krásnu diev-
činu, ktorá im dokáže zlomiť 
srdce. 
Vstupné: 4 € 

8. a 9. októbra o 16. hod.
DOMOV PRE
NEOBYČAJNÉ DETI
PANI PEREGRINOVEJ 
USA/ BE/ VB, fantasy/dob-
rodružný, 128 min., český da-
bing, MP12
Tim Burton sfilmovaním rov-
nomenného bestselleru pripra-
vil fantastický výlet do sveta 
kúziel a fantázie, do Domova 
pre neobyčajné deti slečny Pe-
regrinovej.  Vstupné: 4 €, 3,50 
€ deti

8. a 9. októbra o 19. hod.
DEEPWATER HORIZON:

OCEÁN V PLA-
MEŇOCH 
USA, triler, 107 
min., titulky, MP15 
20. apríla 2010 došlo na ropnej 
plošine DeepwaterHorizon 
v Mexickom zálive k jednej 
z najväčších človekom spô-
sobených katastrof na svete.   
Vstupné: 4 €

10. októbra o 19. hod.
PRVÁ:
ĽUDMILA PAJDUŠÁKOVÁ,
S OSOBNOU ÚČASŤOU
REŽISÉRKY
SK, dokumentárny, 41 min., 
slovenská verzia, MP12, FK
Dokument o Ľudmile Pajdušá-
kovej, prvej slovenskej astro-
nómke a objaviteľke 5 komét. 
S osobnou účasťou režisérky 
Moravčíkovej a pásmom do-
bových týždenníkov pred fil-
mom. Vstupné: 4 €, 2 € s pre-
ukazom FK

Viac na www.kinotatran.sk

• Predám lacno dreve-
ný obklad - 3 €, zrubový 
profil, hranoly, aj dlážko-
vicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  4/16-P

• Predám krásny diev-
čenský nábytok, ružo-
vej farby, séria Mamut + 
dvojposteľ s matracom, 
cena dohodou. Inf.: č. t. 
0905 457 099.  43/16-P

• Predám záhradu pri 
Vagónke. Inf.: č. t. 0907 
418 226.   48/16-P

inZercia
• Kúpim lacno 1-izb. alebo 
2-izb. prerobený byt, platba 
v  hotovosti ihneď. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  16/16-K

• Náter striech za 3 €/m2. 
V  cene je farba + práca. 
Inf.: č. t.  0915 423  705 (p. 
Ivan).   82/16-R

• PD Mlynica ponú-
ka na samozber mrkvu, 
petržlen a cibuľu. Inf. č. t.: 
0911 623 900.  87/16-R

• Hľadám - stratené bifo-
kálne dioptrické okuliare 
v puzdre v stredu 21. septem-
bra 2016 pravdepodobne na 
Štrbskom plese alebo TEŽ. 
Nálezcu odmením. Inf.: č. t. 
0907 053 509.  88/16-R

• Hľadám stolára na opra-
vu záhradnej chatky. Inf.: č. t. 
0907 418 226.  89/16-R
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Gaštany cupitajú na zem Mladý startupista chce preraziť v Tatrách

Obrazy, ktoré očaria nežnou snivou jemnosťou
Umelci často vidia, čo je 

očiam neviditeľné. Vidia to-
tiž srdcom. To konštatovala 
o umelkyni Božene Augustí-
novej Eva Ľuptáková kurá-
torka projektu trojvýstavy 
Medzi nebom a ženou, ktorú 
otvorili koncom septembra v 
Tatranskej galérii. Diela pred 
11 rokmi zosnulej autorky 
sú prezentované spoločne s 
tvorbou jej dvoch synov An-
dreja a Martina.

Výstava, ktorá potrvá do 27. 
novembra 2016, uchváti snivou 
krásou mnohých obrazov, ako-
by pradivom jemnej pavučiny 
vytvorených výtvarných kreá-
cií. Každý z trojice však má svoj 
umelecký rukopis, hoci sa sy-
novia od svojej mamy veľa na-
učili, jej pripomienky a názory 
pozorne počúvali a rešpekto-
vali. Andrej Augustín (na foto 

štvrtý vľavo) povedal: „Vyrastali 
sme vo výtvarnom prostredí, žili 
sme vo svete umenia. Ovplyvnil 
ma mamin prístup, jej slovo, 
rozpravy s ňou, ale šiel som si 
svojou cestou. Študoval som v 
Prahe, a tá ma veľmi ovplyv-
nila svojím voľnejším duchom. 
Hoci som vyštudoval grafický 
dizajn, za tých tridsať rokov na 
výtvarnej scéne som sa stále viac 
od neho vzďaľoval. Prešiel som 
ilustráciou, neskôr ma oslnil 
textil, venoval som sa technike 
arttex, potom som začal maľo-
vať a dodnes je to moja kráľov-
ská disciplína. Skúšam i také 
veci ako maľovať na porcelán, 
keramiku a pod.“ Nesmierne 
si váži mamin výtvarný prejav, 
lebo jej tvorba spojená s texti-
lom je ojedinelá a výnimočná 
nielen na Slovensku, ale aj v 
Európe. Božena Augustínová 

