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Víťazom HK Gerlach 
je A. Dlugosz

Martinom Balogom, 
šéfom rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad

Mimoriadny snem Svetového 
združenia bývalých čsl. politic-
kých väzňov (SZČPV), ktorému 
predchádzal podpis Memoranda 
o  spolupráci so Slovenským zvä-
zom vojenských táborov nútených 
prác – Pomocno-technických prá-
porov (SZ VTNP PTP)  pri príle-
žitosti 25. výročia dňa Boja za slo-
bodu a  demokraciu sa uskutoční 
12. septembra v Poprade. V zmysle 
memoranda, ktoré je prvým kro-
kom k vytvoreniu spoločnej jednot-
nej organizácie, SZČPV ponúklo 
funkciu predsedu kandidátovi SZ 
VTNP–PTP a súčasne aj zastúpenie 
v predsedníctve združenia. Na sne-
me sa bude hlasovať o zmene názvu 
združenia na Svetové združenie bý-
valých politických väzňov a zmene 
stanov združenia. Kandidátom na 
nového predsedu organizácie je Ing. 
Imrich Body,  ktorého otec bol,  ako 
nespoľahlivý, zaradený bývalým ko-
munistickým režimom do Pomoc-
ného technického práporu (PTP). 
Nikdy nebol členom Komunistickej 
strany a aktívne sa zúčastňoval na 
schôdzach  regionálnej organizácie 
SZ VTNP-PTP v Poprade. Ako ob-
čiansky aktivista sa aktívne a odváž-
ne zapájal do kritiky veci verejných 
v Poprade.   (red)

Kandidát na predsedu 
SZČPV

V apríli tohto roku schválili pos- 
lanci mestského zastupiteľstva mes-
ta Poprad začiatok procesu preskú-
mania územného plánu mesta. 
Občanov mohli do konca augusta 
svoje pripomienky, požiadavky 
a nápady, ktoré by podľa nich mali 
byť do tohto dokumentu zapraco-
vané doručiť oddeleniu územného 
rozvoja,  dopravy, architektúry 
a výstavby.

Územný plán je záväzným do-
kumentom, ktorý určuje za akých 
podmienok a  kde budú v  meste 
umiestňované stavby. Mal by 
vychádzať najmä z  dlhodobej cel-
kovej vízie a  koncepcie rozvoja 
mesta, ktorá podľa kritikov Popradu 
stále chýba. Ako celý proces tvorby 
územného plánu teda pokračuje, 
nám porozprával Ing. arch. Mar-
tin Baloga, PhD., architekt, územ-
ný plánovač a  predseda rady pre 
priestorové plánovanie.

„ Z b e r  p o dn e t ov 
na zmenu územného 
plánu je ukončený. 
Na októbrovom za-
sadnutí  mestského 
zastupiteľstva budú 
poslanci schvaľovať, čo 
všetko má jeho aktuali- 
zácia obsahovať. Prip- 
ravovaná aktualizá-
cia má predovšetkým 
zjednodušiť a  spres- 
niť reguláciu, aby bo- 
la  j ednoznačná.  Je j  súčas- 
ťou bude aj digitálne spracovanie 
územného plánu. Celkový zámer je 
mať efektívny moderný regulačný 
nástroj,“ vysvetlil M. Baloga.

Množstvo podnetov i  energia, 
s ktorou sa Popradčania do proce-
su zapojili odborníkov i zástupcov 
mesta, príjemne prekvapili. Každý 
podnet bol svojim spôsobom 
užitočný, hoci boli naozaj rôzne. 

„Od jednoduchých 
požiadaviek ku komp- 
l e x ný m  podnetom 
riešenia mesta. Medzi 
najčastejšie  patr ia 
konkrétne zámery na 
zahrnutie parciel na 
výstavbu a podnety na 
celkové zlepšenie kvality 
života v meste. Mnohé 
návrhy boli síce podnet-
né, ale nie sú predme-
tom riešenia územného 

plánu, preto budú posunuté vedeniu 
mesta Poprad na riešenie,“ upresnil 
architekt.

Popradská verejnosť podľa jeho 
slov do veľkej miery ocenila záujem 
mesta o názory ľudí a prajú Popra-
du, aby  ďalej rozkvital. „Je potrebné 
sa poďakovať, pretože územný plán je 
našou spoločnou dohodou o tom, ako 
sa mesto bude rozvíjať a aké pravid- 
lá v  ňom budú platiť. Verím, že 

Popradčania budú aj ďalej sledovať, 
ako bude aktualizácia územného 
plánu vyzerať a  opätovne ju budú 
pripomienkovať aj po jej zverejnení.“

Celková urbanistická koncepcia 
mesta sa principiálne meniť nebude. 
V celkovom riešení dopravy dôjde 
k  zmene, pripravujú sa viaceré 
prepojenia a  príprava radiálno-
okružného systému.   Z  hľadiska 
územného plánu ostáva priestor 
námestia vymedzený ako verejné 
priestranstvo, pribudnú zásahy 
a regulatívy na zachovanie kultúr-
no-historického odkazu. 

Pr i  pre p oj e n í  a qu ap ar ku 
a  Spišskej Soboty s  centrom mes-
ta sa bude rešpektovať riešenie, 
navrhnuté aj v súčasnom územnom 
pláne. Konkrétne riešenie malých 
okružných križovatiek v územnom 
pláne nebude, to sa bude riešiť podľa 
potreby. 

 Pokračovanie na 3. strane

V Gánovciach sa od 7.  do 12. sep-
tembra uskutoční 3. ročník umelec-
kého sympózia s medzinárodnou 
účasťou na tému Odtlačme si svo-
ju históriu. Zúčastnia sa ho profe-
sionálni umelci z  rôznych krajín, 
miestne občianske združenia Nean-
dertal a Machaon International, ale 
aj občania obce. Cieľmi podujatia 
sú  zveľadenie a spropagovanie uni-
kátneho archeologického dedičstva, 
zvýšenie angažovanosti obyvateľov 
a ich vzájomné spoznávanie sa, obo-
hatenie kultúrneho života v  obci, 
oživenie turistického ruchu. Tohto-
ročné sympózium sa uskutoční v 
rámci projektu Tomorrow of the 
Partnership/Zajtrajšok partnerstva, 
v rámci programu Európa pre obča-
nov a zastrešuje ho OcÚ Gánovce. 

Tohto roku bude sympózium rôz-
norodé. 13 umelcov bude pracovať  
s kameňom, drevom, betónom, 
bude vytvorené aj dielo z keramiky a 
maľby na plátne. Organizátori prip- 
ravili tri detské tvorivé dielne, do 
ktorých sa môžu zapojiť najmlad-
ší obyvatelia obce a  pripravený je 
aj koncert multiinštrumentalistu 
Michala Smetanku. Sympózium 
vyvrcholí slávnostnou vernisážou v 
sobotu 12. septembra o 15. h v lo-
kalite Hrádok. Vernisáž bude súčas-
ťou tradičného Dňa obce s bohatým 
kultúrnym programom.   (red)

Pozvánka
 do Gánoviec

V piatok minulého týždňa v Zák- 
ladnej škole na Dostojevského ulici 
v Poprade otvorili prvú a jedineč-
nú environmentálnu triedu, ktorá 
je unikátna vo viacerých úrov-
niach. Autorkou myšlienky zria- 
denia triedy bola Martina Prohácz-
ková, pracovníčka TANAPu.  

Str. 3

Vo Svite, Kežmarku, Vysokých 
Tatrách, Poprade, ale aj v ďalších 
mestách a obciach regiónu si pred-
minulú sobotu pripomenuli  71. vý- 
ročie SNP. Nad jeho odkazom 
dnešným generáciám sa zamyslel aj 
Ján Pavlovčin, tajomník Obl. orga-
nizácie SZPB.  Str. 6

V piatok 4. septembra sa v Kežmar-
ku udiala milá slávnosť. Pamät-
níci, bývalí študenti a  ich rodinní 
príslušníci boli svedkami odhalenia 
pamätnej tabule pri príležitosti 65. 
výročia zahájenia činnosti Peda-
gogickej školy pre vzdelanie učiteľov 
národných škôl.  Str. 7

Poľský reprezentant, minuloročný 
víťaz Andrej Dlugosz zvládol nároč-
nú trať za 46:24,8 min. Druhý bol 
Imrich Magyar a  tretí Ján Dumek 
z Valašskej Belej.  Str. 12

Nový školský rok v základnej škole 
v Kežmarku bol slávnostný.  Žiakov 
a učiteľov  prišiel pozdraviť a po-
priať veľa úspechov v učení a v prá-
ci minister školstva, vedy, výskumu 
a športu Juraj Draxler. 
 Viac na 2. strane
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Neprejde deň, aby nám naše mé-
dia nestrpčovali život hrôzami, ktoré 
prežívajú utečenci vojnou sužovaných 
arabských krajín. Neprejde deň, aby 
sme cez internet nedostávali e-mai- 
ly s  neľudským odrezávaním hláv 
a  zverstvami, páchanými zakukle-
nými vyvrheľmi Islamského štátu, 
Moslimského bratstva či Boko Haram 
na domorodých obyvateľoch, ale aj na 
európskych zajatcoch. Kde-tu sa v te-
levíziách, ale aj na internete objavujú 
videá, kde utečenci na plné ústa ho-
voria o tom, ako sa v Európe necítia 
dobre, pričom doma sa im neviedlo 
zle. Oblečení sú vraj ako tuláci, nikto 
im nechce pomôcť a oni utekajú pred 
vojnou. V Rakúsku nemôžu týždenne 
prežiť zo 45 eur, pričom ubytovanie, 
jedlo, učiteľov nemčiny a  ktovie čo 
všetko majú zadarmo. Stavajú pre 
nich kontajnerové mestečká a pomoc 
migrantom možno počítať v miliar-
dách eur. Rovnako hororové výjavy 
vídame z  Francúzska či Veľkej Bri-
tánie, keď sa migranti za každú cenu 
usilujú dostať do Británie a prepadá-
vajú kamióny a ich vodičov. Otrasné 
zábery prinášajú televízie zo stano-
vých mestečiek, napr. z  francúzskej 
„džungle“, kde stovky, možno tisícky 

migrantov žije na jednom veľkom 
smetisku, v Grécku či Taliansku spia 
pod holým nebom,  nemajú čo jesť, 
v  Rakúsku či Nemecku bez problé-
mov „vybývali“ azylové domy a uro-
bili z nich „kôlničky na drevo“. Ne-
ďaleko rakúskych hraníc zomrelo 71 
ľudí v mraziarenskej dodávke, ďalších 
našli na pokraji smrti v nákladnom 
aute, na Slovensku zase zadržali do-
dávky plné utečencov, medzi ktorými 
sú malé deti. A to sú tí šťastnejší, ktorí 
sa neutopili v Stredozemnom mori, 
kde zomierajú po stovkách... O Ma-
ďarsku či Srbsku ani nehovorím, pre-
tože európski lídri vidia migrantov 
len v Grécku či Taliansku.

Áno, sú to hrôzostrašné zábery 
a  hrôzostrašné správy. Spoločným 
menovateľom sú hrôzy vojny, ktoré 
v arabských štátoch rozpútali nezod-
povedné vlády najbohatších štátov 
sveta. Práve tie na biede obyčajných 
ľudí bohatli, zvyšovali svoju život-
nú úroveň a neustálymi dodávkami 
zbraní všetkým bojujúcim stranám, 
dodnes bohatnú. Bezvýchodiskovú 
situáciu ľudí v arabských štátoch vyu-
žívajú kadejakí „podnikatelia“, samo-
zvaní vodcovia kmeňov na rozpúta-
vanie ďalších a ďalších lokálnych kon-

fliktov, pred ktorými už ľudia nemajú 
kde ujsť. Problémy s migrantmi tak 
začínajú všetkým prerastať cez hla-
vu. Ale čo s nimi máme my, čo s tým 
majú Česi, Maďari, Srbi? Ani jediný 
z týchto štátov sa nepodieľal na desta-
bilizácii arabských štátov, tak prečo 
ich máme ratovať? A najväčší „gól“ 
si mnohí ani nevšimli. Keď Európa 
požiadala vojská NATO o  pomoc 
pri riešení obrovskej vlny migrantov 
na hraniciach Schengenu, odpoveď 
bola jednoznačná. ONI s tým nema-
jú nič spoločné! To naozaj už máme 
všetci vymyté mozgy a nehanbíme sa 
sami pred sebou? To aký pakt pod-
porujeme aj našimi peniazmi, keď 
NATO namiesto pomoci európskym 
štátom pripravuje vojenské cvičenia 
v Čechách, na Slovensku, v Maďar-
sku a pritom, rovno pred našimi oča-
mi, demonštrujú svoju vojenskú silu 
a rinčia zbraňami po celej Európe? To 
koho zase zastrašujú a ktorá krajina 
je na rade, aby ju opäť destabilizovali 
a z pokojne žijúcich ľudí opäť urobili 
migrantov?

Iste, úbohým migrantom treba po-
môcť, ale tým, že predstavitelia boha-
tých štátov Európskej únie o pomoci 
budú iba hovoriť a  nútiť všetkých 

naokolo, aby im pomáhali, sa prob-
lém zrejme nevyrieši. A už vôbec sa 
nevyrieši, keď im európski lídri budú 
vytvárať podmienky, ktorými ich 
vyslovene pozývajú do svojich kra-
jín či nejakými kvótami, ktoré chcú 
bývalým štátom východného bloku, 
dnes tým najchudobnejším, nanútiť 
najbohatšie štáty s najvyššou život-
nou úrovňou na svete. Určite nie iba 
mňa zaráža nepochopiteľná ústre-
tovosť európskych lídrov voči mig-
rantom úplne odlišnej kultúry, ako 
je tá európska. Práve spôsob mysle-
nia a života moslimov vzbudzuje vo 
všetkých štátoch Európy tie najväčšie 
obavy a na Slovensku obzvlášť, keď-
že ani len malá časť migrantov, hoci 
sú ohrození vojnou, si nás nevybrala 
ako svoju cieľovú krajinu. Zrejme aj 
k nim sa doniesli správy, že u nás je to 
s blahobytom obyčajných ľudí horšie 
ako v Sýrii, Bangladéši či Afganistane. 
Veď dôchodky po odpracovaní cca 40 
rokov sú tu len o niečo vyššie, ako to, 
čo dostávajú ako vreckové migran-
ti. Keď zaplatia za bývanie, dôchod-
com neostane ani len tých 45 eur na 
týždeň. 

Ešte máme v živej pamäti migráciu 
našich Rómov, keď pre nich museli 

Problémy s migrantmi už prerastajú cez hlavu 

Pri Litmanovej zomrel 
cyklista. Na ceste medzi ob-
cami Litmanová a Jarabina 
v okrese St.  Ľubovňa došlo 
25. 8. k dopravnej nehode, pri 
ktorej  zomrel  60-ročný  cyk-
lista zo St. Ľubovne. Bicykel 
viedol smerom od Litmanovej 
do Jarabiny, keď pri prejazde 
miernej pravotočivej zákruty 
z doposiaľ nezistených príčin 
prešiel do priekopy. Pri páde 
utrpel  zranenie,  ktorému na 
mieste podľahol. 

Celokrajská dopravná 
kontrola.  Na  cestách  Pre-
šovského kraja 26. 8. policaj- 
ti  počas  dopravnej  akcie, 
zameranej  na  dodržiavanie 
ustanovených  alebo  obme-
dzených  rýchlosti  jazdy, dy-
namiku jazdy a dodržiavanie 
ustanovení pravidiel cestnej 
premávky  jej  nemotorový-
mi účastníkmi, zistili celkom 
268 priestupkov. Z nich 242 
vyriešili  blokovou  pokutou, 
25 napomenutím a 1 priestu-
pok oznámili na príslušný DI. 
Požitie alkoholu bolo zistené 
u  vodiča  nemotorového  vo-
zidla.  Policajti  zadržaných 
9  vodičských  preukazov  za 
insolventnosť,  5  osvedčení 
o evidencii vozidla a 2 tabuľky 
s evidenčným číslom.

Horela modulová škola. 
V rómskej osade v Stráňach 
pod Tatrami došlo 2. 9. k po-
žiaru novej modulovej základ-
nej školy, ktorý vznikol prav-
depodobne od iskier pri zvá-
raní. Pôvodnú budovu chceli 
rozšíriť a robili  tu nadstavbu 
jedného  podlažia.  Hasičom 
Hasičského  a  záchranného 
zboru  Kežmarok  pomáhali 
pri likvidácii požiaru aj dobro-
voľní hasiči miestneho DHZ. 
Požiar modulovej  základnej 
školy spôsobil škodu 45 tisíc 
eur.  Zničil  elektroinštaláciu, 
izoláciu,  podlahy,  steny,  aj 
časť  zariadenia  a  strop  vo 
vnútri budovy. Prípad už rieši 
polícia a vyšetrovateľ Okres-
ného riaditeľstva Policajného 
zboru Kežmarok začal trestné 
stíhanie pre prečin všeobec-
ného  ohrozenia.  Či  budova 
zostane,  alebo  ju budú mu-
sieť zbúrať, rozhodne statik.

Prvýkrát  sme  sa  stretli 
v úrazovej ordinácii. Štyri dni 
pred svadobnou cestou mi pri 
pohľade na rőntgen oznámila, 
že namiesto do Portugalska 
pôjdem na operáciu kompli-
kovanej zlomeniny. „To ju mu-
síte veľmi milovať,“ zahlásila, 
keď si môj muž fotil rozhádza-
né kostičky ľavej nohy a hneď 
sa  začala  vypytovať,  koľko 
megapixlov  má  fotoaparát 
v jeho iphone. Potom sme sa 
opäť stretli pri nahrávaní roz-
hovoru  do  našej  rubriky Na 
šálke čaju Popradský s... Ve-
dela som, že Ester Bohunická 
je aj mestskou poslankyňou, 
zakladajúcou členkou Strany 
zelených na Slovensku, váš-
nivou hubárkou i fotografkou. 
Prekvapila ma však ako člo-
vek. Úprimná, múdra, veľmi 
zaujímavá a prirodzene krás-
na pani veľmi citlivo vnímala 
svet okolo seba. Keď som ju 
fotila, priateľsky mi poradila 
niekoľko trikov, aby moje port- 
réty  vyznievali  lepšie.  Náš 
rozhovor  sa  vtedy  pretiahol 
na  takmer  tri  hodiny.  Bolo 
toho  toľko,  o  čom  sme  sa 
mohli rozprávať. Naozaj sme 
si ľudsky sadli, smiali na rov-
nakých veciach, rozhorčovali 
na tých istých problémoch... 
Roky som sa s ňou chysta-

la ísť do lesa na huby. Sľúbi-
la, že mi prezradí svoje tajné 
miesta a naučí rozpoznať aj 
druhy, ktoré iní ľudia nezbie-
rajú. Prezradila mi tiež zaují-
mavé hubárske recepty. “Ne-
bojíte sa medveďov?” spýtala 
som sa, keď mi raz povedala, 
že do lesa chodieva sama aj 
trikrát do týždňa. “Veľmi. Pre-
to mám na košíku vždy zvon-
ček,” priznala s úsmevom. 
Patrila  k málo  poslancov, 

ktorí vždy odpovedajú aj na 
najnepríjemnejšie  anketo-
vé  otázky.  Práve  vďaka  nej 
máme  v  Poprade  napríklad 
po dlhom čase opravenú mo-
zaiku. Veľmi sa tešila, keď vo 
vedení mesta  došlo  k  zme-
nám a aj  poslancom sa  za-
čalo  voľnejšie  dýchať.  Bola 
rada,  že  sa  veci  konečne 
začnú riešiť koncepčne a nie-
len na základe uniformného 
hlasovania, s vopred daným 
výsledkom. Vedela  som,  že 
je  priama,  vzdelaná  a  skú-
sená  profesionálka,  preto 
keď sa na jar prevalila aféra 
s doktormi Fisherom a Liptá-
kom, ktorá otvorila Pandorinu 
skrinku podplácania  lekárov, 
požiadala som ju ako bývalú 
vedúcu  jednotky  intenzívnej 
starostlivosti a stále aktívnu 
lekárku na úrazovej chirurgii 
o  rozhovor.  V  redakcii  ním 
boli nadšení, avšak Ester sa 
svojich úprimných slov, spísa-
ných na papieri, pri autorizácii 
zľakla a súhlas na uverejne-
nie  rozhovoru  mi  nakoniec 
nedala. Ani jedna z nás netu-
šila, že je to jej posledné in-
terview.  S ľuďmi ako je Ester 
Bohunická nepotrebujete trá-
viť dlhé hodiny, aby zanechali 
výraznú stopu vo vašej  mysli 
a srdiečku. Jednoducho vás 
zasiahnu  a  kedykoľvek  sa 
stretnete,  pokračujete  v na-
čatej debate. Ľudia ako Ester 
nerobia ziskuchtivé kompro-
misy a vždy sa najmä snažia 
byť sami sebou. Preto keď ľu-
dia ako Ester nečakane odí- 
du, mnohým z nás budú veľ-
mi, veľmi dlho chýbať... (pvá)  

Do stredných škôl v  Pre- 
šovskom kraji nastúpilo  
2. septembra takmer 7  500 
prvákov, z toho takmer šesť ti-
síc v stredných školách v zria- 
ďovateľskej pôsobnosti vyš- 
šieho územného celku. 

