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Na budove zimného štadióna odhalili pamätnú tabuľu

Mestskí
policajti
a sociálni
pracovníci
vyrazili za
bezdomovcami

Slovenské
balady sú
príbehy plné
drámy
a smútku

Otvorili nové
tréningové
ihrisko

Viac na str. 3 Viac na str. 9 Viac na str. 11

Prvý sneh napadol skoro,
cestári už zasahovali

Posledné dva roky sa zima 
ohlásila skôr ako obyčajne. 
Vlani zaznamenali cestári 
zo Správy a údržby (SaÚ) 
Prešovského samosprávne-
ho kraja, oblasť Poprad prvý 
zásah 11., tohto roku dokon-
ca 5. októbra. Ako sa však v 
minulom roku ukázalo, šlo 
len o výstrelok počasia, pri-
šlo dlhšie obdobie teplejších 
dní a Vianoce boli na blate. 
Je možné, že sa podobná si-
tuácia zopakuje aj v tomto 
roku, ale nemusí tomu tak 
byť. Cestári radšej rátajú s 
oboma alternatívami.

„Na základe pozorovaní a 
meteorologickej predpovede 

príchodu studeného frontu 
sme 4. októbra večer aktivo-
vali zimnú službu a 5. októbra 
nadránom sme už realizovali 
prvé zásahy, a to na horskom 
priechode Vernár, nasnežilo 
aj na celej Ceste Slobody vo 
Vysokých Tatrách, zasahovali 
sme tiež na ceste od Tatran-
skej Kotliny smerom na poľ-
skú hranicu, Podspády a T. 
Javorinu, kde boli intenzívne 
zrážky, pluhovali sme v úse-
ku od Štrbského Plesa až po 
Podbanské, po hranicu s okre-
som Liptovský Mikuláš. Do 
našej pôsobnosti patrí okrem 
Popradského a časti Kežmar-
ského okresu i okres Levoča, 

kde sme zasahovali na hor-
skom priechode Branisko,“ 
informoval Marián Barilla, 
riaditeľ SaÚ PSK, oblasť 
Poprad, v pôsobnosti ktorej 
je 600 km štátnych ciest. Vo 
všetkých štyroch strediskách 
(Poprad, Kežmarok, Levoča a 
T. Štrba) majú už pripravenú 
techniku na zimnú údržbu. 
Pre 6 okruhov zimnej údržby 
v Popradskom okrese bude 
slúžiť 6 sypačov a dva rezerv-
né, traktorová zametačka 
na dočisťovanie križovatiek, 
kruhových objazdov, zálivov 
alebo autobusových zastávok 
a k dispozícii je aj snehová 
fréza. V prípade potreby si 

strediská vypomôžu. 
V areáli SaÚ na ceste do 

mestskej časti Stráže už stoja 
kopy inertného posypového 
materiálu. Riaditeľ dodal, 
že v zásobení kamennou 
drvinou sa blížia k sto per-
centám a podľa priemernej 

spotreby v posledných ro-
koch predpokladajú, že ho 
budú potrebovať 23 tisíc ton. 
Posypovej soli budú potre-
bovať 5 600 ton a vzhľadom 
na skladové kapacity ju majú 
zabezpečenú na 55 percent. 

Na budove Zimného štadióna v 
Poprade v piatok popoludní sláv-
nostne odhalili pamätnú tabuľu 
Popradčanovi Antonovi Babony-
mu, hokejistovi, účastníkovi boja 
za národné oslobodenie a politic-
kému väzňovi. Pietna spomienka 
sa uskutočnila za prítomnosti ro-
dinných príslušníkov A. Babonyho 
a za účasti mnohých hostí, medzi 
nimi zástupcov Svetového zdru-
ženia bývalých politických väzňov 
(SZBPV) v Poprade, veľvyslanec-
tva Ruskej federácie, predstavi-
teľov mesta Poprad, HK Poprad, 
Motorkárov Slovenska a ďalších.

Dcéra A. Babonyho Aurélia Čar-
noká (na foto tretia sprava) sa roky 
usilovala, aby sa jej otec dočkal 
uznania aspoň po smrti. Povedala: 
„Keďže môj otec bol politickým väz-
ňom, zámeru osadenia tabule na jeho 
pamiatku sa ujal František Bednár zo 
SZBPV. Vďaka nemu vznikol tento 

projekt a verejnosť sa mohla dozve-
dieť, aký úžasný človek bol môj otec. 
Bol pokojný, mal rozvahu, odvahu, 
bol plný lásky k športu, radosti, odda-
nosti, bol to Slovan srdcom i činmi.“ 

A. Babony sa narodil 20. decem-
bra 1917 v Poprade - Strážach, 
zomrel v roku 1972. V roku 1941 
bol odvelený na východný front 
priamo do bojov o Kyjev, ako vojak 

Slovenskej armády zachránil pred 
popravou študentku Lýdiu Šarajev-
skú a pomohol viacerým ľuďom. 
Ako príslušník 1. československej 
armády na Slovensku bojoval v SNP, 
bol zajatý a väznený v nemeckých 
koncentračných táboroch ako po-
litický väzeň. Oslobodila ho ame-
rická armáda, čo mu bolo neskôr 
na príťaž. Po vojne pracoval ako 
policajt v Poprade, ale v roku 1949 
v čase nástupu komunizmu sa roz-
hodol z tohto postu odísť. Pracoval 
v popradskom pivovare, Inštalatéri 
Poprad a nakoniec popradskej Va-
gónke. Známy je jeho mimoriad-
ny vzťah k hokeju. V rokoch 1939 
- 1959 bol popradským hokejovým 
reprezentantom, rozhodcom a tré-
nerom. Pôsobil ako brankár v maj-
strovskom hokejovom klube H. C. 
Tatry. Podieľal sa na výstavbe prvej 
umelej ľadovej plochy v Poprade. 

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 2)

Posypový materiál na zimnú údržbu ciest v pôsobnosti SaÚ 
PSK, oblasti Poprad je už pripravený.   FOTO - Marta Marová
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• PRIMÁTOR mesta Jozef Švager-
ko zvoláva 5. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva mesta Poprad na pia-
tok  21. októbra o 9. hod.  Plánované 
zasadnutie MsZ, ktoré sa malo usku-
točniť vo štvrtok 20. októbra bolo zru-
šené. • TENTO týždeň  prebieha v  škol-
skej jedálni Základnej školy na Franci-
siciho ulici v Poprade Týždeň zdravej 
výživy, ktorý  vyvrcholí v  piatok 14. 
októbra. Prezentovať sa bude zdravá 
výživa. Školu navštívi externý kuchár 
a niekoľko dodávateľov potravín.• WORKSHOP cestovného ruchu 
sa uskutoční dnes 12. októbra v Kine 
Tatran v Poprade. Nultý ročník podu-
jatia bude zameraný na témy z oblasti 
cestovného ruchu.• V  PODTATRANSKEJ knižnici 
v Poprade na sídlisku Západ bude vo 
štvrtok 13. októbra otvorená výstava 
výtvarných prác žiakov ZŠ s  názvom 
S knihou ma baví svet. V piatok 14. ok-
tóbra sa v knižnici uskutoční čitateľský 
klub tínedžerov, ktorý bude venovaný 
knihe Kto chytá v žite. • VO výstavnej sieni Podtatranského 
osvetového strediska v Spišskej Sobo-
te bude do konca októbra inštalovaná 
výstava Rómska paleta 2016, kde pre-
zentujú svoje práce z  celoslovenskej 
výtvarnej súťaže rómski žiaci. • VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery 
na jesenné upratovanie budú v termí-
ne od 14. do 21. októbra umiestnené 
na sídlisku Západ - na Ul. 29. augusta, 
pred bytovým domom Šípka, za cest-
nými stavbami, pri garážach (pri ho-
teli Olympia) a v Matejovciach na Ul. 
Puškinovej, Bezručovej, J. Kráľa, v To-
várenskej štvrti, Ul. Allendeho pri ga-
rážach, na Matejovskom námestí a na 
Lidickej ul. • PRERUŠENÁ distribúcia elektriny 
z  dôvodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia bude vo štvrtok 
a piatok 20. a 21. októbra od 6.30 do 
16.30 hod. v  Spišskej Sobote. Presné 
odberné miesta a  ich čísla sú zverej-
nené na internetovej stránke mesta 
Poprad - www.poprad.sk.• KULTÚRNO - spoločenské pod-
ujatie Tretí vek sa zabáva pre členov 
denných centier z  Popradu sa usku-
toční v  stredu 19. októbra v  Službyte 
v Matejovciach. • OD 10. do 16. októbra bude na 
slovenských cestách prebiehať do-
pravno-bezpečnostná akcia TISPOL 
zameraná na dodržiavanie povinností 
domácich i zahraničných vodičov au-
tobusov a nákladných vozidiel.• PODTATRANSKÉ osvetové stre-
disko z  Popradu organizuje v  nedeľu 
16. októbra v Margecanoch festival de-
dinskej kultúry s názvom Veniec krásy 
vekmi uvitý. Účinkovať budú folklórne 
súbory Jadlovec z  Margecian, Udol-
čanka z  Údola,  Kicora z  Lendaku, 
Staroľubovňam zo Starej Ľubovne a   
Talar z Novej Ľubovne.  (ppš)

Hokej aktívne hrával do 
roku 1953 a lásku k tomu-
to športu vštepoval svojim 
deťom a hokejovým zveren-
com. Bol medzi nimi i Július 
Šupler, ktorý na A. Babony-
ho zaspomínal: „Pán Babony 
bol človek, ktorý ma priviedol 
ešte na starý zimný štadión. 

Na budove zimného štadióna odhalili pamätnú tabuľu
Mal som asi päť rokov, keď 
som zažil tú atmosféru, 
keď lietali puky, korčuľova-
lo sa, hralo. Jemu vďačím, 
že ma prilákal k hokeju. 
Bol to výnimočný medzník 
v mojom živote.“ 

Predseda SZBPV Imrich 
Body vyzdvihol: „Odhale-
nie pamätnej tabule Anto-
novi Babonymu je význam-
nou udalosťou pre mesto 
Poprad, lebo táto osobnosť 
spája históriu a súčasnosť. 
Zúčastnil sa na národno-
-oslobododzovacom boji, 
bojoval v Povstaní, aktívne 
sa zúčastňoval práce v prospech popradského hokeja. Je vzo-
rom národnej hrdosti, vzťahu k obrane vlasti i športu. Prežil 
život v ťažkých dobách, čase totality, ale zachoval si ľudskú 
tvár a dôstojnosť, napriek tomu, že jeho minulosť mala do-
pad na jeho rodinu.“ 

Prvý viceprimátor Popradu Igor Wzoš dodal: „Príbeh An-
tona Babonyho je naozaj veľmi silný. Sú v ňom zhrnuté všet-
ky tragédie 20. storočia. Pamätná tabuľa pripomína všetkým 
- starším aj mladším, športovcom aj nešportovcom, čo všetko 
sa v minulosti udialo, a že na to netreba zabúdať.“    (mar)

Príhovor na pietnej spomienky predniesol okrem iných 
rečníkov aj 1. viceprimátor Popradu Igor Wzoš.

Vence položili viacerí hostia, 
medzi nimi I. Body a F. Bed-
nár za SZBPV v Poprade.