(1939-2005) bola významná 
slovenská výtvarníčka druhej 
polovice 20. storočia najmä v 
oblasti netkaného textilu (art-
protisu a arttexu), grafiky, ilu-
strácie a maľby. „Ešte k tomu 
robila veľký formát, čo je veľmi 
výpravné a náročné. Na výstavu 
v Poprade sme priniesli aj také 
jej práce, ktoré ešte nikdy neboli 
vystavené. Ide napríklad o stra-
tený a znovunájdený obraz, kto-
rý sa po rokoch našiel na povale 
pri ateliéri. Bol v zlom stave, 
zašpinený od holubov. Je krás-
ne zreštaurovaný a v Tatran-
skej galérii mal svoju premiéru. 
Prvýkrát je vystavený aj jeden 
veľkorozmerný formát,“ pozna-
menal A. Augustín. Zo svojej 
tvorby prezentuje výber obra-
zov z posledných pätnástich ro-
kov. Jeho brat Martin (na foto 
druhý vpravo) vystavuje svoje 
obrazy pripravované špeciálne 
pre popradskú inštaláciu. Po-
vedal: „Vystavujem svoje prvé 
maľby na plátne, sériu kresieb 
a koláží na japonskom papieri, 
ktorú robím spolu s básnikom 
Kamilom Peterajom. Spájame 
tak poéziu s vizuálnym odra-
zom. Predstavujem i obrazy 
namaľované na dreve a kolek-
ciu levočských modrých dám. 
V Levoči v starožitnostiach som 
objavil staré listiny písané krás-
nym švabachom s pečaťami a tie 
som dokresľoval. Do unikátneho 
priestoru TG v Poprade som pri-

pravoval špeciálne malé kolekcie 
obrazov. Mama tu má vystave-
né svoje veľkoformátové tapisé-
rie v unikátnej technike artpro-
tisu, ktorá už zanikla a v Európe 
niečo podobné nie je. Svojím 
neuveriteľným výtvarným vku-
som a tvorivosťou vniesla naša 
mama do tvorby neobyčajne 
krásne motívy. Vyjadrovala tým 
svoj postoj k životu a myslím si, 
že stojí za to vidieť jej diela.“ M. 
Augustín očarí nielen obrázka-
mi na japonskom papieri, kto-
rý je jemne perforovaný, sťaby 
pavučinka či záclona, ale aj na 
hodvábnom čínskom papieri s 
veršami K. Peteraja napísanými 
čínskym znakovým písmom. 
Tieto obrazy boli vystavené 
pred Popradom v čínskom Pe-
kingu. 

Riaditeľka TG Anna Ondru-
šeková podotkla: „Radi robí-
me výstavy, na ktorých máme 
možnosť predstaviť generácie 
tvorcov, kedy sa dedí talent a 
tvorivosť, v tomto prípade z 
matky na synov. Som rada, že 
môžeme predstaviť rodinu Au-
gustínovcov, ktorí žijú a tvoria 
v Bratislave. Tvorbu Boženy 
Augustínovej môžeme vidieť v 
TG po prvýkrát. Je to výstava, 
ktorá zaujme nielen odbornú, 
ale aj laickú verejnosť, pretože 
všetci traja autori majú vo svo-
jich obrázkoch jedno spoločné – 
úžasný zmysel pre jemnosť, cit, 
farebnú kompozíciu...“. (mar)

Na sídlisku Západ, 
pri nemocnici, mest-
skom úrade aj na 
iných miestach Popra-
du padajú zo stromov 
guľaté plody gaštanov. 
Veľa ľudí sa po ne zo-
hne a s úľubou si ich 
vloží do kabelky, vrec-
ka alebo len tak drží v 
dlani. 

