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Be Aktive je už
minulosťou

Úplné zatmenie 
Mesiaca bude 28. 9.

Spolu bojovali, 
spolu padli... 

spolu spomínali 

Tatranským 
silákom sa stal
Peter Rekenei
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Prvýkrát
poľovnícke oslavy
aj v Poprade
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Víťazný vstup 
do novej sezóny

Janou Keseg Števkovou, 
15-násobnou majsterkou SR, v horskej cyklistike

200. výročie narodenia Ľudovíta 
Štúra si v Levoči pripomenú niekoľ-
kými podujatiami. Vo foyeri mests- 
kého divadla sprístupnili výstavu 
významnej osobnosti slovenských 
a českých dejín, zakladateľa moder-
nej slavistickej vedy z fondov Štát-
nej vedeckej knižnice v  Košiciach 
a Slovenského národného múzea – 
Spišského múzea Levoča. Literárno-
-historická expozícia o účinkovaní 
štúrovcov  po bratislavskom exode 
v marci 1844 v Levoči bude otvore-
ná do 30. septembra a vidieť ju mô-
žete v pondelok až štvrtok od 9. do 
15. h.

Výstavu v divadle doplní dnes, 23. 
septembra o 10. h prednáška. Tému 
štúrovskej generácie priblížia Anna 
Petreková, Mgr. Jolana Prochot-
ská a Mgr. Ľudmila Hrehorčáková 
z MO Matice slovenskej v Levoči, 
Spišskej Novej Vsi a Poprade.

Mestské kultúrne stredisko, Mest-
ská knižnica a mesto Levoča orga-
nizujú pri príležitosti 200. výročia 
narodenia Ľ. Štúra v stredu 30. sep-
tembra literárnu vychádzku na Koh- 
wald–Uhliská.  (red)

K výročiu narodenia 
Ľudovíta Štúra

Na Horal Tour vo Svite nechý-
bala ani najúspešnejšia slovenská 
reprezentantka v horskej cyklistike 
Janka Keseg Števková, ktorá sa vo 
svojej kategórií stala 15-násobnou 
majsterkou Slovenska. Narodila sa v 
Martine, ale 18 rokov bývala v Le-
viciach. V súčasnosti žije s manže-
lom a dvojročnou dcérkou vo Vi-
nosadoch pri Pezinku a „užíva“ si 
materskú dovolenku. Vyštudovala 
Univerzitu Mateja Bela v  Banskej 
Bystrici. Prvé tri roky štúdia absol-
vovala v Poprade, na detašovanom 
pracovisku univerzity, kde sa zoz- 
námila so svojím trénerom a spa-
ringpartnerom Tomášom Lengnav-
ským, rodákom zo Spišskej Soboty. 
„Začínali sme od nuly. Počas našej 
kariéry sa nám podarilo získať 15 
titulov majstra Slovenska v horskej 
cyklistike. Dostali sme sa na troje 
olympijskych hier, v Aténach, Pekin-
gu a v Londýne,“ prezradila Janka 
Števková. 

Už samotná kvali-
fikácia na olympijské 
hry bola nesmier-
ne náročná, pretože 
olympijský cyklus ke-
dysi trval štyri roky. 
V súčasnosti sú to iba 
dva roky a  príprava 
obnáša neskutočnú 
drinu a  bodovanie 
v  medzinárodných 
pretekoch Svetového 
pohára. Samotný proces získania 
miesta na olympiádu je náročný 
a  dostať sa medzi top 30 prete-
károv v  rebríčku Medzinárodnej 
cyklistickej federácie si vyžaduje 
nadštandardnú prípravu. „Som 
amatérkou, nikdy som nemala pro-
fesionálnu zmluvu. Pôsobila som 
päť rokov v Dohňanoch. Práve ten-
to klub sa nám snažil vytvoriť naj-
lepšie zázemie a len vďaka tomuto 
klubu sme dosiahli účasť na dvoch 
olympijských hrách. Vždy to boli iba 

osobné a rodinné finan-
cie, ktoré mi dovoľovali 
venovať sa tomuto ná-
ročnému športu,“ uvied-
la Janka Števková. Janka 
nie je profesionálkou, 
ale jej vybavenie je na 
svetovej úrovni vďaka 
sponzorom. „Počas jej 
dvadsaťročnej kariéry sa 
nám podarilo pozháňať 
a  vybaviť ju kvalitnými 

bicyklami aj príslušenstvom,“ pove-
dal tréner Tomáš Lengnavský. 

Návrat po pôrode a  po mater-
skej dovolenke je veľmi skľučujúci, 
akoby už nikto nechcel vsadiť na 
ženu v strednom veku. Podporujú 
ju iba známi a starí priatelia aj nap- 
riek tomu, že už mesiac po pôrode 
vyhrala preteky. Päť mesiacov po 
pôrode, v roku 2014, vyhrala prete-
ky Českého pohára a bola dvanásta 
v Európe. 

Kedysi hrávala basketbal a bavil ju 

beh. Svoju cyklokariéru začínala ako 
21-ročná na horskom bicykli prá-
ve na horských cyklotrasách v okolí 
Popradu. V horskej cyklistike patrí 
k  špičke a  v svojom veku dokáže 
potrápiť nejednu podstatne mladšiu 
pretekárku. Ako jediná zo Slovenska 
dokáže konkurovať cyklistkám na 
pretekoch Svetového pohára. 

Jej bežný deň spočíva v starost-
livosti o  svoju dvojročnú dcérku 
Hanku a  dvojfázovom tréningu.  
„Hanka je práve v takom veku, kedy 
všetko objavuje. Máme rodinného 
priateľa Milana, skoro dôchodcu, 
ktorý mi pomáha s  Hankou počas 
tréningu a ten závisí od toho, v ktorej 
fáze prípravy sa nachádzam. V zime 
trvá od štyroch do piatich hodín, 
v lete tiež do päť hodín. Všetko záleží 
od toho, na ktoré preteky sa pripra-
vujem. V podstate musím bicyklovať 
každý deň a voľný deň nepoznám,“ 
s úsmevom dodala Janka. 

 Pokračovanie na 8. strane

Koncom augusta uzrela svetlo 
sveta zaujímavá publikácia s náz- 
vom Od C. A. Scholtza po Tatra-
mat, s podtitulom 170 rokov do-
mácej kvality. 

Autori Mikuláš Argalács a Iveta 
Kontríkova po prvýkrát predložili 
čitateľom ucelenú históriu spoloč-
nosti Tatramat, ktorá určite patrí 
k najstarším strojárskym podni-
kom v našom  regióne a snáď aj 

na Slovensku. Táto kniha by však 
mohla mať aj podtitul Od kon-
ských česákov a kravských zvon-
cov po najmodernejšie technoló-
gie vo výrobe ohrievačov vody 
a tepelných čerpadiel.

„170. výročie nie je samozrej-
mosťou, najmä ak výrobný závod 
existuje tak dlho, viac-menej stále 
na tom istom mieste. Zistili sme, 
že o histórii Tatramatu existuje 

170 rokov Tatramatu v Poprade-Matejovciach

Od konských česákov po tepelné čerpadlá
len málo dokladov a archívnych 
záznamov. Ing. Peter Štrbian mal 
myšlienku nájsť historika, ktorý 
zdokumentuje celú minulosť Tat-
ramatu. Nechceli sme len suchú 
odbornú publikáciu, ale aj knihu, 
v ktorej by boli zachytené perlič-
ky zo života podniku,“ povedal pri 
našom stretnutí Ralf-Rainer Nolte, 
riaditeľ spoločnosti. 

Pokračovanie na 4. strane

 Leto sa  dostalo do finále a s ním 
aj čas na oddych a zábavu. Tatranské 
kultúrne leto 2015 (TKL), ktoré na-
písalo svoju desiatu sezónu sa počas 
uplynulých dva a pol mesiaca, sna-
žilo spríjemniť chvíle obyvateľom 
i návštevníkom Vysokých Tatier. 
Definitívnou bodkou za ním dala 
nedeľná Tatranská letná dražba. 
Od polovice júna do konca augus-
ta sa predstavilo počas štyridsiatich 
dvoch  programov 324 účinkujúcich 
z ôsmich krajín sveta - Maďarska, 
Ukrajiny, Českej republiky, Poľska, 
Tadžikistanu, Nemecka, Filipín a 
Slovenska. „Aj tento rok sme sa sna-
žili pripraviť programovú štruktúru 
tak, aby sme potešili divákov žán-
rovou pestrosťou. Stabilné teplé po-
časie potešilo aj nás a na rozdiel od 
predchádzajúcich ročníkov nás dážď 
potrápil len dvakrát. Perličkou bola 
búrka z tepla, ktorá sa prihnala s ve-
ternou smršťou a vystúpenie skupiny 
Veslári sa nemohlo uskutočniť, pre-
tože všetko vôkol lietalo a diváci sa 
rozpŕchli. Aj napriek tomu štatistika 
svedčí o tom, že sa darilo podujatiam 
v exteriéroch, kde sa odohralo až 
osemdesiatosem percent podujatí,“ 
netajil spokojnosť Ján Bendík, vedú-
ci oddelenia kultúry a športu mesta 
Vysoké Tatry. 