V  popradských stredných 
školách to bolo 1  132 prvá-
kov. V  Strednej odbornej 
škole technickej na Kukučí-
novej ulici v  Poprade priví-
tali 115 prvákov v  štyroch 
triedach v odboroch mecha-
nik počítačových sietí, grafik 
digitálnych médií, progra-
mátor obrábacích strojov 
a zariadení a obrábač kovov.  
„V novom školskom roku ich 
čaká predovšetkým práca. 
Chvíľu potrvá, pokiaľ si prváci 
zvyknú na nový systém práce. 
Je to veľký prechod, zvykať si 
na nových učiteľov, na nové 
prostredie. Uvidíme, verím, 
že sa toho zhostia rovnako 
dobre ako každý rok. Sú to 

mladí ľudia, prispôsobiví. Cez 
prázdniny sme upravovali ško-
lu a  hádam sa tu budú cítiť 
dobre,“ uviedla riaditeľka ško-
ly Beáta Bodišová. Vynovené 
boli chodby, dlážky a sociálne 
zariadenia na dvoch poscho-
diach. Škola v  tomto roku 
získala peniaze na vybudo-
vanie multifunkčného ihris-
ka. S prácami sa začne ihneď 
a s dokončením ihriska ráta-
jú do konca novembra. „Pre 
chlapčenskú školu je to vý-
borné. V piatok sme priviezli 
nový CNC sústruh do školskej 
dielne, ktorý bude slúžiť na vý-
učbu žiakov. Záleží nám, aby 
sme vytvorili dobré podmienky 
pre vzdelávanie a systematicky 
ich dopĺňali. Dôležité je, aby 
sa všetci cítili dobre, ako žiaci, 
tak učitelia,“ ukončila Beáta 
Bodišová. 

Mesto Poprad v  prvý deň 
nového školského roka už tra- 
dične ocenilo najšportovejšiu 

Prázdniny sa skončili 
a opäť začala škola. Sláv- 
nostné otvorenie školského 
roka v Základnej škole na 
Hradnom námestí v Kež- 
marku si užili hlavne prvá-
ci, ktorí po prvýkrát za-
sadli do školských lavíc.    
Minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Ju-

raj Draxler tu otvoril nový 
školský rok a následne roz-
dal v troch triedach prvých 
ročníkov školské pomôcky. 
Kežmarok si minister vy-
bral preto, lebo je to región 
s vysokou nezamestnanos-
ťou (tretia najvyššia v SR), 
kde to rodiny nemajú ľah-
ké a napriek tomu tam deti 

Minister Draxler otvoril šk. rok v Kežmarku
v škole dosahujú vynikajúce 
výsledky. „Predovšetkým te- 
raz na jeseň sme sa rozhodli 
podporiť ekonomicky slabšie 
regióny. Chodiť do regiónov, 
znamená ukázať ľuďom, že 
nám na nich záleží a že zďa-
leka nie je naším svetom iba 
Bratislava. Teraz sme prišli 
do Kežmarku, nabudúce na-
vštívime iné mestá v regió-
noch. Záleží nám na ľuďoch, 
ktorí tvoria pre svoju rodinu, 
pre svoju oblasť, pre Sloven-
sko. Máme v školách aj uči-
teľov, ktorí dosahujú výborné 
výsledky so žiakmi a aj takto 
ich chceme oceniť. Žiaci 
zase dostali balíčky so škol-
skými potrebami,“ uviedol 
minister Juraj Draxler. Pos- 
lednú vzácnu návštevu za-
žili v Grundschule v Kež-
marku ešte v roku 1898, 
keď bola škola vysvätená.
„Naša škola je jednou z naj-
starších v Kežmarku. Bola 
postavená v roku 1898 ako 
meštianska chlapčenská 

škola. Predtým boli triedy 
roztrúsené v rôznych kež- 
marských domoch. Zároveň 
mala škola slúžiť pre triedy 
vyššej obchodnej školy. Od 
roku 1936 do 1945 tu bolo 
štátne československé reál- 
ne gymnázium paralelne 
s triedami nemeckého evan-
jelického gymnázia. Neskôr 
tu sídlila odborná ženská 
škola, predchodkyňa dnešnej 
hotelovej akadémie. Od roku 
1958 budova slúži základným 
školám,“ priblížil históriu 
Miroslav Beňko, riaditeľ zá-
kladnej školy. Počas druhej 
svetovej vojny škola slúžila 
ako lazaret. 

Základnú školu v Kež- 
marku navštevuje takmer 500 
žiakov a škola získala 90 ti-
síc eur z havarijného fondu 
opráv rezortu školstva na 
odvlhčenie múrov historickej 
budovy. Predpokladané práce 
by mali začať 1. novembra 
a budú trvať do februára bu- 
dúceho roka.  (pks)

školu mesta. Tretíkrát po sebe 
obhájila tento titul ZŠ na Do-
stojevského ulici a  putovný 
pohár získala natrvalo. V his-

tórii športových súťaží sa to 
podarilo len druhej škole, pr-
vou bola ZŠ na Komenského 
ulici.  (pks)

Žiaci 1. A triedy v odbore grafik digitálnych médií SOŠ tech-
nickej neskrývali radosť zo začiatku školského roka.

V popradských stredných školách 1 132 prvákov
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Záchranári 

v akcii
Veľvyslanec Izraela v Poprade

Zveľadili chirurgické oddelenie

všetkým štátom 
chodiť vládne špeciály a do-
viezli nám ich späť rovnako, 
ako rumunských Rómov de-
portovali z  Francúzska. Eu-
rópska únia bude radšej do 
rómskej problematiky cez eu-
rofondy futrovať miliardy, len 
nech zostanú doma. Žiaľ, ani 
po stáročiach nie sme schop-
ní ich plnohodnotne zaradiť 
do spoločnosti a už nám tu 
chcú poslať ďalších, ktorí 
už o  pár rokov budú chcieť 
stavať mešity a  v „búrkach“ 
budú chodiť aj Slovenky, len 
aby sme neurazili ich nábo-
ženské cítenie. Veď predsa vi-
díme, čo multikulturalizmus 
spôsobil v západnej Európe.

A nakoniec, postkomunis-
tické štáty sa nevedia postarať 
ani o svojich vlastných obča-
nov, tak kto od nás očakáva, 
že sa dokážeme postarať o ti-
sícky migrantov? Dokonca 
sa o  jedinú ženu nedokážu 
postarať ani dva štáty – tak, 
ako to prezentovala ktorási 
TV, keď mladej matke troch 
detí, Češke, žijúcej na Sloven-
sku, odkázanej na invalidný 

vozík, bez nôh a  prstov na 
rukách, nemá kto dať invalid-
ný dôchodok – ani Česká, ani 
Slovenská republika. Mesač-
ne žije z cca 96 eur, z toho 70 
zaplatí profesionálnej rodine, 
ktorá sa stará o deti! A to je 
len jeden, jediný prípad a pri-
tom sú ich len na Slovensku 
tisíce. Rodín s malými deťmi, 
ktoré sa vďaka tomu, že rodi-
čia prišli o prácu, resp. vďaka 
exekúciám či tragédiám do-
stali až na samé dno a pomá-
hajú im len obyčajní ľudia, 
ktorí sa s nimi podelia aj o to 
málo, čo majú. Štát totiž na 
nich kašle, lebo naše záko-
ny nepoznajú výnimky. Len 
vtedy, ak sa týkajú najväčších 
podvodníkov a migrantov. 
Všetci sa musia o seba posta-
rať sami, aj keď nemajú ako. 

Určite by sme ani my ne-
mali problém pomôcť mig-
rantom, keby sme mali takú 
životnú úroveň, akú majú štá-
ty západnej Európy. Ale keď 
u nás tisíce ľudí živorí, z čoho 
a prečo vlastne máme pomá-
hať cudzím?         Ľ. Rešovská

Bell 429 pri pátraní v hor- 
skom teréne.  Záchranárov 
HZS  požiadal i   v  sobo -
tu  29.  augusta  kolegovia 
z  poľského TOPRu o  súčin 
nosť  pri  pátraní  po 31–roč- 
nej  poľskej  horolezkyni, 
ktorá bola nezvestná už od 
štvrtka 27.  augusta a moh- 
la  sa  nachádzať  aj  na  slo- 
venskej strane Tatier. Nez- 
vestná mala pri sebe mobilný 
telefón,  ktorý  bol  stále 
funkčný, avšak na volania ne-
odpovedala. HZS požiadala 
prostredníctvom Prezídia PZ, 
odboru pátrania o lokalizáciu 
mobilného  telefónu,  ktorá 
bola  neúspešná.  Až  po  vy- 
generovaní  volaní  a  SMS 
z telefónu nezvestnej sa po- 
darilo  lokalizovať  vysielač 
na slovenskej strane. V so- 
botu záchranári HZS so slu- 
žobnými  psami  pozemne 
pátrali v Zlomiskovej doline, 
kde  viedli  prvé  informácie 
o pohybe nezvestnej. V ne-
deľu  pokračovali  v  pátraní 
v  súčinnosti  s  vrtuľníkom 
Letky MV SR  od Rysov  po 
Mengusovský štít a vo Velic-
kej, Batizovskej i Štôlskej do-
line a na priľahlých vrcholoch 
a  hrebeňoch.  Súbežne  na 
poľskej  strane  pátrali  po- 
zemne aj zo vzduchu zách- 
ranári  TOPRu.  Popoludní 
oznámil náhodný poľský  tu-
rista, ktorý sa vrátil z turistiky 
po Vysokých Tatrách, že pri 
prezeraní fotografií náhodne 
spozoroval na  jednej z nich 
telo  visiace  na  lane  pod 
Malou  Končistou  a  skutoč-
nosť  oznámil  poľským  zá-
chranárom, ktorí  informovali 
HZS. Záchranárov na mies-
te vysadil vrtuľník Letky MV 
SR  novým  typom  vrtuľníka 
Bell 429, ktorý bol nasadený 
prvýkrát  v  horskom  teréne.  
Telo vyslobodili zo steny a le-
tecky transportovali do már-
nice v St. Smokovci.

Horolezkyňa vypadla 
v Gerlachovskom sedle.
 Minulý pondelok boli  zá-

chranári  HZS  požiadaní 
o pomoc pre poľskú horolez-
kyňu, ktorá vypadla v Gerla-
chovskom sedle a privodila si 
vážne poranenia hlavy a dol-
nej končatiny. Keďže posád-
ka VZZS z Popradu bola na 
inom  zásahu,  záchranári 
HZS  požiadali  o  súčinnosť 
poľských záchranárov z TO-
PRu. Tí vykonali záchrannú 
akciu  s  leteckou  technikou 
a pacientku transportovali do 
popradskej nemocnice. 

Pomoc na Sliezskom 
dome i Pieninách. 
Vo  štvr tok  popoludní 

záchranári  HZS  boli  požia- 
daní  o  pomoc  pre  českého 
turistu,  ktorý  po  návrate 
z  túry    na  Sliezsky  dom 
pociťoval  nevoľnosť  a  silné 
bolesti  v  brušnej  oblasti. 
Vyšetr i l i   ho  na  mieste 
a  terénnym  vozidlom  pre-
viezli  do Tatranskej  Polian-
ky k privolanej sanitke RZP, 
s  ktorou  pokračoval  do 
nemocnice.  Na  Pieninách 
vo  štvrtok  záchranári  HZS 
ošetrili  55–ročného poľské-
ho cyklistu, ktorý si po páde 
z  bicykla  pravdepodobne 
zlomil  ruku.  Následne  ho 
transportovali na štátnu hra-
nicu  a  odovzdali  poľským 
záchranárom.

Vďaka Evanjelickej cirkvi 
augsburského  vyznania 
v Levoči sa v týchto dňoch 
na  chirurgickom  oddele-
ní  Všeobecnej  nemocnice 
s poliklinikou Levoča vyme-
nilo 11 okien, vstupné dvere 
a opravilo sa schodište. In-
vestícia do zveľadenia pro-
stredia,  ktoré  je  dôležitým 
faktorom pri  liečbe pacien-
tov, stála Evanjelickú cirkev 
18 tisíc eur.
Na chirurgickom oddelení 

je  ročne hospitalizovaných 
viac  ako  1  860  pacientov. 
„Dlhodobá podpora skvalit-
ňovania zázemia našej ne-
mocnice zvyšuje komfort pre 
pacientov, v čom budeme aj 
naďalej pokračovať. Do kon-
ca roka by sa malo vymeniť 

ešte ďalších 10 okien na chi-
rurgickom oddelení. Zostá-
vajúcich 29 sa budeme sna-
žiť vymeniť ešte v budúcom 
roku,“ uviedol riaditeľ nemoc-
nice  Mgr.  Miroslav  Jaška.
Chirurgické  oddelenie 

Všeobecnej  nemocnice 
s poliklinikou Levoča je kme-
ňovým oddelením nemocni-
ce, poskytujúce komplexnú 
chirurgickú  starostlivosť 
v rámci akútnej a všeobec-
nej  chirurgickej  medicíny. 
„V mene našich pacientov 
sa chcem veľmi pekne po-
ďakovať  Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania za 
to, že vyhradila prostriedky 
a myslela na našich pacien-
tov,“ dodal  Mgr.  Miroslav 
Jaška.    (mcs)

V piatok minulého týždňa 
v Základnej škole na Dos-
tojevského ulici v Poprade 
otvorili prvú a jedinečnú en-
vironmentálnu triedu, ktorá 
je unikátna vo viacerých 
úrovniach. „Otvorenie en-
vironmentálnej učebne vní-
mam ako prvú lastovičku tu, 
pod Tatrami. Verím, že aj 
iné mestá a okresy sa budú 
inšpirovať týmto nápadom. 
Určite je potrebné začať 
od najmladších ročníkov. 
Informovať deti a tých, čo 
po nás prídu, ako treba 
ochraňovať a poznať našu 
prírodu, aká je vzácna. Aby 
spoznali to, čo sa  nachádza 
v našom najstaršom parku 
a získali informácie priamo 
z lesa. Trieda je vybavená 
tým, čo sa v lese nachádza. 
Takáto edukačná činnosť 
je prospešná a máme aj 
spätnú väzbu. Po absol-
vovaní prednášok sú naši 
lektori – ochranári pozývaní 
napríklad aj do Poľska. 
Chodíme do  domovov 
dôchodcov, do škôl, ľudia 
nás aj poznávajú a detičky 
sa k nám hlásia, aj keď 
nás stretnú na ulici. Je to 
veľmi milé. Je pravdou, že 
je potrebné brúsiť diamant 
a to sú tie detičky, ktoré aj 
nás starších často upozornia, 
ako by sme sa mali správať. 
Cit a lásku k prírode treba 
budovať a formovať. Je to 
prvý signál, kedy školstvo 

a životné prostredie je úzko 
späté. Kedykoľvek bude záu-
jem z inej školy, prídeme,“ 
povedal  Pavol  Majko, 
riaditeľ správy TANAPu. 

Autorkou myšlienky zria- 
denia triedy bola Martina 
Proháczková, pracovníčka 
TANAPu, ktorá sa venuje 
environmentálnej výchove. 
„Táto učebňa vznikla tak, 
že v roku 2014 som získala 
ocenenie ministra a istým 
spôsobom ma to „nakoplo“, 
Pre deti som  chcela urobiť 
ešte niečo viac. Prvotné bolo 
nájsť priestor, kde by sa dala 
učebňa zriadiť a vybaviť. 
Pri jednom stretnutí sme 
s pánom riaditeľom zistili, že 
škola má priestor a bude pre 
učebňu vhodný. A tak som na 
tom začala pracovať. Museli 
sme pozháňať a nanosiť 
z lesa materiál, vysušiť ho 
a mať v hlave určitú preds- 
tavu, pretože takúto prácu sa 
nedá nalinajkovať. Bola to 
tvorivá činnosť a je to vyslo-
vene práca, ktorá si vyžaduje 
veľmi veľa času,“ uviedla 
autorka projektu environ-
mentálnej učebne Martina 
Procháczková. 

V učebni na deti čaká les- 
né pexeso, múdra sova a jej 
súvislosti v prírode, pocitový 
chodník, ktorý je zostavený 
z rôznych materiálov. Deti 
kráčajú po chodníku so zat- 
vorenými očami, pritom 
hádajú, po akom povrchu 

idú. Na pocitoch nôh zisťujú 
podklad. Na stene učebne 
sa nachádza debnička ta-
jomstiev, v ktorej sú ukryté 
napríklad šišky, kamienky 
a iné predmety. Do rukáva, 
umiestneného pri otvore 
v debničke, deti strčia ruku 
a hmatom hádajú, čo majú 
v ruke. Učebňa je určená 
pre všetkých žiakov základ-
ných škôl, ktoré budú chcieť 
v rámci vyučovania environ-
mentálnu učebňu navštíviť. 
Environmentálna výchova 
nie je samostatný predmet 
a je to prierezová téma, čiže 
envirovýchova je integ- 
rovaná v každom predmete. 

V najväčšej škole v Pop- 
rade riaditeľ túto myšlienku 
uví ta l .„Výborný nápad 
a bola možnosť ju zrealizovať 
v našej škole. Trieda je krás-
na a túto myšlienku správy 
TANAPu zriadiť ju práve 
v našej škole som uvítal. Za 
podpory sponzorov sa nám 
ju podarilo zriadiť a ma-
teriálne zabezpečiť. Inter-
aktívne vyučovanie je pre 
deti oveľa zaujímavejšie. 
Zážitkové učenie, kedy majú 
žiaci možnosť chytiť si, 
ohmatať si nielen zvieratá, 
ale i dreviny a iné prvky, 
ktoré sa tu nachádzajú, je 
pre ne oveľa viac zaujíma-
vé,“ povedal Vladimír Tobis, 
riaditeľ Základnej školy na 
Dostojevského ul. v Poprade.  
 (pks)

Prvá environmentálna učebňa je v Poprade

Dokončenie z 1. strany
Relevantnosť a priesto-

rové nároky veľkých ok- 
ružných križovatiek bu- 
dú konzultované s doprav-
nými inžiniermi. 