Gaštanom sa oddávna 
pripisujú magické vlast-
nosti, ktoré využívali 
nielen ľudoví liečitelia, ale dokázala 
ich aj moderná medicína. Sú známe 
hojivé masti s výťažkom z pagaštana 
konského. Majú protizápalové účin-
ky, pomáhajú pri reume, bolestiach 
chrbtice, miernia bolesti hlavy a do-
konca sa povráva, že gaštany liečia 
dušu. Vyznačujú sa totiž schopnosťou 
odoberať negatívnu energiu. Pozor 
však, nemajú sa zbierať na cintoríne. 
Údajne, ak si dáte tri gaštany v po-
steli pod vankúš, budete mať dobrý 

spánok, ak k nohám, 
budú vás chrániť pred 
chorobami. Uložené 
pod posteľou vraj do-
kážu rušiť aj nepriazni-
vé geopatogénne zóny. 
Vymeniť ich treba po 
3-4 týždňoch, keď sú už 
scvrknuté alebo so sčer-
netým vnútrom. 

Gaštany podržané  v 
dlani v pevnom zovretí 
dokážu dodať energiu 
a traduje sa, že ochra-

ňujú pred zlými silami. Nosené vo 
vrecku alebo v kabelke majú spôso-
biť, že ich majiteľov nebudú bolieť 
kolená ani bedrové kosti.

Lesklé hnedé gaštanové plody 
poslúžia aj ako pôvabná jesenná 
dekorácia a pre deti sú vhodným 
artiklom na výrobu gaštanových 
figúrok. Nuž nečudo, že popadané 
gaštany sú zakrátko vyzbierané. A to 
je dobre. Urobia tak radosť malým 
aj veľkým...   (mar)

Mladý startu-
pista 29-ročný 
Levon Šaldžjan 
sa len prednedáv-
nom rozhodol pre 
výrobu netradič-
ného produktu 
v  tradičnom slo-
venskom odvetví. 
Splnil si svoj sen 
a  začal piecť ar-
ménsky chlieb la-
vaš. Ide o veľmi tenký chlieb vyrábaný 
z hladkej múky bez pridávania emulgá-
torov. Levon prišiel na Slovensko začiat-
kom deväťdesiatych rokov z Arménska 
so svojimi rodičmi a  bratom Aregom. 
S myšlienkou otvoriť si pekáreň sa po-
hrával už počas štúdia ekonómie na vy-
sokej škole. Po škole pracoval v banke. 
Časom však zistil, že ho táto práca ne-
napĺňa. Rozhodol sa pre veľký krok vo 
svojom živote a v Poprade začal hľadať 
priestory pre budúcu pekáreň. Opti-
málne priestory však nakoniec našiel až 
v Košiciach. Dnes pečie chlieb pre mno-

hých odberateľov. 
Paradoxne, práve 
pod Tatrami rastie 
dopyt po tomto 
arménskom chle-
be snáď najviac. 
Lavaš je tu dodá-
vaný pre niekoľko 
reštaurácií a iných 
stravovacích za-
riadení.  Levon 
na internetovej 

stránke zameranej na lavaš zverejňuje 
jednoduché, chutné a  rýchle recepty. 
Obľúbený je lavaš zo špaldovej múky.  
Lavaš sa dá aj tepelne spracovať. Chutné 
sú napríklad košíčky s kuracím mäsom 
a brokolicou či zapečený lavaš so syrom.

Lavaš je veľmi podobný tortille 
alebo arabskému chlebu, odlišuje sa 
však   zložením,  jemnosťou a  hlavne 
chuťou.  Možno ho použiť všade tam, 
kde tradičný chlieb. Navyše vyniká 
svojou trvanlivosťou. Veď tá je pri od-
porúčanom skladovaní až dva týždne.

Ján Palinský

Dali ste nám vedieťZaujalo nás
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Basketbalistky odštartovali novú sezónu prehrou
Basketbalistky BAM 
Poprad odštartovali 
novú extraligovú sezónu 
2016/2017 v  netradičný 

deň a  v  netradičnom čase na do-
mácej palubovke Arény Poprad 
v nedeľu proti Šamorínu. S novým 
trénerom Milanom Černickým 
podľahli súperkám o trinásť bodov 
53:66. Najbližšie dva ligové zápasy 
odohrajú na palubovkách súperiek.

„Bojovnosť tam bola, ale nepremie-
ňali sme voľné strely. V doskoku sme 
boli lepší, ale niečo nám chýbalo, aby 
sme dokázali zvíťaziť,“ okomentoval 
vstup do novej sezóny na lavičke 
BAM Poprad tréner Milan Černický.