Programy vzhliadlo skoro 12 tisíc 
divákov s priemernou návštevnos-
ťou podujatia 279 ľudí. Najväčšej 
pozornosti sa tešilo otvorenie letnej 
sezóny s hlavnou hviezdou, legen-
dárnym Ivanom Mládkom. 

Pokračovanie na str. 8

Tatranské leto
skončilo

Konatelia spoločnosti Tatramat Ralf-Rainer Nolte a Ing. Peter Štrbian.

Od piatku do soboty sa konal 
už druhý ročník festivalu mladých 
ľudí Be Aktive. Tento rok sa niesol 
v znamení vedy, technológie a ino-
vácie. Cieľom festivalu bolo ukázať 
mladým ľuďom, že aj doma na Slo-
vensku je možné všetko. Stačí iba 
chcieť a trochu pohnúť rozumom.
 Str. 5

Výnimočné pri tohoročnej spo-
mienke v Hranovnici bolo to, že 
sa jej prvýkrát zúčastnili príbuzní 
dvoch padlých vojakov – Vojtecha 
Hukela i Alexandra Holbíka.  Str. 7

Po štvorročnej prestávke bude-
me mať možnosť opäť uvidieť úplné 
zatmenie Mesiaca a to v pondelok 
28.  septembra v skorých ranných 
hodinách. V prípade priaznivého 
počasia bude možné jeho celý prie-
beh pozorovať aj na Slovensku.  Str. 6

V Poprade sa v prvom kole no-
vého ročníka hokejovej Tipsport 
ligy stretla minuloročná štvrťfiná-
lová dvojica z play-off. Po necelých 
dvoch minútach hry sa dostali do 
početnej výhody hostia zo Zvolena.

 Str. 12 
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Štátna políciaDobrá krajina?

Nahlas som sa rozosmiala, 
keď som videla rozhorčenie 
dvoch, povedané experesí-
ne premiérom SR Robertom 
Ficom, idiotov. Roberta Fica 
a Aresenija Jaceňuka, keď 
konštatovali, že avizované 
rozšírenie prepravnej kapa-
city plynovodu Nord Stream 
(Severný prúd) na základe 
dohody ruského Gazpromu 
a západných energetických 
koncernov je antiukrajinským 
a antieurópskym projektom. 
Vraj Ukrajina príde o mi-
liardy a Slovensko o stovky 
miliónov eur. Obaja premiéri 
takto reagovali na predbežnú 
dohodu ruského Gazpromu 
a západných energetických 
koncernov, podľa ktorej by 
sa mala prepravná kapacita 
Severného prúdu rozšíriť na 
dvojnásobok a Ukrajina so 
Slovenskom si môžu ľudo-
vo povedané „utrieť hubu“. 
Dozvedeli sme sa, že vraj 
koncerny operujúce na území 
členských štátov EÚ zradili 
iný členský štát únie – Slo-
vensko (po koľkýkrát už?!)! 

„Je to proste nespravodlivé 
voči našim európskym part-
nerom aj voči Ukrajine,“ ne-
chal sa počuť Jaceňuk. 

To až teraz prišli títol dva-
ja „lídri“ na to, že presne 
takúto predstavu má Západ 
o pomoci novým štátom 
východnej Európy? Získať 
kontrolu nad ruským ply-
nom a zbaviť východoeu- 
rópske štáty možnosti profi-
tovať na jeho preprave? Tak 
sa noví členovia únie stanú 
úplne závislými na vôli a ne-
vôli Západu. Veď už teraz ne-
dokážeme bez únie postaviť 
ani meter cesty. A to  Európ-
ska únia  spolu s ich najväč-
ším spojencom USA už roky 
hovoria o pláne, ako sa zba-
viť závislosti na ruskom ply-
ne a ruských surovinách, kto-
rých majú ako jediní na svete 
ešte dostatok. Ako skutoční 
idioti sme namiesto udržiava-
nia dobrých vzťahov s Rus-
kom, od ktorého bol závislý 
celý priemysel východoeu-
rópskych štátov, so zbožnou 
úctou počúvali rady našich 

„spojencov“, ako sa musí-
me odpútať od Ruska! A my 
sa odputávame už celé roky 
za cenu rozkrádania a roz-
predaja všetkého národného 
majetku, nezamestnanosti 
a okliešťovania sociálnych 
istôt občanov, na ktoré majú 
nárok iba niektoré národy 
Európy. Veď načo nám je lac-
ný plyn, ktorý k nám prúdil 
najkratšou cestou, keď mô-
žeme reverzom nakupovať 
podstatne drahší, zo Západu? 
A to sa ešte sťažuje Jaceňuk, 
od ktorého ešte nikto v živote 
nepočul pekné slovo na Ru-
sov! Oni sú mu dobrí len na 
to, aby Ukrajine dávali lacný 
plyn, za ktorý aj tak neplatia 
a vraždia ľudí vo vlastnom 
štáte len preto, lebo sa hlásia 
k ruskej národnosti. To si Ja-
ceňuk, rovnako ako náš pre-
miér naozaj mysleli, že Rusi 
budú trpezliví do nekonečna 
a nebudú sa v prvom rade 
starať o svoje vlastné záujmy, 
tak ako Západ? 

Východoeurópske vlády 
až teraz prichádzajú na to, že 

štáty západnej Európy prija-
tím do únie nechceli pomocť 
im, ale len a v prvom rade 
sebe, aby zlikvidovali čo i len 
náznak konkurencie z výcho-
du a rozšírili odbytišťa svo-
jich výrobkov? Čo urobili 
sankcie voči Rusku s výrob-
cami v Poľsku, v Čechách, 
na Slovensku, v Maďarsku? 
Aké sú straty týchto štátov 
z nezmyselných sankcií a te-
raz nariekame nad stratou 
stovák miliónov? Sankcie 
musíme rešpektovať a USA 
s Ruskom veselo obchodujú 
ďalej, rovnako ako západná 
Európa s ruským plynom! 
Takže sankcie len na to, čo 
až tak dramaticky nezasiahne 
Západ a nezníži životnú úro-
veň ich ľudí. My a naša ži-
votná úroveň ich totiž vôbec 
nezaujímame, my sme len 
otroci, ktorí rovnakú prácu 
robíme v ich bankách, v ich 
obchodoch, v ich firmách len 
za zlomok mzdy, ktorú musia 
vyplácať v domovských štá-
toch. A toto nikoho zo Zápa-
du celé roky vôbec nemrzí.

Na druhej strane si ktosi 
prestane plniť svoje základ-
né povinnosti voči Schenge-
nu a v státisícoch tu priváža 
moslimských vraj utečencov 
a utečencov z Afriky. Bez 
súhlasu suverénnych štátov 
a ich výhradám im nanúti 
kvôty, pretože zodpoved-
nosť si vraj musíme rozdeliť! 
A aká je zodpovednosť Zápa-
du voči rozkradnutým novým 
štátom únie, keď utečencom 
dáva vyššie vreckové, ako je 
minimálna mzda vo východ-
ných štátoch? Sociálne odká-
zaní ľudia, nezamestnaní, dô-
chodcovia, invalidní dôchod-
covia u nás žijú z pár eur, ale 
s nimi nikto nesúciti. Prečo 
sa bohatí nepodelia o svoje 
bohatstvo a ľuďom, pracujú-
cim v ich firmách, neumožnia 
zarábať toľko, ako zarábajú 
ich vlastní ľudia? Na druhej 
strane nechceme nič zadar-
mo, len lacnej pracovnej sile  
u nás dať mzdy také, aké majú  
v ich spoločnostiach doma. 
Za tretinové platy, na úkor 
zhoršujúcej sa životnej úrov-

Súcitiť musíme so všetkými, len s nami vonkoncom

Po roku sa umenie opäť 
vrátilo do Gánoviec. Od 7. 
do 12. septembra trinásť pro-
fesionálni umelci z  Čiech, 
Poľska, Ruska, Bieloruska, 
Kazachstanu a zo Slovenska 
predvádzali svoje umenie. 
Umelecké diela, ktoré v prie-
behu týždňa zhotovili, rozší-
rili zbierku umeleckých diel 
v  lokalite Hrádok, kde bol 
objavený vyliatok mozgovne 
Neandrtalca. 