A aké aktuálne problémy 
rieši rada pre priestorové 
plánovanie a aké najmar-
kantnejšie zmeny Poprad-
čanov čakajú v najbližšej 
budúcnosti? „Momentálne je 
hlavnou úlohou rady  vyhod-
notenie podnetov a prípra-
va zadania pre aktualizáciu 
územného plánu. Pripravujú 
sa ďalšie súťaže a v budúcom 

roku pravdepodobne aj súťaž 
na riešenie námestia.“ Hoci 
vzniku neslávne známych 
„jám“ územný plán neza-
bráni, mesto ním získa ná-
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tavenia pravidiel pre vznik 
kvalitného a bezpečného ur-
bánneho prostredia a riešenia 
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Martinom Balogom

Pred stojeden rokmi, presne 28. au-
gusta sa narodila Katarína Ondrušová. 
Pri pohľade na milú Popradčanku sa iba 
ťažko dá uveriť, že má 101 rokov. Jej po-
hľad je bystrý a jasný. Katarína Ondru-
šová, ktorá momentálne žije v Zariadení 
opatrovateľskej služby na Francisciho 
ulici v Poprade,  oslávila svoj vysoký vek 
v kruhu rodiny. „Pani Ondrušová je re-
kordmanka mesta Poprad. 101 rokov je 
skutočné jubileum a málokto sa dožije 
takéhoto veku a v takejto dobrej forme. Je 
štvrtou Popradčankou, ktorá prežila sto-
ročnicu. Verím, že to nie je náhoda a ľu-
ďom sa v Poprade dobre žije. Zdravá my-
seľ, zdravé srdce, optimizmus a má rada 
život, taká je naša 101-ročná jubilantka. 
Za všetkých Popradčanov pani Ondrušo-
vej prajeme, aby jej zdravie a radosť zo 
života vydržali do ďalších dní,“ uviedol Pavol 
Gašper, viceprimátor Popradu, ktorý jej prišiel 
pri príležitostí životného jubilea zagratulovať 
za všetkých občanov mesta.

Jubilantka je skromná a život nemala ľahký. 
Bola pracovitou a  snažila sa vždy žiť čestne 
a poctivo. Vychovala dcéru, má dve vnúčatá, 
štyroch pravnukov a  jedného prapravnuka. 
Pochádza zo Švedlára, do Popradu sa vyda-
la a prežila tu 81 rokov. Pochádza z 10 detí, 
z ktorých ostala na Slovensku žiť sama. Celá 
rodina bola po vojne odsunutá do Nemecka. 
Na Slovensku ostala vďaka tomu, že sa vydala 
za Slováka. Za najkrajšiu chvíľu v živote po-
važuje narodenie svojej dcéry. „Nemala život 
ľahký, predávala noviny v novinovom stánku. 
Boli všelijaké chvíle. Pohyb jej dopomohol, aby 
sa dožila takéhoto krásneho veku. Pred rokom 
bola ešte doma, starala som sa o ňu, ale teraz 

Blahoželanie 101-ročnej Popradčanke

je to fyzicky náročné, preto sme ju museli sme 
umiestniť do zariadenia,“  povedala dcéra Lý-
dia Lučivjanská. 

Svojím životným optimizmom a  elánom 
dodáva energiu celej rodine. Jej vekom nado-
budnuté životné skúsenosti zásobovali a robili 
život ľahším nielen jej dcére, ale aj priateľom 
a známym, ktorých mala vďaka svojmu po-
volaniu veľmi veľa. „Snažíme sa jej trénovať 
pamäť. Aj ja mám tiež svoj vek, ale neviem, či 
by som sa chcela dožiť až 101 rokov. Pokiaľ je 
človek sebestačný a nie je odkázaný na pomoc 
iných, tak áno, ale potom by to už bolo trápenie. 
Mamka je doposiaľ v dobrej fyzickej kondícií, 
nie je náročná a v jej prípade je to naozaj krásne 
dožitý vek,“ so smiechom dodala pani Lýdia. 
Pani Katka, ako ju v zariadení všetci volajú, je 
človek, ktorý sa aj v tomto veku zapája do živo-
ta domova dôchodcov.  (isa)

Poprad navštívil 3. septembra veľvyslanec štátu Izrael na 
Slovensku Alexander Ben-Zvi. Veľvyslanec sa stretol s Pop- 
radčanmi, ktorým odpovedal na ich otázky o histórii, ale i sú-
časnosti jeho krajiny. Primátor mesta Jozef Švagerko počas 
Večera pre Izrael, ktorého sa zúčastnili aj viceprimátori Igor 
Wzoš a Pavol Gašper, prečítal pred veľvyslancom štátu Izra-
el oficiálne prehlásenie, v ktorom poprosil o odpustenie za 
krivdy, vykonané na židovských ženách, mužoch a deťoch 
v Poprade a okolí  počas druhej  svetovej  vojny. Prvýkrát 
v slovenskej histórii tak poprosil predstaviteľ vedenia mesta 
o verejné odpustenie za činy, páchané na židovskom národe 
počas holokaustu. Primátor odovzdal Jeho Excelencii, izrael-
skému veľvyslancovi Alexandrovi Ben-Zvimu počas oficiálnej 
návštevy na pôde mesta aj písomné prehlásenie.
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Pred desiatimi rokmi im zhoreli 
takmer všetky zvieratá

„Naša mama skolabovala 
a my sme prišli o celý hospo-
dársky dvor,“ spomína na ne-
šťastie spred desiatich rokov 
František Bartko z Malého 
Slavkova, dedinky pod Tatra-
mi. Dnes je otcom už piatich 
dospelých detí. V čase, keď im 
zhoreli maštale, boli ešte malé. 
Vtedy nebol nikto doma, len 
mama, ktorú na požiar upozor-
nili susedia. Kým sa stihol vrá-
tiť domov, bolo po všetkom.

Aj takýto smutný príbeh sa 
zapísal do histórie dobrovoľ-
ného hasičského zboru v Ma-
lom Slavkove. Sčasti smutný, 
sčasti radostný. Pri požiari 
totiž nik nezahynul a nik sa 
nezranil, aj keď škody boli ob-
rovské. 

V tom čase zasahovali 
miestni hasiči ešte so starým 
vozidlom Avia. Na pomoc mu-

seli prísť profesionáli. Tým sa 
podarilo požiar uhasiť a zabrá-
niť ďalšiemu šíreniu plameňov.

Odvtedy ubehlo veľa času, 
dobrovoľní hasiči z Malého 
Slavkova majú za sebou via-
cero zásahov pri povodniach, 
požiaroch, ale, čo je hlavné, 
v piatok 21. augusta tohto 
roku im pribudlo do „stajne“ 
nové profesionálne hasičské 
vozidlo Iveco. Pomoc prišla 
z Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky, vozidlo 
hasičom odovzdal minister 
Róbert Kaliňák. So 750-li-
trovou nádržou by si trúf-
li aj na požiar spred desiatich 
rokov, aj keď nik po niečom 
takom opakovane netúži.

„Začalo horieť od suse-
da,“ pokračuje v rozprávaní 
pán Bartko, „oheň sa dostal 
až k našim maštaliam a hos-

podárstvu. Prišli sme o koňa, 
jalovicu, býky, osem ošípaných, 
husi, len kačky ostali, mali ob-
horené krídla, ale vydržali. Ani 
psíka sme nedokázali zachrá-
niť. Ten tam tiež uhorel. A keby 
mamu neratovali naši Rómo-
via, odviedli ju z domu preč, 
aj mame by sa asi niečo stalo. 
Chcel som so všetkým prestať, 

ale dcéry mi povedali, aby som 
pušku do žita „nerúcal“ a bo-
joval. Tak som druhýkrát posta-
vil celé hospodárstvo nanovo.“

V Malom Slavkove spo-
mínali v piatok i na povod-
ne. „Nie sú tomu ani dva me-
siace, čo sa to stalo,“ hovorí Ema 
Maňáková. „Po ulici sa valila 
voda vo výške meter a pol, išlo 
o život. Ani nechcem na to mys-
lieť, lebo ma porazí. Báli sme sa 
o chlapov, ktorí ukladali vrecia, 
lebo mali vodu po prsia. Už som 
zažila tri také povodne. Trikrát 
som mala kúpené uhlie a vždy 
ma zalialo. Novému autu sa ne-
smierne tešíme. Veď, ako dlho 
naň čakáme - 36 rokov,“ dodala 
obyvateľka Malého Slavkova.

Starosta obce Ladislav Ora-
vec hovorí o splnení niekoľko-
ročného sna. „Cítime sa ako 
v televíznej relácii, kde sa plnia 

sny. Takéto zásahové vozidlo 
by si obec podľa neho nemohla 
sama nikdy dovoliť.“  

„Je to obrovský dar a zá-
zrak zároveň,“ dopĺňa ho veliteľ 
miestnych hasičov Ján Klein. 
Iveco je vzácne tým, že má veľkú 
nádrž. K požiaru sa s vodou do-
staneme takmer okamžite.“ 

Dobrovoľní hasiči v Malom 
Slavkove získali profesionálnu 
výbavu vďaka projektu Ak-
tívne protipovodňové opatre-
nia, ktorý je spolu nancovaný 
z Kohézneho fondu. Pomoc 
smeruje celkovo do 1400 obcí. 
500 dostane zásahové vozidlo 
Iveco, 300 obciam zrekonštru-
ujú hasičské autá na podvozku 
Tatra, 600 obcí s dobrovoľnými 
hasičmi získa nové protipovod-
ňové prívesy.

 Vladimír Tošovec 
 Foto: archív VT

Minister vnútra Róbert Kaliňák odovzdal dobrovoľným hasičom v Malom Slavkove profesionálne hasičské vozidlo Iveco.

Veliteľ dobrovoľných hasičov 
Ján Klein preberá kľúče od 
nového auta. 

Zásahové vozidlo je pre obec 
užitočným darom.

František Bartko rozpráva 
o neštastnej udalosti spred 
desiatich rokov 

Požiar 
v Malom Slavkove
v roku 2005

Dobrovoľným hasičom, ktorí vtedy zasahovali so starou technikou, dnes pribudlo do výbavy nové vozidlo 
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Jááánošííík
Radošinské naivné divadlo 

vystúpi  s  obnovenou  hrou 
Jááánošííík s pôvodnými tex-
tami  a  súčasným  hereckým 
obsadením dnes, 9. septemb- 
ra o 19. h v Dome kultúry vo 
Svite.  Vstupné  15  €,  predaj 
vstupeniek: MsÚ Svit,  č.  dv. 
116, t. č. 052/787 51 14, Um. 
agentúra Bell Canto, t. č. 0903 
966 327 a kníhkupectvo Chris-
tiania Poprad, t. č. 772 29 44.

Hory a mesto
V kaviarni a čajovni U vlka 

v Starom Smokovci premiet-
nu  v  rámci  festivalu  Hory 
a mesto dnes slovenský film 
Polárnik, vo štvrtok 10. sep-
tembra Rieka nikoho  (USA) 
a  v  stredu  16.  septembra 
snímku režiséra P. Barabáša 
Príbehy  tatranských štítov  I. 
–  súboj  velikánov.  Začiatky 
o 19. h, vstupné 1 €.

Aktivity CVČ
Kultúrny štvrtok v parku na 

Nám. gen. Štefánika v Starej 
Ľubovni bude 10. septembra 
od 15. h venovaný prezentá-
cií aktivít CVČ.

Úžasný Boccaccio
V kinoklube Tatranskej ga-

lérie v Poprade premietnu vo 
štvrtok 10. septembra o19. h 
taliansko-francúzsky  fi lm 
Úžasný Boccaccio  (do 15  r. 
nevhodný).

Galavečer Jána Galoviča
Divadelná sála v Spišskej 

Sobote bude v piatok 11. sep-
tembra od 17.30 h miestom 
Galavečera  Jána  Galoviča. 
Usporiada  ho  Mestská  or-
ganizácia  Jednoty  dôchod-
cov  na  Slovensku  Poprad 
pri  príležitosti  prezentácie 
knihy  Augustína  Kuchára 
Príbehy z čakárne. Vstupné 
dobrovoľné.

Spišské divadlo
K 35. výročiu svojho vzni-

ku nacvičilo Spišské divadlo 
v  Sp.  Novej  Vsi  komédiu 
Dušana  Kovačeviča,  plnú 
balkánskeho  humoru,  Zber-
né stredisko. Premiéra bude 
v piatok 11. septembra a dru-
há  premiéra  v  sobotu  12. 
septembra  o  19.  h Vstupné 
6 €. V stredu 16. septembra 
o 19. h uvedie Štúdio SD je-
den  z  najkrajších  príbehov 
o láske v svetovej literatúre F. 
M. Dostojevského Biele noci. 
Vstupné 2 €.

Festival mladých
Druhý ročník festivalu mla-

dých pre mladých BE ACTI-
VE, ktorý motivuje,  inšpiruje 
a ukáže to najlepšie z regiónu 
a zo Slovenska v oblasti vedy 
a  inovácií,  sa  bude  konať 
v bývalom kine, v parku a na 
Nám. sv. Egídia v Poprade od 
9. h 11. a 12. septembra.

Poľovnícky deň
V Poprade sa v sobotu 12. 

septembra uskutoční 1. po-
ľovnícky deň. Začne o 9. h na 
Nám. sv. Egídia sprievodom 
účastníkov, slávnostným vý-
radom  a  pasovaním  poľov-
níka  za  lovca.  V  bohatom 
programe bude svätohuber-
tovská omša, odovzdávanie 
vyznamenaní,  súťaž  vo  vá-
bení jeleňov, ukážky sokolia-
rov a kynológov, vystúpenie 
lesničiarov i FS Vernár, Ždia-
ranok a Vikartovčan. Súčas-
ťou  bude  aj  súťaž mladých 
priateľov  poľovníctva  a  na 
záver  vyhodnotenie  súťaže 
vo  varení  guláša,  tomboly 
a vystúpenie country skupiny 
Vodopád.

Oktoberfest
Vo  Svite  sa  v  sobotu  11. 

septembra  uskutoční  Okto-
berfest v Buntavare. Festival 
otvoria o 15. h, o 17. h vystúpi 
popradská  rocková  legenda 
Tatranka. V prípade nepriaz-
nivého  počasia  bude  akcia 
preložená na iný termín.

Bon Jovi Revival
Na  Nám.  sv.  Egídia  sa 

v piatok 11. septembra o 19. h 
uskutoční  koncert  Bon  Jovi 
Revival Košice. Oficiálny ná-
zov skupiny je Radovan a hra-
jú v obsadení: R.  „Radovan“ 
Možnich – spev, P. „Pimpi“ Šte-
fanka – klávesy, vokály, I. Po-
lorecký – el. gitara, vokály, S. 
Šimko – basgitara, vokály, H. 
„Heňo“ Bič – bicie. Najznámej-
ším singlom skupiny je prav-
depodobne  Nech  bože  dá.

Peter Bažík live koncert
V reštaurácii & music pub 

Humno v Tatranskej Lomnici 
bude v piatok 11. septembra 
o  20.  h  koncertovať  Peter 
Bažík. Víťaz súťaže X faktor 
sa predvedie ako multiinštru-
mentalista v rockovom štýle. 
Vstupné 5 €.

Deň sv. Huberta
V  kaštieli  Bijacovce  sa 

v sobotu 12. septembra usku-
toční Deň sv. Huberta. Podu-
jatie, organizované na počesť 
patróna  poľovníkov  sv.  Hu-
berta, začne o 9. h sprievo-
dom obcou s obetnými darmi 
a  pasovaním  za  lovca.  Na 
slávnostnom otvorení ocenia 
poľovníkov,  svätohubertov-
ská omša sa uskutoční s DH 
Bijacovčanka, nebude chýbať 
módna  prehliadka,  predsta-
venie  nového  plemena  tat-
ranský durič, ukážky vábenia 
zveri, prác sokoliarov, o 16. h 
vystúpia  Kandráčovci  a  po 
nich hudobná skupina ROBI 
– M. Súčasťou Dňa sv. Hu-
berta  je  bohatý  sprievodný 
program. Zlosovateľné vstup-
né 2 € (hlavná cena skúter), 
do 10 rokov zdarma.

Plenér fotografov
V  rámci  Medzinárodného 

festivalu  fotografie  Petzva-
lova  fotografia  sa  v  sobotu 
12.  septembra  v  Múzeu  J. 
M. Petzvala v Spišskej Belej 
uskutoční  Plenér  fotogra-
fov.  Prezentácia  účastníkov 
o  10.  h.  Záujemcovia môžu 
prísť ukázať svoje schopnosti 
a kreativitu pri fotografovaní. 
Prihlásiť sa môžete v Turis-
tickom  informačnom  centre 
v Sp. Belej alebo telefonicky 
na čísle 052/468 05 10.

Sherpa Band
Koncert  skupiny  Sherpa 

Band sa uskutoční v horskom 
hoteli Popradské Pleso v so-
botu 12. septembra o 19. h.

World, jazz, pop
Výber  popových  a  jazzo-

vých piesní z repertoáru vý-
bornej  zostavy  z Kežmarku 
odznie  v  kaviarni  Hoepfner 
hotela Smokovec v St. Smo-
kovci v sobotu 12. septembra 
o 19. h. Účinkujú Michal Za-
char – gitara, Peter Pavličko 
–  klávesy  a  Roman  Depko 
– basgitara. Vstup voľný.

Hlúpy Jano
Veselý príbeh o tom, ako sa 

aj prostý človek vie popasovať 
so zlom v podaní profesionál-
nych hercov Divadla Jonáša 
Záborského z Prešova Hlúpy 
Jano pobaví malých i veľkých 
divákov  na Nám.  sv.  Egídia 
v Poprade v nedeľu 13. sep-
tembra o 10. h. Vstup voľný.

Sobota 29. augusta bola 
v  Batizovciach dňom svia- 
točným. Po viacročnom 
úsilí tu slávnostne odhalili 
pamätnú tabuľu bývalému 
spoluobčanovi, evanjelické- 
mu farárovi Ondrejovi Ši-
mekovi. Pretože Ondrej Ši-
mek bol i  účastníkom Slo- 
venského národného povsta- 
nia a po jeho potlačení aj väz-
ňom dvoch koncentračných 
táborov v Osvienčime a Ra-
vensbrücku, bezprostredne 
po odhalení pamätnej tabule 
si účastníci uctili pamiat-
ku padlých položením kytíc 
a kvetov k pamätníku. Sláv-
nostný deň pokračoval kul-
túrnym programom doplne-
ným o rôzne atrakcie pre deti 
v  parku pred hotelom Guľa 
a deň skončil zapálením vatry 
zvrchovanosti.

Evanjelický farár Ondrej 
Šimek sa narodil 26. apríla 
1912 vo Veličnej. Po gymna-
ziálnych štúdiách v Dolnom 
Kubíne a v Banskej Štiavnici 
absolvoval teológiu v Bratisla-
ve a vzdelanie si po ordinácii 
v roku 1936 rozšíril v nemec-
kom Erlangene. Pôsobil ako 
kaplán v Liptovskej Porúbke, 
potom ako vojak prezenčnej 
služby aj poslucháč školy pre 
dôstojníkov duchovnej služby 
v zálohe v Prahe. Po návrate 
z vojenčiny ako kaplán v Lip-
tovskom Mikuláši. Od roku 
1941 do roku 1987 pôsobil 
ako riadny farár v  rozsiah-
lom cirkevnom zbore v Bati-
zovciach, ku ktorému patrili 
ako fílie podtatranské obce 
a  osady Gerlachov, Lučivná 
vrátane sanatória, Mengusov-
ce, Štôla, Vyšné Hágy, Tatran-
ská Polianka a od roku 1946 
aj Svit. Ondrej Šimek patril 
medzi iniciátorov obrodné-
ho procesu v cirkvi v rokoch 
1968 - 69 a bol navrhnutý do 
funkcie biskupa jej Východ-
ného dištriktu. Viedol obec-
nú kroniku, bol tajomníkom 
DHZ, predsedom miestneho 
odboru  Matice Slovenskej 
a  viac rokov bol i  tzv. si-
rotským otcom. Bol nielen 

uznávaným historikom, ale 
aj členom Slovenskej muzeál- 
nej spoločnosti. V časoch naj- 
tvrdšej totality, kedy sa zat- 
várali kláštory, rušili rehoľné 
spoločnosti a vytvárala sa tzv. 
podzemná cirkev, sa zaslúžil 
i  napriek výslovným záka-
zom okresu o výstavbu veže 
tunajšieho evanjelického kos-
tola. Publikoval v  mnohých 
cirkevných periodikách. Jeho 
najznámejším doteraz vyda-
ným dielom je Husitizmus 
a reformácia na Spiši (1971) 
a kniha Takto to bolo, ktorá 
vyšla  in memoriam. Viaceré 
práce zanechal v  rukopise. 
S  manželkou Máriou, rod. 
Kellovou z Dolného Kubína 
vychovali tri dcéry. Zomrel  
6. apríla 1996 v Batizovciach.