Výsledok: 1. kolo v nedeľu 2. ok-

tóbra BAM Poprad - ŠBK Šamorín 
53:66 (17:17, 10:17, 13:14, 13:18), 
najviac bodov BAMP: Zuzana Ivan-

čáková - 12.
Program: 2. kolo v  stredu 5. ok-

tóbra  o  16. hod. BK SOŠŽ Cassovia 

Košice - BAM Poprad, 3. kolo v sobotu 
8. októbra o 18. hod. BK ŠKP 08 Ban-
ská Bystrica - BAM Poprad.     (ppv)

 V/P %

1. GA Košice 1/0 100

2. Ružomberok 1/0 100

3. Piešťany 1/0 100

4. Šamorín 1/0 100

5. Slovan 0/0 0

6. BAM Poprad 0/1 0

7. B. Bystrica 0/1 0

8. Cassovia KE 0/1 0

9. Nitra 0/1 0

Tabuľka extraligy
Základná časť

V Aréne Poprad sa rozdávali opasky i peniaze
V sobotu 1. októbra pat-

rila Aréna Poprad bojovní-
kom v rámci galavečera K1 
a MMA pod názvom Sim-
ply the best 12. V Poprade 
sa toto najvýznamnejšie 
stretnutie kickboxerov 
v  Čechách a  na Slovensku 
konalo po tretíkrát.

Turnaj ponúkol celkovo 
11 zápasov. V  troch sa bo-
jovalo o  tituly organizácie 
WKN, ktorá patrí k  naj-
väčším vo svete turnajov 
podľa pravidiel K1. V  jed-
nom z  nich sa predstavil 

aj domáci borec v službách 
Body Gym Poprad Samuel 
Hadzima, ktorý však v  sú-
boji o  titul International 
Champion WKN v disciplí-
ne K1 podľahol Belgičanovi 
Xavierovi Lejourovi 0:3 na 
body. „Súper bol lepší, mal 
silnejšie nohy,“ skonštatoval 
Popradčan. V zápase o titul 
International Champion 
MMA zvíťazil Slovák s  al-
bánskymi koreňmi Emin 
Sefa nad Portugalčanom 
Victorom Pintom. V hlav-
nom zápase večera o  ti-

tul európskeho šampióna 
WKN v  disciplíne K1 vo 
váhovej kategórii do 79,4 
kg triumfovala slovenská 
legenda kickboxu Vladimír 
Idranyi nad Matoušom Ko-
houtom z Českej republiky 
2:1. „Súper bol tvrdý a  zá-
pas vyrovnaný, čo ma trochu 
prekvapilo, ale o  to viac si 
víťazstvo cením,“ hodnotil 
V. Indranyi.

V  ringu sa domácemu 
publiku predstavil aj Pavol 
Garaj, ktorý vo váhovej ka-
tegórii do 74 kg zdolal poľ-

ského protivníka Michala 
Szmajdu 3:0 na body. „Ne-
vyžmýkal som zo seba sto 
percent, ale stačilo to,“ pove-
dala nestarnúca hviezda po-
pradského kickboxu. Tretí 
z  domácich borcov Erik 
Matejovský prehral pome-
rom 1:2 na body s  Micha-
lom Helbichom.

V  ringu sa v  sobotu ne-
rozdávali iba údery, ale aj 
vecné a  finančné dary. Pre 
popradské združenie Ná-
dej, ktoré pomáha ľuďom 
s  mentálnym postihnu-

tím sa s podporou vede-
nia mesta Poprad podarilo 
vyzbierať viac ako tri a pol 
tisíc eur. Galavečer sa vy-
daril, spokojný bol i  orga-
nizátor podujatia a tréner 
popradských borcov Lukáš 
Body. „Latku sme opäť po-
sunuli vyššie a  neviem, či 
nabudúce nebude siahať 
až do vesmíru. Divákov 
bolo menej, ale každý zá-
pas stál za to. S  výkonmi 
zverencov som spokojný, až 
na výsledok Sama Hadzi-
mu,“ zhrnul.  (mav)

• POPRADSKÉ líšky v  sobotu 1. 
októbra v  rámci dohrávky 2. kola 
hokejovej Extraligy žien rozdrvili 
na domácom ľade poľský tím Pod-
hale Nowy Targ 24:2. V  sobotu 8. 
októbra privítajú doma o  19. hod. 
Martin, kam pocestujú na odvetu 
o deň neskôr.• V  NEDEĽU 2. októbra prehrali 

futbalistky FK Poprad v  rámci 5. 
kola II. ligy sk. C v  Spišskej Novej 
Vsi s domácim tímom 4:3 v súboji 
o  druhú priečku tabuľky. V  sobo-
tu 8. októbra pocestujú popradské 
dievčatá do Košíc, kde si od 10.30 
hod. zmerajú sily s miestnou Loko-
motívou.• BASKETBALISTI BK Iskra 
Svit, s obmeneným kádrom na čele 
s  ambicióznym trénerom Micha-