(Dokončenie zo str. 1)

V piatok 28. októbra 2016 vstú-
pia do platnosti dopravné obme-
dzenia týkajúce sa parkovania 
dodávkových a nákladných auto-
mobilov na sídliskách JUH I-VI v 
Poprade. Samospráva sa k tomuto 
kroku odhodlala na základe stúpa-
júceho množstva áut na sídliskách 
a pribúdajúcich sťažností obyvate-
ľov týchto sídlisk poukazujúcich na 
fakt, že niektoré parkoviská v obyt-
ných zónach sa vo večerných hodi-
nách menia na parkoviská firem-
ných dodávkových automobilov.

 „Po opakovanom monitoringu bolo 
zistené, že na uvedených sídliskách 
parkuje každý večer 250 - 300 do-
dávkových a nákladných automobi-
lov. Vďaka svojim parametrom, ktoré 
neraz presahujú rozmery štandar-
dizovaných parkovacích miest, tak 
zaberajú viac ako jedno parkovacie 
miesto, čo v konečnom súčte pred-
stavuje výrazný úbytok parkovacích 
miest pre osobné motorové vozidlá,“ 
uviedol náčelník Mestskej polície 
Poprad Štefan Šipula. 

V praxi bude znamenať ZÁKAZ 
STÁTIA pre vozidlá s dĺžkou nad 5,0 
m v čase od 16. do 6. hod. Toto ob-
medzenie sa nebude vzťahovať na vo-
zidlá kategórie M. Dopravné obme-
dzenia budú vytýčené dopravnými 
značkami osadenými na mestských a 
štátnych komunikáciách na vjazdoch 
do sídlisk. Dopravné značenie bolo 

schválené všetkými príslušnými or-
gánmi. Samospráva zároveň monito-
ruje situáciu aj v ostatných obytných 
zónach mesta, do ktorých by sa toto 
obmedzenie v prípade osvedčenia 
malo rovnako rozšíriť. 

„Musíme si uvedomiť, že každoroč-
ne pribudnú v Poprade stovky nových 
áut. Situácia najmä na sídliskách, 
ktoré boli projektované v úplne iných 
časoch a najmä s inými požiadavkami 
na statickú dopravu, sa tak stáva stále 
zložitejšou a musíme ju riešiť,“ uvie-
dol primátor Popradu Jozef Švagerko. 

V súvislosti s pripravovanými do-
pravnými obmedzeniami pripravuje 
mesto Poprad informačnú kampaň 
prostredníctvom printových i elek-

tronických médií a sociálnych sietí 
orientovanú na všetkých obyvateľov 
sídlisk JUH I-VI. „Mestská polícia 
bude v súvislosti so zmenou dopravné-
ho značenia na začiatku zhovievavá a 
bude upozorňovať vodičov na uskutoč-
nené zmeny a vyžadovať ich dôsledné 
plnenie vodičmi motorových vozidiel, 
ktorých sa zmena dopravného zna-
čenia týka. Veríme, že majitelia budú 
dodržiavať platné dopravné značenie a 
nebudeme musieť pristúpiť k ukladaniu 
blokových pokút. Tým, ktorí nebudú 
rešpektovať dopravné značenie, môže 
byť príslušníkmi mestskej polície ulo-
žená bloková pokuta do výšky 50 eur,“ 
informoval náčelník Mestskej polície 
v Poprade Štefan Šipula.  (mag)

Parkovanie dodávok a nákladných áut na
sídliskách Juh I - VI bude obmedzené 
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V Poprade sa už objavili prvé snehové vločky

Prvý sneh napadol skoro, cestári už zasahovali

Mestskí policajti a sociálni pracovníci
vyrazili za bezdomovcami • V TATRANSKEJ galérii v Poprade 

bude vo štvrtok 13. októbra otvorená 
výstava s názvom Výtvarný salón klubu 
popradských výtvarníkov. Vernisáž sa 
uskutoční o 17. hod. • NEMOCNICA Dr. Vojtecha Ale-
xandra v Kežmarku oslovila študentov 
6. ročníkov lekárskych a  ošetrovateľ-
ských fakúlt na Slovensku a  ponúkla 
im už od októbra až do júna budúceho 
roka mesačné štipendium. Následne po 
úspešnom ukončení štúdia budú mať 
garantované pracovné miesto v  jed-
nom z deviatich odborov v kežmarskej 
nemocnice minimálne na dva roky. • AŽ 191 kilogramov odpadkov vy-
zbierali z dna Štrbského plesa potápači 
v  piatok 7. októbra počas 23. ročníka 
akcie Čisté vody. Pod hladinu plesa 
sa ponorili po troch rokoch. Posled-
né roky ponor nebol možný, pretože 
zelené sfarbenie vody neposkytovalo 
dostatočnú viditeľnosť. Teraz do jeho 
čistej vody s teplotou približne osem 
stupňov Celzia vošlo 28 potápačov. • SPIŠSKÉ divadlo v  Spišskej Novej 
Vsi uvedie v  piatok 14. októbra o  19. 
hod. komédiu Rysavá jalovica od Mar-
tina Kukučína. Pre detského diváka 
bude predstavenie v nedeľu 16. októbra 
o 16. hod. Návštevníci uvidia rozpráv-
ku Tri prasiatka a vlk.• SPOMIENKA na 110. výročie pre-
vozu pozostatkov Imricha Thökölyho 
nekorunovaného uhorského kráľa do 
Kežmarku začne v nedeľu 16. októbra 
o  10. hod. slávnostnou bohoslužbou 
v  Drevenom artikulárnom evanjelic-
kom kostole v  Kežmarku. Program 
spomienky bude prebiehať až do piatka 
21. októbra, kedy sa uskutoční odbor-
ný seminár venovaný tomuto výročiu, 
ako aj koncert z diel uhorských autorov 
o  17. hod v  Drevenom artikulárnom 
kostole. • OKRÚHLE výročie jednej z naj-
krajších železničných tratí na Sloven-
sku sa bude oslavovať nostalgickou jaz-
dou  v  nedeľu 16. októbra. Na trase 
Košice - Margecany - Gelnica - Mníšek 
nad Hnilcom a späť vypravia historic-
ké motoráky.  Spestrením slávnostnej 
jazdy bude aj kultúrny program festiva-
lu Margecianske fajnoty.• VO Vysokých Tatrách nad 1500 m 
n. m. vládnu zimné podmienky. Vo 
výške kolo 2000 m n. m. je miestami 
až 50 cm suchého nezviazaného sne-
hu, ktorý sa môže v strmých svahoch 
uvoľniť aj pri malom zaťažení. Túry bez 
zimnej výstroje a výzbroje Horská zá-
chranná služba neodporúča.• UŽ tento piatok 14. októbra sa 
v  pasáži Zóna na Námestí sv. Egí-
dia v  Poprade o  17. hod. uskutoční 
krst knihy Pomalé svetlo vĺn autorov 
Vladislava Vaľka, Mariána Čižmári-
ka a  Karola Maliňaka. Súčasťou krstu 
bude vernisáž výstavy obrazov z cyklu 
Sedimenty - Pomalé svetlo vĺn od auto-
ra Mariána Čižmárika.  (ppš)

V stredu 5. októbra 
2016 v skorých ranných 
hodinách sa na teritóriu 
mesta Poprad uskutočni-
la  preventívno - bezpeč-
nostná akcia zameraná na 
kontrolu a monitorovanie 
občanov bez domova.

Akcie sa zúčastnili pra-
covníčky sociálneho odbo-
ru MsÚ v Poprade v úzkej 
súčinnosti s príslušníkmi 
mestskej polície. „Kontrolu 
sme vykonali na viacerých 
miestach v meste Poprad s 
dôrazom na stanice ŽSR a 
SAD, okolie Tatranského 
námestia a priestory pod 
viaduktom na sídlisku Zá-
pad,“ informoval náčelník 
Mestskej polície Poprad 
Štefan Šipula. „Zámerom 

bolo zmonitorovať miesta, 
kde sa zdržiavajú a prespá-
vajú tieto osoby a zároveň 
im ponúknuť možnosť využiť 
Zariadenie sociálnych slu-
žieb pre osoby bez prístrešia 
na Levočskej ulici, ako aj 
vojenský stan postavený v 
areáli zariadenia,“ doplnila  
Petra Zavacká zo sociálne-
ho odboru MsÚ. Aj napriek 
výraznému ochladeniu 
bolo počas akcie nájdených 
viacero bezdomovcov pre-
spávajúcich v improvizova-
ných príbytkoch. „Možnosť 
prespať v stane na Levočskej 
ulici viacerí privítali, sú však 
medzi nimi stále aj takí, kto-
rí uprednostňujú život na 
ulici. A presvedčiť ich na 
zmenu nedokážu neraz ani 

ich najbližší,“ vysvetlila P. 
Zavacká. 

Na preventívno - bezpeč-
nostnej akcii sa zúčastnilo 
10 mestských policajtov a 
2 pracovníčky sociálneho 
odboru Mestského úradu 
Poprad. 

Zariadenie sociálnych 

služieb pre občanov bez 
prístrešia na Levočskej 
ulici má kapacitu 35 osôb, 
vojenský stan postavený v 
areáli zariadenia ďalších 
10-12 lôžok. Vo vojen-
skom stane sa počas mi-
nulej zimy vystriedalo 54 
bezdomovcov.  (mag)

Hoci je zimná údržba mestských 
ciest a chodníkov v Poprade plá-
novaná až od polovice novembra, 
počasie zamiešalo karty. Aj tohto 
roku musela Správa mestských ko-
munikácií zasahovať oveľa skôr. 

Už vo štvrtok 6. októbra nadránom 
okolo tretej hodiny vyrazili pracovní-
ci SMK do terénu a urobili prvý po-
syp na nebezpečných úsekoch ciest, 
hlavne na trasách liniek MHD. Peter 
Zastko z SMK zhrnul: „V meste Poprad 
je v našej správe 69 km mestských ko-
munikácií, z ktorých v zime udržiava-
me takmer 63 km a 79 km chodníkov, 
z ktorých udržiavame takmer 32 km. 
Hoci sme už museli minulý štvrtok 
niektoré úseky posypať, sneh sa rýchlo 
roztopil a nebol potrebný ďalší zásah.“ 

SMK uvíta návrat teplejšieho počasia. 
Kvôli nepriaznivým poveternostným 
podmienkam a nutnosti dodržať 
technologické postupy boli totiž pre-

rušené práce na veľkoplošných vy-
správkach ciest a chodníkov v rámci 
Popradu. Budú môcť pokračovať až 
po zlepšení počasia.  (mar)

„Za prvé dva dni zása-
hov sme posypali inertným 
materiálom približne 300 
km ciest, soľou 550 km, 
ekologickou soľou Solmag - 
S 17 km, prepluhovali sme 
1100 km. Spotrebovali sme 
pritom 160 ton inertného 
materiálu, 65 ton posypo-
vej soli a 1 tonu Solmagu,“ 
konštatoval M. Barilla. 

Plánovaný termín spus-
tenia zimnej údržby je v 
oblasti Poprad 1. novem-
bra, ale zväčša cestári v 
našom regióne zasahujú 
oveľa skôr. Vedia rýchlo 
reagovať na základe infor-

mácií SHMÚ, ale i pozo-
rovaní a údajov zo štyroch 
vlastných meteostaníc vo 
Vyšných Hágoch, Sloven-
skej Vsi, Spišskom Bys-
trom a od minulej zimy aj 
v Starom Smokovci. SaÚ 
PSK veľmi dobre spolu-
pracuje, najmä v prípade 
záťažových situácií na 
zimných cestách a kalami-
ty, s okresným dopravným 
inšpektorátom a na vý-
bornej úrovni je spoluprá-
ca s SMK Poprad.