V  rámci 3. ročníka ume-
leckého sympózia Odtlač-
me si svoju históriu, ktoré 
organizujú OZ Neandrtal 
a OZ Machaon International 
v spolupráci s obcou, umel-
ci pracovali s  kameňom, 
dvevom, betónom, hlinou 
a  rovnako vznikali i  maľby 
na plátne. Slávnostná ver-
nisáž vyvrcholila v  sobotu 

v  rámci Dňa obce Gánovce 
a okrem iných sa jej zúčast-
nil  aj vzácny hosť, prezident 
republiky Andrej Kiska. Ten, 
spolu so starostkou obce 
Ing. Alžbetou Čekovskou 
a predsedom OZ Neandrtal 
RNDr. Karolom Piovarcsym, 
slávnostne prestrihli pásku 
v lokalite Hrádok a prezrel si 
nielen najnovšie diela umel-
cov, ale aj tie staršie, ktoré tu 
umelci zanechali v minulých 
rokoch, v  rámci sympózia 
krajinárskeho umenia Mys-
térium pravekého lovu a Zá-
hady života od praveku po 
súčasnosť. 

Starostka obce súčasne 
ocenila aj umelcov, ktorí 
sa tohtoročného sympózia 
zúčastnili. 

„Túto lokalitu si pamätám 
z  detských čias a  postupne 

sa nám strácala, bola zaned- 
baná a  som veľmi rád, že sa 
našli ľudia, ktorí sa o to sta-
rajú, ktorí jej dávajú ducha. 
Musíme sa naučiť ukazovať, 
okrem krásnych hôr, ľuďom 
a celému svetu, že toho máme 
podstatne viac. Veľká vďaka 
organizátorom, veľká vďaka 
obci, umelcom,“ konštatoval 
prezident. Okrem prehliad-
ky areálu si vyskúšal i novú 
drevenú hojdačku, ktorá bola 
nielen pekná, ale aj funkčná. 
Na záver návštevy zanechal 
A. Kiska odtlačok svojej ruky 
a podpis aj v obci.

K umelcom, ktorého kera-
mika zdobila lokalitu v súla-
de s prostredím, patril aj Peter 
Smik (na snímke s preziden-
tom vpravo dole). „Je pre mňa 
ťažké vyjadriť sa k práci umel-
cov, pretože musím keramiku 

robiť v ateliéri. Občas sme sa 
síce stretli a oni tu „makali“ 
neskutočným spôsobom. Ale 
atmosféra bola výborná, všet-
ko bolo perfektné a dokonca 
sme mali aj stretnutie u nás, 
v mojej dielni a dopadlo vý-
borne,“ povedal P. Smik a do-
dal, že atmosféra v  Gánov-
ciach je stále lepšia a  lepšia 
a  lokalita sa pomaly zapĺňa. 
Nielen vcelku pekné počasie 
a  lokalita Hrádok prilákala 
do Gánoviec množstvo návš- 
tevníkov. V  rámci Dňa Gá-
noviec sa návštevníci zabavili 
pri zaujímavom kultúrnom 
programe, ktorý bol pripra-
vený na futbalovom ihrisku, 
deťom sa páčili kolotoč či 
nafukovadlá, ale ich pozor-
nosti sa tešili aj včielka Maja 
so svojim priateľom Vilkom.  

 (pkr)

Pásku v Gánovciach prestrihol prezident republiky

Na Spiši bolo horúco. 
1. septembra vo večerných 
hodinách požiadali pracov-
níci RZP políciu o asisten-
ciu do osady v Richnave 
v okrese Gelnica. Malo tu 
dôjsť k nezhodám a bitke 
medzi približne 250 až 300 
miestnymi obyvateľmi a me-
dzi nimi boli zranené osoby. 
Po príchode na miesto oby-
vatelia fyzicky zaútočili na prí-
slušníkov PZ. Jedného z po-
licajtov nezistený páchateľ 
udrel niekoľkokrát päsťami do 
hrudníka, druhého príslušní-
ka PZ zasiahla plastová fľaša 
naplnená tekutinou do hlavy. 
Na upokojenie blížiaceho sa 
rozvášneného davu policajti 
použili dva varovné výstre-
ly do vzduchu. Samotnému 
útoku na príslušníkov PZ 
predchádzala roztržka medzi 
miestnymi obyvateľmi, pri-
čom pracovníci RZP ošetrili 
na mieste dve zranené osoby. 
Dve osoby boli predvedené 
na útvar PZ a polícia udalosť 
dokumentuje ako podozrenie 
z trestného činu výtržníctva. 
Vyšetrovateľ odboru kriminál-
nej polície OR PZ v Sp. N. Vsi 
začal aj trestné stíhanie pre 
prečin útoku na verejného či-
niteľa. Jeden z napadnutých 
príslušníkov PZ utrpel povr-
chové poranenie. Policajti za-
držali jednu osobu, podozrivú 
z tohto skutku, hlavného akté-
ra roztržky, ktorého následne 
umiestnili do cely policajného 
zaistenia. 

Opitý za volantom. Spiš-
skonovoveskí policajti z pre-
činov marenia výkonu úrad-
ného rozhodnutia a ohroze-
nia pod vplyvom návykovej 
látky obvinili 34-ročného Im-
richa z okresu Gelnica. Pred 
mesiacom ho v Gelnici za-
stavila a kontrolovala hliadka 
polície a pri dychovej skúške 
mu bola nameraná hodnota 
1,62mg/l alkoholu v krvi (3,38 
promile). Vodič viedol Peu-
geot 208 aj napriek tomu, že 
mu okresný súd uložil trest 
zákazu činnosti viesť všetky 
druhy motorových vozidiel 70 
mesiacov. Hrozí mu až dvoj-
ročné väzenie.

Ráno nás budili pravidel-
né zvuky motyky, doliehajúce 
z neďalekých olivových hájov. 
Mladý černoch pracoval od 
siedmej rána do piatej poobe-
de, za dvadsaťpäť eur na deň. 
Hoci mi jeho šéf dovolil spra-
viť s ním rozhovor, mladík zo 
Senegalu sa so mnou počas 
pracovnej doby odmietol baviť.  
„Je veľmi usilovný, som s ním 
veľmi spokojný,“ povedal mi 
sicílsky podnikateľ Giuseppe, 
ktorý prisťahovalcov zamest-
náva už roky. „Sú rýchli a pra-
covití...“ Dvadsaťpäťročný Mo-
modu je na Sicílii 14 mesiacov. 
Býva v jednom z hotelov, ktoré 
EÚ prenajala pre utečencov. 
Na stránke hotela stále svieti 
cena za noc na osobu 45 eur 
a fotogaléria sľubuje nádherné 
prostredie, realita na mieste je 
iná. Po vstupe do objektu na 
centrálne bývalé parkovisko 
hľadia stovky očí z izieb, pripo-
mínajúcich internát alebo vo-
jenské kasárne. Prevažne mla-
dí muži z Afriky bývajú šiesti 
i ôsmi v izbe pre dvoch.  Medzi 
stovkami „čiernych Saganov“ 
sú len tri ženy. Väčšina z nich 
pracuje v okolitých rodinných 
podnikoch. Do práce dochá-
dzajú kilometre na bicykli, čo 
v hornatej krajine nie je med 
lízať. Rovnako ako celodenné 
obrábanie presušenej pôdy na 
slnku. 

Momodu je hanblivý chla-
pec. Lepšie ako po anglicky 
hovorí po francúzsky. Pred od-
chodom zo Senegalu študoval 
na francúzskej strednej škole, 
venoval sa kung-fu a rapoval. 
Je moslim, no keďže tu mešít 
niet, modlí sa v svojej izbe. Má 
kde bývať, má čo jesť a keď 
pred vyše rokom na Sicíliu pri-
šiel, obišiel okolitých podnika-
teľov, aby si našiel prácu a mo-
hol mame so sestrami posielať 
mesačne aspoň dáke peniaze. 
Robota a izba, iné ako tento 
stereotyp nepozná. Aj tak je 
spokojný. „Je mi jedno, kde 
som, hlavne, že je tu mier,“ 
vraví chlapec, ktorého brat sa 
utopil na lodi, smerujúcej z Lý-
bie na Sicíliu a otca zabili vo 
vojne. „Odkiaľ si?“ pýta sa ma 
zvedavo. „Zo Slovenska,“ od-
vetím. „Dobrá krajina,“ znalec-
ky prikyvuje...