lom Madzinom, odštartujú novú 
extraligovú sezónu SBL 2016/2017 
na palubovke Levických Patriotov 
v sobotu 8. októbra o 18. hod.• FIREMNÁ liga v  bowlingu sa 
rozbehla prvým kolom minulý týž-
deň v utorok, keď v skupine C – III. 
liga sa víťazom stalo družstvo Spol-
byt so ziskom 27 bodov.• DOBROVOĽNÍ hasiči súťaži-
li uplynulú sobotu v  Kecerovciach 

v  okrese Košice - okolie v  rámci 
štvrtého ročníka Východosloven-
skej súťaže hasičského dorastu. 
V požiarnom útoku s vodou sa me-
dzi chlapcami za domácim druž-
stvom na druhom mieste umiestnilo 
Sp. Bystré, tretí skončil Sp. Štiavnik. 
V súťaži dievčat boli najlepšie Chmi-
ňany z okresu Prešov, druhé miesto 
obsadil Sp. Štiavnik a tretia priečka 
patrí Spišskej Sobote.  (ppv)

Krátko zo športu
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Bazén bol dva dni plný nádejných plavcov
V  závere minulého týždňa sa vo 

vnútornom 50m  bazéne poprad-
ského aquaparku predstavili ná-
dejní plavci z Popradu, ale neskôr 
aj z  celého Slovenska, či okolitých 
štátov, ba dokonca až z USA.

Plaveckým podujatím odštartoval 
v  piatok 22. ročník Športovej olym-
piády detí a  mládeže mesta Poprad. 
Popradské školy začali opäť naháňať 
body v súťaži o najšportovejšiu školu 
mesta Poprad. Titul obhajuje už po 
niekoľkýkrát za sebou ZŠ s MŠ Dosto-
jevského. „Táto olympiáda má zimnú 
a letnú časť, z ktorej sa školám zapo-
čítavajú body. V  posledných rokoch 
sme plavecké disciplíny rozdelili na 
polovicu medzi registrovaných i nere-

gistrovaných plavcov, preto bolo menej 
účastníkov, ale aj disciplín,“ vysvet-
ľoval Jozef Pavlík z odboru školstva, 
mládeže a  športu MsÚ v  Poprade. 

Podujatie poctila svojou návštevou 
aj prezidentka Slovenskej plaveckej 
federácie Irena Adámková, ktorá ho 
slávnostne otvorila. „Plávanie je jed-

ným z najdôležitejších športov. Vítam 
preto takéto aktivity, bodaj by ich bolo 
čo najviac,“ povedala.

V medailovej štatistike sa v piatok 
najviac darilo usporiadateľskej škole 
ZŠ s MŠ v Sp. Sobote, ktorá ukoristi-
la spolu 13 medailí.

V  sobotu patril plavecký bazén 
v  Poprade účastníkom 6. ročníka 
medzinárodných plaveckých prete-
kov o Pohár olympijských nádejí za 
účasti klubov zo Slovenska, Ukraji-
ny, Maďarska, ale aj USA. V  celko-
vom poradí najúspešnejších tímov 
si pohár za prvenstvo na Ukrajinu 
odviezli plavci z  Kyjeva. Popradča-
nom z KP AquaCity Poprad sa ušlo 
nepopulárne štvrté miesto.  (mav)

Po úspechu našich volejbalistov, ktorí aj vďaka úspešnému turnaju v Po-
prade postúpili šiestykrát za sebou a deviatykrát celkovo na majstrovstvá 
Európy, sú v hre o postup na kontinentálny šampionát stále aj ženy.

Slovenky pod vedením Mareka Rojka obsadili po dvoch turnajoch 2. kola 
kvalifikácie na ME v skupine D a o postup bojujú v baráži s Českou republi-
kou. V prvom zápase v Jablonci nad Nisou cez víkend neuhrali ani set Odveta 
sa uskutoční dnes, t. j. 5. októbra o 17. hod. v Aréne Poprad.   (ppp)

V Poprade boj o postup na ME

Premiéra Františka Šturmu
Futbalisti FK Poprad 
postúpili v  strede mi-
nulého týždňa už do 
osemfinále Slovenské-
ho pohára, v ktorom sa 

stretnú s Prešovom. V sobotu zvádza-
li tuhý boj o body v šlágri druholigo-
vého 9. kola s Bardejovom, s ktorým 
sa po zahodení množstva príležitostí 
rozišli bez gólov. Oba zápasy už vie-
dol na lavičke Popradu nový tréner, 
ktorý nahradil Pavla Mlynára.