„V dejinách máme osobnos-
ti, na ktoré môžeme byť prá-
vom hrdí a nebohý pán farár 
Ondrej Šimek takouto osob-
nosťou určite bol. Je mi veľkou 
cťou, že som ako starosta obce 
túto ušľachtilú myšlienku spo-
lu s   poslancami mohol pod-
poriť. Naša obec sa aj takýmto 
spôsobom nepriamo zapíše do 
zoznamu slovenských miest 
a obcí, v  ktorých boli ľudia 
i napriek ohrozeniu vlastného 
života ochotní pomôcť v  ča-
soch hroznej vojny,“ povedal 
starosta obce Gabriel Bod-
nár, ktorý ešte mal možnosť 
poznať pána farára Šimeka 
osobne.

Predsedníčka ZO SZPB 
Monika Faixová v svojom 
vystúpení vyzdvihla farára 
Šimeka ako zaslúžilého bo-
jovníka proti fašizmu a účast-
níka SNP a poďakovala všet-
kým, ktorí ich návrh prijali 
a podporili. 

16. augusta tohto roku 
uplynulo 73 rokov, keď evan-
jelický farár Ondrej Šimek 
vykonal krst posledných pia-
tich ľudí židovského pôvodu 
z  celkových 21 z  blízkeho 
i širokého okolia. „Prijatie do 
cirkvi prostredníctvom krstu 
bolo jednou z  možností, ako 
sa vyhnúť deportáciám a istej 
smrti v koncentračných tábo-

Odhalili pamätnú tabuľu ev. farárovi Ondrejovi Šimekovi

roch. 16. augusta 1942 bola 
nedeľa. Do Batizoviec doviezol 
súkromný taxík piatich ľudí 
zo Spišskej Novej Vsi, mladú 
trojčlennú rodinu Bauerovcov 
a manželský pár Fussmanov-
cov. Dohodnuté stretnutie bolo 
pred evanjelickým kostolom, 
v  ktorom bol krst po ústnej 
skúške a  modlitbách aj nás- 
ledne vykonaný. Informáciu 
o tom, že pán farár Šimek vy-
konával krsty bez akéhokoľvek 
nároku na finančnú či inú od-
menu, sa Bauerovci dozvedeli 
od svojho príbuzného z Važca, 
ktorý krst prijal ešte skôr. Ten, 
kto Židom akýmkoľvek spôso-
bom pomáhal, bol označený za 
„bieleho Žida“ a tak vystavoval 
aj seba veľkému nebezpečenst- 
vu. Napriek všetkým okolnos-
tiam pán farár Ondrej Šimek 
preukázal svoju ľudskosť, pev-
nú a živú vieru i odvahu v poh- 
nutých časoch. Je nám cťou, že 
medzi sebou môžeme privítať 
aj pána Dr. Valtera Bauera, 
ktorý mal vtedy len 12 rokov, 
no na spomínané udalosti si 
dodnes veľmi živo pamätá,“ 
povedala PhDr. Soňa Andrá-
šová a  súčasne vyzvala sta-
rostu obce a MUDr. Valtera 
Baura, aby odhalili pamätnú 
tabuľu. 

„Som nesmierne vďačný, že 
sa môžem teraz, po 75 rokoch 
pokloniť pamiatke Ondreja 
Šimeka a jeho mamičky, ktorí 
nás s otvorenou náručou pri-
jali v  roku 1942, keď  zúrili 
najhoršie časy pre niektorých 
občanov na Slovensku. Mne 
tieto časy, ako 12-ročnému, 
zobrali celú mladosť.  Skrýval 
som sa a pán Šimek s jeho ma-
mičkou nás pritúlili a urobili 
všetko, čo bolo v ich možnos-
tiach. Aj takto ukázal svoju 
ľudskosť a pekné úmysly ostat-
ným spoluobčanom,“ povedal 
Dr. Bauer. 

K prítomným sa prihovo-
rila i Mária Sýkorová, dcéra 

Ondreja Šimeka a darova-
la knihu svojho otca Takto 
to bolo starostovi obce i Dr. 
Bauerovi.

„Keď som čítal knihu Ond- 
reja Šimeka, zaujali ma aj dve 
vety ako odkaz pre mňa, pre 
budúcu generáciu, možno aj 
pre vás, ktorí ste tu. ´Nedali 
sme si zlomiť morálnu odol-
nosť, dvíhali sme klesajúcich 
na mysli.´ Pre mňa sú veľkým 
povzbudením a  motiváciou 
pre život. Je to i obrovský od-
kaz pre nás dnes, aby sme  si 
morálku, morálnu odolnosť 
nenechali zlomiť ničím, nech 
je to čokoľvek. Materializmus 
alebo nejaké tlaky a aby sme 
dvíhali klesajúcich na mysli. 
To je povinnosť každého, nie 
iba veriaceho človeka, nie iba 
farárov, ale všetkých ľudí. Tých 
ktorí sú mocnejší, odolnejší, 
aby dvíhali tých, ktorí klesa-
jú na mysli. Aby sa vzájomne 
povzbudzovali. Prajem vám, 
Batizovčania, pretože ste tu 
mali takého vzácneho človeka, 
aby ste boli verní aj tomuto 
odkazu, aby ste si nenecha-
li zlomiť morálnu odolnosť 
a dvíhali klesajúcich na mys-
li,“ zakončil evanjelický farár 
Jozef Vereščák z  Popradu-
-Veľkej, podpredseda Zdru- 
ženia evanjelických duchov-
ných Východného dištriktu.

Medzi prítomnými nechý-
bali ani tí, ktorí pomohli 
zrealizovať túto myšlienku 
- prof. Peter Švorc z  Inšitútu 
histórie Filozofickej fakul-
ty Prešovskej univerzity, Dr. 
Ružena Kormošová z Gym-
názia v  Spišskej Novej Vsi, 
ktorá už niekoľko rokov so 
svojimi študentmi pracuje 
na projekte Stratení susedia 
a zachytáva osudy židovských 
rodín zo Spiša, Dr. Eva Bäcke- 
rová, ktorá sama zažila hrôzy 
koncentračného tábora Ra-
vensbrück a ďalší vzácni hos-
tia.  (reš)Pamiatku padlých v SNP si uctili pri pamätníku v obci.

Pamätnú tabuľu odhalili G. Bodnár a MUDr. Bauer.
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Pozvánky Pozvánky
Genius loci

V aule Spojenej školy inter-
nátnej Ján Vojtaššáka v Le-
voči sa 16. – 17. septembra 
uskutoční XII. multimediálny 
festival Genius  loci, spojený 
s  multimediálnymi  prezen-
táciami.  III.  multimediálny 
workshop  Človek  a  mesto 
je  zameraný  na  fotografiu. 
Vstup voľný.

Spievankovo
Mestské kultúrne stredisko 

v  Levoči  organizuje  koncert 
pre deti Spievankovo. Usku-
toční  sa  v  nedeľu  20.  sep-
tembra o 15. h v kine Úsmev. 
Vstupné 8 €.

Fragile vo Svite
V Dome kultúry vo Svite sa 

7.  októbra  o  18.  h  uskutoč-
ní koncert hudobnej skupiny 
Fragile,  zloženej  z  populár-
nych osobností.  Bez použitia 
hudobných  nástrojov,  teda 
a cappella,  interpretuje zná-
my rock, pop a  jazzové hity 
svetových  umelcov.  Fragile 
tvoria  Braňo  Kostka,  Soňa 
Norisová, Jana Golis, Helena 
Krajčiová,  Svetlana  Ryma-
renko,  Slavo  Košecký,  Vilo 
Csontos a Kamil Mikulčík. Al-
ternanti skupiny: Kamila Ape-
tauer,  Janka Boltižiar,  Jozef 
Hečko, Martin Madej a Peter 
Lacho.  Vstupné  na  koncert  
12  €.  Vstupenky  si  môžete 
zakúpiť v predpredaji na MsÚ 
Svit,  052/787 51 14 a 0908 
406 147, v DK t. č. 052/775 
52  01  a  predajni  Tescoma 
Poprad, Nám. sv. Egídia, t. č. 
0904 658 812.

OKO v Sp. Sobote
Vo výstavných priestoroch 

Podtatranského  osvetové-
ho  strediska  v  Poprade-Sp. 
Sobote  otvorili  7.  septemb- 
ra výstavu fotografií fotoklubu 
OKO z družobného mesta Ústí 
nad Orlicí v ČR. Sprístupnená 
bude  do  konca  septembra 
a  otvorená  v  pracovných 
dňoch od 8. do 15. h.

Koncert študentov 
konzervatórií

V  kaplnke  Kežmarského 
hradu  sa  v  piatok  11.  sep-
tembra o 18.30 h uskutoční 
v rámci 34. ročníka Kežmar-
skej hudobnej jesene Jesen-
ný koncert študentov sloven-
ských konzervatórií. Účinku-
jú  Pavla  Hudzíková,  Lenka 
Spodniaková, Veronika Gre-
gušová, Patrícia Gregušová 
a Michal Klas.

Slová vo farbách
Vo výstavnej  sieni Barón-

ka  na Hlavnom  námestí  46 
v Kežmarku  sprístupnia  14. 
septembra  výstavu  Vlado 
Krausz – Slová vo farbách. Vi-
dieť ju môžete do 6. októbra.

Divadlo pre deti
Nedeľné  popoludnia  sú 

v septembri v OC MAX v Po-
prade  určené  pre  deti.  Div-
adelné  popoludnie13.  sep-
tembra  od  17.  h  spríjemní 
najmenším  Harry  Theater  
hrou  Gašparko  a  radca 
z pekla.

Farby piesku
V  kine  Iskra  v  Kežmarku 

premietnu  vo  štvrtok  17. 
septembra  o  19.  h  filmový 
príbeh  lásky  uprostred  vo-
jny,  uprostred moslimského 
sveta  Farby  pierku.  Uvedie 
ho osobne scenárista, ka-
meraman a  režisér Ladislav 
Kaboš. Vstupné 3,50 €, pre 
členov filmového klubu Iskra 
2 €. Lístky je možné zakúpiť 
v predpredaji online na www.
kinoiskra.sk.

Lúčnica v Kamienke
V  zrekonštruovanom  prí- 

rodnom  amfiteátri  Dubne 
v Kamienke sa v nedeľu 13. 
septembra o 14. h uskutoční 
koncert Lúčnice. Takmer dvoj-
hodinový program,  v  ktorom 
sa predstaví viac ako 60  ta-
nečníkov, spevákov a hudob-
níkov sľubuje hodnotný ume-
lecký zážitok. Vstupné 10 €, 
predpredaj v Ľubovnianskom 
osvetovom stredisku v Starej 
Ľubovni,  t. č. 052/43 23 983 
a 0908 998 795 a www.ticket-
art.sk.

Jesenný odber krvi
Miestny  spolok SČK Hra-

novnica a Národná trans-
fúzna služba SR pozývajú na 
Jesenný odber krvi. Uskutoč-
ní sa v nedeľu 13. septembra 
od  8.30  do  11.30  h  v  klube 
obce na obecnom úrade.

Nedeľa sv. Huberta
V  Múzeu  liptovskej  de-

diny  v  Pribyline  bude  13. 
septembra  Nedeľa  sv.  Hu-
berta.  Slávnostný  deň  po-
ľovníkov so svätohubertskou 
omšou má bohatý program. 
Návštevníci uvidia slávnostný 
sp r i e vod   s   u l oveným 
jeleňom,  súťaž  vo  vábení 
jelenej zveri, výstavu  trofejí, 
klubovú  výstavu  sloven- 
ského kopova a i. Ochutnajú 
tiež jedlá z diviny. 

Duo Djam
Vynikajúce  africké  Duo 

Djam,  ktoré  prezentuje  se-
negalskú hudbu, siahajúcu aj 
do iných afrických krajín ako 
je Mali či Gambia, vystúpi na 
Nám.  sv.  Egídia  v  Poprade 
v utorok 15. septembra o 15. h.

Môj krásny svet
Divadelné združenie Tatra-

tália Tatranská Lomnica po-
zýva  na  predstavenie  Môj 
krásny svet v podaní Divadla 
Paľa Bielika v utorok 15. sep-
tembra o 19. h do kina Tatry 
v T. Lomnici. Trpká komédia 
poukazuje na dobu, v ktorej 
žijeme. Dotýka sa dnešných 
zmätených  hodnôt,  konzu-
mu a manipulácie. Účinkujú: 
Alena Čechová, Ružena Po-
lorecká, Mária Čechová a Mi-
chal Kavuliak. Vstupné 2 €.

Ivan Mládek
V  Dome  kultúry  v  Starej 

Ľubovni sa v stredu 16. sep-
tembra o 19. h uskutoční kon-
cert  Ivana  Mládka  &  Banjo 
Band s Lenkou Šindelářovou, 
Lenkou Plačkovou, Libunou, 
Janom Mrázkom, Vítězosla-
vom Marekom, Zdenkom Kal-
houskom  a  hosťom  progra-
mu bude Mirka Miškechová. 
Vstupné 15 €, v predpredaji 
13 €. Predpredaj v dome kul-
túry, t. č. 052/432 18 93.

Fotografia očami 
podtatrancov

V priestoroch spoločenskej 
a  výstavnej miestnosti Pod-
tatranskej knižnice Poprad na 
Podtatranskej ulici sa 4. sep-
tembra uskutočnila slávnost-
ná vernisáž výstavy fotografií 
z  tvorby  členov  klubu  FOP 
Poprad o. z. Fotografia oča-
mi podtatrancov. Pripravilo ju 
Združenie amatérskych fotog- 
rafov a pozrieť si  ju môžete 
do 30. októbra.

Levočská biela pani
Spišské  múzeum  v  sep-

tembri sprístupnilo v budove 
Radnice  na  Nám.  Majstra 
Pavla výstavu Ján Hala – Le-
vočská  biela  pani.  Vstupné 
6 – 18 rokov (bez prehliadky 
expozície) 1 €, dospelí 1,50 €.

Sedemdesiatjeden rokov. Tri 
generácie. Toľko nás delí od 
čias Slovenského národného 
povstania. Je to doba, počas 
ktorej sa na mnohé zabudlo, 
mnohé zostalo neobjasnené, 
mnohé bolo zdeformované či 
už neúmyselne, v  subjektív-
nom videní jednotlivcov, alebo 
zámerne, v  záujme určitých 
skupín a určitých ideológii.

Veľmi nesprávna je snaha 
politicky si privlastniť význam 
historických udalostí. História 
má svoj objektívny rozmer a 
nedá sa „šiť“ na mieru podľa 
toho, čo sa práve „nosí“. Také-
to „šitie“ má za následok, že sa 
v  historiografii nahromadilo 
veľa dezinformácii, ktoré sťa-
žovali a  sťažujú úsilie podať 
pravdivý obraz a výklad his-
tórie. Výklad inak objektívnej 
histórie, ktorá bola a je taká, 
aká bola a práve preto z nej vy-
plývajúce poučenia a hodnoty 
nemôžu byť produktom ľubo-
vôle ani Ústavu pamäti náro-
da, ani pánov Ďuricu a Vnu-
ka, ani Rozhlasu a  televízie 
Slovenskej republiky, napr. pri 
vysielaní takých filmov, akým 
boli Gardisti a už vonkoncom 
nie takým produktom, akým sa 
prezentoval pri 71. výročí SNP 

banskobystrický župan. Všetci 
si musíme konečne uvedomiť 
historickú pravdu, že Slovenské 
národné povstanie bolo ozbro-
jené vystúpenie slovenského 
národa proti fašizmu, ktorý 
reprezentoval aj vojnový Slo-
venský štát. Či sa to niekomu 
páči alebo nie, toto je historická 
pravda. Nemôžeme predsa za-
budnúť na skutočnosť, že dru-
há svetová  vojna predstavuje 
najväčšiu katastrofu ľudskej 
histórie a že porážka fašizmu 
si vyžiadala milióny životov 
a obrovské materiálne škody. 
Bola neporovnateľne krutejšia 
ako prvá svetová vojna, svojim 
rozsahom nie je porovnateľná 
so žiadnou inou. Vo vojnovom 
stave sa nachádzalo 48 štátov, 
v ktorých žili štyri pätiny všet-
kého vtedajšieho obyvateľst- 
va planéty. Vojna nepostihla 
iba Európu, ale s  mimoriad-
nym nasadením sa bojovalo 
aj v Ázii, Afrike a vo všetkých 
svetových oceánoch. Do armá-
dy bolo zmobilizovaných 110 
miliónov ľudí, z ktorých 40 mi-
liónov zahynulo a 28 miliónov 
bolo zmrzačených. Najväčšie 
straty utrpel Sovietsky zväz, 
ktorý stratil v tejto vojne prib- 
ližne 26 miliónov obyvateľov. 

Musíme si však zároveň uve-
domiť, že na porážke fašizmu 
a jeho hlavného reprezentan-
ta Nemecka niesli svoj podiel 
i spojenci veľkej trojky - Soviet-
skeho zväzu, Spojených štátov 
amerických a Veľkej Británie 
a s nimi i všetky štáty a národy 
protifašistickej koalície.

Vojna -  to je nekonečne 
utrpenie v rôznych podobách. 
Mali by sme si ešte viac uve-
domovať, že povojnový mie-
rový a súčasný život sa zrodil 
zo smrti miliónov obetí, ktorí 
veľmi chceli žiť. Pri uvažovaní 
a zamýšľaní sa o vojne vychá-
dzam aj z toho, že jej pôvod-
cami aktérmi boli ľudia. Ľu-
dia, ktorí sú zároveň tvorcami 
hodnôt. Preto by sme sa mali 
pri hodnotení každej historic-
kej udalosti snažiť ukázať, že 
len objasnením objektívneho 
hodnotového postoja človeka 
k skutočnosti, ktorá sa poprav-
de týka človeka, ľudí, celých ná-
rodov, je možné získať pravdivý 
obraz o historickej skutočnosti. 
Preto aj pri príležitosti oblast-
ných osláv 71. výročia Sloven-
ského národného povstania, 
ktorú organizovala obec Štrba 
na partizánskej lúke na Pod-
banskom, sme si pripomenuli 

aj hrdinov partizánskeho od-
dielu Vysoké Tatry, medzi kto-
rými boli i D. Vrbičan, L. Beňo, 
A. Lučan, Š. Moravka, J. Rašo, 
ale tiež partizánska nevesta 
pani Lučanová. 