Dobrá krajina, kde si ľudia 
závidia aj nos medzi očami. 
Kde iným nedoprajeme o pár 
eur vyššie dávky v núdzi či 
dôchodky. Kde sa susedia 
z okna sledujú, či známy - in-
validný dôchodca - naozaj pri 
chôdzi používa svoju palicu. 
Kde vozičkárovi niektorí zá-
vidia ešte i ten vozík. Dobrá 
krajina, kde mladí a vzdelaní 
nechcú žiť a starí živoria. Kde 
byť policajtom je hanba, učite-
ľov terorizuje štát, ich vlastní 
žiaci, aj ich rodičia. Kde lekári 
musia brať úplatky, aby uživili 
svoje ordinácie. Dobrá krajina, 
kde v nemocnici nemáte ani 
len toaletný papier a eurofon-
dy miznú vo vreckách politikov 
a ich priateľov. Dobrá krajina, 
kde lesy a lúky špatia divoké 
skládky a zvieratá sú zo zá-
kona veci. Dobrá krajina, kde 
nerozhodujú súdy, ale plné 
vrecká… 

Momodu je ekonomický 
utečenec. Doma zarábal tri 
eurá mesačne. Je aj vojnový 
utečenec, zažil vojnu v Sierra 
Leone, aj Lýbii. Je to však aj 
chlapec, ktorý chce hrať futbal 
a žiť v mieri. Preto sa hanbím 
za Slovensko a hanbím sa za 
nášho premiéra, ktorý sa chváli 
tým, že vládne krajine tak bra-
vúrne, že v nej nechcú žiť nie-
len Slováci, ale ani tí najbied-
nejší utečenci, utekajúci pred 
vojnou.    Petra Vargová
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Záchranári 

v akcii

Obhliadky vozidiel na Západe

Obciam a mestám vyše 700 tisíc

Všeobecná nemocnica 
s  poliklinikou  Levoča, člen 
skupiny AGEL, začala v tých-
to dňoch s  renováciou pia-
tich nadštandardných izieb 
na detskom oddelení, ktorá 
potrvá do polovice októbra 
2015. Investícia na zveľadenie 
priestorov bude stáť viac ako 
25 tisíc eur, ktorú spolufi-
nancuje aj Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania v Le-
voči. Počas modernizácie ne-
bude zdravotná starostlivosť 
žiadnym zásadným spôso-
bom redukovaná.

V rámci renovácie pribud-
ne oddeleniu 5 nadštandard-
ných izieb so samostatnými 
hygienickými zariadeniami, 
novým nábytkom, prebaľo-
vacím pultom, vaničkou na 
kúpanie i TV. „K tomuto kro-
ku sme sa rozhodli z dôvodu 
zvýšenia komfortu pre našich 
najmenších pacientov a  ich 
sprevádzajúce osoby,“ uvie-
dol riaditeľ nemocnice Mgr. 
Miroslav Jaška. Zavedená tu 
bude tiež nová elektroinšta-
lácia, tepelná izolácia, vnú-
torná kanalizácia, kompletne 

Renovácia nadštandardných izieb pre pacientov 

vymenené okná, obklady 
a dlažby.

Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča na jar 
tohto roku vyhlásila akciu 
Prispejte 2  %, ktorej sloga-
nom bol Vy nám, my vašim 
deťom. „Rád by som sa poďa-
koval všetkým, ktorí prispeli 
2 % z daní a aj vďaka tomu 

môžeme teraz zveľadiť priesto-
ry pre detských pacientov,“ 
doplnil riaditeľ.

Detské oddelenie poskytu-
je komplexnú liečebnú sta-
rostlivosť nemocnice II. typu 
o deti a dorast v  spádovom 
území okresu Levoča, ako aj 
pre blízke spádové oblasti.

(ncs)

ne našich obyvateľov len ťaž-
ko od nás niekto môže chcieť, 
aby sme súcitili so všetkými 
utečencami a živili ich, lebo 
utekajú pred vojnou! Ale kto 
tu vojnu rozpútal? Veď pred-
sa nie je normálne, aby sme 
niekoľko miliónov obyvate-
ľov jedného kontinentu pre-
miestnili na  iný kontinent len 
preto, lebo sa svetový žandár, 
spolu so zbrojárskou lobby 
a západnými či našimi pris- 
luhovačmi nevie vpratať do 
kože? 

Podľa chovania sa lídrov 
štátov západnej Európy to 
normálne zrejme je a my ich 
opäť ako idioti počúvame na 
slovo. K šťastiu nám chýba-
jú už iba zbrane, ktoré vyrá-
bajú ich zbrojovky a rok čo 
rok máme zvyšovať rozpočet 
na zbrojenie, hoci podstat-
ná časť nášho obyvateľstva 
živorí. Veď prečo by sme sa 
mali starať o ľudí, keď pe-
niaze pre nich určené chýba-
jú hlavne tým najbohatším  
a oni ich z nás za každú cenu 
aj tak „dostanú.“ Pýtam  sa, 

prečo?, keď v Európe bol až 
do rozpadu Varšavskej zmlu-
vy a príchodu NATO mier? 
To ktorému normálnemu 
človeku mier vadil až tak, 
že chce zničiť celú Európu? 
A nie iba Európu. Akoby si 
neuvedomovali, že neustálym 
vyvolávaním napätia a nená-
visti nakoniec vyprovokujú 
konflikt, ktorý zničí aj ich,  
s ich imaginárnym blaho- 
bytom, len pre vlastnú nena- 
žranosť. 

Ktosi múdry raz povedal, 
že keby boli ľudia skromnej-
ší, mali by sme dosť pre všet-
kých a všetci by sme mohli 
žiť relatívne v kľude, bez vo-
jen a nenávisti. Neviem, načo 
sú komu zlaté kohútiky, lu-
xusné víly a autá, keď okolo 
neho zomierajú státisíce ľudí 
od hladu a ešte si vymýšľa 
vojny, aby ich zomieralo viac. 
Načo sú komu milióny či mi-
liardy, keď honba za peniaz-
mi v nich zničila ľudskosť, 
zničila v nich zodpovednosť 
za svoje deti, za svoju rodinu, 
za svoj národ?   Ľ. Rešovská

Pomoc pod Zbojníkou 
chatou. Českej turistke, ktorá 
schádzala zo Zbojníckej cha-
ty, odišli na pomoc záchranári 
HZS z Vysokých Tatier v pod-
večerných hodinách 8. sep-
tembra. Úraz dolnej končatiny 
nahlásil Horskej záchrannej 
službe český turista, ktorý 
schádzal s ňou. Skupina zá-
chranárov postupovala k pa-
cientke pozemne  až do Brány 
vo Veľkej Studenej doline. Pa-
cientke po príchode končatinu 
ošetrili, zafixovali a transpor-
tovali ju k terénnemu vozidlu 
pri Rainerovej chate. Odtiaľ ju 
previezli do Starého Smokov-
ca. Na ďalšie ošetrenie pokra-
čovala samostatne.

Turisti blúdili v Prielome 
Hornádu. Poľská turistka, 
ktorá sa nachádzala v piatok 
večer spolu so skupinou ďal-
ších deviatich v oblasti Prielo-
mu Hornádu, požiadala o po-
moc HZS. Turisti boli v horách 
po prvýkrát a nemali dostatoč-
né vybavenie. V prvom rade 
im chýbal svetelný zdroj a keď 
sa zotmelo, stratili cestu. Do 
terénu odišli dvaja záchraná-
ri zo Slovenského raja, ktorí 
našli turistov asi 200 metrov 
za Lanovou lávkou. Traja zo 
skupiny sa pokúšali prejsť cez 
Hornád, čo sa im nepodarilo. 
Turistov zateplili a pomohli 
im zostúpiť na Letanovský 
mlyn. Zostup s turistami bol 
náročný, časť z nich bola ne-
skúsená a báli sa zostupovať 
po technických zariadeniach. 
Záchranári ich museli istiť. Po 
príchode na Letanovský mlyn 
boli po skupinách prevezení 
terénnym vozidlom HZS do 
Hrabušíc, kde boli ubytovaní.