Rozhodnutím Správnej rady FK 
Poprad skončila po ligovej remíze 
s Lokomotívou Košice na lavičke tré-
nerská dvojica Pavol Mlynár - Jaro-
slav Belejčák. V  priebehu minulého 
týždňa už prevzal mužstvo pod svoje 
krídla český kormidelník František 
Šturma (na foto), ktorý si za svoj-
ho asistenta zvolil Mareka Kopáča. 
Druhým asistentom ostáva Mikuláš 
Dvorožňák, ktorý zároveň vedie aj B-

-mužstvo FK Poprad. „Boli sme lepším 
mužstvom, zahodili sme však množ-
stvo šancí. Chlapci nechali na ihrisku 
srdce a  do poslednej minúty bojovali 
o  víťazstvo. Ideme správnou cestou. 
Máme jediný cieľ, ktorým je postup do 
najvyššej súťaže,“ hodnotil ligovú pre-
miéru na lavičke Popradu F. Šturma.

Výsledky: 4. kolo Slovenského po-
hára v stredu 28. septembra FK CSM 
Tisovec - FK Poprad 0:4 (0:1), góly 
Popradu: 9. Tomáš Peciar, 59. Viktor 
Maťaš, 71. Miroslav Poliaček, 73. Ru-
dolf Bilas, 9. kolo II. ligy Východ v so-
botu 1. októbra FK Poprad - Partizán 
Bardejov 0:0.

Program: 10. kolo II. ligy Vý-
chod v  sobotu 8. októbra o  15. 
hod. MFK Lokomotíva Zvolen - 
FK Poprad.   (mav)

   Z V R P S B

1. VSS Košice 9 7 1 1 11:3 22

2. Bardejov 9 6 1 2 15:7 19

3. Lokomotíva KE 9 5 2 2 22:9 17

4. Zvolen 9 4 3 2 17:10 15

5. L. Mikuláš 9 4 3 2 6:4 15

6. FK Poprad 9 3 5 1 13:7 14

7. Sp. N. Ves 9 3 0 6 12:19  9

8. R. Sobota 9 1 2 6 6:15  5

9. Haniska 9 1 2 6 11:23  5

10. Lipany 9 1 1 7 5:21  4

Tabuľka II. ligy - sk. Východ

Hokejistom sa nedarilo
Hokejisti HK Poprad 
cestovali v  piatok 
v  rámci 8. kola Tip-
sportligy do Žiliny 
a  v  nedeľu privítali 
majstrovskú Nitru. 

V oboch dueloch ťahali výrazne za 
kratší koniec.

„Išli sme do zápasu s tým, že bu-
deme poctivo brániť a  nedovolíme 
súperovi vyrážať do prečíslenia. 
Mali sme oslabenú obranu, takže to 
všetko bolo na pleciach útočníkov 
a  piatich chlapcov vzadu. Bránili 
sme dobre a  spoliehali sme sa na 
to, že z brejkov dáme nejaký gól, čo 
sa nám však nepodarilo,“ hodnotil 
nedeľný duel s Nitrou tréner HK 
Poprad Petr Jonák.

Výsledky: 8. kolo v piatok 30. sep-
tembra MsHK Žili-
na - HK Poprad 9:2 
(5:2, 2:0, 2:0), góly 
Popradu: 12. Mário 
Kurali (P. Lichanec, 
J. Müller), 20. Adam 
Lapšanský (P. Licha-
nec), 9. kolo v nede-
ľu 2. októbra HK Po-
prad - HK Nitra 1:4 
(0:1, 1:1, 0:2), gól Po-
pradu: 30. Ľubomír 
Dinda (M. Kurali).

Program: vložený 

zápas 10. kola vo štvrtok 6. októbra 
o  18. hod. HK Orange 20 - HK Po-
prad, 10. kolo v piatok 7. októbra o 18. 
hod. HK Poprad - HC Košice, 11. 
kolo v nedeľu 9. októbra o 18. hod. HK 
Poprad - MHC Martin.   (ppv)

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Košice 10 7 1 1 1 48:22 2 4

2. Nitra 10 7 0 3 0 38:22 2 4

3. B. Bystrica 10 5 2 1 2 41:25 2 0

4. L. Mikuláš 10 4 1 2 3 31:24 1 6

5. Trenčín 9 4 1 2 2 24:20 1 6

6. Martin 9 4 0 0 5 21:28 1 2

7. N. Zámky 9 2 2 1 5 22:28 1 1

8. Zvolen 9 3 1 0 5 24:33 1 1

9. Žilina 9 2 1 1 5 26:30  9

10. HK Poprad 9 1 2 0 6 17:32  7

11. SR 20 5 0 0 0 5 4:32  0

Tabuľka Tipsport ligy

Bowling Tour mesta Poprad
V  stredu 28. septembra sa odo-

hralo prvé kolo Bowling Tour mes-
ta Poprad 2016/2017. Turnaja sa 
zúčastnilo 27 hráčov.