Zimná služba je v našej 
oblasti náročná, ale rušné 
bolo i leto. Riaditeľ zhod-
notil, že letná sezóna bola 

v oblasti Poprad bohatá 
na množstvo investič-
ných akcií. Medziiným v 
rámci modernizácie ciest 
a eliminácie bezpečnost-
ných rizík zrealizovali 
časť cesty Tatranská Štrba 
smerom na Štrbské Ple-
so, prieťah obcou Štrba 
smerom na Š. Pleso, časť 
cesty Poprad - Spišská 
Teplica od kruhového 
objazdu, úsek cesty v 
Huncovciach, vybudovali 
oporný múr v Slovenskej 
Vsi. Ďalej obnovovali na 
viacerých úsekoch po-
vrchy ciest náterom, tiež 
rekonštruovali havarijné 

úseky ciest 2. a 3. triedy, 
okrem iného 700 m úsek 
v Gánovciach, úsek me-
dzi Spišským Bystrým a 
Kravanmi, 800 m prieťah 
Lendakom, urobili re-
konštrukciu mosta v Slo-
venskej Vsi z roku 1900 a 
mnohé ďalšie. Pracovali 
tiež na projektovej do-
kumentácii pre 3 veľké 
investície - cestu Poprad 
- Starý Smokovec, Bija-
covce - Brezovica a Spiš-
ský Štvrtok - Kežmarok, 
aby sa mohli uchádzať 
o výzvy v rámci progra-
movacieho obdobia do 
roku 2020.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Úspešný rok v horolezeckom svete
sa odzrkadlil aj vo filmoch

Dnes večer zvučka ohlá-
si začiatok XXIV. ročníka 
Medzinárodného festivalu 
horských filmov v Poprade. 
51 filmov bude hlavnými, 
ale nie jedinými, lahôdka-
mi tohto nielen doma, ale 
aj vo svete, uznávaného 
festivalu s  tematikou hôr. 
Sedem z nich vytvorili slo-
venskí autori.

Prídu zaujímaví hostia, 
uskutoční sa viacero be-
sied, krst knihy, pripravené 
sú dve výstavy, divadelné 
predstavenie o horolezctve 
i súťaž v  športovom lezení 
- boulderingu. Organizá-
torom - manželom Hámo-
rovcom z  n.f. Horský film 
Poprad sa podarilo opäť 
získať výnimočných hostí. 
Medzi nimi osobitne vyni-
ká legenda horolezeckého 

sveta zo Švajčiarska Jean  
Troillet. Tento rok bol 
podľa Petra Hámora, ktorý 
bude mať takisto besedu 
s divákmi, pre horolezecký 
svet veľmi úspešný. Jemu 
sa spolu s  Rumunom Ho-
riom Colibasanuom poda-
rilo v  tomto roku vystúpiť 
na osemtisícovú Manaslu, 
ale úspechy žali aj ďalší 

lezci. Medziiným Martin 
Krasňanský, Jozef Krištof-
fy a Vladimír Linek uro-
bili prvovýstup El Condor 
Pasa klasifikácie 10. Ďalší 
úspešní Slováci Michal Sa-
bovčík a Ján Smoleň zase v 
uplynulom roku doplnili 
k  doterajším dvom tretiu 
patagónsku dominantu - 
Cerro Fitz Roy, dokonca 
novou cestou. Beseda bude 
sprevádzať aj prezentáciu 

a  krst novej knihy Ivana 
Bohuša mladšieho a  Vla-
dimíra Koštiala Expedícia 
Vysoké Tatry 1955. „Bol 
to naozaj dobrý rok. Mla-
dým slovenským horolez-
com sa pošťastilo zliezť veľa 
ťažkých vecí,“ povedal P. 
Hámor. Obzvlášť ho teší, 
že popradský festival má 
kredit a  pod Tatry sa im 

podarilo dotiahnuť 
hostí, ktorí dosiah-
li mimoriadne ho-
rolezecké výkony 
a  sú zaradení me-
dzi svetovú lezeckú 
špičku. Riaditeľku 
MFHF Máriu Há-
mor zase teší, že 
filmári majú veľký 
záujem prezento-
vať svoje filmové 
diela v  Poprade: 
„Málokedy sa po-
darí sústrediť na 
jedno miesto také 
hviezdy horolezec-
kého sveta. Verím, 

že diváci si celý program vy-
chutnajú. Majú si z čoho vy-
berať.“ Podrobný program 
je na www.mfhf.sk. Diváci 
o  svojom favoritovi môžu 
rozhodnúť odovzdaním 
svojho hlasu v diváckej an-
kete. Grand Prix a  ďalšie 
ceny udelí medzinárodná 
porota, ktorá už do Po-
pradu pricestovala a  bude 
filmárske výtvory sledovať 
bedlivými očami.  (mar)

Pre veľký čitateľský ohlas 
pripravila redakcia no-
vín Poprad v  spolupráci 
s AquaCity Poprad opäť sú-
ťaž o vstupenky do vodného 
sveta v  našom meste. Aqua-
City Poprad ponúka náv-
števníkom množstvo zábavy 
v  13 vonkajších a  vnútor-
ných termálnych a  relaxač-
ných bazénoch. Otvorené 
je v pondelok od 11. do 21. 
hod. a v utorok až nedeľu už 

od 10. do 21. hod. Vitálny 
svet je otvorený pondelok 
až štvrtok od 14. do 21. hod. 
a v piatok až v nedeľu od 10. 
do 21. hod.

Štyria vyžrebovaní čita-
telia získajú po jednej celo-
dennej vstupenke do Aqua-
City Poprad. Podmienkou 
zaradenia do súťaže je vy-
strihnúť kupón, ktorý je sú-
časťou tejto súťaže a  zaslať 
ho do redakcie (Podtatran-
ská 149/7, Poprad) do pon-
delka 17. októbra 2016. Na 
súťažný lístok je potrebné 
uviesť aj číslo telefónu. Mená 
štyroch vyžrebovaných čita-
teľov budú uverejnené v no-
vinách Poprad v  stredu 19. 
októbra 2016.  (ppš)

Pred týždňom narobila v  ZŠ s  MŠ Tajovského 
v  Poprade rozruch žltačka. Po tom, čo tunajšia 
učiteľka oznámila, že je hospitalizovaná na infekč-
nom oddelení, prijalo vedenie mesta, základnej 
školy i  Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva (RÚVZ) v  Poprade preventívne opatrenia. 
Osemdesiat detí muselo navštíviť lekára.

Učiteľka, ktorá sa so žiakmi v škole stretávala, bola 
nakazená žltačkou typu A. V  škole spustili režim, 
ktorý znamenal zvýšenú dezinfekciu toaliet, cho-
dieb, zábradlí i  kľučiek, ale aj dozor nad deťmi pri 
umývaní rúk v triedach.

Vyšetrenie podstúpili aj najbližší kolegovia, upra-
tovačky a preventívne aj kuchárky. Všetky výsledky 
boli negatívne. Škola pokračuje v prevádzke bez ob-
medzení, no preventívne hygienické opatrenia budú 
pokračovať aj naďalej. Popradská radnica potvrdila, 
že ZŠ s  MŠ na Tajovského ostane pod dohľadom 
RÚVZ do 9. novembra i keď podľa odborníkov žiad-
na epidémia nehrozí. Nákaza sa šíri výlučne kontami-
novaným močom a stolicou, preto je nevyhnutné vo 
zvýšenej miere dodržiavať hygienu.  (ppp)

Žiakov vystrašila žltačka
Opäť o vstupenky do AquaCity Leteckí záchranári z  Popradu boli 

v sobotu 8. októbra  privolaní na po-
moc pre 43-ročného turistu, ktorý sa 
počas túry neďaleko Zamkovského 
chaty pošmykol, spadol a utrpel zlo-
meninu nohy v okolí členka. V spo-
lupráci s  horskými záchranármi bol 
zranený turista ošetrený, evakuovaný 
z  terénu a vrtuľníkom prevezený do 
Starého Smokovca, kde si ho prevzala 
posádka RZP. Počas letu dostali letec-
kí záchranári opäť požiadavku k  zá-
sahu. Hneď po odovzdaní pacienta, 
smerovali späť k Zamkovského chate, 
kde ich pomoc potrebovala 51-ročná 
žena. Aj tá, vzhľadom na prevládajú-
ce zimné podmienky, na šmykľavom 
teréne spadla a poranila si ruku. Ná-
sledne začala strácať vedomie. Po 
ošetrení a evakuovaní z terénu bola tu-
ristka v stabilizovanom stave preveze-
ná do nemocnice v Poprade.  (zsa)

Leteckí záchranári

Minulý týždeň v piatok prijala 75-ročná oslávenkyňa Ilse Bra-
dovková z Popradu vzácnu návštevu. Pri príležitosti jej narode-
nín, ktoré oslávila ešte v júli, jej osobne domov prišiel zablaho-
želať druhý viceprimátor mesta Poprad Pavol Gašper, nakoľko 
jej zdravotné ťažkosti nedovoľovali účasť na slávnostnom prijatí 
v priestoroch mestského úradu. I keď už telo neposlúcha podľa 
predstáv, jej myseľ a duša doslova žiaria. Väčšinu svojho života 
pôsobila v oblasti školstva, vychovala dve dcéry a rovnako sa teší 
z piatich vnúčat a dvoch pravnúčat. S blahoželaním k jej výročiu 
sa pripája aj redakcia novín Poprad. Želáme pevné zdravie, veľa 
šťastia a životného elánu.           FOTO - Marek Vaščura

V piatok minulého týždňa sa ubytoval v Grand Hoteli Kempinski 
High Tatras na Štrbskom Plese známy spevák, skladateľ a  mu-
zikant Bryan Adams z  Kanady. Piatkový večer trávil čas medzi 
hosťami. V  sobotu mal koncert v  Košiciach, ktoré boli jeho jedi-
nou slovenskou zastávkou na Europe Get Up Tour 2016. Viac ako 
dvojhodinový koncert začal skladbou Do What Ya Gotta Go z 
nového albumu Get Up. Koncert tohto 56-ročného speváka si pri-
šlo vypočuť aj množstvo Popradčanov, ktorí odchádzali nadšení.

Kupón
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Policajné
správy

Vodičov prekvapil sneh, začali prezúvať

Projekt Adopcia na diaľ-
ku, ktorý realizuje Sloven-
ská katolícka charita, má 
tento rok 20 rokov. Vďaka 
finančnej podpore darcov 
(o  výške a  pravidelnosti 
rozhoduje darca) dostávajú 
chudobné deti zdravotnú 
starostlivosť, výživu, ale 
hlavne možnosť vzdelávať 
sa, čo im často prináša lep-

šie vyhliadky do budúcna.
Aj v súčasnosti sú vo svete 

milióny negramotných ľudí, 
ktorí nemali a nemajú mož-
nosť učiť sa. Nedostupnosť 
škôl, finančné a rodinné 
problémy, pre ktoré sa deti 
nemôžu učiť. Ich potenciál 
sa veľakrát stráca v tvrdej 

práci a  často aj v drogách a 
kriminalite.