Zásah pod chatou Plesni-
vec. Záchranári HZS z Vyso-
kých Tatier zasahovali v pia-
tok pod chatou Plesnivec. 
Na turistickom chodníku sa 
pošmykla a zranila si nohu 
61-ročná česká turistka. Zá-
chranári sa k nej dostali pria-
mo terénnym vozidlom. Po 
ošetrení a zafixovaní porane-
nej končatiny ju previezli na 
Bielu vodu a odovzdali posád-
ke RZP.

Večerná túra skončila 
s pomocou záchranárov. 
Maďarskí turisti požiadali 
záchranárov HZS v Sloven-
skom raji o pomoc v sobotu 
vo večerných hodinách. Na-
chádzali sa na rázcestí Bis-
kupské chyžky na tiesňavou 
Veľký Kyseľ, kde ich zastihla 
tma a keďže nemali čelové 
lampy boli nútení privolať 
pomoc. Záchranári následne 
transportovali päťčlennú sku-
pinu turistov terénnym vozid-
lom na Hrabušickú pílu, odkiaľ 
pokračovali vlastným motoro-
vým vozidlom do ubytovacie-
ho zariadenia.

Pri Popradskom plese 
sa zranila Češka. Personál 
Chaty pri Popradskom plese 
požiadal záchranárov HZS 
Vysoké Tatry o pomoc minu-
lú nedeľu v popoludňajších 
hodinách. V blízkosti plesa si 
45-ročná česká turistka privo-
dila hlbokú tržnú ranú na dol-
nej končatine. Záchranári po 
príchode na miesto poskytli 
pacientke zdravotnú starostli-
vosť a následne ju terénnym 
vozidlom transportovali do 
Starého Smokovca, kde ju 
odovzdali posádke RZP na 
prevoz do nemocnice.

Poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Poprade na svo-
jom 4. tohtoročnom zasadnu-
tí schválili prenájom pozem-
kov v areáli bývalých kasární 
na Ul. 29. augusta Minister-
stvu vnútra SR pre potreby 
okresného dopravného in-
špektorátu OR PZ v Poprade 
za účelom vykonávania ob-
hliadok motorových vozidiel. 
Obhliadky v súčasnosti vy-

konáva na Bernolákovej uli-
ci, pričom dopravná situácia 
v dňoch, kedy sa obhliadky 
konajú, je na tejto miestnej 
komunikácii neúnosná. Keď-
že mesto Poprad zatiaľ nemá 
iné vhodné využitie pre poze-
mok v areáli bývalých kasární 
na Ul. 29. augusta, vzniknutú 
situáciu sa, na základe žia-
dosti MV SR, rozhodlo riešiť 
dočasným prenájmom. 

Ešte nikdy nedalo Ministerstvo dopravy, výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR mestám a obciam také vysoké do-
tácie na obstaranie územných plánov ako v roku 2015. Tak-
mer sto miest a obcí si za viac ako 700 000 eur v tomto roku 
vypracuje základný plán rozvoja svojho územia na ďalšie 
roky. „V porovnaní s minulým rokom sme mohli podporiť 
o 22 žiadostí viac a suma, ktorú sme mestám poskytli, je 
medziročne vyššia o viac ako 17 percent,“ uviedol štátny 
tajomník ministerstva dopravy František Palko. Zvýšenie 
poskytovanej dotácie súvisí s pripravovaným novým záko-
nom o územnom plánovaní a výstavbe, ktorý už schválila 
vláda. Zákon počíta s tým, že všetky obce budú mať územ-
ný plán do roku 2037.

Podľa nových kritérií hodnotenia žiadostí o dotáciu boli 
zvýhodnené malé obce s počtom obyvateľov do 2 000 
a tiež obce, na území ktorých sa nachádza marginali- 
zovaná rómska komunita. Dotácie sa poskytujú na spraco-
vanie konceptu, návrhu alebo na aktualizáciu územného 
plánu obce alebo mesta. Hlavným účelom a zámerom 
týchto dotácií je zaviesť poriadok v území, stanoviť jasné 
podmienky na územný rozvoj, umiestňovanie jednotlivých 
stavieb a činností prostredníctvom územnoplánovacej do-
kumentácie, ktorú má v súčasnosti z celkového počtu 2 891 
obcí len 1 402.  (red)

nemá kto...

V sobotu sa na Námestí sv. 
Egídia v Poprade konal 1. po-
ľovnícky deň. Tradícia poľov-
níckych dní sa v posledných 
rokoch udomácnila vo viace-
rých regiónoch a mestách Slo-
venska. „Vrátili sme sa k orga-
nizácii sviatku poľovníctva tak, 
ako to je v iných mestách. Som 
Popradčan a  dlhé roky mám 
predstavu o tom, aby v Popra-
de bola krásna zeleň. Niečo sa 
darí a niečo nie. Mesto Poprad 
je vstupnou bránou do Vyso-
kých Tatier a myslím si, že to 
už hovorí za všetko,“ povedal 
Bystrík Kiska, predseda Ob-
vodnej poľovníckej komory 
Poprad. 

Na námestí sa prezentovali 
všetky poľovnícke organizácie 
a spolky, ktoré zastrešuje po-
ľovnícka komora v Poprade, 
vrátane Štátnych lesov TANA-
Pu. V Obvodnej poľovníckej 
komore v Poprade je 19 regist- 
rovaných organizácií. Sloven-
ský poľovnícky zväz  má 130 
aktívnych členov, z ktorých asi 
50 % pôsobí v poľovníckych 
združeniach. „Podtatranský 
región má 95 179  ha vrátane 
Štátnych lesov TANAPu, čiže 
vrátane Tatier a priľahlých lo-
kalít,“ uviedol Bystrík Kiska. 
Zver nielen loviť, ale hlavne 
chrániť a pochopiť jej význam 
v prírode -  je odkaz legendy 

Prvýkrát poľovnícke oslavy aj v Poprade

o sv. Hubertovi, ktorý si účast-
níci osláv pripomenuli.

Tento rok si horúce letné 
počasie užili aj podtatranci a k 
teplému počasiu patria aj po-
žiare, ktoré sú nežiadúce, ale 
každoročne sa im nevyhne-
me. „Pre zver je to vždy veľké 
riziko a veľké nebezpečenstvo, 
ale vzhľadom na to, že zver má 
únikové miesta a nemáme tu 
lokality, kde by zver nemohla 
uniknúť, nedošlo k závažným 
škodám. Nemáme vedomosti 
o tom, že by došlo k uhoreniu 
zvierat. Najviac ohrozené sú 
mláďatá, srnčie či jelenie,“ po-
znamenal predseda Kiska. 

Sobotňajší program otvoril 
sprievod účastníkov poľov-
níckeho dňa, nas- 
ledoval slávnostný 
výrad a  pasovanie 
poľovníka za lovca,  
o 10. h bola sväto-
hubertovská omša 
s  obetou poľovnej 
zveri. Poľovníci ne-
skôr privítali na pó-
diu v priestore me-
dzi kostolmi hostí 
a nasledovalo odo-
vzdávanie vyzna-
menaní. Sprievod-
nými podujatiami 
boli súťaž vo vábe-
ní jeleňov, ukážky 
sokoliarov a  ky-

nológov. Poobede sa preds- 
tavili esničiari. Nechýbali vys- 
túpenia  folklórnych súborov, 
súťaž pre mladých priateľov 
poľovníctva a  prírody. Pre 
okoloidúcich však boli ne-
odolateľné vône gulášov, ktoré 
varili jednotlivé poľovnícke 
organizácie a  ľudia ochut-
návali podávané poľovnícke 
špeciality. V  tomto období 
sa všetky poľovnícke organi-
zácie a združenia pripravujú 
na zimu. „Každý poľovník má 
povinnosť zabezpečiť objemové 
krmivo, zrno, aby sme na zimu 
boli pripravení. Starostlivosť 
o  zver je práve v  tomto čase 
najdôležitejšia,“ dodal Bystrík 
Kiska.                                   (pks)