V  skupine A  sa najviac dari-
lo  Kristíne Kosekovej,  ktorá vy-
hrala základnú časť výkonom 1253 
s priemerom 200,83. Jej súperom sa 
v celkovom finále stal František Ku-
ziel, ktorého zdolala výkonom 179 

(vrátane hendicapu) a  s  celkovým 
priemerom 196,57.

V skupine B sa víťazom kvalifiká-
cie stal Jozef Hegenbart výkonom 
1084 s priemerom 180,66. Z ôsmych 
hráčov finálovej časti sa jeho sú-
perom v  boji o  celkové prvenstvo 
stal Ján Niedoba, ktorý napokon 
zvíťazil výkonom 158 s  celkovým 
priemerom 177,22.  (luk)
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Pomáhali
záchranári

Blší trh ukázal, že na každú vec sa nájde kupec
V súčasnosti stúpol záujem 
o staré retro veci, vintage 
predmety a pod., preto sa 
blšie trhy stretávajú s takým 
záujmom. Veď mnoho vy-
stavených drobností pochá-
dzalo z povál, či pivníc, kde 
ležali ladom.

Popradčania podujatie 
privítali. Jeden z nakupujú-
cich, ktorého zaujali hlavne 

historické pištole, povedal: 
„Osobne si myslím, že je to 
potrebné. Z hľadiska regiónu 
Karpatských Nemcov tu boli 
niektoré veci, ktoré siahajú 
až do ich histórie, a to treba 
podporovať.“ Eva Tobáková 
dodala: „Blší trh doslova a 
do písmena schvaľujem, len 
sa musí dostať do povedomia 
Popradčanov, aby toho bolo 
viac. Je to taká zvláštnosť, kto-

rá v Poprade predtým nebola.“ 
Aj sama by mala veľa zbytoč-
ných vecí, ktoré sa jej za roky 
nazhromaždili, ale nerada sa 
s nimi lúči. Viažu sa k nim 
spomienky a zážitky. Predá-
vajúci Marek Duda prišiel s 
množstvom starých kníh. Po-
dotkol: „Mne sa taký trh páči, 
lebo veľa ľudí má zbytočné veci 
doma a najlepšia cesta, ako sa 
ich zbaviť, je posunúť ich ďa-

lej - recyklovať. Čo je pre jed-
ného nepotrebné, pre druhého 
môže byť cennosť. Som rád, že 
môžem ľuďom posunúť pekné 
knihy, ktoré ešte nečítali.“ 

Organizátori by do konca 
roka chceli zorganizovať ešte 
jeden blší trh. Tí, ktorí ten 
prvý nestihli sa majú na čo 
tešiť. Jediné, čo bude chýbať 
je burčiak, ktorého sezóna sa 
už skončila.  (mar)

• VRTUĽNÍKOVÁ záchran-
ná zdravotná služba ATE z Po-
pradu letela minulý týždeň v 
utorok do Vysokých Tatier. 
Pomoc záchranárov potrebo-
vala 36-ročná turistka, ktorá sa 
pri Skalnatom plese pošmyk-
la, spadla a  poranila si hlavu. 
Po prílete vrtuľníka jej lekár 
poskytol primárne ošetrenia 
a následne bola z terénu eva-
kuovaná a  v  stabilizovanom 
stave pri vedomí bola preveze-
ná do popradskej nemocnice. • POPRADSKÁ posád-
ka Vrtuľníkovej záchrannej 
zdravotnej služby ATE letela 
v  stredu 28. septembra k  do-
pravnej nehode pri Dobšinej. 
K  čelnej zrážke osobného 
auta s  kamiónom boli privo-
lané všetky zložky integrova-
ného záchranného systému. 
57-ročný vodič osobného auta 
po náraze utrpel také vážne 
zranenia, ktorým aj napriek 
veľkej snahe záchranárov na 
mieste podľahol. Lekárka le-
teckých záchranárov, žiaľ, mu-
sela skonštatovať úmrtie. • LETECKÍ záchranári 
z  Popradu leteli v  sobotu 1. 
októbra najskôr na pomoc 
českému turistovi. Počas vý-
stupu na Zadný Gerlach sa 
pošmykol a  následným pá-
dom si poranil rameno. Aj 
napriek jeho snahe ďalej po-
kračovať mu vážnosť zranenia 
nedovolila v  zostupe pokra-
čovať samostatne. Na mieste 
mu lekárka poskytla ošetrenie 
a  v  spolupráci s  náhodnými 
horolezcami zraneného muža 
vyniesla k  miestu, odkiaľ ho 
bolo možné z  terénu eva-
kuovať a  previezť do nemoc-
nice v Poprade. Krátko potom 
boli leteckí záchranári opäť 
vyžiadaní na zásah do oblasti 
k Chate pod Rysmi, kde si po-
čas výstupu po reťaziach pora-
nila 16-ročná poľská turistka 
členok. Zranený členok jej le-
kárka ošetrila, zafixovala a po 
evakuácií z terénu bola preve-
zená do popradskej nemoc-
nice. Rovno odtiaľ smerovala 
posádka leteckých záchraná-
rov späť, priamo k Chate pod 
Rysmi, kde sa nachádzala 
48-ročná žena s  poranenou 
hlavou. Pilot vrtuľníka pristál 
na pristávacej ploche pri chate 
a  po ošetrení a  naložení pa-
cientky na palubu smerovali  
záchranári opäť do nemocnice 
v našom meste.  (pph)