V  Indii je dodnes naj-
viac adoptovaných detí. 
Postupne sa pridali Albán-
sko, Haiti, Vietnam, Ugan-
da, Kazachstan a Ukrajina. 
Vzdelávanie tvorí hlavnú časť 
nákladov, na ktoré darcovia 

adoptovaným deťom prispie-
vajú. Vďaka ľuďom ochotným 
pomôcť bolo doteraz podpo-
rených viac ako 5 254 detí, 
ktoré dostali možnosť navšte-
vovať školu a rozvíjať ďalej 
svoj potenciál. Na Slovensku 
momentálne prispieva 2800 
darcov, napr. v  Košiciach 

je to 380 ľudí, v  Poprade 9. 
Príspevky od darcov sú 

určené najmä na úhradu 
školného, školských potrieb, 
poskytnutie dennej stravy, 
zabezpečenie liekov, ale aj 
na drobné vianočné darčeky 
a zorganizovanie školského 
výletu či letného tábora. Viac 
informácií na stránke  www.
adopcianadialku.sk  (kpa)

Adopcia na diaľku pomáha a zachraňuje deti

• PRI výkopových prá-
cach na Jilemnického ulici 
vo Svite bol minulý týždeň 
nájdený ručný granát. Vý-
kopové práce sa vykonávali 
pred hlavným vchodom do 
rímsko-katolíckeho kos-
tola. Hliadka OO PZ Svit 
zaistila miesto nálezu do 
príchodu policajného pyro-
technika, ktorý určil, že ide 
o ručný granát F1 - RG.

• OBVINENÝ z trestného 
činu krádeže je 25-ročný 
Ján z  Veľkej Lomnice, kto-
rý minulý týždeň v  utorok 
v  jednom z  popradských 
nákupných centier vzal 
z predajnej plochy mobilný 
telefón. Za tovar nezaplatil, 
čím spôsobil škodu 97 eur. 
Za obdobný čin bol Ján v 
predchádzajúcich dvanás-
tich mesiacoch postihnutý 
blokovou pokutou a dokon-
ca bol už za prečin krádeže 
v  dvoch ďalších prípadoch 
odsúdený na trest odňatia 
slobody nepodmienečne, 
no následne bol podmie-
nečne prepustený so skú-
šobnou dobou na jeden 
rok. Muž bol zadržaný a 
umiestnený do cely policaj-
ného zaistenia.

• SPOLOČNÝ výkon služ-
by bol minulý týždeň vo 
štvrtok na teritóriu OR PZ 
v Poprade. Zúčastnilo sa ho 
20 policajtov a 27 posluchá-
čov SOŠ PZ v  Košiciach. 
Cieľom akcie bolo zabrá-
niť dopravným nehodám 
a  predchádzať ich vzniku. 
Zistených bolo 67 priestup-
kov, z  toho 55 priestupkov 
bolo vyriešených v blo-
kovom konaní na mieste, 
10 priestupkov bolo vyba-
vených napomenutím a 2 
priestupky boli oznámené 
na príslušný dopravný in-
špektorát.  (ppp)

Minulý týždeň vo štvrtok 
sa Popradčania zobudili 
do mrazivého rána a  po-
hľad z  okna im skrášľovala 
snehová pokrývka. Nebola 
výrazná, no najmä vodi-
čom dvíhala varovný prst. 
Výrazne sa ochladilo, a to je 
znamením prezúvania let-
ných pneumatík na zimné. 
Radia to odborníci z oblasti 
dopravy i samotní meteoro-
lógovia.

„Podľa zákona by mali byť 
na vozidle zimné pneumatiky 
od 15. novembra do 31. mar-
ca, pokiaľ je vozovka súvisle 
zasnežená, alebo je na nej sú-
vislá vrstva ľadu. Odporúčam 
však vodičom prezúvať pneu-
matiky už keď klesajú teploty 
pod sedem stupňov Celzia, 
vtedy sa zimná pneumatika 
chová lepšie ako letná aj na 
suchej vozovke,“ uviedol zna-
lec z odboru cestnej dopravy 
Róbert Rojko.

Popradčania spozorneli 
a začali sa hrnúť do pneuser-
visov. „Už sme to pocítili. Nie 
je však dôvod na paniku, treba 

si jednoducho dať pneumatiky 
do poriadku. Ľudia čakajú do 
poslednej chvíle, ale odporú-
čam zvážiť prezutie už teraz, 
lebo teploty výrazne klesli 
a hrozia mrazy. Ľudia sa tiež 
vyhnú návalom,“ radí pracov-
ník jedného z  popradských 
pneuservisov Michal Krolák. 
„Slováci si všetko nechávajú 
na poslednú chvíľu, ja už bu-
dem mať pokoj,“ povedal vo-
dič Pavel Andráši. „Plánujem 
cestovať do Poľska a tam občas 
viac nasneží. Rozhodol som sa 
preventívne prezúvať skôr, aby 
som neriskoval,“ dodal Po-
pradčan Bartolomej Madeja.

Pod Tatrami si ľudia zvykli 
na rozmanité počasie, no 
prelom septembra a  októbra 
ich dokázal prekvapiť. „Bolo 
veľmi teplo, čo spôsobovali 
vysoké nočné teploty. Koncom 
septembra sme namerali v istú 
noc aj 12 stupňov Celzia, čo 
je už rekordná hodnota. Mi-
nulý týždeň sa však výrazne 
ochladilo a priemerná teplota 
vzduchu bola veľmi nízka. Vo 
štvrtok 6. októbra sme name-

rali 4,4 stupňa Celzia, čo bol 
od roku 1951 najchladnejší 6. 
október,“ zhodnotil uplynulé 
obdobie meteorológ Pavol 
Faško, ktorý okomentoval aj 
prvú snehovú prehánku z mi-
nulého týždňa. „Od roku 1921 
nebolo veľa prípadov, kedy pod 
Tatrami na začiatku októbra 
nasnežilo, ale stalo sa, a  to 
v rokoch 1936, 1939, 1972, či 
2011. Boli to však takisto len 
tenké vrstvy snehu.“ P. Faško 
pridal aj predpoveď na naj-
bližšie obdobie a  rovnako 

sa prikláňa k  istote zvanej 
zimné pneumatiky. „V  tomto 
období sa radikálne ochladilo 
a je vlhko, no v ďalšom vývo-
ji sa prúdenie vzduchu zmení 
od juhozápadu. Malo by sa 
otepliť, ale nemožno očakávať 
vysokú pocitovú teplotu, na-
koľko zemský povrch ochladol 
a to spôsobí inverzie, či hmly. 
Rizikom budú jasné noci, pri 
ktorých bude mrznúť a teda aj 
vodiči na cestách by mali počí-
tať už so zimnými pneumati-
kami,“ uzavrel.  (mav)

20 rokov od narodenia notára a ria-
diteľa múzea Karola Svobodu (*21. 
10. 1896 Stařeč, okr. Třebíč, Česko - 
†31. 10. 1969 Poprad).

Bol vojakom rakúsko-uhorskej ar-
mády, potom príslušníkom českoslo-
venských légií. Po návrate do vlasti a 
dosiahnutí notárskeho vzdelania (no-
társky náukobeh) v  Banskej Bystrici, 
pôsobil ako notár v  Pavlovciach nad 
Uhom a potom v  Bežovciach. Roku 
1939 bol odsunutý aj s  rodinou do 
Popradu, kde pôsobil ako pomocný 
notár vo Veľkej. Po skončení 2. sve-
tovej vojny sa stal členom prvého ná-

rodného výboru. Pracoval ako vedúci 
MNV Poprad, potom Strojno-trakto-
rovej stanice a Inštalatéra v  Poprade. 
Bol aj právnym zástupcom Popradské-
ho pivovaru, v rokoch 1957-1958 riadi-
teľom Okresného vlastivedného múzea 
v  Poprade. Písal príležitostné články 
do novín, spracoval materiál o histórii 
mesta (Dejiny Popradu a okolia), ktorý 
nebol vydaný. Malá časť vyšla (1969) 
pri príležitosti MS 1970 v  lyžovaní vo 
Vysokých Tatrách pod názvom Poprad 
- mesto a okolie. Navrhol územný plán 
rozvoja mesta Poprad.

140 rokov od narodenia rímsko-

katolíckeho kňaza Ľudovíta Illetska 
(*5. 10. 1876 Levoča).

Ordinovaný bol 30. júna 1899. Pôso-
bil ako katechéta v  Budapešti, v  roku 
1899 ako pomocný rímskokatolícky 
kňaz v Lokci, v Čmihovej, v Borčanoch 
(1900), ako pomocný kňaz a  kateché-
ta v Levoči, pomocný kňaz a učiteľ na 
evanjelickom gymnáziu a  v  evanjelic-
kej škole v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 
1905 - 1906 pracoval v  Ružomberku, 
v  Liptovskom Trnovci (1906 - 1909) 
a v roku 1909 sa tam stal aj farárom. Od 
roku 1915 sa stal farárom v Poprade.

Zuzana Kollárová

Biografický slovník osobností mesta PopradV októbri
si pripomíname

Od 17. do 30. októbra bude v prednáškovej sále Archívu v Poprade - Spišskej 
Sobote sprístupnená verejnosti výstava dokumentov ku vzájomným vzťahom z archívov krajín V4. Medzinárodná výstava 
je realizovaná na 21 baneroch a doplnená o originály archívnych dokumentov z popradského archívu. Je výsledkom medzi-
národného projektu archivárov krajín Vyšehradskej štvorky a okrem iných oblastí sa týka korunovačných klenotov, spoloč-
ných panovníkov, svätých, obchodných kontaktov, univerzít, národných a ľudových hrdinov, bojov s Turkami, národno-
oslobodzovacích bojov, 2. svetovej vojny, vojny s komunizmom, roku 1989 a ďalších.     (ppm)

Z archívov krajín V4
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13. októbra o 19. hod.
V LÚČOCH SLNKA 
RU/CZ/DE/KP/LV, dokumentár-
ny, 106 min., titulky, MP12
Zin-mi sa pripravuje na oslavy 
výročia najvyššieho vodcu Kim 
Čong-ila. Kamera však beží aj 
vo chvíľach, keď sú scény vopred 
aranžované severokórejskými 
„režisérmi“.  Vstupné: 4 € 

14. a 15. októbra o 19. hod.
OPERÁCIA ANTHROPOID 
VB/FR/CZ, vojnový / historický/
triler, 120 min., titulky, MP15
Anthropoid, operácia namierená 
proti jednému z najvýznamnej-
ších mužov Tretej ríše a hlavnému 
strojcovi myšlienky „konečného 
riešenia“ židovskej otázky, Rein-
hardovi Heydrichovi. Vstupné: 4 € 

15. a 16. októbra o 16. hod.
DEVÄŤ ŽIVOTOV
PÁNA FÚZIKA 
FR/AU/USA, rodinná komédia, 
87 min., slovenský dabing, MP 
Cestou na dcérinu párty má Tom 
fatálnu nehodu. Po prebudení zis-

ťuje, že zatiaľ čo jeho 
telo leží v kóme v ne-
mocnici, jeho myseľ 
sa ocitá v tele kocúra.   Vstupné: 
4€, 3,50 € deti

16. októbra o 19. hod.
GIRL POWER
CZ, dokument, 92 min., originál-
na verzia, MP15
Fascinujúci cestopis o graffiti wri-
terkách. Fenomén, ktorý je širokou 
verejnosťou často chápaný ako van-
dalizmus, sa dá vnímať tiež ako ži-
votná cesta autoriek.   Vstupné: 4 €

17. októbra o 19. hod.
MUSTANG- PROJEKT 100
FR/DE/TR, dráma, 94 min., titul-
ky, MP12, FK
Päť sestier sa po ceste do školy hrá 
s miestnymi chlapcami. Po dedine 
začnú kolovať správy o domnelých 
nemravnostiach a nevinná hra 
rýchlo prerastie do škandálu s ne-
čakanými následkami.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

Viac na www.kinotatran.sk

Na premietanie zavítala režisérka

Naši folkloristi opäť medzi víťazmiNapísali
ste nám

KINO TATrAN

V  poslednú septembrovú nedeľu 
sa v  obci Zamutov konala krajská 
súťažná prehliadka hudobného fol-
klóru dospelých Zamutovská stru-
na 2016. Na tejto prehliadke kolek-
tívov Prešovského kraja  náš región 
reprezentovali víťazi okresných sú-
ťaží hudobného folklóru z  Tatran-
ského prameňa 2016.