Stojac s  pokorou a  úctou  
pred pamätníkom spolu s de-
siatkami  účastníkov osláv 
sa potvrdilo, že tisíce ľudí na 
Slovensku sa zaslúžili o víťaz-
né ukončenie druhej svetovej 
vojny svojou účasťou v  Slo-
venskom národnom povstaní. 
O mnohých sa takmer nič ne-
vie, ba niektorým sa nezacho-
val ani hrob, hoci v  pamäti 
národa by mali zostať všet-
ci, ktorí sa zúčastnili proti- 
fašistického odboja. A preto si 
veľmi cením, že pri spomien-
kovej oslave tejto významnej 
udalosti v dejinách Slovenska 
sa nepotvrdili slová, že „človek 
zomiera dvakrát“. Prvý raz, 
keď nastane jeho fyzická smrť 
a druhý raz, keď umrie v spo-
mienkach. Stojac pred pamät-
níkom na partizánskej lúke na 
Podbanskom, kde sme vzdali 
hold a úctu živým i mŕtvym, 
som si uvedomil, že musíme 
urobiť všetko preto, aby títo hr-
dinovia  nikdy neumreli v na-
šich spomienkach. J. Pavlovčin

SNP a čierne zástavy bansko-bystrického župana

„Tak ako si nikto nedovolí 
spochybniť Veľkú francúzsku 
revolúciu či Veľkú vlaste-
neckú vojnu, mali by sme sa 
hrdo hlásiť k Slovenskému 
národnému povstaniu. Je do 
neho pretavená hrdosť, od-
vaha, vzdor i sláva nášho 
národa. Vzdávať sa našich 
historických dejín je nero-
zumné, malomeštiacke a zne- 
važovať obete našich dejin-
ných zápasov je nehaneb-
né. Zapojením sa mnohých 
dobrovoľníkov do národného 
odboja naša krajina po voj- 
ne zaujala miesto po boku 
víťazov. Tento odkaz nech 
nám nezaznieva len v dnešný, 
ale každý nový deň, do 
ktorého sa prebudíme v mieri, 
bez obáv o život a majetok,“ 
povedal Gabriel Bodnár, sta-
rosta obce v príhovore pri 
pietnom spomienkovom stret-
nutí pri pamätníku padlých 
v Batizovciach, ktorým si 29. 
augusta pripomenuli občania 
obce 71. výročie Slovenského 
národného povstania. 

V piatok 28. augusta si aj 
Popradčania pripomenuli 71. 
výročie SNP. V Parku hrdinov 
pri železničnej stanici sa pred 
Pamätníkom osloboditeľov 
konala pietna spomienka ve-
novaná padlým v SNP v pod-
tatranskom regióne. Piet- 
nej spomienky sa zúčastnili 
zástupcovia mesta, organi- 
zácií a inštitúcii. „V piatok 

začali oslavy v mestách a ob-
ciach podtatranského regiónu 
k 71. výročiu SNP. Som veľmi 
rád, že si z roka na rok začína 
uvedomovať čoraz viac obča- 
nov pri týchto pietnych spo-
mienkach históriu toho, prečo 
vôbec Povstanie bolo, prečo 
vzniklo, čo sa s ním dosia-
hlo a aký je jeho odkaz pre 
budúce generácie,“ uviedol 
Ján Pavlovčin, tajomník Obl. 
výboru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov 
(SZPB) v Poprade. „V takmer 
každej obci si pripomínajú 
SNP. Tieto pietne spomienky 
majú svoje miesto a uctia si 
všetkých tých, ktorí položili 
svoje životy za mier a uvedo-
mia si, že to nie je iba slovo,“ 
povedal Ján Pavlovčin. Kytice 
kvetov položili aj pri pamät-
nej tabuli, ktorá pripomína 
1. československý armádny 
zbor. 

30. augusta si aj Kežmar- 
čania pripomenuli 71. výročie 
Slovenského národného povs- 
tania. Na  hradnom nádvorí sa 
pri pamätníku konala pietna 
spomienka venovaná padlým 
a zúčastnili sa jej zástupcovia 
mesta, organizácií, inštitúcii 
a občania. „Verím, že Sloven-
ské národné povstanie patrí 
a bude patriť do kategórie 
veľkých historických činov 
nášho národa. Vlastniť takú- 
to tradíciu je pre každý ná- 
rod pocta, nesmieme si ju 

SNP – hrdosť, odvaha, vzdor i sláva nášho národa
nechať znevážiť, ale zachovať 
a zaradiť ju pevne do svojich 
dejín a hlavne nezabudnúť,“ 
uviedol Ján Ferenčák, primá-
tor mesta a doplnil, že na 
podnet občanov pripravili 
i ukážku bojov pri oslobod-
zovaní mesta. Kežmarok bol 
oslobodený 27. januára 1945 
a tak sa diváci na okamih 
preniesli v čase a ocitli sa 
v centre tuhých bojov 2. sv. 
vojny. Z radnice viala nacis- 
tická zástava, námestím po-
chodovali členovia Klubu vo-
jenskej histórie Tatranskí vlci 
z Popradu spolu so svojimi 
kolegami z Košíc, Spišského 
Bystrého a Spišskej Novej 
Vsi.„Dej sme pozmenili, 
ale dodržali sme jednotky, 
ktoré tu operovali. Na popud 
občanov teda v nedeľu zví- 

ťazili Rusi,“ povedal Peter 
Spišák, predseda Klubu vo-
jenskej histórie Tatranskí vlci. 
Ukážky bojov sa zúčastnila 
takmer stovka partizánov, 
vojakov Červenej armády, 
werhmachtu a príslušníkov 
SS. Bolo zaujímavé vidieť, 
ako vojenské jednotky pôso-
bili na ľudí v meste. Dospelí 
si celé divadlo zaznamenávali 
na videá a deti počas streľby 
plakali a zapchávali si uši. 
Príslušníci SS pôsobili dep-
rimujúco a každý prítomný 
si uvedomoval, aký je mier 
v dnešných časoch krehký. 

Významné výročie si pripo-
menuli aj v mnohých ďalších 
mestách a obciach nášho 
regiónu, ale aj v rámci oblast-
ných osláv SNP na Podbans-
kom.  (pks) 
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Tretia augustová sobota 
patrí v českých Pardubiciach 
tradične 3. kvalifikácii na 
známe dostihové preteky Vel-
ká pardubická. V areáli prete-
kov sa návštevníkom preds- 
tavila aj Krajská organizácia 
cestovného ruchu (KOCR) 
Severovýchod Slovenska. 
V  stánku KOCR v  areáli 
dostihových pretekov mali 
návštevníci možnosť spoznať 
atraktivity Prešovského kraja 
– od prírodných cez kultúrne 
až po historické zaujímavosti 
a  pamiatky. Českí turisti sú 
najčastejšími zahraničnými 
návštevníkmi nášho kraja. 

„Poznajú najmä Tatry, ale 
známe sú im aj Pieniny, 
hrady a historické mestá ako 
napríklad Levoča. Rozdali 
sme stovky propagačných 
materiálov, veľký záujem bol 
aj o  turistické mapy,“ uvie-
dol Tomáš Miščík z  marke-
tingu KOCR Severovýchod 
Slovenska. Okrem tipov na 
výlety a zážitky sa českí turis-
ti zaujímali aj o ceny na Slo-
vensku a spôsoby cestovania.  
KOCR Severovýchod Sloven-
ska vycestovala do Pardubíc 
na pozvanie partnerského re-
giónu Destinační společnosť 
Východní Čechy.

Atraktivity Prešovského kraja v ČR
Snímka: KOCR Severovýchod Slovenska

Rekonšt r u kc ia 
dvoch mostov v Bie-
lovodskej doline je 
dôvodom, prečo je 
prechod dolinou po 
modrej turistickej 
značke čiastočne ob-
medzený. Práce na 
oprave drevených 
konštrukcií premos-
tení toku Bielej vody 
začali 3. septembra 
a potrvajú najmenej 
desať nasledujúcich 
septembrových dní. Peší turis-
ti budú môcť prechádzať tu-
ristickým chodníkom takmer 
bez problémov po provizór-
nych laviciach.

Rekonštrukciou doslu-
hujúcich drevených mostov 
zabezpečujú Štátne lesy Tat-
ranského národného parku 
priechodnosť značkovaných 
turistických chodníkov tak 

V Bielovodskej doline opravujú mosty

pre peších turistov, ako aj pre 
motorizované zložky záchran-
ného systému v Tatranskom 
národnom parku. Žiadajú 
preto turistov o rešpektovanie 
čiastočných  obmedzení, do-
držiavanie pokynov dodávate-
ľa stavebných prác a ďakujú za 
pochopenie a  trpezlivosť pri 
zdolávaní dočasných preká-
žok.  (lbd)

Starý študent po rokoch sa vracia 
v spomienkach na to, čo mu škola dala. 
V  práci to všetko zúročil, mnohému 
žiakov naučil. Vďaka, vďaka, vďaka, za 
všetko, čo mu škola dala. 

Pedagogické gymnázium, Pedagogická 
škola pre vzdelanie učiteľov národných 
škôl (PŠN),  tak sa menil názov novej 
strednej školy, zriadenej začiatkom 
školského roku 1950/51 v  Kežmarku. 
Sídlom školy sa stala budova terajšieho 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava.

 Plných 10 rokov pripravovala bu- 
dúcich učiteľov. V  škole zmaturovalo 
celkom 551 študentov, z toho 149 chlap-
cov a 402 dievčat.  Po jej skončení istý 
počet absolventov pokračoval v štúdiu 
na vysokej škole pedagogického zame- 
rania,  ale väčšina nastupovala na umies- 
tenky ako učitelia do škôl v  okresoch 
Kežmarok, Poprad a Spišská Nová Ves. 
Často išlo o  málotriedne školy alebo 
školy s  väčším počtom Rómov. Prax 
pomerne skoro ukázala,  že aj čerství ab-
solventi PŠN dokázali zvládnuť procesy 
a problémy v týchto školách. Na svojej 
strane mali totiž vysokú kvalitu prípra-
vy na učiteľské povolanie. Veď okrem 
metodiky vyučovacieho procesu vedeli 
všetci povinne spievať, hrať na hudobný 
nástroj (zvlášť husle), kresliť, organizovať 
mimotriedne  aktivity, hrať divadlo, atď. 
V príprave išlo o vzácnu jednotu teórie 
a praxe. Kandidáti na učiteľské povolanie 
získané teoretické poznatky, ktoré vy-
chádzali z myšlienok a diel Jána Ámosa 
Komenského, realizovali v pridruženej 
cvičnej škole, v ktorej pôsobili učitelia 
Chmelár, Pavlenka, Smolinská, Leštinská 
a Neupaverová. 

Príprava na vyučovací proces bola 

organizovaná tak, aby študenti mali čo 
najviac náčuvov vyučovacích hodín 
a  čo najviac praktických výstupov na 
rôznych hodinách.  Dr. Juraj Böör vyt-
voril taký systém, ktorý  maximálne ak-
tivizoval študentov. Vyvrcholením bola 
dvojtýždňová súvislá prax vo vybraných 
školách troch okresov. Mimoriadne citli-
vo, ale i racionálne, pôsobili na budúcich 
učiteľov stretnutia s bývalými študentmi 
školy v  pedagogickom krúžku, ktorí  
po roku praxe prichádzali do školy, 
aby v  ňom sprostredkovali svoje prvé 
skúsenosti. A verte, boli to veľmi vzácne 
chvíle, ktoré ani jedného študenta ne-
nechali ľahostajným. Každý už sa cítil byť 
učiteľom.  Tieto stretnutia boli aj signá-
lom pre školu na zlepšovanie celkovej 
prípravy. 

Neboli to totiž len husle, čo študentov 
tejto školy zreteľne odlišovali od iných 
stredných škôl v meste. Bola to celková 
úroveň prípravy, výrazná obsahom i roz- 
sahom. Kto chce učiť, musí vedieť. Zrej- 
me tým smerom sa uberala riadiaca 
práca riaditeľov Ladislava Mečiara 
a  Františka Píreka. Pod vedením pro-
fesorského zboru sa v  škole vytváral 
široký priestor pre  krúžkovú činnosť. 
Boli to „veľký i  malý“ spevácky zbor, 
ľudový súbor so spevákmi, tanečný sú-
bor a jeho účasť v Ústrednom kole STM 
(Súťaž tvorivosti mládeže) v Ostrave, di-
vadelný krúžok a  literárno-dramatický 
krúžok. Tón jednoznačne udávala prof. 
Jana Chovanová, ktorá so svojím takmer 
100-členným speváckym zborom zís-
kala viacero ocenení pre školu a za svoju 
celoživotnú prácu i jedno z najvyšších 
učiteľských vyznamenaní. Okrem už 
spomínaných profesorov školy, počas 

jej desaťročnej existencie, nemožno 
nespomenúť ostatných profesorov, ktorí 
prispeli k  formovaniu budúcich peda- 
gógov a  to Ruženu Baráthovú, Zlaticu 
Balogovú, Dr. Juraja Lányiho, Alexand- 
ra Poľana, Laurenca Hodinku, Karolínu  
Brnovú, Jozefa Ihnačáka, Štefana Tkáč, 
Jozefa  Lukáčika, Jozefa Cimera a ešte 
žijúcich Jána Ščerbu a  Martu Kevely-
ovú-Nadanyiovú. Tento profesorský 
zbor zabezpečoval rozsiahlu výučbu, 
veď v treťom ročníku boli študenti kla-
sifikovaní zo 16 predmetov a všetky boli 
povinné! 

Je prirodzené, že škola s  takýmto 
zázemím sa presadila aj vo verejnosti. 
Akadémie, oslavy, významné udalosti 
v podnikoch,  to bol priestor pre aktívnu 
kultúrnu činnosť budúcich učiteľov. 
Školu poznali v širokom okolí Kežmarku. 
Bolo by nespravodlivé  vynechať z našich 
spomienok verejno–prospešnú činnosť 
– pracovné brigády počas hlavných práz-
dnin, účasť na stavbe Trati mládeže či 
žatevné štvortýždňové brigády bez peda- 
gogického dozoru. Ten si vykonávali 
budúci učitelia sami a  profesori prišli 
raz-dvakrát len sa pozrieť, ako im to ide. 
Bolo obdivuhodné, ako si vedúci brigád 
a vedúci čiat počínali. 

Na záver je potrebné ozrejmiť len 
jeden fakt. Na ožívanie spomienok stačí 
jedno výročie, my predkladáme dve. 
Sme totiž presvedčení, že v  slovens-
kom školstve existovala veľká skupina 
učiteliek a učiteľov, čo nechala svoje srdce 
na bojovom poli, čo zanechala viditeľnú 
stopu, stopu absolventov PŠN. Obnovuj- 
me v spomienkach túto stopu a začnime 
teraz - a možno i takto.

  Absolventi PŠN

Pamätná tabuľa ako spomienka na výnimočnú školu

V piatok, 4. septembra sa 
v Kežmarku udiala milá sláv- 
nosť. Pamätníci, bývalí štu- 
denti a ich rodinní príslušníci 
boli svedkami odhalenia 
pamätnej tabule pri prí- 
ležitosti 65. výročia zaháje-
nia činnosti Pedagogickej 
školy pre vzdelanie učiteľov 
národných škôl a 55. výročia 
ukončenia školy na budove 
terajšieho Gymnázia P. O. 
Hviezdoslava, kde škola ke-
dysi sídlila.

Úvodná autorská báseň 
bývalého žiaka Július Alznaue- 
ra vyvolávala zimomriavky 
a  v  očiach „študentov“ aj 
slzičky. Presne pred 65 rokmi 

zazvonil prvýkrát školský 
zvonec aj v Pedagogickej 
škole pre vzdelanie učiteľov 
národných škôl v Kežmarku. 
Bolo to 1. septembra 1950. Päť 
rokov po skončení 2. sv. vojny 
tu nastúpili študenti a  pro-
fesori s  nadšením a  elánom 
získavať a odovzdávať mnohé 
poznatky a skúsenosti. 

Takmer stovku prítom-
ných pozdravi l  primá-
tor mesta Kežmarok Ján 
Ferenčák. „Desať rokov 
trvania školy, viac ako 500 
absolventov, ktorí opustili 
jej brány školy a  šírili svoje 
vedomosti po celom Sloven- 
sku. Kežmarok bol vždy 

baštou vzdelanosti, či už v 19. 
alebo 20. storočí. Tisíce žiakov 
prešli vašimi rukami. To sú ti-
síce detí, ktoré dnes šíria vaše 
posolstvo. Dnes odhalíme 
pamätnú tabuľu, ktorá nám 
bude pripomínať drobné 
prispenie tejto školy vo vzdela-
nosti našej krajiny.“. Svojim 
spolužiakom sa prihovoril aj 
jeden z  prvých absolventov 
školy Jozef Žemba: „Ubehlo 
61 rokov od chvíle, kedy sme 
ukončili štúdium. Boli sme 
prví absolventi. Zišli sme sa 
z  blízkych aj vzdialenejších 
miest a  obcí. Prežívali sme 
krásne chvíle študentského 
života. Po úspešnej maturitnej 

skúške 4. júna 1954 sme získali 
maturitné vysvedčenie. Prvého 
septembra sme sa na základe 
umiestneniek rozišli takmer po 
celom našom krásnom Slovens 
ku, aby sme učili a  vycho-
vávali svojich žiakov.“ Do škôl 
nastúpili 9 rokov po skončení 
krutej vojny, často do starých 
budov s  nástupným platom 
896 korún československých. 
Stretávali sa s chudobnejšími, 
ale láskavými a pracovitými 
žiakmi.

Pamätnú tabuľu na fasá- 
de terajšieho gymnázia sláv- 
nostne odkryli po zaspie- 
vaní študentskej hymny 
Gaudeamus.  

Z desaťročnej  histórie jednej významnej školy...

Divadelná sála v Sp. Sobote 
bude v piatok 11. septembra 
miestom milého podujatia. 
Galavečer Jána Galoviča, 
herca SND pri príležitosti 
prezentácie knihy Augustína 
Kuchára Príbehy z  čakárne, 
organizuje MO Jednoty dô- 
chodcov na Slovensku v Pop- 
rade. Protagonisti večer 
venujú „Môjmu mestu”.

Hádam niet Popradčana, 
ktorému meno Augustína 
Kuchára nie je známe. Autor 
viacerých divadelných hier 
i kníh, režisér, ktorý desiat- 
ky rokov viedol študentské 
divadielko OKO. K  novo- 
vydanej knihe Príbehy z ča- 
kárne sa A. Kuchár vyjadril: 
„Je to úplne iný žáner ako 
v doterajších knižočkách. Nie 
sú to aforizmy, ale sú to príbe-
hy. Nie sú to príbehy roman-
ticko-idylické, niektoré veľmi 
drsné, príbehy o  čudákoch, 
čudáctvach, pretože je stále 
tých čudákov medzi nami 
dosť a  možno ich počet ras-
tie. Možno polovica z  tých 

príbehov vznikla na základe 
skutočných udalostí. Takže 
sú dosť autentické, niektoré 
úplne autentické, niektoré 
trošku zmiernené, pretože 
skutočnosť bola ešte drsnejšia. 
Základných pilierom príbehov 
je pointa, ktorá vždy vyjadruje 
základnú myšlienku. Povedal 
by som, že orientuje čitateľa, 
kde asi by sa malo uberať 
jeho myslenie. Samozrejme, 
vyhýbam sa tomu, aby som 
to povedal po lopate. Čitateľ 
s niečim nemusí súhlasiť, ale-
bo si záver urobí iný, na to je 
literatúra. Tá by mala byť ot-
voreným dielom.“

Knihu Augustína Kuchára 
Príbehy z  čakárne svojimi 
grafikami doplnil František 
Žoldák. Uvedú ju do života 
v Sp. Sobote v piatok o 17.30 h. 
Ján Galovič na galavečeri 
zarecituje báseň Vyznanie 
môjmu mestu, ktorá vznikla 
pred 30 rokmi, keď sa Poprad 
stal „veľkým“ mestom a tohto 
roku v októbri sa uskutočnia 
oslavy.   (red)

Príbehy z čakárne 
Augustína KucháraV deň spočítania, 11. augusta sa na značkovaných turistických 

chodníkoch vo vysokohorskom prostredí Tatranského národné-
ho parku pohybovalo 19 580 turistov. Najpočetnejšou skupinou 
boli Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali však ani Nemci, Angliča-
nia, Španieli a Maďari. Počet a národnosť zaznamenávali pracov-
níci Štátnych lesov TANAPu a dobrovoľníci z radov študentov. 