Primátor mesta sa ospravedlnil
Minulý týždeň v stredu sme si pripomenuli smutnú histó-

riu, ktorá sa spája so Slovenskom. Išlo o Židovský kódex, 
oficiálne nariadenie č. 198/1941 Slov. z. o právnom posta-
vení Židov. Vládne nariadenie v Slovenskom štáte, obsa-
hujúce súbor protižidovských predpisov, bolo vydané 9. 
septembra 1941. Išlo v prevažnej miere o kópiu nemeckých 
protižidovských zákonov. Židia boli definovaní na etnickom 
aj náboženskom princípe. Osoby, spĺňajúce definíciu Žida, 
boli pozbavené viacerých základných práv, všetkého nehnu-
teľného a časti hnuteľného majetku a vzťahovala sa na nich 
„pracovná povinnosť“. Podľa vyhlášky z 18. septembra 
1941 museli od 6 rokov povinne nosiť šesťcípu žltú hviezdu. 
S mestom Poprad sa spája prvý transport židovských žien 
a dievčat do koncentračného tábora v Osvienčime. To bol 
aj jeden z dôvodov nedávnej  návštevy Jeho excelencie, 
veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku Alexander Ben–Zvi 
v Poprade. Pri tejto príležitosti sa mu primátor mesta Jozef 
Švagerko s celým vedením mesta oficiálne ospravedlnil za 
vinu, spáchanú na židovskom národe našimi predchodcami. 
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Všeobecná nemocnica 
s  poliklinikou Levoča, člen 
skupiny AGEL, v rámci zvy-
šovania komfortu svojich 
pacientov zaviedla od 31. 
augusta bezplatné pripojenie 
bezdrôtovej siete. Sprístup-
nenie siete zadarmo plánuje 
vedenie nemocnice postup-
ne zaviesť v celej nemocnici. 
V súčasnej dobe je možnosť 
pripojenia sa na wifi sieť v ce-
lom neurologickom paviló-
ne, nadštandardných izbách 
interného a  chirurgického 
oddelenia, v  čakárni rádio- 
diagnostického a hematolo-
gicko–transfúzneho oddele-
nia, onkologickej, litiatickej 
a  fyziatricko-rehabilitač-
nej ambulancie a  ultrazvu-
ku. „Táto sieť je k  dispozícii 
pacientom, čakajúcim na 
vyšetrenie, zadarmo.  Čas 
pripojenia nie je obmedzený,“ 
vysvetlil Ing. Ján Mlynár, ve-
dúci technického útvaru.

„V najbližšom období plá-
nujeme zaviesť wifi pripojenie 
v čakárni urológie a psychiat-
rie,“ uviedol ďalej Mlynár. 

Nemocnica reaguje na potre-
by pacientov, spojené s tech-
nickým pokrokom. Pre veľkú 
časť obyvateľstva sa stáva 
bežným štandardom tablet, 
notebook či mobilný telefón, 
pomocou ktorého môžu byť 
všade on-line. V prípade pot- 
reby práce na diaľku, ktorá 
sa stáva čoraz naliehavejšou, 
pacienti nie sú obmedzovaní, 
prípadne sa na internete as-
poň zabavia a spestria si po-
byt v nemocnici. „Veríme, že 
táto novinka prinesie pacien-
tom väčší komfort a pomôže 
spríjemniť pobyt na nemoc-
ničnom lôžku, ktorý je pre 
každého človeka zásahom do 
bežného života,“ dodal riadi-
teľ nemocnice Mgr. Miroslav 
Jaška. Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča posky-
tuje zdravotnú starostlivosť 
obyvateľom regiónu Spiš 
i  širšieho okolia na úrovni 
súčasných poznatkov vedy 
a medicíny, ku ktorej patrí aj 
prostredie a možnosti využi-
tia nových technológií. 

(mcs)

Internet pre pacientov zadarmo

Študenti zo Strednej od-
bornej školy technickej na 
Kukučínovej ulici v Poprade 
začali od 2. septembra využí-
vať novú IKT techniku a nové 
študijné materiály z  projek-
tu Komplexná modernizá-
cia odborného vzdelávania. 
Stredná odborná škola tech-
nická (SOŠT) v Poprade, pod 
vedením riaditeľky školy Mgr. 
Beáty Bodišovej, sa v období 
od 1. marca 2014 do 31. au-
gusta 2015 zapojila do výzvy 
Agentúry Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a  špor-
tu Slovenskej republiky pre 
štrukturálne fondy č. OPV-
-2012/1.1/08-SORO v rámci 
Operačného programu Vzde-
lávanie 2007 - 2013, Prioritná 
os 1: Reforma systému vzde-
lávania a  odbornej prípra-
vy, Opatrenie 1.1: Premena 
tradičnej školy na modernú. 
V  roku 2014 získala nená-
vratný finančný príspevok zo 
štrukturálnych fondov EÚ. 
Maximálna výška celkových 
nákladov projektu preds- 
tavovala sumu 144 606,15 €, 
pričom 95 % financovala cez 
nenávratný finančný príspe-
vok z Európskeho sociálneho 
fondu. SOŠT v Poprade ako 
prijímateľ zabezpečila vlastné 
zdroje financovania projektu 
vo výške 7 230,31 €. 

Škola patrí k najstarším vý-
chovno-vzdelávacím ustano-
vizniam v regióne a už vyše 50 
rokov pripravuje odborníkov 
v oblasti strojárskej výroby 
a informačných technológií. 
Víziou školy je, aby úspešný 
absolvent po ukončení školy 
dosiahol konkrétnu kvalifi-
kačnú spôsobilosť, bol schop-
ný uplatniť sa v zvolenom po-
volaní, získal možnosť pok- 
račovať v ďalšom vzdeláva-
ní a  aby sa aktívne zapojil 

do života v  Európskej únii. 
Krokom k tomu sú aj viace-
ré zmluvy o spolupráci so 
súkromnými spoločnosťami, 
ktoré dávajú priestor absol-
ventom školy na praktickú 
prípravu, s  následnou mož-
nosťou zamestnať ich.

„Aktivity projektu boli 
zamerané na inováciu ma-
teriálno-technického zabez- 
pečenia a  skvalitnenie pro-
cesu vyučovania odborných 
predmetov a  odborného vý-
cviku tak, aby sa naplnil cel-
kový strategický cieľ projektu 
modernizáciou vzdelávania 
v našej škole v súlade s požia-
davkami praxe zvýšiť uplat-
niteľnosť našich absolventov 
na trhu práce vo všetkých 
troch študijných odboroch. 
Škola získala novú informač-
no-komunikačnú techniku 
pre všetky študijné odbory. 
Spomeniem konkrétne 46 po- 
čítačov, maliarske stojany, di-
gitálny fotoaparát, digitálnu 
kameru, kľučovacie pozadie, 
štúdiovú súpravu stálych sve-
tiel na fotografovanie i in-
teraktívne perá. Maturanti 
sa potešia dvom príručkám 
Kompendium maturanta pre 
študijný odbor grafik digitál-
nych médií a Kompendium 
maturanta pre študijný odbor 
mechanik počítačových sietí 
- na ich napísaní sa podieľali 
samotní pedagógovia. A pre 
študijný odbor programátor 
obrábacích a zváracích strojov 
a zariadení vytvorili učitelia 
a majstri odborného výcviku 
odborné výučbové videá, za-
merané na sústruženie, frézo-
vanie a zváranie.

 V rámci implementácie pro- 
jektu sme nezabudli ani na 
projektový tím, ktorého jed-
notliví členovia mali možnosť 
zúčastniť sa v rámci projektu 

Komplexná modernizácia odborného vzdelávania 
v Strednej odbornej škole technickej v Poprade 

viacerých odborných školení 
a kurzov, napr. kurzu kres-
lenia a  grafického dizajnu, 
fotografovania a spracovania 
obrazu, animácie, filmovania, 
webdizajnu, publikačných sys-
témov a kurzu 3D grafiky tak, 
aby podchytili najmodernej-
šie trendy v odbornej oblasti. 
Spomeniem aj ďalšie aktivity, 
ako napríklad inováciu škols- 
kého vzdelávacieho progra-
mu, do knižného fondu školy 
pribudla nová odborná litera-
túra, vytvoril sa nový obsah 
interaktívnych cvičení, pripra-
vili sme kódovaný vzdelávací 
materiál, ktorý je vzájomne 
prepojený ako vzdelávací 
a testovací prvok. Interaktívne 
cvičenia sú naprogramované 
tak, aby žiakov zaujali, zat- 
raktívnili vyučovanie a  sti-
mulovali žiakov k  činnosti 
v edukačnom procese,“ uvied- 
la riaditeľka školy Mgr. Beáta 
Bodišová.