Za okres Kežmarok to boli spe-
vák sólista Michal Janigloš,  ľudová 
hudba FS Magura a mužská spevác-
ka skupina FSS Magurák, za okres 

Poprad ženská spevácka skupina 
Vagonár (na foto) a za okres Levoča  
ženská spevácka skupina  z Nižných 
Repáš a sólistka Mária Lisoňová.

Preplnená sála kultúrneho domu 
v  Zamutove bola svedkom vynika-
júcich výkonov spevákov, ľudových 
hudieb a  inštrumentalistov z PSK. 
V  plejáde krajského folklóru do-
minantné postavenie opäť potvrdil 
náš región. Výborné výkony spe-
váčok z  Vagonára a  ľudovej hudby 
Magura boli ocenené diplomom 

s  návrhom na postup na 
celoštátnu súťaž, sólisti spe-
váci Michal Janigloš z  kež-
marskej   Magury a  Mária 
Lisoňová z  Nižných Repáš 
získali umiestnenie v  zla-
tom pásme a  Mária Li-
soňová aj cenu poroty za tradičný 
vokálny prejav. Zlaté pásmo získala 
i ženská spevácka skupina z Nižných 
Repáš a napokon kežmarský Magu-
rák a jeho mužská spevácka skupina  
sa umiestnila  v striebornom pásme.  

Naši zástupcovia opäť potvrdili, že 
v týchto kategóriách patrí náš región 
k  najúspešnejším v  kraji. Postúpili 
na celoštátnu súťaž  12. - 13. novem-
bra 2016 v Dolnom Kubíne.

Juraj Švedlár

V popradskom kine Tatran 
premietli minulý pondelok 
dokument o prvej slovenskej 
astronómke a objaviteľke pia-
tich komét Ľudmile Pajdušá-
kovej s  osobnou účasťou re-
žisérky Lenky Moravčíkovej 
- Chovanec a  pred filmom s 
pásmom dobových týždenní-
kov z oblasti astronómie.

 Dokument cyklu RTVS 
Prvá predstavuje sloven-
ské ženy, ktoré sa ako prvé 
presadili v rôznych oblas-
tiach života, od vedy až po 
umenie. Portréty priekop-
níčok sú snahou oživiť spo-
mienky a vrátiť ich do našej 
spoločenskej pamäte, kam 
patria rovnako, ako muži na 
čele so Štúrom či Štefánikom. 
Režisérka Lenka Moravčíko-
vá-Chovanec o Ľ. Pajdušáko-
vej povedala: „Bola slávnou 

objaviteľkou komét, nadšenou 
popularizátorkou astronómie 
a šéfovala astronómom na Slo-
vensku viac ako tri desaťročia 
aj vďaka tomu, že do predná-
šok o vesmíre vniesla aj kus 
ideológie - vedecký materializ-
mus. Verejnosť ju obdivovala 
a mala za vzor“. Dielo je prí-

behom prvej slovenskej astro-
nómky Ľudmily Pajdušáko-
vej, ktorá šéfovala slovenskej 
astronómii dlhé roky. Film je 
neprikrášleným životopisom 

ukazujúcim i temné stránky 
vedy v područí ideológie, ale 
i  odrazom nadšenia obdobia 
budovania socializmu.  „Fil-
mový dokument Lenky Morav-
číkovej-Chovanec zaplnil ďalšie 
z bielych miest našej nedávnej 
histórie. Ukázal, že je veľmi po-
trebné sa témam vedy v zajatí 

komunistickej ideológie 
venovať a so cťou sa tejto 
výzve postaviť. Vznikol mi-
moriadny film európskeho 
formátu, ktorý obohatil jed-
nak odbor histórie vedy, tak 
i československú dokumen-
tárnu tvorbu“, povedal na 
margo dokumentu  Štěpán 
Kovář z ČAS po jeho uve-

dení v Prahe. 
L. Moravčíková - Chovanec 

získala za tento dokumentár-
ny film cenu Igric 2016 za ré-
žiu.   (ppp)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
FrAGILE zaspieva piesne kapely Queen

Po dvoch mimoriadne 
úspešných česko-slovenských 
turné s Richardom Mülle-
rom prichádzajú trojnásobní 
držitelia ocenenia OTO - ob-
ľúbená slovenská a cappella 
skupina Fragile s novým pro-
jektom Fragile Queen. 

   Skupina Fragile v zložení 
Jana Golis, Soňa Norisová, 
Helena Krajčiová, Svetlana 
Rymarenko, Vilo Csontos, 
Slávo Košecký, Martin Ma-
dej, Kamil Mikulčík, Braňo 
Kostka spracovali do netra-
dičných aranžmánov nesmr-

teľné hity dnes už legendárnej 
kapely Queen ako Bohemian 
Rhapsody, The Show Must 
Go On, I Want To Break Free, 
Bicycle Race a mnohé ďalšie. 
Sprevádzať ich bude rocková 
kapela v  zložení vynikajúcich 
hudobníkov ako je Martin Va-
lihora, Štefan Bugala, Tomáš 
Gajlík, Eugen Vizváry, Roland 
Kaník, Michal Bugala, Juraj 
Zaujec, Juraj Griglák a Juraj 
Gregorík. „Existuje veľa dôvo-
dov prečo hudba génia, akým 
bol Freddie Mercury ostane 
nezabudnuteľná. Sme pyšní, že 

si so skvelou roc-
kovou kapelou 
budeme môcť 
zaspievať tieto 
nesmrteľné hity 
a spolu s  vami 
určite zažijeme 
jedinečný ve-
čer.“ prezradil 

Braňo Kostka.
Spojenie jedinečných hlasov 

a  rockovej kapely si budete 
môcť počuť i  v  našom meste 
a to v nedeľu 30. októbra 2016 
o 19. hod. v dome kultúry.

Redakcia novín Poprad 
v spolupráci s agentúrou Viva 
Musica!  pripravila pre čita-
teľov súťaž o  vstupenky na 
popradský koncert. Ak máte 
záujem vyhrať lístky na ich 
vystúpenie, stačí vystrihnúť 
kupón a zaslať ho do redakcie 
(Podtatranská 149/7, Poprad) 
do pondelka 17. októbra 2016. 
Mená dvoch čitateľov, kto-
rí vyhrajú po dve vstupenky, 
budú uverejnené v  novinách 
Poprad v  stredu 19. októbra 
2016.

Viac informácií o pripravo-
vaných koncertoch je uverej-
nených  na: www.fragile.sk/
koncerty.                   (ppš)

K u p ó n

Pri príležitosti Svetového 
dňa učiteľov, ktorým bol 5. 
október, zverejnil Eurostat 
- štatistický úrad Európskej 
únie údaje o rodovej a ve-
kovej štruktúre učiteľských 
zborov v EÚ.

 V roku 2014 pracovalo 
v základných školách v EÚ 
2,1 milióna pedagogických 
pracovníkov. Medzi nimi 
dominovali ženy, ktoré pred-
stavovali 84 perc. z celkového 
počtu. V stredných školách 
pôsobilo 3,6 mil. pedagogic-
kých pracovníkov, z ktorých 
64 perc. predstavovali ženy.  
Z pedagogických pracovní-
kov v základných školách v 
EÚ malo len 11 perc. menej 
než 30 rokov, zatiaľ čo 32 
perc. malo 50 a viac rokov. Na 

stredných školách bol podiel 
pedagogických pracovníkov 
starších než 50 rokov vyšší - 
38 perc., pričom podiel mla-
dých pedagogických pracov-
níkov mladších než 30 rokov 
bol len 8 perc. 

V 11 členských štátoch do-
siahol podiel žien 90 perc., 
najviac ich bolo v Litve, Ma-
ďarsku, Slovinsku (97 perc.) 
a Taliansku (96 perc.). Na 
Slovensku bolo v roku 2014 
v základných školách 14 tisíc 
učiteľov, z toho 90 perc. žien, 
10 perc. mužov a viac ako 28 
perc. učiteľov malo 50 alebo 
viac rokov. V stredných ško-
lách v SR bolo 41 800 učiteľov, 
z toho 75,3 perc. tvorili ženy, 
24,7 muži a takmer 38 perc. 
malo 50 alebo viac rokov.  (ilu)

Zo správ Európskej komisie
V školstve dominujú ženy
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Dnes 12. októbra - Adus, štvrtok 13. októbra - 
Medovka, v piatok 14. októbra - Adus, v sobotu 
15. októbra - BENU - OC Kaufland, v nedeľu 
16. októbra - Limba, v pondelok 17. októbra 
- Zlatý had a v utorok 18. októbra - Medovka. 
Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Me-
dovka: Poliklinika Alexandra, Tatranské nám., 

BENU - OC Kaufland: Moyzesova 3, Limba: 
Podtatranská 2501, č. t. 772 26 57, Zlatý had: 

Novomeského 19, č. t. 773 10 26.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 
hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ 

a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

SpoločenSKá KroniKa

V sobotu 8. októbra 2016
vo Veľkej s

V sobotu 8. októbra 2016
vo Veľkej s

V utorok 11. októbra 2016
vo Veľkej so

V utorok 11. októbra 2016
vo Veľkej s

Františkom Leščinským,
71-ročným

Ing. Martou Kovalčíkovou,
56-ročnou

Štefanom Diabelkom,
93-ročným

Mariánom Ruttkayom,
67-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Človek vníma len ten svet, ktorý v sebe nosí.     SAINT-EXUPÉRY
poVeDali SláVni

Dnes 12. októbra má meniny Maximilián, zajtra 13. októbra Ko-
loman, v piatok 14. októbra Boris, v sobotu 15. októbra Terézia, 
v nedeľu 16. októbra Vladimíra, v pondelok 17. októbra Hedviga 
a v utorok 18. októbra Lukáš.

BlaHoŽeláme K meninám

Stále viac sa 
vám bude 

ukazovať, že ste sa v niečom roz-
hodli správne.

Na každom 
kroku vás 

čakajú zmeny, najmä v pracovnej 
oblasti. Ale všetko speje ku dobré-
mu koncu.

Ak prejavíte 
viac inicia-

tívy, dočkáte sa nielen pochvaly od 
nadriadených, ale aj finančného 
prilepšenia.

Splní sa 
vám nejaké 

želanie, ktoré ste už v myšlienkach 
pochovali.

Rátajte s 
väčšími vý-

davkami, ale budú vás tešiť, lebo 
pôjdu na nejakú dobrú vec.

Dávajte si 
pozor na 

svoje zdravie a snažte sa zbaviť 
svojich zlozvykov. Polepší sa 
vám.

Veľmi prí-
jemné dni, počas ktorých dosta-
nete nejakú dobrú správu. Niekto 
si bude vážiť vašu pomoc.

Prišli pre 
vás priazni-

vé zmeny, ale s tým bude súvisieť 
aj viac práce.

Môžete roz-
behnúť nové 

aktivity. Všetky majú veľké pred-
poklady byť úspešné.

P r í j e m n ý 
týždeň bude 

naplnený kontaktmi s novými 
ľuďmi a posilnením rodinných 
vzťahov.

Pohádate sa 
s mladšími 

rodinnými príslušníkmi. Tento-
raz budú mať pravdu oni, čo vám 
nijako nebude po chuti.