Najviac turistov sa do vysokohorského prostredia dostalo 
lanovkou. Na Hrebienok využilo lanovku 2 550 turistov, pešo 
k vrcholovej stanici vyšlo 660 turistov. Lanovka na Skalnaté Ple-
so vyviezla 2 635 turistov, pešo namáhavý výstup zvládlo 136 
turistov. Sedačku na Solisko obsadilo spolu 1 290 turistov, pešo 
výstup zvládlo 96 turistov. Na vrchole Rysov sa z oboch strán 
štátnej hranice zišlo 714 turistov, 307 prišlo od Morského oka, 
407 od Popradského plesa. Na vrchole Kriváňa bolo 282 turistov.

Turistami zaplnená bola v tento deň aj Roháčska dolina na 
Zverovke, kde si tatranskú prírodu prišlo vychutnať 1 179 tu-
ristov. Obľúbeným cieľom turistov je aj Tichá dolina na Orave, 
kde prišlo 845 turistov. Naopak, v Tichej doline na Podbanskom 
napočítali len 43 turistov. Do liptovských dolín prišlo len prib- 
ližne 500 turistov, najviac, 253 ich prešlo Žiarskou dolinou. Po 
turistickom chodníku v Prielome Dunajca v PIENAPe prešlo 
v deň spočítania 4 022 turistov, z toho 3 063 na bicykli, zvyšok 
pešo. V Pieninách sú najpočetnejšou skupinou turisti z Poľska.

ŠL TANAPu evidujú návštevnosť Tatier od roku 1972. Takto 
získané údaje využíva správca turistickej siete v TANAPe pri 
plánovaní údržby turistickej a informačnej siete a na zlepšenie 
služieb, poskytované turistom. Doteraz najviac, až 26 520 turis-
tov napočítali v roku 1980.  (lbd)

Väčšina turistov sa vyvezie lanovkou
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Centrum voľného času sa 
spolu s Mládežníckym par-
lamentom Svit a s kolegami 
z  Popradu, Dlhého Klčova, 
Vranova n/Topľou, Brati-
slavy a  zo Zvolena zaslúžili 
o  pokus o  zápis do Sloven-
skej knihy rekordov v tanco-
vaní belgického tanca. Pokus 
bol aj vďaka návštevníkom 
Podtatranského polmara-
tónu úspešný a na jeho pre-
konanie v  budúcnosti bude 
potrebné zdolať 200 registro-
vaných tancujúcich. 

Belgický tanec sa tancuje 
na celom svete vo dvojiciach. 
Je súčasťou plesov, stužko-
vých, nechýba na žiadnom 
dobrom podujatí a  je veľ-
mi dobrým prostriedkom, 
pri ktorom sa ľudia spájajú. 
Jeho čaro spočíva v  jedno-
duchosti krokov a  v „chyt- 
ľavej“ melódii.  Jeden z part-
nerov sa posúva o jeden krok 
dopredu. Tancuje sa na štyri 

Belgický tanec má svoje čaro

doby v  kruhu a  má i  svo-
je ďalšie pravidlá, ktoré ale 
každý zvládne za pár minút. 
„Náš rekord je ustanovujúci 
a sme prví na Slovensku, ktorí 
tento tanec robíme v takomto 
rozsahu. Naplánovali sme ho 
presne na 1. septembra ako 
sprievodnú akciu Podtatran-
ského polmaratónu. Aj týmto 
podporíme podujatie Tatry 
v pohybe,“ uviedla riaditeľ-
ka Centra voľného času vo 

Svite Ingrid Lindemanová. 
 „Podporili nás a  pri-

šli si s  nami zatancovať 
š t u d e nt i ,  d ô c h o d c o v i a 
a  všetci tí, ktorí sa radi 
hýbu a  tancujú. Nazbie- 
ralo sa nám 200 tanečníkov, 
ktorí v rovnaký čas tancova-
li rovnaké kroky na rovnakú 
melódiu. Malo to svoje čaro,“ 
povedala Dominika Drobná, 
predsedníčka Mládežnícke-
ho parlamentu vo Svite. 

Súbor Kesaj Tchave ab-
solvoval v  lete svoj doposiaľ 
najdlhší zahraničný umelec-
ký zájazd. 6 týždňov strávili 
mladí tanečníci a speváci na 
cestách, putujúc  festivalmi 
CIOFF skrz celé Francúzsko, 
prejdúc tak bezmála 10 000 
km na autobuse, ktorý sa   
po tú dobu stal takmer ich 
druhým domovom. Trasa 
viedla krížom-krážom cez 
krásnu, rozmanitú krajinu. 
More, oceán, hory, mestá 
i pútavé stredoveké usadlos-
ti, zámky i malebné dedinky, 
to všetko mali možnosť vi-
dieť a  zažiť na vlastnej koži 
účastníci zájazdu. Súbor sa 
tešil mimoriadnej pozornosti 

divákov aj médií. Všade, kde 
sa Kesaj Tchave ukázal, zane-
chal po sebe ten najlepší do-
jem, umocnený širokou me-
dzinárodnou účasťou na všet-
kých festivaloch. Účinkujúci 
z  5 kontinentov budú môcť 
doma povedať, že Slovensko 
je krajina, ktorá má skvelých 
reprezentantov a  propagá-
torov svojej kultúry.   Po-
čas 6 týždňov sa svet stal na 
chvíľu celkom maličký. Do-
slova protinožci sa stretávali 
na  spoločných podujatiach, 
spolu tancovali, spievali. Bolo 
im spolu dobre. Úžasné. Stačí 
si pozrieť ktorékoľvek správy 
z  veľkého sveta, aby sme si 
uvedomili, ako sú dnes   ta-

Skvelí reprezentanti slovenskej kultúry

kéto jednoduché posolstvá 
dôležité a  podstatné. Sme 
nesmierne radi, že sme mohli 

krásnu myšlienku spolužitia 
aspoň na chvíľu stelesniť.          

 Ivan Akimov

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

tatranský obklad 3€/m2, 
zrubový profil, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. 
Tel: 0908 234 866. 

ZAMESTNANIE

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ Predám rodinný dom 

v  Mengusovciach v  OV 
s  pekným výhľadom na 
Vysoké Tatry vo vynika-
júcom stave, bez ďalších 
investícií. Je vhodný na 
trvalé bývanie, ale aj na 
agroturistiku a rekreačné 
využitie. Možnosť odkúpe-
nia vedľajšieho pozemku 
o výmere 1104 m2. Dom je 
postavený z  tehloblokov, 
zateplený, po komplexnej 
rekonštrukcii v  rokoch 
2012 a  2013, centrálne 
vykurovanie plynom, ale 
aj alternatívne drevom. 
Náklady na bývanie 140 
€ mesačne + spotreba cca 
20 m3 dreva. Cena doho-
dou. T. č.: 0908 327 288. 
Predám záhradu s muro-
vanou chatkou v lukratív-
nej obci Gánovce, treba 
vidieť. Cena dhodou. Tel. 
kontakt: 0911 444 645. 

SLUŽBY
 ◉ Doučujem opatrovateľky 

a  hotelový personál NJ 
a AJ. Hľadáme opatrova-
teľky a  zdravotné sestry. 
Kontakt 0903 398 003. 

 ◉ NAVRHUJEM, RENO-
V U J E M ,  S TAV I A M 
KRBY, KACHĽOVÉ 
PECE, ZÁHRADNÉ 
KRBY, MICHAL, 0915 
826 525. 

 ◉ Stolárstvo KLIN prijme 
do zamestnania šikovných 
stolárov – nábytkárov 
na prevádzku do Spišskej 
Teplice. Nástup ihneď. 
Inf.: č. t. 0905 904 646.

 ◉ Hľadáme ženy do textil-
nej výroby -  tvarovacie 
stroje, 4-zmenná prevádz-
ka, aj bez praxe  žiadosť 
a životopis zasielajte: ry-
barova.z@chemosvit.sk

 ◉ Prijmeme vodičov ka-
miónovej dopravy, bližie 
info na t.č. 0905 905 212

 ◉ Spoločnosť Strojchem, 
a. s. obsadzuje pozície 
programátor - zoraďovač 
na horizontálne centrá 
a frézar. Žiadosť a životo-
pis prosím zaslať na ryba-
rova.z@chemosvit.sk.

Bežecká séria Tatry Pre-
stige Tour, ktorá v sebe zahŕ-
ňala štyri bežecké podujatia 
v  Tatrách a  podhorí (Night 
Run, Malý štrbský maratón, 
Memoriál Jána Stilla, Podtat-
ranský polmaratón), zavŕšila 
v utorok 1. septembra 1. roč-
níkom Podtatranského pol-
maratónu. Na štart 21,1-ki-
lometrovej trate z  Popradu 
do Svitu a  späť sa postavilo 
vyše 180 bežcov. Absolút-
nym víťazom polmaratónu sa 
stal Tibor Sahajda z TJ Obal 
servis Košice, ktorému v cie-
li namerali čas 1:13:33,59 h. 
Najrýchlešou ženou bola Soňa 
Vnenčáková z  AO Svit. Zo 
stratou 22 minút na víťaza 
obsadila v absolútnom poradí 
výborné 25. miesto.

Okrem bodov z  polmara-
tónu sa bojovalo aj o prestíž-
ne tituly Bežecký kráľ Tatier 

Rozdali tituly Bežecký 
kráľ a kráľovná Tatier

a Bežecká kráľovná Tatier. Pre 
účastníkov jednotlivých podu- 
jatí boli pripravené špeciálne 
dobehové medaily, pričom 
kolekcia 4 medailí tvorila logo 
Tatry Prestige Tour. Celko-
vým víťazom sa mohol stať len 
bežec s najvyšším počtom bo-
dov, ktorý absolvoval všetky 
štyri podujatia.

Hoci Soňa Vnenčáková zís-
kala v  konečnom zúčtovaní 
najviac bodov za tri víťazstvá, 
nemohla byť dekorovaná ako 
víťazka Tatry Prestige Tour, 
pretože vynechala jedno podu- 
jatie. Najviac bodov pri všet-
kých účastiach získala Timea 
Mihoková zo Svitu. Medzi 
mužmi si titul bežecký kráľ 
vybojoval Pavol Orolín zo 
Spišského Bystrého.

Sprievodným podujatím 
Podtatranského polmarató-
nu bol 1. ročník Primátorskej 
desiatky. V behu na 10 km do-
minoval Tomáš Griger (Šport 
team Nová Lesná) v čase 38:16 
min. Druhé miesto obsadil 
Vladimír Porubiak (ŠK Copy 
Servis Liptovský Mikuláš) 
a tretie Roman Bak (Generali 
Run Team). Zo žien bola naj-
lepšia Zuzana Šucová (Sport 
team Nová Lesná) 47:05 min. 
Druhá skončila Zlatka Sema-
nová (O5 BK Furča Košice) 
a tretia Eva Dvořáková (ČR). 

(sps)

Podujatie prišli podporiť aj 
primátori miest Svit a Pop- 
rad. S  chuťou sa pridali 
a  zatancovali si, čím aj oni 
prispeli k zapísaniu belgické-
ho tanca vo Svite do Sloven-
skej knihy rekordov. Mládež-
nícky parlament z  Popradu 
sa podieľal na spoluorgani-
zovaní a  podporil svojich 
kolegov vo Svite, čím zasa 
oni na oplátku podporili ich 
podujatie a maľovali schody 
v Poprade. Hlavní svedkovia, 
ktorí dohliadali na priebeh 
ustanovujúceho rekordu, 
Stanislav Kopčák, prednos-
ta Mestského úradu vo Svi-
te a  hlavný kontrolór Jozef 
Mezovský potvrdili a osved-
čili bezproblémový priebeh 
a zápis do Slovenskej knihy 
rekordov. Vo Svite na futba-
lovom štadióne sa znova raz 
potvrdilo, že tanec spája ľudí 
a je jedno v akom veku a akej 
farby pleti sú.  (pks)

Prvý september bol pre popradských 
hasičov mimoriadne horúci a náročný. 
Počas jedného dňa, skoro v rovnakom 
čase, museli zasahovať na dvoch mies- 
tach. Les horel pri Hranovnickom Ple- 
se a vo Svite, v časti Pod Skalkou. Tak- 
mer 40 hasičov zo staníc z Pop- 
radu, Vysokých Tatier a Mengusoviec 
zasahovali v ťažko dostupnom lesnom 
teréne. S hasením požiarov pomáhal 
aj vrtuľník Ozbrojených síl SR s bambi 
vakom. 

Minulý týždeň obyvateľov Lučivnej, 
Svitu, Podskalky i Batizoviec potrápil 
štipľavý dym. V čase najväčších hor-
účav horel niekoľkokilometrový úsek. 
Oheň lemoval železničnú trať, pretože  
iskričky, ktoré vyskakujú spod bŕzd vla-
ku, zapálili okolitú presušenú trávu. O 
pár dní, na Deň ústavy, sa opäť rozho-
relo a miestami až desaťmetrové plame-
ne ohrozovali už aj rodinné domy Pod 

Skalkou pod lesom. Hasiči hasili a oko-
loidúci fascinovane hľadeli na živelné 
divadlo. Oheň sa rozšíril i na pokosené 
pole pri hlavnej ceste a silný vietor ho 
rýchlo a ľahko hnal ďalej. Starší cyklis- 
ta však neostal len pri obzeraní. Svoj-
ho dvojkolesového tátoša zaparkoval v 
bezpečnej vzdialenosti, rýchlo si našiel 
veľkú borovicovú vetvu a za pár minút 
ňou uhasil všetky ohniská, ktoré vietor 
bezstarostne roznášal po poli. Kým prišli 
dobrovoľní hasiči z Batizoviec, šikovný 
ohňobijec bol už preč a pole zachránené. 
Hasiči sa tak mohli sústrediť na plamene 
v lese a v žľabe popri hlavnej trati. Z dru-
hej strany ich pri práci pozorovali oby-
vatelia Pod Skalkou, ktorí usilovne svo-
je domy striekali vodou zo záhradných 
hadíc. V mestskej časti Pod Skalkou 
vo Svite bol požiar o to nebezpečnejší, 
že ohrozoval rodinné domy v blízkosti 
lesa a hrozilo, že lesný požiar sa rozšíri 

aj na ne. Prácu hasičom komplikoval 
silný vietor, ktorý unášal horiace konáre, 
ale aj tlejúci popol a od nich sa chytilo 
niekoľko striech rodinných altánkov v 
blízkosti lesa. „Bolo to strašné, požiar sa 
v momente rozšíril. Najprv sme cítili dym. 
Vyšli sme von a v priebehu niekoľkých 
minút šľahali 30-metrové plamene. Len 
nedávno sme dokončili strechu, iskry sa 
šírili veľmi rýchlo a museli sme prístav-
bu aj dom polievať vodou, aby nám ne-
zhorel,“ povedala pani Balleková z časti 
Pod skalkou. 

Hasičom pri požiari na Hranovnickom 
Plese pomáhali tiež dobrovoľní hasiči 
z obcí Hranovnica a Vernár. Prácu 
hasičom komplikoval najmä ťažko 
dostupný terén a silný vietor. Okolnosti 
a príčiny vzniku požiaru, ktorý zasiahol  
pri Hranovnickom Plese približne dva 
hektáre lesného borovicového porastu, 
zatiaľ nie sú známe.  (pks)

Horúci prvý september vo Svite i Hranovnici
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02:20  Bostonské vraždy
03:00  Odložený prípad
03:50  Komisár Rex

04:20  Farmár hľadá ženu
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  DIVOKÉ KONE
11:00  OCHRANCOVIA
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Farmár hľadá ženu
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  DIVOKÉ KONE
22:00  Farmár hľadá ženu
23:00  Špeciálna jednotka
01:25  Dom hrôzy
03:15  Farmár hľadá ženu

04:05  Dámsky klub
05:35  Správy RTVS
06:25  Góly - body - sekundy
06:40  Valibuk
06:45  Ebb a Flo
06:50  Myška Margo
06:55  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Červíčkovia
07:30  Požiarnik Sam IX
07:40  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:55  Veselá farma II
08:05  Veselá farma II
08:10  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:35  Fidlibumove rozprávky
09:05  Trpaslíci
09:35  Daj si čas
10:05  Lekári z ostrovov
10:55  Hudba - Made 
 in Slovakia
11:25  On air
12:00  Toskánska vášeň
13:40  Večierok
15:25  Milujem Slovensko
16:45  Víkend
17:20  Cestou necestou
17:55  Postav dom, 
 zasaď strom
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nečakané stretnutia
21:10  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:45  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:40  Hudba - Made 
 in Slovakia
23:10  Večierok
00:45  Elisa z Rivombrosy
02:20  Toskánska vášeň
03:55  Elisa z Rivombrosy

06:30  Správy RTVS z regiónov
06:45  Správy - Hírek
06:50  Národnostné správy
07:00  Autosalón
07:25  Profesionál
07:45  Tempo
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
09:00  History

22:25  Góly - body - sekundy
22:45  Polícia
22:55  Profesionál

04:15  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:45  Búrlivé víno
10:00  Kukučka
11:05  Komisár Rex
12:05  Mentalista
13:00  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa IX
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
00:05  Dva a pol chlapa IX
00:30  Teória veľkého tresku
01:00  Doktorka mafie
01:50  Hrozba z temnoty
02:35  Upírske denníky
03:15  Odložený prípad
03:50  Komisár Rex

04:15  Farmár hľadá ženu
05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:35  DIVOKÉ KONE
11:00  OCHRANCOVIA
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Farmár hľadá ženu
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Česko Slovensko 
 má talent
22:50  Motív
23:50  Hawaii 5.0
00:50  Modrí Templári
01:45  Motív
02:40  OCHRANCOVIA
03:30  Noviny TV JOJ

05:00  Správy RTVS
05:50  Góly - body - sekundy
06:00  Asijina voľba
06:45  Križovatky medicíny
07:30  Úžasné krajiny
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:55  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS
05:50  Počasie
06:00  Asijina voľba
06:45  Križovatky medicíny
07:30  Úžasné krajiny
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:30  Postav dom, 
 zasaď strom
15:00  Hurá do záhrady
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:30  Úžasné krajiny
17:00  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
17:50  Duel
18:15  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:55  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:30  Taxi
22:00  Vrchný inšpektor Banks
23:30  Nash Bridges
00:15  Autosalón
00:40  Taxi
02:00  Vrchný inšpektor Banks
03:30  Dámsky klub

05:25  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus zdravie
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Myška Margo
07:30  V oku mora
07:35  Neposedko a jeho 
 svetoví kamaráti
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Bratislavský Vienok
09:05  Doloroso
10:10  Súčasné bývanie
10:30  Rusínsky magazín
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:25  Reportér
12:00  Živá panoráma
12:30  Bitka o Stalingrad
13:15  Bitka o Stalingrad
13:55  Cesty, kam vediete..?
14:35  Pred rokmi...
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:30  Maďarský magazín
16:00  Súčasné bývanie
16:20  Góly - body - sekundy
16:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  History
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus spotrebiteľ
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Myška Margo
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný miniateliér
19:35  V oku mora
19:45  Táraninky
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Universum: 
 Planéta vrabcov
21:00  Zamlčaná identita
22:00  Správy a komentáre
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Štvrtok
10. 9. 2015

12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Taxík
15:10  Slovensko v obrazoch
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Rieka života: 
 Stratená v Amazónii
21:50  Reportéri
22:20  Murdochove záhady
23:05  Nash Bridges
23:50  Reportéri
00:20  Murdochove záhady
01:05  Rieka života: Stratená 
 v Amazónii
02:35  Dámsky klub

05:25  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus spotrebiteľ
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:25  Myška Margo
07:30  V oku mora
07:35  Neposedko a jeho 
 svetoví kamaráti
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Zvonce v živote človeka
09:00  Vec svedomia
10:10  Súčasné bývanie
10:30  Maďarský magazín
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:30  Tradície v súčasnosti
12:00  Živá panoráma
12:35  Universum: 
 Planéta vrabcov
13:25  Zamlčaná identita
14:30  Vat
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:30  Rómsky magazín
16:00  Súčasné bývanie
16:20  Góly - body - sekundy
16:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  Národnostné správy
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus právo
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Myška Margo
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný miniateliér
19:35  V oku mora
19:45  Táraninky
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Tradičná medicína 
 vo svete I
20:35  Vat
21:05  Vesmír dokorán
22:00  Správy a komentáre
22:25  Góly - body - sekundy
22:40  Ambulancia