Zariadenie sociálnych 
služieb pre občanov bez 
prístrešia na Levočskej 
ulici rozšírilo ubytovacie 
kapacity o vojenský stan v 
areáli zariadenia.

Vzhľadom na predpoveď 
počasia avizujúcu ochlade-
nie tak samospráva ponúkne 
ľuďom žijúcim na ulici toto 
nízkoprahové bývanie ako 
alternatívu k zariadeniu s ce-
loročným poskytovaním so-
ciálnych služieb s prísnejším 
prevádzkovým režimom. Vo 

vojenskom stane je k dispo-
zícii podľa potreby 10 -12 
lôžok so spacákmi.  

„Okrem bezplatného pre-
nocovania môžu bezdomov-
ci využívať všetky sociálne 
služby, ktoré poskytuje zaria-
denie, a to služby strediska 
osobnej hygieny, služby prá-
čovne, výdajne šatstva, môžu 
dostať teplú polievku. Klienti 
majú možnosť tiež využiť 
sociálne poradenstvo, sme 

pripravení pomôcť im v ich 
sociálnej situácii pri vyba-
vení dokladov, umiestnení v 
zariadeniach sociálnych slu-
žieb, či pri zapojení sa do ak-
tivačných prác organizova-
ných mestom,“ informovala 
Petra Závacká zo sociálne-
ho odboru MsÚ v Poprade. 
Mesto Poprad v zariadení 
vytvorilo tiež podmienky 
pre OZ Korene, ktoré zabez-
pečuje distribúciu časopisov 

Notabene predajcom, ktorí 
tak majú možnosť zvýšiť si 
príjem. 

Pracovníci sociálneho 
odboru počas celého roka 
priamo v teréne vyhľadáva-
jú ľudí, ktorí sú bez strechy 
nad hlavou a ponúkajú im 
možnosť využiť služby zaria-
denia na Levočskej ulici. Sa-
mospráva však nemá dosah 
na ľudí, ktorí sa aj napriek 
tomu slobodne rozhodnú 
a dobrovoľne uprednostnia 
„život na ulici“.  (mag)

Pomoc bezdomovcom

Sväté misie prebiehali v rímsko-
katolíckej farnosti Poprad od od 24. 
septembra do 2. októbra, kedy vyvr-
cholili záverečnou svätou omšou pred 
popradskou Arénou (na foto vľavo). 
V piatok večer sa v rámci podujatia 
uskutočnilo aj stretnutie s mládežou 
(na foto vpravo). 

Jeden z účastníkov povedal: „Boh 

mi dáva pocit, že s ním je vždy všetko 
v poriadku.“ Ďalší sa vyznal zo svojich 
pocitov: „Dáva mi radosť do života, dáva 
mi pokoj. Práve vtedy, keď som v ťažkej 
situácii môžem byť pokojný. On je mojou 
silou. Chcem pomáhať druhým ľuďom a 
robiť všetko s láskou. S ním slúži všetko 
na radosť.“ Iný z prítomných pripojil: 
„Na Boha sa vždy môžem spoľahnúť. V 

ťažkostiach ma stále poteší. Vždy sto-
jí pri mne.“ Ďalší dodal: „Boh mi dáva 
istotu, že nie som sám v tomto svete - že 
mám pevný bod, o ktorý sa môžem stá-
le oprieť. Nech sa cítim akokoľvek a nech 
som kdekoľvek.“

Na záver misií v Poprade slávnostne 
posvätili a pribili tabuľku na misijný 
kríž pred dvoma kostolmi.  (kpa)

(Dokončenie zo str. 1)