Niekedy sta-
čí rozhovor 

v pokoji a veľa vecí sa vyrieši. Aj vy 
by ste mali krotiť svoju prchkosť.

HoroSKop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V leKárňacH

V stredu 12. októbra 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 13. októbra 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 14. októbra 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Katarínou Krišandovou,
94-ročnou

Gejzom Krupom,
83-ročným

Jaroslavou Fedákovou,
83-ročnou

naVŽDY Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 13. októbra do 19. októbra

Veľa soli škodí zdraviu

Kultúrny program mesta Poprad

Pri príležitosti Sveto-
vého dňa potravín 2016, 
ktorým je 16. október, je 
nutné upozorniť širokú 
verejnosť na to, ako vý-
znamne ovplyvňuje správ-
na výživa naše zdravie, 
kvalitu a  dĺžku života a  je 
hlavnou podmienkou pre-
vencie a  liečby civilizač-
ných ochorení ako napr. 
kardiovaskulárnych a  on-
kologických ochorení, kto-
ré sa významnou mierou 
podieľajú na chorobnosti 
a  úmrtnosti nášho obyva-
teľstva. 

Chceme upriamiť po-
zornosť na jednu zo zásad 
zdravej výživy - zníženie 
príjmu soli (NaCl). Z  vý-
sledkov monitoringu stra-
vovacích zvyklostí vybranej 
populácie detí v  období 
r. 2009 -  2013 vyplýva, že 
v  predškolskom veku deti 
skonzumujú 2-krát viac soli 
ako sa odporúča vzhľadom 
na ich vek (do 2g/kg pri-
jatého pokrmu/deň) a  po-
dobne je tomu v  skupine 
11-14 ročných. V  skupine 
7-10 ročných dokonca 3,5 
násobne viac ako odporú-
čaná hodnota (do 5 g/kg/
deň). Aj pri hodnotení úlo-
hy „Program ozdravenia 

výživy obyvateľov SR“ me-
dzi negatívne trendy patrí 
nárast spotreby soli.

Odporúčaná denná dáv-
ka jedlej soli podľa Sveto-
vej zdravotníckej organi-
zácie  je do 5 g.

Viete, že od decembra 
2015 platí Výnos MZ SR, 
ktorý bol upravený a  znížil  
sa obsah pridávanej soli pre 
komodity chlieb a  pečivo 
a pre hotové pokrmy ? Pla-
tí to aj pre hotové pokrmy 
vyrábané v školských jedál-
ňach. Najvyššie prípustné 
množstvo pridávanej jedlej 
soli pre hotové pokrmy na 
priamu spotrebu je stano-
vené na 13 g/kg prijatého 
daného pekárskeho výrob-
ku, pre komoditu chlieb 
a pečivo na 18 g/kg, okrem  
špeciálnych  slaných pekár-
skych výrobkov, ktoré sú na 
povrchu sypané soľou, kde 
je stanovené najvyššie prí-
pustné množstvo pridáva-
nej soli 30 g/kg.    

Konzumovanie väčšieho 
množstva soli predstavuje 
významný faktor pre vznik 
vysokého krvného tlaku 
a  srdcovo-cievnych ocho-
rení.

Musí sa postupne znižo-
vať aj množstvo soli v  po-

travinách, deti a  dospelí sú 
zvyknutí na určitú slanú 
chuť. Pri výraznom znížení 
obsahu soli sa potravina javí 
ako bez chuti. Keď však zni-
žujeme obsah soli pomaly 
a  postupne, rozdiel nemusí 
byť zreteľný a  postupne si 
konzument zvykne na me-
nej slanú chuť. 

V  školských stravovacích 
zariadeniach je potrebné 
odstrániť možnosti a  pod-
mienky k  dosáľaniu pokr-
mov. 

Avšak musí sa zmeniť aj 
strava, ktorú deti konzu-
mujú doma a  mimo školy. 
V  tomto smere je dôležitá 
výchova rodičov a infor-
movanosť verejnosti o tom, 
koľko soli obsahuje potra-
vina (údaje na etikete po-
travinárskeho výrobku). Aj 
zvýšenie zdravotného po-
vedomia obyvateľstva o po-
tencionálnych nežiadúcich 
účinkoch vysokého príjmu 
soli na zdravie, poskyto-
vanie návodov a  rád, ako 
je možné docieliť zníženie 
príjmu soli v  strave, je dô-
ležitým aspektom v  oblas-
ti prevencie civilizačných 
ochorení.      

RÚVZ Poprad,
odd. HDMaVZ

Nedeľa 16. október o 10. 
hod./Klub Zóna Domu 
kultúry v Poprade
TVORIVÁ DIELŇA
PRE STARKÝCH
Tvorivá dielňa pod vede-
ním Marianny Ďurasovej. 
Vstupné: 1 €

Pondelok 17. október o 18. 
hod./divadelná sála DK v 
Poprade

XXXIV. PHJ
MARTINŮ STRINGS
PRAGUE AND
JAROSLAV ŠONSKÝ/CZ
KOMORNÝ
SLÁČIKOVÝ SÚBOR
Sláčikový orchester sa v Popra-
de predstaví s poprednou 
maďarskou umelkyňou v 
hre na klavír a čembalo - 
Borbálou Dobozy. 
Vstupné: 5 €/2,50 €

Detské kino - Tajný život 
maznáčikov 2D - o  13.50 
hod., Bociany 2D - o 15.50 
hod., Inferno - o 17.50 hod. 
a  o  20.30 hod., Kiki: Poď-
me na to! - o 14. hod. (hrá 
sa len cez víkend), Domov 
pre neobyčajné deti sl. 
Peregrinovej 2D - o  16.20 
hod. (nehrá sa 17.10.), Zi-
lionári - o  17. hod. (hrá 
sa len 17.10.), o 18.30 hod. 
(nehrá sa 17.10.), Inšta-

latér - o  19. hod., Dievča 
vo vlaku - o  21. hod. (ne-
hrá sa 18.10.), Artmax fil-
my - Mustang - o 21. hod. 
(hrá sa len 18.10.), Kubo 
a  kúzelný meč - o  13.40 
hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Pirko - o  16. hod. 
(nehrá sa 17.10.), Operácia 
Anthropoid - o 16.50 hod. 
(hrá sa len 17.10.) a o 20.40 
hod. (nehrá sa 17.10.), Art-
max opera - Cosí fan tutte 
LIVE - o 19.25 hod. (hrá sa 
len 17.10.). Viac na www.
cine-max.sk.  (ppp)
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Popradská hudobná jeseň pokračuje

HOTEL LOMNICA
v Tatranskej Lomnici, 

ktorý bude otvorený 
v decembri 2016

hľadá do stáleho
pracovného pomeru

čašníkov, masérov,
chyžné, upratovačky,

pomocníkov
do kuchyne.

V prípade záujmu
sa ozvite na

kariera@hotellomnica.sk

PP
-1

18

inZercia

Koncertný cyklus Poprad-
skej hudobnej jesene pokra-
čoval minulú stredu v Evan-
jelickom kostole na Námestí 
sv. Egídia druhým koncer-
tom v poradí. Netradičný 
bol tým, že v  závere spolu 
so Slovenským komorným 
orchestrom vystúpili aj spe-
váci popradských zborov.

Dirigent SKO Ewald Da-
nel povedal: „Popradčania 
si mohli vychutnať koncert 
vďaka nášmu predsedníctvu 
v  Rade Európy. „EÚ“ mo-
mentálne sídli v bratislavskej 
Redute, kde Slovenský ko-
morný orchester hráva. Te-
raz nás dočasne vysťahovali, 
a  tak sme sa rozhodli prejsť 
cez viaceré miesta Slovenska 
a  odohrať tam koncerty. Päť 
dní sme strávili na východ-
nom Slovensku, ďalšia trasa 
vedie do okolia Bratislavy. 
Zapojili sme domácich spe-
vákov a  som rád, že sa eku-
menicky zapojili v  hojnom 
počte. Poctivo skúšali pred 
koncertom a  dali sme si aj 
generálku.“ 

Polovica repertoáru stre-

dajšieho koncertu patrila 
Antonínovi Dvořákovi. 
Jeho serenáda je jednou z 
najhranejším skladieb pre 
sláčikový orchester a  zá-
roveň patrí k  najlepším 
Dvořákovým dielam. Pol-
hodinové dielo zložil za re-
kordných 11 dní. 

Keď Dvořák dokončil 
skladbu, na jej záver vždy 
napísal „Bohu díky“. Jeho 
skladby boli vždy logicky aj 
zvukovo usporiadané. Bol 
to veľmi skromný génius. Už 
za svojho života veľmi slávny 
a dobre platený.  

Stabilným diváckym part-
nerom SKO je Japonsko. Raz 
za 2-3 roky do tejto kraji-
ny zájdu, sú tam už známi 
a  Japonci sa v  našej hudbe 
dobre orientujú. Majú vedo-
mosti o  tom, čo idú počú-
vať a  často sedia v  hľadisku 
s partitúrami v rukách. 

Orchester je malý a má 14 
členov. Podľa dirigenta, každý 
v ňom musí odviesť svoj kus 
práce a žiadny oddych, ako 
sa to stáva u veľkých telies, u 
nich neexistuje.  (kpa)

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

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: 
PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatran-

ská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 
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Ďalší koncert PHJ odohral minulý štvrtok súbor Colle-
gium Wartberg. Tvoria ho profesionálni hudobníci, členo-
via slovenských a zahraničných orchestrov a hudobných 
telies, nadšenci so záujmom o jazz, folk a iné hudobné 
žánre. V pondelok 17. októbra v Dome kultúry v Poprade 
zahrá sláčikový orchester Martinů Strings Prague s  diri-
gentom Jaroslavom Šonským, ktorý je skvelým komorným 
a sólovým hráčom.   FOTO - Katarína Plavčanová

• 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, ružovej 
farby, séria Mamut + dvoj-
posteľ s matracom, cena 
dohodou. Inf.: č. t. 0905 
457 099.   43/16-P

• 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 dioptricke 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• Doučujem angličti-
nu, všetky vekové kategó-
rie a  pripravím na matu-
ritné skúšky. Inf.č.t:0907 
255 373.   90/16-R• Dám do prenájmu 2-izb. 
byt v  Poprade. Inf.: č. t. 
0904 377 452.  91/16-R• Hľadáme maliara na dl-
hodobú spoluprácu. Inf.: č. t. 
0905 275 411.  92/16-R

preDaj

rôZne

NA  PrENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru č. 3 o výmere 118,40 m2 nachádzajúce

sa v budove postavenej na parcele KN-C 3226/84
na Novomeského ulici 3918 v Poprade, zapísanej na Okresnom
úrade  v  Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. Poprad, na liste

vlastníctva č.3455. Nebytový priestor je vo výlučnom
vlastníctve  vyhlasovateľa súťaže. 

Minimálne ročné nájomné: 2 613,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel  nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 25. októbra 2016 do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297    PP-120

MESTO  POPrAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž
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Slovenské balady sú príbehy plné drámy a smútku

PP-1

V  Tatranskej galérii bola v  pia-
tok vernisáž výstavy Márie Baná-
šovej pod názvom „Klop a  bude 
ti otvorené.“ M. Banášová robí 
drobnú plastiku s  hlbším posol-
stvom. Cez hlinu vyjadruje svoje 
skúsenosti, postrehy bežného ži-
vota. 