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:55  Komisár Rex
12:00  Mentalista
12:50  Odložený prípad

13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa IX
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
00:10  Dva a pol chlapa IX
00:35  Teória veľkého tresku
01:05  Doktorka mafie
02:00  Hrozba z temnoty
02:50  Upírske denníky
03:30  Odložený prípad

04:10  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
05:05  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  Rodinné záležitosti
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Česko Slovensko 
 má talent - Plus
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  DIVOKÉ KONE
22:00  Farmár hľadá ženu
23:00  Motív
23:55  Hawaii 5.0
00:55  Modrí templári
01:50  Motív
02:45  DIVOKÉ KONE
03:50  Krimi

04:05  Križovatky medicíny
04:50  Správy RTVS
05:40  Góly - body - sekundy
05:55  Počasie
06:00  Asijina voľba
06:45  Križovatky medicíny
07:30  Úžasné krajiny
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Nečakané stretnutia
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS

Piatok
11. 9. 2015

19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Milujem Slovensko
21:40  Cestou necestou
22:15  Večerné správy RTVS
22:25  Magická hlbočina
00:40  Nikto nie je dokonalý
01:50  Magická hlbočina

05:05  Polícia
05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus právo
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:25  Myška Margo
07:30  V oku mora
07:35  Neposedko a jeho 
 svetoví kamaráti
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  A pri tom speve
09:10  Samorasty
10:05  Súčasné bývanie
10:30  Rómsky magazín
10:55  Vínne cesty Slovenska
11:25  Televízny posol
12:00  Živá panoráma
12:20  Vesmír dokorán
13:15  Alkoholizmus
13:55  Tradičná medicína 
 vo svete I
14:30  Ambulancia
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:30  Tvárou v tvár
16:00  Televíkend
16:25  Góly - body - sekundy
16:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Ivan Kolenič
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus rodina
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Myška Margo
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný miniateliér
19:35  V oku mora
19:45  Táraninky
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Červené víno
21:20  Família
21:55  Futurologický kongres
23:55  Správy RTVS

04:10  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:55  Komisár Rex
11:55  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa X
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Farma - duel
22:20  Rukojemníci
00:20  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
01:20  Šiesty zmysel

Sobota
12. 9. 2015
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09:05  Pred rokmi...
09:30  ČS filmový týždenník
09:50  GENERÁCIA - zlaté 
 roky života
10:20  Cesta
10:50  Alkoholizmus
11:25  Vat
11:55  5 minút po dvanástej
12:55  Kvarteto
13:35  Dnes večer hrám ja
14:20  Hory, batoh, kamera
14:40  Magazín Ligy majstrov
15:15  Kapura
16:00  Farmárska revue
16:20  Halali
16:35  Separé
16:45  Test magazín
17:05  Herecké legendy
17:20  Dobrodružstvo 
 pri obžinkoch
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Myška Margo
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný miniateliér
19:40  V oku mora
19:45  Táraninky
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Ďaleká cesta
21:50  Anjeli strážni
22:20  Neznáme dejiny 
 Spojených štátov
23:25  Post mortem
00:55  Správy RTVS
01:45  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Mentalista
06:45  Zajac Bugs a priatelia
06:55  Scooby-Doo
07:55  Nové dobrodružstvá 
 Toma a Jerryho
08:20  Fantastický maznáčik
10:10  Mike a Molly
10:35  2 baby na mizine
11:05  Superstar
13:30  Veľký tato
15:25  Fotri sú lotri
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Expendables: 
 Nezničiteľní 3
23:10  S.W.A.T. 2: Pod paľbou
01:00  Blbec na večeru
03:00  S.W.A.T. 2: Pod paľbou

04:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
05:00  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:15  Noviny TV JOJ
07:10  Gumkáči IV
08:45  Denník slabocha
10:50  Česko Slovensko 
 má talent
13:15  Largo Winch
15:30  Áno, šéfe!
16:35  Áno, šéfe! USA VII
17:40  Rodinné záležitosti
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Česko Slovensko 
 má talent
23:00  Machete zabíja
01:15  Prísľuby z Východu
03:10  Machete zabíja

05:35  Správy RTVS

Nedeľa
13. 9. 2015

06:25  Počasie
06:30  Valibuk
06:35  Ebb a Flo
06:40  Myška Margo
06:50  Dobrodružstvá myšiek
07:15  Červíčkovia
07:25  Požiarnik Sam IX
07:35  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:50  Veselá farma II
08:05  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:30  Zázračný ateliér
09:00  60 zabijakov divočiny II
09:30  Autosalón
09:55  Jazdi Hlavou
10:05  Hrady a zámky Európy
11:00  Slovensko v obrazoch
11:20  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:30  Agatha Christie : Poirot
15:05  Oslobodenie
16:40  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Doktor martin
21:10  Pán Selfridge
22:45  Agatha Christie : Poirot
00:20  Pán Selfridge
01:50  O 5 minút 12
02:55  Hrady a zámky Európy
03:50  60 zabijakov divočiny II

06:30  5 minút po dvanástej
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:15  Farmárska revue
09:35  Halali
09:50  Test magazín
10:00  On air
10:25  Medveď: Pytačky
11:35  Família
12:05  Ľudská láska
13:05  Orientácie
13:30  Senior klub-magazín
14:00  Geo report
15:05  50. Horehronské dni 
 spevu a tanca v Heľpe
16:20  Futbal fortuna liga
18:55  Večerníček
19:00  Ebb a Flo
19:05  Trpaslíci
19:10  Myška Margo
19:20  Dobrodružstvá myšiek
19:40  Zázračný miniateliér
19:55  Slovo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dielo z depozitára 2015
20:15  Deti
22:00  Cudzí obed
23:45  Kinorama
00:10  Správy RTVS
01:15  Slovo

04:20  Odložený prípad
05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:50  Zajac Bugs a priatelia
07:00  Scooby-Doo
07:50  Nové dobrodružstvá 
 Toma a Jerryho
08:45  Prasiatko Babe v meste
10:35  Dva a pol chlapa X
11:05  Postrach Denis 
 opäť zasahuje
12:40  Fotri sú lotri
14:50  Policajná akadémia
16:50  Vrahúni
19:00  Televízne noviny
20:25  Počasie
20:30  Superstar
23:00  Gotham
23:55  Gotham
00:55  Vrahúni

04:55  Rodinné záležitosti
05:50  Noviny TV JOJ
06:40  Krimi
07:15  Noviny TV JOJ
08:05  Gumkáči V
09:15  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
10:15  Nová záhrada
11:15  Flintstonovci 2
13:15  Joj v meste - Bratislava
13:20  Rio
15:20  Joj v meste - Bratislava
15:25  Pán a pani Smithovci
17:50  Joj v meste - Bratislava
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  V Siedmom nebi
22:45  Ohňová búrka
00:40  Správna sexi trojka
02:50  Prísľuby z Východu

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS
05:50  Počasie
06:00  Asijina voľba
06:45  Križovatky medicíny
07:30  Úžasné krajiny
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Doktor martin
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Veľké preteky
21:55  Kolonáda
22:50  Občan za dverami
23:15  Nash Bridges
00:00  Veľké preteky
01:35  Kolonáda
02:30  Dámsky klub

06:00  Tempo
06:15  Fokus rodina
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Myška Margo
07:30  V oku mora
07:35  Neposedko a jeho 
 svetoví kamaráti
07:45  Zázračný miniateliér

07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Hudobné nástroje 
 a zoskupenia
09:00  Kukučia nôta
10:05  Kvarteto
10:30  Tvárou v tvár
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:25  Anjeli strážni
12:00  Živá panoráma
12:30  Geo report
13:25  Mestá a tváre
13:50  Stanislav Dusík
14:35  Kinorama
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:35  Národnostný magazín
16:00  Súčasné bývanie
16:25  Autosalón
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Márius Kopcsay
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus práca
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Lisa a Paul
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:25  Zázračný miniateliér
19:35  V oku mora
19:40  Táraninky
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Dokumentárny klub
21:40  Spravodliví 
 medzi národmi
21:55  History
22:00  Správy a komentáre
22:25  Gbs+
22:45  Umenie
23:10  BJD 2014
00:10  Správy RTVS

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:50  Kukučka
10:50  Komisár Rex
11:50  Odložený prípad
13:40  Farma - duel
15:30  Dva a pol chlapa X
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  NCIS 
00:10  Dva a pol chlapa X
00:35  2 baby na mizine
01:00  Doktorka mafie
02:00  Hrozba z temnoty
02:45  Upírske denníky
03:30  Mentalista

04:40  Krimi
05:05  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň

09:35  Divoké kone
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
12:30  ČS má talent
14:00  Farmár hľadá ženu
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí
  lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Divoké kone
22:00  Farmár hľadá ženu IV
23:00  Vtierka Castle
23:55  Hawaii 5.0
00:55  Modrí templári
01:50  Vtierka Castle
02:40  Divoké kone

04:00  Križovatky medicíny
04:45  On air
05:05  Správy RTVS
05:55  Góly - body - sekundy
06:05  Asijina voľba
06:50  Križovatky medicíny
07:35  Úžasné krajiny
08:05  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
08:35  Tv šanca
09:00  Chrobáčikovia: Údolie 
 stratených mravčekov
10:30  Národná púť k Sedem-
 bolestnej Panne Márii
12:50  Prorok Rak
13:30  Heidi
14:55  Rozprávky bratov 
 Grimmovcov: Sivá koža
15:55  Zuzanka Hraškovie
17:05  Svätá Barbora
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Popoluška
23:45  Svätá Barbora
01:40  Popoluška

05:30  Správy a komentáre
06:00  Správy - Hírek
06:10  Správy RTVS z regiónov
06:25  Encyklopédia 
 slovenských obcí
06:40  Súčasné bývanie
07:05  Dobrodružstvá myšiek
07:25  Lisa a Paul
07:30  V oku mora
07:35  Neposedko a jeho 
 svetoví kamaráti
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Tebe slovenská 
 spieva krajina...
08:55  Starý včelár
09:55  Aj kone sa hrajú
11:05  Na vysokej skale
11:55  Pútnické miesto 
 Marianka

12:20  Tanec medzi črepinami
13:45  Matka Sedembolestná
14:35  Matka
15:50  Família
16:20  Vo vetre kopýt
16:50  Slávnosť vo vinici - 
 Vinobranie
17:25  Poklady.sk
17:45  Nech sa niekto opováži 
 alebo ako Ďuro Konôp-
 ka o fujaru prišiel
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Lisa a Paul
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný miniateliér
19:35  V oku mora
19:40  Táraninky
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Tak ďaleko, tak blízko
21:30  Slnko v sieti
23:05  Pozvánka do divadla
01:25  Správy RTVS

04:15  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Labakan
07:30  Scooby-Doo
08:05  Tom a Jerry
09:20  Scooby-Doo
11:05  Lovecká sezóna 2
12:40  Nebojsa
14:35  Evan Všemohúci
16:40  Hra o Niké
16:45  Múmia: Hrob 
 dračieho cisára
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  NCIS
00:10  Dva a pol chlapa X
00:40  Teória veľkého tresku
01:10  Doktorka mafie
02:05  Hrozba z temnoty
02:50  Upírske denníky
03:35  Evan Všemohúci

04:35  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
05:25  Noviny TV JOJ
06:20  Krimi
06:50  Noviny TV JOJ
07:45  Gumkáči V
08:50  Flintstonovci 2
10:45  Rio
12:45  Taxi
14:50  Nákupné maniačky
16:10  Veľká oriešková 
 lúpež
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Cumlikátor
22:40  Denné svetlo
01:15  Modrí templári
02:10  Živí a mŕtvi
03:45  Krimi

Pondelok
14. 9. 2015

Utorok
15. 9. 2015

FARBY - LAKY
2 0  R O K O V  N A  T R H U  F A R I E B

NAJKRAJŠIE FARBY JESENE
MÔŽU BYŤ U VÁS NA STENE

Predajňa Limba - sídl. Západ Poprad
Veľkoobchod - Teplická ul. Poprad
Predajňa Svit - nákupné centrum A1

tónované farby Premal
lakové lazúry Slovlux
Renokov na plechovú strechu
Osmo, Adler, Tikkurila

od 6,50 € za 4 kg
od 7,00 € za 0,7 l
od 5,50 € za 0,7 l

www.podtatransky-kurier.sk
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V  druhej polovici let-
ných prázdnin sa na Lip-
tove konala séria troch 
športových podujatí, ktoré 
spája myšlienka triatlonu. 
V sobotu 22. augusta podu- 
jatie 123athlon vyvrcholilo 
v  Liptovskom Trnovci, kde  
sa stretli milovníci triatlonu. 
Prírodné podmienky pred-
určujú Liptov na zorganizo-
vanie podujatia, v ktorom sa 
snúbia tri náročné disciplíny. 
Na Liptovskej Mare sa stretli 
profesionáli aj amatéri a vy-
skúšali si  kombináciu 500 
m plávania v Liptovskej Mare, 
15 km na horskom bicykli po 
poliach a lúkach a 5 km behu 
po lúke a prašnej ceste. Táto 
séria bola „stvorená“, aby 
si ju skúsili športovci, ktorí 
s takýmito súťažami nemajú 
predošlú skúsenosť, ale sú pre 
nich atraktívne a zvládnuteľ-
né. Každý účastník si mohol 
vybrať, či sa chce zúčastniť 
jedného, ľubovoľných dvoch 
alebo celej série troch podu-
jatí. Podstatné bolo dať si vý-

zvu a prekonať samého seba
Séria odštartovala 25. júla 

Night Run, nočným behom 
cez mesto Liptovský Miku-
láš, ktorý bol ideálnym práve 
pre prvý súťažný beh v živo-
te bežca. Okruh mal 5  km 
a  pre náročnejších bežcov 
bol pripravený 10 km okruh. 
Podujatie pokračovalo 8. au-
gusta Cross duatlonom, ktorý 
bol novinkou v sérií podujatí 
123athlon. Kým počas predoš- 
lých ročníkov bol do série 
zapojený dlhoročný duatlon 
v Žiarskej doline, tento rok sa 
vlastný horský duatlon usku-
točnil na Malinôm Brde. 

Na Liptovskej Mare si po 
prvýkrát náročnosť triatlonu 
vyskúšali aj mladí zverenci 
zo Športového strediska detí 
a  mládeže z  Popradu. „Som 
na nich veľmi hrdý, bolo to 
veľmi náročné, deti súťaži-
li s profesionálmi a mal som 
obavu, či to zvládnu. Nie sú 
dobrí plavci, pretože to nie je 
naša nosná disciplína, ale ve-
del som, že majú niečo natré-

nované na bicykloch, aj nabe-
hané. To sa mi potvrdilo a to, 
čo stratili plávaním, dobehli 
a  došli na bicykloch. Podali 
skvelé výsledky a  ich tréning 
je dobre nastavený,“ povedal 
Ľudovít Kundis, lyžiarsky tré-
ner Športového strediska detí 
a  mládeže Poprad –  Tatry. 
Plavecká časť sa uskutočnila 
vo vodách Liptovskej Mary, 
cyklistickú časť tvoril asfalto-
vý povrch a poľné cesty s ma-
ximálnym prevýšením 60 m. 
Bežecká časť bola po poľnej 
ceste v okolí Mary. 

Najmladšou účastníčkou 
preteku bola iba 11-ročná 
Ninka Švarcová zo Športové-
ho strediska detí a mládeže 
z  Popradu, ktorá bola jedi-
nou v  svojej kategórii a  tak 
sa stala aj víťazkou. Víťazom 
sa stal majster Slovenska 
v  zimnom triatlone Tomáš 
Jurkovič časom 56 min. Naj-
lepšie z  tímu popradských 
lyžiarov sa umiestnil v svojej 
kategórií  na 5. mieste Kris-
tián Bortolini časom 1:17 h, 

123athlon na Liptovskej Mare 
za ním skončil na 6. mieste 
Jozef Sarnovský (1:26). Vý-
borne zabehol Ján Mareček 
a skončil na 7. mieste (1:39) 
a nasledoval ho Martin Jur-
čo, ktorý  obsadil 8. miesto 
(1:41). Výborná Ninka Švar-
cová dosiahla čas 1:51, Zuza-
na Dvořáková skončila na 4. 
mieste v  kategórií juniorky 
(1:43). Na Mare si zasúťažila 
aj mama Niny, Zuzana Švar-
cová, ktorá v kategórii vete-
ránok podala skvelý výkon 
a skončila na 3. mieste časom 
1:33 h.  (pks) 

Aréna Poprad sa po tretí 
raz stala dejiskom futsalového 
turnaja o Pohár mesta Poprad. 
Pozvanie na turnaj prijali pr-
voligové a druholigové tímy zo 
Slovenska a zahraničný účast-
ník Baník Ostrava z ČR. Žiaľ, 
výber zo severnej Moravy sa 
deň pred turnajom ospravedl-
nil. Po jednom z prípravných 
zápasov boli napadnutí di-
vákmi, čoho výsledkom bolo 
niekoľko zranených hráčov 
Baníka, z ktorých museli byť 
štyria hospitalizovaní. Nahra-
dila ich popradská juniorka, 
ktorá odohrala veľmi slušné 
zápasy, jeden dokonca proti 
seniorskému družstvu Popra-
du. V konečnom zúčtovaní sa 
po prvýkrát stal víťazom tur-
naja domáci tím FC K_Corp 
Poprad (na snímke).  

V A skupine odohrali svoje 
stretnutia Gurmáni Bratislava, 
FC K_Corp Poprad, FC K_
Corp Poprad juniori a  Doxx 
Žilina. V B skupine sa postup-
ne stretli Makroteam Žilina, 
Minimax Bratislava, Dragons 
Podolie a Grizzly Slovakia Ko-
šice. Do semifinále zo skupi-
ny A postúpil Poprad a Doxx 
Žilina a  z  B  skupiny Makro- 
team Žilina a Dragons Podolie. 
Poprad zdolal Makroteam 2:1 
a DOXX vyhrali nad „drakmi“ 
z Podolia 5:4 na PK. V súboji 
o tretie miesto vyhral Makro-
team Žilina nad Podolím 3:0 
a vo finále zdolali Popradčania 
DOXX Žilina rovnako 3:0. 

Dôležitý krok spravil pop- 
radský výber hneď v  prvom 
stretnutí proti žilinskému 
DOXX, ktorý zdolali tesne 2:1. 
„Potešilo nás víťazstvo nad na-
šim tradičným súperom z ligy. 

Žilinčania ukázali svoju kva-
litu, čo potvrdili postupom do 
finále. Makroteam bol pre nás 
ľahším súperom. Hráčom od-
chádzali fyzické sily, bolo vidieť, 
že hrali iba šiesti,“ povedal ka-
pitán domáceho tímu Adrián 
Tropp. Poprad v skupine vyso-
ko zdolal aj účastníka najvyššej 
slovenskej súťaže Gurmánov 
Bratislava. „Získali sme skalpy 
dvoch prvoligistov, čo nás veľmi 
teší. Špecifický zápas sme odo-
hrali aj proti našim juniorom. 
Hrali veľmi dobre a  konečné 
piate miesto hovorí o  veľkej 
perspektíve našich mladých,“ 
dodal popradský kapitán. Skú-
senosť bola hlavným atribútom 
víťazstva Popradčanom, po-
tvrdil to aj tréner Tomáš Sabo: 
„Najskúsenejšie družstvo a naj-
lepší strelec turnaja, Týmito 
zbraňami sme prešli turnajom 
bez prehry. Pred zápasom pro-
ti našej juniorke som chlap-
cov vystríhal, aby nepodcenili 
tento zápas pred divákmi, ani 
pred hráčmi. Hráči ,áčka´ sú 
dlhšie spolu ako juniorka, čo 
bolo vidieť pri hre s futsalovou 
loptou. V semifinále nás čakal 
prvoligový Makroteam. Dovo-
lím si tvrdiť, že to bol najkrajší 
zápas turnaja,“ konštatoval  
T. Sabó.