Projekt Komplexná mo-
dernizácia odborného vzde-
lávania v Strednej odbornej 
škole technickej sa počas ce-
lého obdobia realizácie, a aj 
po jeho ukončení, zameriaval 
na zdôrazňovanie výhod od-
borného vzdelávania. Naďalej 
bude pokračovať v aktivitách 
na propagáciu odborného 
vzdelávania, na zvyšovanie 
šancí absolventov na zamest-
nanie (po získaní maturitné-
ho vysvedčenia a  výučného 
listu), zamestnať sa a uplatniť 
na trhu práce. Súčasné prog-
nózy v  oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy pou-
kazujú, že najvyhľadávanejšie 
profesie pre podniky sú pro-
fesie vyžadujúce vysoký stu-
peň ovládania technických 
zručností, ktoré sú zárukou 
perspektívnej budúcnosti. 

Ing. Monika Mašlejová, 
manažérka publicity 

pre projekt

Nemám rád, keď je niečo-
ho veľa. Mal som rád svoje 
rodné mesto, v ktorom vládol 
poriadok. Tí, čo ho nevedeli 
dodržiavať sa do centra mes-
ta nedostali. Mali sme krás-
ne korzo, skoro všetci sme sa 
poznali. Až prišlo HUKO. 
Naraz vyrastali sídliská na 
miestach, kde sa predtým 
zdržiavali tí, čo nesmeli do 
centra. Zakrátko sa doň nas- 
ťahovali a bolo ich habadej. 
Nemal som rád prvomájo-
vý sprievod - pohybujúcu sa 
masu. Nemal som rád stav, 
keď sme sa báli otvoriť vo-
dovodný kohútik, aby z neho 
nevykukol čelný predstaviteľ 
doby.

Aj teraz sa už obávam vyš-
šie spomínaného javu! Z kaž-
dej strany sa valia informácie 
o imigrantoch - o mase ľudí, 
ktorá sa hrnie z každej sveto-

vej strany.  Je mi ľúto, keď je 
niekto prenasledovaný, keď 
nemá kde byť! Ale neviem sa 
vyrovnať s tým, keď počúvam 
aké vysoké   náklady museli 
vynaložiť na to, aby sa dostali 
do vytúženej bohatej krajiny, 
ani s tým, čo po nich zosta-
ne na mieste, kde sa kratšiu 
dobu zdržiavali. Bojím sa bu-
dúcnosti aj pri informáciách 
o vyčíňaní tzv. IŠ a úvahe o 
tom, že nevedno koľkí sú vys- 
lancami tejto spoločnosti.

Nemám rád to, čoho je veľa 
- mravcov, lebo sú nepríjemné, 
keď sa mi dostanú na kožu. 
Nemám rád čierne vtáctvo, 
ktoré masívne špinilo priesto-
ry pred stanicou a teraz sa 
presťahovalo na Juh. Nemám 
rád slizniakov, lebo je ich veľa 
a zožerú všetko, čo im vyrastie 
v okolí a čo vlastne nevysadili, 
nemám rád...  (DrB)

Nemám rád...
Poznámka

Maliarske stojany v ateliéri školy

Dokončenie z 1. strany
Myšlienku konateľa Tatra-

matu autori pretavili do sku-
točnosti. Úspešný príbeh spo-
ločnosti, ktorý v roku 1845 
začal písať Matejovčan Carl 
August Scholtz, vykreslili 
v historických súvislostiach, 
ktoré odrážali dobu, kedy sa 
rozhodovalo o bytí či nebytí 
firmy. Vnímať malú dielňu 
na výrobu klincov, konských 
česákov a kravských zvoncov 
s piatimi-šiestimi zamest-
nancami, v dnešom poníma-
ní fabriky, by bolo nereálne. 
Ako však ukázala doba, práve 
tento počin zakladateľa diel-
ne bol pre budúcnosť Tatra-
matu rozhodujúci. 

Už v roku 1869 sa vybu-
dovala prvá nová budova 
fabriky a objavili sa i novin-
ky, ako bolo zhora poháňané 
vodné koleso. Začali sa tu 
vyrábať poľnohospodárske 
stroje, strúhače na zemiaky, 
mláťačky na obilie, šrotovní-
ky, sejačky, zhrabovače sena 
či vyorávače zemiakov. Pos- 
tupne sa výrobný program 
menil a rozšíroval. Koncom 
19. storočia k vodnému ko-
lesu pribudol parný stroj a lis 
na výrobu plechového riadu 
pre smaltovne. A smaltovaný 
riad z Matejoviec si pamäta-
jú už aj mnohí súčasníci. Ale 

nie iba smalto-
vaným riadom 
bola  fabr ika 
známa. Počas 
I. a II. svetovej 
vojny firma C. 
A. Scholtz vyrá-
bala i vojenské 
prilby. V rokoch 
1917/1918 ich 
vyrábali pre ra-
kúsko-uhorskú 
armádu. Aj ten-
to výrobok spo-
ločnosti sa pos- 
tupne zdokonaľoval. Prilby 
z Matejoviec používali vojaci 
Wehrmachtu, ale aj sloven-
ská a česká armáda a mnohé 
iné v Európe i vo svete. Za-
ujímavo sú spracované i časti 
počas veľkej hospodárskej 
krízy, medzivojnového obdo-
bia, emigrácia Scholtzovcov 
v roku 1945 do Nemecka, 
ale aj ťažké povojnové časy. 
V roku 1946 bol závod pre-
menovaný na Kovosmalt, 
v roku 1949 Spojené smal-
tovne a v roku 1950 Tatra-
smalt. V roku 1961 začali 
v Matejovciach vyrábať prvé 
80 a 125-litrové ohrievače 
vody a v roku 1968 sa už za-
čal formovať nový výrobný 
program – automatické práč-
ky. Zaujímavý je pohľad na 
výrobný program Tatrasmal-

tu v roku 1979. 
V tom roku mali 
vyrobiť 30 tis. 
práčok, 110 tis. 
el. zásobníkov 
vody, 14 tis. rúr 
na pečenie 11 
tis. el. panelo-
vých radiátorov. 
V týchto rokoch 
dochádza i zme-
ne názvu firmy 
a mení sa na Tat-
ramat a v roku 
1982 predstavil 

na medzinárodnom veľtrhu 
v Brne elektrický ohrievač 
vody EO 940. V roku 1988 
sa Tatramat stal súčasťou ak-
ciovej spoločnosti Strojársky 
spotrebný tovar Bratislava.  
História Tatramatu od jeho 
vzniku až po prelomový rok 
1989 zachytáva aj vývoj v so-
ciálnej oblasti, v oblasti škol-
stva a vzdelávania, kultúre a  
v športe. Novodobej histórii 
je v knihe venovaná len men-
šia časť. V roku 1990 začal 
Tatramat fungovať ako štátny 
podnik a neskôr bol zaradený 
do transformačného procesu 
a v roku 1992 bol založený 
spoločný podnik s americkou 
firmou Whirlpool Európe. 
V roku 1994 prebral kont- 
rolný balík nad slovenskou 
spoločnosťou Whirlpool 

Od konských česákov po tepelné čerpadlá
Tatramat Whirlpool Europe. 
V roku 1992 začala v Mate-
jovciach pôsobiť spoločnosť 
Tatramat Quasar s pestrým 
výrobným programom. Ma-
terskou spoločnosťou zostal 
Tatramat, a. s., ktorý sa za-
meral na technológiu výroby 
elektrických ohrievačov vody 
v širokom sortimente. Gene-
rálnym riaditeľom sa stal Ing. 
Ján Miško. V roku 2004 sa 
divízia ohrievačov vody vy-
členila z a. s. Tatramat a vy-
tvorila sa samostatná spoloč-
nosť, ktorej stopercentným 
vlastníkom sa stala nemecká 
firma Stiebel Eltron.

„Myslím, že kniha splnila 
naše očakávania. Je napísaná 
zaujímavo, seriózne, je tam 
dostatok ilustrácií. Zachytená 
nie je len história Tatramatu, 
ale venuje sa aj vtedajšej 
dobe a historickým udalos-
tiam, ktoré mali vplyv na jej 
rozvoj, úspechy či neúspechy. 
Kniha zachytáva vývoj Tat- 
ramatu do revolučných 
čias, do privatizácie závodu 
a zmeny majiteľov a Tatra-
mat, a. s., ktorý sa stal výrob-
com ohrievačov vody a v 
súčasnosti aj vývoj a výro-
bu tepelných čerpadiel,” 
povedal na záver Ing. Peter 
Štrbian, konateľ spoločnosti. 