Čokoľvek ťažké nás v živote stret-
ne, s  nadhľadom sa to vždy 
ľahšie zvládne, a  to chce cez 
svoje diela odovzdať ľuďom. 
Cez sochy sa snaží dôležitý 
nadhľad vyprovokovať a  na-
stoliť. Niekedy sa so sochou 
trápi aj tri týždne, niekedy je 
hotová za týždeň. Závisí od 
zdroja. Keď chce človek tvoriť 
veselé dielka, musí byť vo ve-
selej nálade, mať dobrý postoj. 
M. Banášová pracuje s hlinou, 
ktorá je veľmi hravá, tvárna 
a  aj vďaka tomu sa dajú pri-
dávať humorné prvky. Všetky 
diela sú ručne modelované, aj 
vázy, misy, úžitkové predmety. 
Každý kus je originál. 

M. Banášová povedala: „Som špi-
navá od rána do večera, keď nepra-
cujem s hlinou, pracujem v záhrade.  
Keby som nepracovala s hlinou, kto-
rá je veľmi vďačný materiál, boli by 
to iné diela, iné témy, iné vyjadrenia. 
Hlina je tvárna, kým je vlhká. Kým 
pracujem, stále ju prikrývam mok-
rou handrou, keď je dielo hotové, 

pomaličky ho suším, aby zachova-
lo tvar. Potom ide do pece, kde tiež 
teplota stúpa postupne, aby voda od-
chádzala postupne. Z hliny tiež vzni-
ká kamenina pri väčších sochách, 
pália sa pri teplote 1200°C, musí byť 
trváca, aby sa neobila.“ 

Diela M. Banášovej ukazujú 
úsmevnú hravosť, ale aj úprimnosť 

a ľudskosť. Humor jej diel je ukrytý 
v pózach a gestách. 

Sme jedno, tvoríme jednotu, roz-
právame, ale nepočúvame sa, ne-
rozumieme si...., Človek zaslepený 
úspechom..., Zakryté oči, krok vpred 
a človek padá do vzduchoprázdna... 
aj to sú diela M. Banášovej. Výstava 
potrvá do 27.novembra.  (kpa)

Vtipné dielka pristáli v galérii

Dramatičnosť a tragiku 
slovenských balád nepozna-
menali ani desaťročia, ba 
stáročia od ich vzniku.

Aj dnes uchvacujú divákov 
či poslucháčov príbehmi o 
láske, zrade, závisti, nenávis-
ti... Sú stále prítomné medzi 
ľuďmi, hoci v podobe zodpo-
vedajúcej modernému veku. 
Literárno-scénické pásmo 
Slovenské balady opäť, po 
júnovej premiére, predviedli 
v piatok predpoludním mla-
dému publiku z popradských 

škôl a podvečer seniorom 
učitelia a študenti Gymnázia 
na Kukučínovej ul.,  Gym-
názia Dominika Tatarku a 
Strednej zdravotníckej školy 
v Poprade. 

Podnet k vzniku pásma 
dala predsedníčka Miestneho 
odboru Matice slovenskej v 
Poprade Ľudmila Hrehorčá-
ková, ktorej leží na srdci, aby 
v mladej generácii neumrela 
láska k rodnej reči, slovenskej 
literatúre, krásnemu slovu... 
Našla živnú pôdu u režisérky 
Tatiany Husárovej. „Už dlh-
šie som nosila v hlave práve 
slovenské balady. S výberom 
a dramaturgicky mi pomoh-
la učiteľka Valika Pajonková. 
Vybrali sme štyri základné 
balady od Jána Bottu - Husiar-
ka, Margita a Besná (na foto), 
Krížne cesty a Žltá ľalia. Pre 
staršie publikum sme premié-
rovo uviedli Zázrak a Prísahu 
od Ľudmily Podjavorinskej, v 
ktorých sme si zahrali my, uči-
telia,“ uviedla T. Husárová. V 

budúcnosti by chceli zdrama-
tizovať ešte ďalšie balady. Do-
stali ponuku zahrať si v lete na 
Spišskom hrade, veria, že vy-
stúpia i na Kežmarskom. Re-
žisérka účinkujúcich študen-
tov pochválila: „Balady prijali 
s rešpektom, chladnou hlavou 
a zamilovali si ich. Sú to veľmi 
nadané deti, všeobecne výbor-
ní študenti, ktorí veľa čítajú a 
bolo to pre nich obohacujúce.“

Výborné výkony študentov 
umocnilo sprievodné slovo v 
podaní učiteľa Zdenka Suché-
ho (na foto dole vľavo) a hu-
dobný sprievod Michala Sme-
tanku (na foto dole vpravo). 

Tento známy vý-
robca slovenských 
ľudových nástrojov, 
multiinštrumen-
talista, interpret a 
pedagóg hráva na 
starých hudobných 
nástrojoch už dvad-
sať rokov. Využil 
ich tiež pre sloven-
ské balady. Uviedol: „Všetky 
balady boli fantastické a pod 
výborným vedením režisérky 
Tatiany Husárovej podali dec-
ká skvelé výkony. Sú to hotoví 
herci. Zvlášť ma upútala Katka 
Závacká v balade Husiarka, 
ktorá túto minimonodrámu 
zahrala úžasne.“ 

Ľ. Hrehorčáková vyjadri-
la tvorcom a účinkujúcim 
poďakovanie za hodnotný 
umelecký zážitok a pre žiakov 
aj zážitkové učenie. Ocenila 
invenciu, s ktorou predsta-
vili kus z ľudovej tvorivosti 
našich predkov: „Režisérka 
uchopila žáner balady z 19. 
storočia s apelom na ľudské 

svedomie, s étosom tvorcu v 
duchu mravného posolstva, 
že každé zlo musí byť potres-
tané, vrátane zločinu, ale aj 
porušenia prísahy vernosti či 
úkladnej vraždy zo žiarlivos-
ti. Dnes, v čase devalvujúcej 
kategórie svedomia je takéto 
poňatie romantickej baladic-
kej témy oslovujúce a navyše 
aj aktuálne. Naštudovanie a 
interpretácia balád v podaní 
študentov bolo presvedčivé a 
strhujúce. Svedčí o symbióze 
učiteľov a študentov so zná-
mym umocnením vzájomné-
ho nadšenia.“ Za podporu 
podujatia poďakovala takisto 
mestu Poprad.  (mar)
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   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Nitra 12 8 0 3 1 44:28  27

2. Košice 11 7 2 1 1 52:25  26

3. B. Bystrica 11 6 2 1 2 46:27  23

4. Zvolen 12 6 1 0 5 37:38  20

5. L. Mikuláš 12 5 1 2 4 34:29  19

6. Trenčín 11 4 2 2 3 30:26  18

7. Martin 11 5 0 1 5 28:34  16

8. N. Zámky 12 2 2 2 6 27:38  12

9. Žilina 11 2 2 1 6 32:36  11

10. HK Poprad 12 2 2 1 7 27:42  11

11. SR 20 7 0 0 0 7 6:40  0

Tabuľka Tipsport ligy

Klub buduje prestížnu značku, na ľade chýbajú výsledky

Krátko zo športu

Letná prestavba extra-
ligového hokejového 
tímu v  Poprade sa od-
zrkadľuje na nesláv-
nom úvode novej sezó-
ny, no všetko chce čas 

- odkazuje fanúšikom vedenie HK 
Poprad, ktoré minulý týždeň pred-
stavilo novú organizačnú štruktú-
ru, marketingové aktivity smerom 
k  verejnosti, aktívnu prácu s  mlá-
dežou a  tiež vízie do budúcnosti. 
Hokejový Poprad chce vybudovať 
na trhu prestížnu značku a  vrátiť 
pod Tatry jej niekdajší lesk. Na ľade 
sa však samotným aktérom A-tímu 
nedarí podľa predstáv a po víkende 
padli v tabuľke opäť na samé dno.

Novovybudovaný káder nedávno 
opustil útočník Jozef Tibenský i švéd-
sky brankár Linus Fernström. Pod 
Tatry naopak prišiel český obranca 
Petr Chaloupka a  na skúšku i  jeho 
rodák Petr Kousalík. Vedenie klubu 
oslovilo aj popradských odchovan-
cov roztrúsených po Európe a hľadá 
i ďalšie posily. „Tím chceme postupne 
budovať a raz s ním zaútočiť aj na ti-

tul,“ uviedol tréner A-tímu a po no-
vom i športový manažér HK Poprad 
Petr Jonák. Novým konateľom klubu 
a  zároveň finančným manažérom 
sa stal zástupca hlavného partnera 
AquaCity Poprad Neklan Herold. 
„Športovým manažérom je tréner A-
-mužstva Petr Jonák a jeho poradcom 
Juraj Bondra. Manažérom mládeže 
ostáva Miloš Šeliga a  jej šéftrénerom 
Ján Šimko. Marketing má na starosti 
Marianna Gočová,“ vymenoval novú 
organizačnú štruktúru klubu riaditeľ 
HK Poprad Ľudovít Jurínyi. „Práca 
s mládežou je pre nás veľmi dôležitá. 
Chceme stavať na úspechoch našich 
mládežníckych kategórií,“ vyhlásil M. 
Šeliga. „Máme pripravených množ-
stvo aktivít, ktoré by mali prilákať 
ľudí na štadión. Chceme, aby ľudia 
zažili viac, ako len hokejový zápas,“ 
uzavrela M. Gočová.

Koncom minulého týždňa odo-
hrali kamzíci tri tipsportligové zá-
pasy. Vo vloženom zápase 10. kola 
porazili vo štvrtok v Piešťanoch re-
prezentačnú dvadsiatku 4:1, o  deň 
neskôr podľahli doma Košiciam po 

nájazdoch 3:4 a v nedeľu nestačili na 
svojom ľade ani na Martin, s ktorým 
prehrali 3:5. Košiciam i  Martinu 
Popradčania dokázali streliť vždy 
expresne rýchly gól hneď v  prvých 
sekundách, no úspech to neprinies-
lo. Tréner HK Poprad Petr Jonák 
nebol spokojný s  výkonom hráčov 
najmä v nedeľnom zápase. „Mali sme 
dobrý vstup do stretnutia, no rýchly 
gól nás uspokojil. Všade sme boli ne-
skôr a prehrávali sme osobné súboje. 
Hlúpe individuálne chyby nás stáli 
lepší výsledok,“ hodnotil duel s Mar-
tinom.

Výsledky: vložený zápas 10. kola 
vo štvrtok 6. októbra HK Orange 20 
- HK Poprad 1:4 (0:1, 0:1, 1:2), góly 
Popradu: 17. Matej Paločko (Š. Fa-
bian, A. Kroták), 29. Jozef Danielčak 
(A. Výhonský), 50. Arne Kroták (Š. 
Fabian, R. Suchý), 50. Marek Zagra-
pan (A. Lapšanský, P. Lichanec), 10. 
kolo v piatok 7. októbra HK Poprad 
- HC Košice 3:4sn (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0, 
0:1), góly Popradu: 1. Adam Lap-
šanský (M. Zagrapan, M. Kurali), 
25. Andreas Štrauch (T. Troliga, D. 

Bondra), 29. Matej Paločko (A. Kro-
ták), 11. kolo v  nedeľu 9. októbra 
HK Poprad - MHC Martin 3:5 (1:0, 
2:4, 0:1), góly Popradu: 1. Peter Li-
chanec, 29. Aleš Ježek (A. Kroták), 
40. Adam Lapšanský (M. Zagrapan, 
P. Lichanec).