Konečné poradie: 1. FC K_
Corp Poprad, 2. Doxx Žilina, 3. 
Makroteam Žilina, 4. Dragons 
Podolie, 5. FC K_Corp Poprad 
juniori, 6. Grizly Slovakia Ko-
šice, 7. Minimax Bratislava, 8. 
Gurmani Bratislava. Najlepší 
hráč: Vladimír Papajčík (Mak-
roteam Žilina), najlepší bran-
kár: Marek Kotuláč (Doxx Ži-
lina) a najlepší strelec: Adrián 
Tropp (FC K_Corp Poprad).

Víťazom turnaja futsalisti Popradu

Popradskí hokejisti odohrali minulý 
piatok posledný prípravný zápas pred 
novou sezónou so Žilinou. Išlo o desiate 
prípravné stretnutie a  pred piatkovým 
duelom mal Poprad negatívnu bilanciu - 
deväť prehier. Počnúc od prvého príprav-
ného zápasu 31. júla doma proti Košiciam 
až po posledný 1. septembra nevyhrali 
Kamzíci ani jedno stretnutie. S Košicami 
prehrali 1:3, s Liptovským Mikulášom 
4. augusta 2:3, 7. augusta v odvete v Ste-
el Aréne s „oceliarmi“ 
prehrali 0:3 a následne 
o týždeň neskôr v Mar-
tine 3:5. Od 20. do 22. 
augusta pokračovala 
príprava na 68. roční-
ku Tatranského pohára, 
kde Poprad postupne 
prehral s rakúskym klu-
bom Graz 99ers 0:4, so 
Slaviou Praha 3:7 a Ju-
nosťou Minsk 2:4. Ďalší 
zápas hrali doma s Mar-
tinom, ale Mountfield 
ich zdolal 3:2 a 1. sep-
tembra Žilina v Púcho-
ve porazila Podtatran-
cov vysoko 5:1. Poprad 

mal teda poslednú možnosť pozitívne 
sa naladiť na ligovú sezónu 2015/2016. 
Zápas mal aj špecifickú príchuť pre 
súčasného žilinského trénera Milana 
Jančušku, ktorý ešte minulú sezónu pri-
viedol „kamzíkov“ do semifinále play off.

Poprad nastúpil na zápas so zostavou, 
ktorá by už mala modrobiele dresy rep- 
rezentovať počas nastávajúcej sezóny. 
HK Poprad: Kostúr (Svoboda) – Su-
chý, Ťavoda, Dinda, Fabian (A), Malina, 

Obšut, Gáborčík, Pitka – Bartečko (A), 
Paukovček, Hvila – Kroták (C), Síkela, 
Štrauch – Török, R. Rapáč, B. Rapáč – 
Gápa, Rusnák, Bajaruns.

HK Poprad - MsHK DOXXBet Žili-
na 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Úvodná časť hry bola vcelku pokojná, 
góly padali až v druhej polovici. Gápa 
otvoril skóre v 15. minúte a v predpos- 
lednej minúte tretiny vyrovnal hosťu-
júci Stupka. V prostrednej časti hry sa 

do streleckej listiny 
zapísali iba domáci. V 
27. minúte vo vlast-
nom oslabení pos- 
lal Poprad do vedenia 
Bartečko a v 39. minúte 
zvýšil Štrauch.V tretej 
tretine ešte hokejisti HK 
Poprad navýšili svoje 
vedenie gólom Richar-
da Rapáča zo 42. mi-
núty a pripísali si prvú 
výhru (4:1) v príprave. 
Hostia nedokázali pre 
trénera Jančušku vybo-
jovať víťazstvo a s prí-
pravou sa lúčia prehrou.
  (sps)

Jediná výhra hokejistov Popradu v príprave

Koniec leta sa už tradične 
končí  bowlingovým turnajom 
letným Tatranským pohárom 
v Poprade. Tohto ročníka sa 
zúčastnilo 88 hráčov zo Slo-
venska, Česka, Maďarska, 
ktorí bojovali o postup do 
štvrťfinále. Mazanie, ktoré 
sme na turnaj vybrali, robilo 
hráčom zo začiatku men-
šie problémy, ale nakoniec 
to bravúrne vyriešili a do-
sahovali pekné výsledky. V 

kvalifikácii sa najviac darilo 
Michaele Blažekovej, ktorá so 
súčtom 1 290 vyhrala úvodnú 
časť. Na postup do štvrťfinále 
bolo potrebné nahrať 1 111 
bodov a posledným postupu-
júcim sa stal Gábor Ficze. V 
tomto kroku padol aj  najvyš-
ší náhod turnaja 266, o ktorý 
sa postaral Pavol Kečkéš. Do 
štvrťfinále si hráči  prenášali 
50 % bodov z kvalifikácie. Tak 
ako kvalifikáciu, aj švrťfinále 

Tatranský pohár v bowlingu
vyhrala Michaela Blažeková. 
Posledným postupujúcim bol 
Lukáš Andrássy. 

Semifinále sa hralo už od 
nuly a tak bolo zaujímavé sle-
dovať hráčov, ktorí bojovali o 
postup do finále. Tento krok 
vyhral domáci hráč Ľuboslav 
Jurinyi, ktorý sa stal prvým 
superfinalistom. V prvom 
finálovom kroku, ktoré bolo 
odohrané systémom roll-off, 
si proti sebe zahrali Jan Třís-
ka, Michaela Blažeková a Ro-
man Karlík. Víťazom sa stal 
Tříska. Tento mladý talento-
vaný bowlingový hráč vyzval 
Jána Debnára a Bálinta Luc-
zeka. Tříska uspel aj v tomto 
kroku a vyhral ho. Na pred-
posledný krok nastúpili proti 
sebe Petra Stanková, Tomáš 
Plechata a  Ján Tříska. Tento 
zápas bol asi najnapínavejší, 
pretože Petra a Tomáš bojo-
vali až do posledného hodu o 
postup do záverečného finále. 
Nakoniec to lepšie zvládol 

Tomáš a stal sa druhým fina-
listom. V poslednom zápase 
si zmerali sily Ľuboslav Ju-
rinyi (BK Citybowling Pop- 
rad) a Tomáš Plechata (BK 
Olomouc). Hneď od začiat-
ku Ľuboš dokazoval, že ide 
pevne za víťazstvom. S hrou 
195 zdolal Tomáša a stal 
sa víťazom letného Tatran-
ského pohára 2015. Tomáš 
Plechata skončil na druhom 
mieste a Petra Stanková (BK 
Trnava) bola tretia. Vo finá-
lových krokoch dominovala 
bowlinová mládež. Najlepšou 
ženou sa stala Petra Stanko-
vá a najlepším juniorom Jan 
Tříska. Pre Jana bol víkend v 
Poprade úspešný, pretože vy-
hral aj hlavnú cenu v tombo-
le, LCD televízor. Poďakovať 
je potrebné všetkým hráčom, 
ktorí strávili posledný augus-
tový víkend  v Poprade. Verí-
me, že o rok sa stretneme ešte 
vo väčšom počte. 

 Lukáš Andrassy
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Športový klub thajského 
boxu Goral Gym z Kežmarku 
usporiadal v  sobotu 29. au-
gusta večer v mestskej športo-
vej hale noc bojovníkov. Gala-
večer bol plný tvrdých úderov 
a kopov, zakrvavených tvárí 
a neustáleho skandovania fa-
núšikov zo zaplneného hľa-
diska. Knockout Kežmarok 
fight night, takto znel názov 
úspešného podujatia, nabité-
ho skvelým programom.

Goral gym vznikol v roku 
2011, jeho zakladateľom je sú-
časný tréner, zápasník a rep- 
rezentant Jozef Kušmirek 
a má 30 členov. Od októbra 
2012 sa  reprezentanti klubu 
pravidelne zúčastňujú Euro-
ligy muay thai a  súťažia na 
rôznych prestížnych galave-
čeroch doma aj v zahraničí.

Noc bojovníkov v Kežmarku priniesla svetový box
V  ringu sa predstavilo 22 

bojovníkov zo Slovenska 
a  Poľska v  11 zápasoch pod 
pravidlami muay thai, K-1 
a  klasického boxu. Uspo-
riadateľský klub mal v  hre 
šiestich fighterov a na radosť 
trénera a  zároveň hlavného 
usporiadateľa vyhral 5 zápa-
sov a  jeden sa skončil remí-
zou. „V Kežmarku sme po-
dobné podujatie organizovali 
v minulom roku pod licenciou 
Young Blood. Teraz sme vsadili 
na vlastnú kartu a usporiadali 
sme, myslím si, výbornú ak-
ciu pod záštitou MŠK a mesta 
Kežmarok. Chcem poďakovať 
vedeniu mesta za materiálnu 
a  finančnú pomoc nielen pri 
organizovaní tohto podujatia, 
ale i za podporu počas celého 
roka. Moji zverenci ma milo 
prekvapili. Odovzdali zo seba 
všetko, dali do toho srdce a ne-
chali ho v ringu. Všetci sa na 
zápasy tešili, samozrejme mali 
trému, ale boli na boj dobre 
psychicky pripravení,“ po-
vedal promotér akcie Jozef 
Kušmirek. Ako sa posúval 
čas, prichádzali na rad čoraz 
viac atraktívnejšie zápasy. 
Jeden z  najlepších súbojov, 
na snímke hore, zaobstarala 
dvojica Jozef Kolodzej (Go-
ral gym Kežmarok) Roman 
Kvasnica (Elite gym Trenčín). 
Natrhnuté obočie a množstvo 
krvi na telách oboch borcoch 
vyvolávalo zimomriavky. Na 
radosť domáceho publika 

v tomto zápase vyhral 3:0 na 
body domáci borec. „Nastúpil 
som proti kvalitnému súpero-
vi, s ktorým som už raz boxo-
val, takže sme s trénerom pred-
pokladali, čo ma bude čakať. 
Podarilo sa mi ho dostať do 
počítania a potom som už mal 
navrch. Každé ťažké víťazstvo 
človeku dodá chuť zlepšovať 
sa,“ konštatoval spokojný 
kežmarský boreec J. Kolodzej.

Hlavný bodom programu 
bol súboj v K-1, ktorý zaob-
starali dvaja špičkoví zápasní-
ci, trojnásobný majster sveta 
Pavol Garaj z Bodygym Pop- 
rad a  Poliak Lukasz „Boom 
Bomm“ Plawecki z  Noweho 
Saczu. Po prvom vyrovna-
nom kole v ďalšom priebehu 
duelu jasne dominoval skú-
senejší rodák zo Šrtby Garaj, 

ktorý súpera zdolal 3:0 na 
body. „Predpokladal som, že 
súper sa bude na mňa tlačiť 
a boxovať zblízka. V druhom 
kole som prebral iniciatívu 
a  v  treťom už súper odišiel 
kondične. Mal som oveľa viac 
presných úderov. Chcel som 
vyboxovať dobrý zápas, čo sa 
mi podarilo,“ dodal P. Garaj.

Borca spod Tatier môžu 
fanúšikovia kickboxu vidieť 
v ringu už o niekoľko týždňov 
na akcii Simpley the Best 
v  popradskej Aréne 3. ok-
tóbra. Okrem neho sa preds- 
taví aj niekoľko ďalších do-
mácich figtherov. Vrcholom 
večera bude zápas o opasok 
interkontinentálneho šam-
pióna, o ktorý bude boxovať 
Samuel Hadzima a  skúsený 
kórejsky bojovník.  (sps)

Cyril Františka, MO MS Batizovce.

Občianske združenie Hor-
ský kros Gerlach v spolupráci 
v  obcou Gerlachov, mestom 
Vysoké Tatry, Slovenským 
atletickým zväzom a Štátnymi 
lesmi Tanapu usporiadali 
v sobotu 29. augusta 22. roč-
ník horského krosu - behu do 
vrchu Gerlach, ktorý bol zá-
roveň 12. kolom Slovenského 
pohára v behu do vrchu 2015 
a kvalifikáciou na majstrovst- 
vá sveta v behu do vrchu.

V Gerlachove sa na štart 8 
400-metrovej trate s prevýše-
ním 879 m postavilo vyše 200 
bežcov. V cieli, pri Sliezskom 
dome, bol prvý poľský repre-
zentant, minuloročný víťaz 
podujatia Andrej Dlugosz, št. 
č. 70, ktorý náročnú trať zvlá-
dol za 46:24,8 min. Za ním, 
s  odstupom 45 s, prišiel do 
cieľa Imrich Magyar (AKV 
Bratislava) a tretie miesto v ab-
solútnom poradí obsadil Ján 
Dumek z Valašskej Belej. Ten 

Andrej Dlugozs obhájil minuloročné prvenstvo
stratil na víťaza takmer jeden 
a  pol minúty. Najrýchlejšou 
medzi ženami bola Klára Mo-
ravcová z  Českej republiky. 
Víťazka zabehla čas 54:56,4 
min. So stratou 47 s bola v cieli 
druhá Oksana Ugrivčuková, 

reprezentujúca Demolex Bar-
dejov. Skvelé tretie miesto ob-
sadila Soňa Vnenčáková z AO 
Svit. Za víťaznou Moravcovou 
dobehla do cieľa  po jeden 
a pol minúte. 

Sprievodným športovým 

podujatím HK Gerlach boli 
verejné bežecké súťaže žiakov 
a dorastu z Gerlachova do 
Tatranskej Polianky. kde sa 
zišlo početné pole súťažiacej 
mládeže.

Víťazi jednotlivých kategó-

rií - juniori 19 r. a mladší: Ján 
Koristek (Huta - Látky), muži 
20 - 39 r.: Andrej Dlugosz, 40 
- 49 r.: Ondřej Horák (ČR), 
50 - 59 r.: Štefan Rácz (ŠK 
Budimír), nad 60 r.: Miroslav 
Kováč (Trenčín). Juniorky 19 

r. a mladšie: Aneta Smerčia-
ková (Jasná LM), ženy 20 - 34 
r.: Klára Moravcová, 35 - 49 r.: 
Marie Delingerová (ČR), 50 - 
59 r.: Danica Božová (Steeple 
Poprad), nad 60 r.: Anna Sta-
roňová (Záv. Poruba).  (sps)

Soňa Vnenčáková, AO Svit.

Vo Svite, v  miestnej časti 
Pod Skalkou, sa 29. augusta 
konal 5. ročník  volejbalového 
turnaja amatérskych zmieša-
ných družstiev Canada volley-
ball cup. Turnaj vznikol ako 
myšlienka miestnych aktivis-
tov a  volejbalových nadšen-
cov, ktorí si chodievali zahrať 
volejbal na ihrisko Pod Skal-
kou. Sami by však nezvládli 
zorganizovať také podujatie, 
preto ich už niekoľko rokov 
v  tejto myšlienke podporuje 
mesto Svit, CVČ Svit a  MO 
Únia žien Svit-Pod Skalkou.

Športový areál hostil 7 
družstiev zo Svitu, Popradu, 
Matejoviec, Spišskej Teplice 
a nesklamalo ani družstvo zo 
Starej Ľubovne, ktoré si turnaj 
veľmi obľúbilo a zúčastňuje sa 
ho pravidelne. Hralo sa systé-
mom každý s  každým, naj-
prv v základných skupinách, 
potom vo finálovej, na dva 
hrané sety. Turnaj sa niesol 
vo vynikajúcej atmosfére, ku 
ktorej dopomohlo aj slnečné 
počasie, hoci športovci z času 

na čas vyhľadávali radšej tieň. 
Spokojní s priebehom boli aj 
samotní hráči, o čom svedčila 
ich dobrá nálada a úsmev na 
tvárach. Turnaja sa zúčast-
ňujú radi aj preto, ako sami 
hovoria, že tu panuje rodinná 
atmosféra. Diváci zase mali 
kvalitný športový zážitok 
z hry. Čo viac si môžu orga-
nizátori priať.

Zvíťazilo domáce družstvo 
z Pod Skalky Baobab Canada. 
Na druhom mieste sa umiest-
nili volejbalisti Elektro Alica 
zo Starej Ľubovne a  tretie 
Ako tak z Popradu. Posledné 
vo finále skončil Wald Slo-
vakia z  Popradu. Do finále 
nepostúpili družstvá Ideal 
a Amos zo Svitu a Ruskí diabli 
zo Spišskej Teplice. Na záver 
ešte jedno veľké ďakujeme 
všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomohli zorgani-
zovať Canada volleyball cup 
2015. Veríme, že takto o rok 
sa opäť stretneme v  športo-
vom areáli Pod Skalkou. 

Miroslava Rodáková

Canada volleyball cup 2015

Podtatranská hasičská 
liga pokračovala 30. augus-
ta osemnástou súťažou na 
futbalovom ihrisku v Krava-
noch. V  10. ročníku súťaže 
hasičských družstiev o  Pu-
tovný pohár starostu obce sa 
na štart postupne postavilo 
36 družstiev. Najlepší čas 
u  mužov dosiahli  Kravany 
- 15,63 s, druhé miesto ob-

sadila Sp. Sobota (15,94) a z 
bronzu sa radoval Sp. Štvr-
tok (16,07). Medzi ženami 
si opäť najlepšie viedla Sp. 
Sobota, ktorá časom 17,95 s 
zaznamenala rekord súťaže u 
žien. Druhé miesto si vybo-
jovala Šuňava (19,89) a pohár 
za tretie miesto si odviezla 
Liptovská Teplička (22,44 
). Po tretíkrát v  osobitných 

kategóriách súťažili doraste-
necké družstvá. Prvú priečku 
obsadili dorastenci Sp. Štiav-
nik (17,84 s – dorastenecký 
rekord) pred Štrbou (18,84) 
a Sp. Bystrým (19,02). Medzi 
dorastenkami  zvíťazila Hra-
novnica (taktiež s rekordom 
20,29 s), druhé boli Kravany 
(20,80) a  tretí Sp, Štiavnik 
(24,46). Prvýkrát sa v Kra-

PHL pokračovala v Kravanoch 
Jozef Kolodzej.

vanoch predstavili družstvá 
nad 35 rokov. Medzi mužmi 
zvíťazil Hozelec (22,86) pred 
Sp. Sobotou (23,37) a Bati-
zovcami. Zo žien boli prvé 
Batizovce (30,30) pred Sp. 
Bystrým (46,47).

Súťažili i 5 – 15-roční mla-
dí hasiči v požiarnom útoku 
s vodou. Prví skončili chlapci 
zo Sp. Bystrého pred Kravan-
mi a Štrbou. Aj u dievčat bolo 
najlepšie Sp. Bystré, druhý 

bol Sp. Štiavnik a  tretia Sp. 
Sobota. Ďalšou akciou bola 
previerka pripravenosti DPZ. 
Úlohou  hasičských družstiev 
bolo splniť určené limity v 
odborných vedomostiach 
v ochrane pred požiarmi a 
zdravotnej prípravy a tiež vy-
konať požiarny útok s vodou 
podľa bojového poriadku. 
Všetky zúčastnené družstvá 
splnili limity, o čom získali 
osvedčenia.  O. Klimo

V Gánovciach sa uskutoční 
12. septembra v  rámci Dňa 
obce cezpoľný beh Ganrun. 
Centrom je futbalové ihris-
ko v obci (od 13. h). Preteky 
sú určené pre všetky vekové 
kategórie, od detí do 9 rokov 
(od 50 m) až po dospelých (7 
500 m). Štart kategórie dos- 
pelí a juniori o 15. h (inf. na 
www.ganovce.sk).  (pkš)

Ganrun 
v Gánovciach 