Program: 12. kolo v piatok 14. ok-
tóbra o  17.30 hod. HC ´05 iClinic 
B. Bystrica - HK Poprad, 13. kolo 
v  nedeľu 16. októbra o  16. hod. HK 
Poprad - MHk 32 L. Mikuláš.  (mav)

• POPRADSKÉ líšky počas 
víkendu zavŕšili excelentnú 
jazdu skupinou A v základnej 
časti hokejovej extraligy žien, 
keď v  sobotu doma porazili 
Martin 5:1. Nedeľná odveta 
v  Martine sa neuskutočnila. 
Popradčanky sa stali suverén-
nym lídrom s plným počtom 
bodov a  závratným skóre 
70:4. Ďalšou fázou súťaže 
bude celoštátna skupina zák-
ladnej časti za účasti ôsmych 
tímov. Poprad začína svoju 
púť doma už v sobotu 15. ok-
tóbra o 18.30 hod. proti tímu 
HC Osy Sp. N. Ves.• FUTBALISTKY FK Po-
prad v  sobotu remizovali 
v rámci 6. kola II. ligy skupiny 

C v Košiciach s Lokomotívou 
2:2 a v tabuľke im patrí prie-
bežná tretia pozícia. V nedeľu 
16. októbra cestujú do Lučen-
ca, kde je výkop zápasu 7. kola 
naplánovaný na 11. hodinu.• V  PRVOM kole nového 
ročníka basketbalovej extra-
ligy mužov Eurovia SBL pre-
hrali basketbalisti BK Iskra 
Svit v  Leviciach s  domácimi 
Levickými Patriotmi vyso-
ko 70:106. Dnes, 12. októbra 
privítajú o 18. hodine v Iskra 
Aréne tím BC Prievidza. • V NEDEĽU 16. októbra sa 
od 9.30 hod. v  telocvični ZŠ 
s  MŠ na Dostojevského ulici 
v Poprade uskutoční oblastné 
3. kolo Slovenského pohára 
„C“ v  športovej gymnastike 
pre oblasť Sever a  Východ, 

ktoré organizuje ŠKŠG GY-
-TA Poprad. Súťažiť sa bude 
v kategóriách predškolský vek, 
najmladšie, mladšie a  staršie 
žiačky, juniorky a ženy.
DNES v  Aréne Poprad od 
9. hodiny štartujú obvodné 
kolá vo futsale žiakov stred-
ných škôl zápasmi v  skupine 
A. Táto časť súťaže vyvrcholí 
2. novembra zápasmi skupi-
ny D, tí najlepší postúpia do 
okresného kola.• V PIATOK 14. októbra sa 
v Tatranskej Lomnici uskutoč-
ní XV. ročník súťaže v cezpoľ-
nom behu žiakov a žiačok ZŠ, 
SŠ a ŠK z miest a obcí Euro-
regiónu Tatry v  rámci letnej 
časti Tatranskej lyžiarskej ligy 
- Tatrzanskej Euroligy dzieci 
Poprad-Zakopane 2016.  (ppv)

Prvý októbrový víkend sa v Chorvátsku, v  prímorskej 
Rijeke, uskutočnil 16. ročník prestížneho medzinárodné-
ho turnaja Croatia Open Karate, ktorý bol nominačným 
turnajom pre kategórie kadetov a juniorov na februárové 
Majstrovstvá Európy 2017 v Sofii.

Karate klub Shihan Poprad vycestoval len so štvorčlennou 
výpravou. Komisia štátnej reprezentácie však pozvala zo Shi-
hanu troch pretekárov.

Medailovú žatvu začala Andrea Glatzová, ktorá v kategórií 
súborného cvičenia kata Masters ženy nad 35 rokov skončila 
bronzová. V kategórií kumite mladších žiačok do 28kg nena-
šla premožiteľku Veronika Jalowiczorová. Barbora Glatzová 
medzi mladšími žiačkami do 36kg skončila bronzová. Obi-
dve to skúsili aj o kategóriu vyššie, v kategórií starších žiačok. 
Veronika Jalowiczorová v kategórií do 32kg skončila striebor-
ná a Barbora Glatzová do 36kg zaknihovala druhý bronz.

Slovenská reprezentácia skončila na turnaji v medailovej bi-
lancií na prvom mieste. Karate klub Shihan Poprad s jednou 
zlatou, jednou striebornou a troma bronzovými medailami sa 
delil s ďalšími dvoma klubmi o dvadsiatu šiestu priečku.   (jgz)

Shihan v rijeke úspešný
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Okresné kolá v cezpoľnom behu

FK Poprad

   Z V R P S B

1. VSS Košice 10 7 2 1 11:3 23

2. Lokomotíva KE 10 6 2 2 26:12 20

3. Bardejov 10 6 1 3 15:9 19

4. Zvolen 10 4 4 2 17:10 16

5. L. Mikuláš 10 4 4 2 7:5 16

6. FK Poprad 10 3 6 1 13:7 15

7. Sp. N. Ves 10 3 0 7 15:23  9

8. Haniska 10 2 2 6 13:23  8

9. R. Sobota 10 1 3 6 6:15  6

10. Lipany 10 1 2 7 6:22  5

Tabuľka II. ligy - sk. Východ

Otvorili nové tréningové ihrisko

 V/P %

1. Šamorín 3/0 100

2. Ružomberok 2/0 100

3. Piešťany 2/0 100

4. GA Košice 2/1 66,67

5. BAM Poprad 1/2 33,33

6. B. Bystrica 1/2 33,33

7. Nitra 1/2 33,33

8. Slovan 0/2 0

9. Cassovia KE 0/3 0

Tabuľka extraligy
Základná časť

Futbalový Poprad sa 
v  aktuálnom ročníku 
II. ligy Východ stá-
va remízovým krá-
ľom. V  sobotu uhrali 

Popradčania vo Zvolene už šiesty 
nerozhodný výsledok, no piaty-
krát po sebe. Cez víkend privítajú 
v  NTC posledné Lipany a začiat-
kom budúceho týždňa ich čaká 
osemfinálový duel Slovenského 
pohára na pôde Tatrana Prešov.

Výsledky: 10. kolo II. ligy Vý-
chod v sobotu 8. októbra MFK Lo-
komotíva Zvolen - FK Poprad 0:0.

Program: 11. kolo II. ligy Vý-
chod v sobotu 15. októbra o 18. hod. 
FK Poprad - ŠK Odeva Lipany, 
Osemfinále SP v utorok 18. októbra 

o  15. hod. 1. FC Tatran Prešov - 
FK Poprad.   (ppv)

BAM Poprad
Basketbalistky BAM 
Poprad odohrali v prie-
behu minulého týždňa 
dva extraligové zápa-
sy na ihriskách súpe-

riek. V stredu zvíťazili v Košiciach 
nad Cassoviou, v  sobotu nestačili 
v Banskej Bystrici na domáci celok 
ŠKP 08.

Výsledky: 2. kolo v  stredu 5. ok-
tóbra  BK SOŠŽ Cassovia Košice 
- BAM Poprad 44:56 (9:16, 12:10, 
12:22, 11:8), najviac bodov BAMP: 
Lucia Hadačová - 14. 3. kolo v sobotu 
8. októbra BK ŠKP 08 Banská Bys-
trica - BAM Poprad 67:57 (21:16, 
14:18, 17:13, 15:10), najviac bodov 
BAMP: Zuzana Ivančáková - 13.

Program: 4. kolo v nedeľu 16. ok-
tóbra o 16. hod. BAM Poprad - BK 
Slovan Bratislava.   (ppv)

Minulý týždeň v utorok sa v okolí Cirkevnej spojenej školy na sídlisku 
Juh konalo okresné kolo v  cezpoľnom behu stredných škôl. Vo štvrtok 
súťažili v Tatrách aj základné školy.

V  kategórii stredoškolákov zvíťazilo družstvo Gymnázia Kukučínova 
Poprad v  zložení Dávid Ihnačák - Matej Maličký, medzi jednotlivcami 
triumfoval Tomáš Lorko z  Obchodnej akadémie Poprad. Aj medzi stre-
doškoláčkami skončilo na prvom mieste družstvo Gymnázia Kukučínova 
Poprad v zložení Kristína Špitková - Júlia Dzurillová, najrýchlejšou bola 
Mária Danielová zo SOŠ Horný Smokovec.

Popradské gymnázium na Kukučínovej ulici bolo úspešné aj v Dolnom 
Smokovci v kategórii základných škôl, kde zvíťazilo medzi chlapcami v sú-
ťaži družstiev, najlepším jednotlivcom bol Samuel Hollý z tohto družstva. 
Medzi žiačkami dominovala ZŠ v Tatranskej Lomnici, v súťaži jednotlivkýň 
triumfovala Klára Guzyová zo ZŠ s MŠ Jarná Poprad.   (ppp)

Slovenské volejbalové reprezentantky sa neprebojovali z kvalifikačnej baráže 
na záverečný turnaj majstrovstiev Európy aj napriek tomu, že v Aréne Poprad 
minulý týždeň v  stredu zvíťazili nad Českou republikou 3:2 na sety. O  ne-
úspechu rozhodol prvý vzájomný duel v Jablonci nad Nisou, kde zverenkyne 
Mareka Rojka neuhrali ani set.      FOTO - Marek Vaščura

V  pondelok popoludní bolo 
oficiálne otvorené nové tréningo-
vé ihrisko NTC Poprad za účasti 
vzácnych hostí. Tréningová plocha 
pre futbalistov vyrástla na bývalom 
ihrisku v mestskej časti Popradu - 
Spišskej Sobote a jej výstavba stála 
približne 700 tisíc eur.

Nové ihrisko s  rozlohou 105 x 68 
metrov je vybavené striedačkami 
a neskôr pribudne aj umelé osvetle-
nie. Na tréning ho už začali využívať 
domáci futbalisti z FK Poprad, bude 
však slúžiť aj reprezentačným tí-
mom, či zahraničným klubom, ktoré 
sem prídu na sústredenie. Slávnost-
ného strihania pásky sa zúčastnil 
prezident SFZ Ján Kováčik, podni-
kateľ Jan Telensky, primátor mesta 
Poprad Jozef Švagerko a  prezident 
FK Poprad Roman Dvorčák.

Príprava výstavby prebiehala od 
jesene 2015, so zemnými prácami 
sa začalo v máji. „Chcem poďakovať 
našim partnerom, mestu Poprad 
a  AquaCity za ideálnu spoluprácu 
pri realizovaní tohto projektu a prí-
prave ďalšej etapy v roku 2017, kedy 

pribudne umelá trávnatá plocha 
ako začiatok realizácie športovej 
haly. Dobrou správou je, že k NTC 
bude priradené aj ihrisko s umelou 
trávou v  Tatranskej Lomnici, ktoré 
onedlho otvoríme,“ uviedol pre-
zident SFZ Ján Kováčik. „Poprad 
dostáva najlepšie podmienky pre 
futbal. Aj táto tráva je vyhrieva-
ná geotermálnou energiou a  to je 
svetový unikát,“ pokračoval pod-
nikateľ Jan Telensky. „Je to pre nás 
ďalší krok na dlhodobej ceste. Teraz 
máme garantované štyri tréningy 
týždenne na tejto tréningovej ploche 
a jeden tréning na hlavnom štadió-
ne,“ povedal prezident FK Poprad 
Roman Dvorčák. „Veľké veci sa do-
kážu vtedy, keď ľudia držia slovo, 
plnia sľuby a vedia sa dohodnúť. Ja 
verím, že do piatich rokov by sme 
mohli celé toto dielo dokončiť, aby 
slúžilo všetkým,“ doplnil primátor 
Popradu Jozef Švagerko.

Popradská samospráva plánuje 
v  budúcom roku pri NTC výstav-
bu parkoviska, kde investuje spolu 
536-tisíc eur.   (mav)
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