 (reš)

Vegetačné obdobie 
tatranskej flóry sa po-
maly končí. Včera zat- 
vorila svoje brány aj 
Expozícia tatranskej 
prírody v  Tatranskej 
Lomnici. „V tomto ob-
dobí už toho nekvitne 
veľa. Dokvitajú len tie 
druhy, ktoré sa rozhodli 
znovu zakvitnúť. Návš- 
tevníci mohli v posledných dňoch vidieť žlto kvitnúce devätorní-
ky veľkokveté či fialové kvietky zvončeka tatranského. V záhrade 
už cítiť prichádzajúcu jeseň v povetrí, listy stromov sa začínajú 
sfarbovať do žlta a červena. Je to veľmi pekné obdobie v bota-
nickej záhrade,“ prezradila Janka Černická, vedúca Expozície 
tatranskej prírody Štátnych lesov TANAPu.  

Uplynulá sezóna bola z pohľadu návštevnosti mimoriadna. 
Záhradu si prezrelo takmer jedenásťtisíc návštevníkov. Z toho 
len v priebehu mája a  júna veľkú skupinu, v počte až 4 120 
tvorili žiaci základných škôl a študenti. S návštevnosťou stúpol 
aj predaj rastlín. Predalo sa 3 290 sadeníc rastlín a 58 sadeníc 
stromov. Ako každú sezónu, najväčší záujem bol o plesnivec 
alpínsky, horec clusiov, silenku bezbyľovú, astru alpínsku a 
dryádku osemlupienkovú. „Naši hostia si pochvaľovali chodník 
cez kosodrevinu okolo jazierka, ktorý sme sprístupnili v tejto se-
zóne. Napriek tomu, že v jazierkach sme zápasili s množstvom 
rias, vyliahlo sa v nich veľké množstvo žiab a mlokov. Bolo to 
veľké lákadlo pre  najmenších hostí. Napokon zurčiace potôčiky 
a špliechajúce vodopády sú každoročne veľmi obohacujúce prvky 
záhrady pre veľkých aj malých návštevníkov,“ poznamenala J. 
Černická.

Verejnosti bude botanická záhrada opätovne prístupná až 
o sedem mesiacov.   (lbd)

Botanická záhrada zatvorila bránu
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Ako som už minule spo-
mínal, po dlhšom čase som 
sa vrátil do Popradu. Som tu 
už vyše mesiaca a  pozorne 
sledujem dianie okolo seba 
– najmä v centre mesta. Veď 
práve to je výkladnou skri-
ňou každého mesta. 

Toto leto sa mi podarilo 
dohnať zameškané návštevy 
kostola. Cítil som voči ro-
dičom akýsi dlh, nesplnený 
sľub. Najmä otec by bol rád... 
Predstavte si, že som ani ne-
musel pritom kostol vyhľadať 
a  zájsť  tam. Minimálne raz 
za týždeň som potrebnú dáv-
ku duchovnej potravy dostal 
priamo na námestí v  Pop- 
rade. Spolu s  popradskými 
bezdomovcami som sa stal 
pravidelným návštevníkom 
a dovolím si tvrdiť aj fanúši-
kom niečoho, čo ani neviem 
nazvať. Skúsim vám to teda 
opísať.

V  oddychovej zóne pop- 
radského centra, pri fontáne, 
bola rozložená zvuková apa-
ratúra. Hrala hudobná sku-
pina. Po zahratí pár piesní, 
ktoré som v živote nepočul, 
sa mikrofónu chopil vždy 
nejaký muž, ktorý rozprával 
svoj životný príbeh. Ako sa 
ocitol na okraji spoločnosti, 
zápasil s alkoholom a inými 
neduhmi a  až biblia a  vie-
ra vo všemohúceho ho pri-
viedla na rovné chodníčky. 
Niekedy „kazateľ“ zašiel aj 
ďalej a oboznamoval okolo-
idúcich so  zázrakmi, ktoré 
prežil, alebo ktoré prežil nie-
kto iný a on o  tom vie. Po-
tom sa opäť veselo spievalo, 
rozdávali sa letáky, predávali 
sa knihy, CD, DVD a iné štu-
dijné materiály. 

Vypočul som si toho veľmi 
veľa a rovnako, ako keď som 
chodieval do kostola, neza-

pamätal som si nič. Boli to 
hodnotné myšlienky. 

Minulý týždeň mala moja 
vnučka vystúpenie v  rámci 
Popradského kultúrneho leta. 
Tešil som sa, že ju uvidím 
tancovať na ozajstnom pódiu. 
Kráčajúc na plánované vystú-
penie v dostatočnom predsti-
hu ma mesto opäť nesklama-
lo a cestou som dostal zásah 
veľmi kvalitnej duchovnej 
potravy. Dokonca som si za-
pamätal aj to, že podľa pasto-
ra Goeczeho (muž s mikrofó-
nom), všetci zhoríme v pekle, 
ak nezačneme poriadne veriť. 
Už si ale presne nepamätám 
čomu... Že to bol pastor Goec- 
ze, som sa dozvedel z letáku, 
ktorý sa povaľoval na zemi. 
Aj počas sledovania progra-
mu na pódiu som mal mož-
nosť dosť zreteľne počúvať 
pastorove slová. Darmo, mali 
kvalitnejšiu aparatúru.

Veľmi som sa tešil na Dni 
sv. Egídia. Bolo to skvelé 
podujatie, ktoré organizo-
valo mesto Poprad spolu 
s  rímskokatolíckou cirkvou. 
Nerozumel som síce tomu, 
ako môže organizátor mesto 
Poprad realizovať akciu pod 
záštitou mesta Poprad (t. j. 
samého seba), ale povedal 
som si, že to vari nie je pods- 
tatné. Chválim organizátorov, 
že odvážne a  veľmi šikovne 
nám horúceho 30. augusta 
premietli film Krídla Via-
noc. Aspoň na chvíľu sme sa 
mohli ochladiť. To teplo bolo 
toto leto ozaj výnimočné!

Som rád, že žijem v meste, 
kde človek nemusí chodiť do 
kostola, ale v podstate kostol 
príde za ním. A to či chcete – 
alebo nechcete. Za predchá-
dzajúceho vedenia mesta by 
sa niečo také naozaj nemohlo 
stať...  Ing. Igor Zvon

Fejtón
Poprad – naše sväté mesto

ABBA Slovakia
Dnes o 19. h zaznejú 

v divadelnej sále Domu kul-
túry v Poprade najväčšie 
hity legendárnej skupiny na 
nerozoznanie od originálu 
na koncerte ABBA Slovakia 
– Dancing Queen Tour 2015. 
Zaspievať si môžete aj vy na 
vyše 2-hodinovom koncerte 
najlepšej revivalovej kapely 
ABBA Slovakia.
Banjo Band Ivana Mládka
V Dome kultúry v Starej Ľu-

bovni bude dnes, 16. septemb- 
ra od 19. h koncertovať Iva- 
na Mládka s Lenkou Šin- 
delářovou, Lenkou Plač- 
kovou, Libunou, Janom Mráz- 
kom, Vítězoslavom Mare- 
kom, Zdenkom Kalhouskom. 
Hosťom programu bude Mir-
ka Miškechová. Vstupné 15 
€, v predpredaji 13 € (DK, t. č. 
052/432 18 93).

Genius Loci
V Spojenej škole internát-

nej Jána Vojtašáka v Levoči 
sa 16. – 17. septembra koná 
podujatie Genius Loci Levoča 
2015. Na XII. multimediálny 
festival, spojený s multi-
mediálnymi workshopmi a III. 
multimediálny festival Človek 
a mesto, zameraný na fotog- 
rafiu, je vstup voľný.
Príbehy tatranských štítov

V kaviarni a čajovni U vlka 
v Starom Smokovci v rámci 
premietania festivalu Hory 
a mesto uvedú dnes prvý diel 
filmu Pavla Barabáša Príbehy 
tatranských štítov I. – súboj 
velikánov. Príbeh tatranských 
štítov II. – stopy na hrebeni 
tu premietnu v stredu 23. 
septembra. Začiatky o 19. h, 
vstupné 1 €.

Moment pre enviroment
Vo foyeri Domu kultúry 

v Poprade otvoria vo štvrtok 
17. septembra výstavu z vý-
beru prác z celoročnej témy 
žiakov výtvarného odboru 
ZUŠ na Letnej ulici v Poprade 
Moment pre enviroment. 
Sprístupená bude do 31. ok-
tóbra denne od 9. do 15. h.

Pozvánka do divadla
Spišské divadlo uvedie vo 

štvrtok 17. septembra o 19. h 
majstrovské dielo veľkého 
básnika P. O. Hviezdoslava 
Hájnikovu ženu (vstupné 5 €), 
v piatok  18. septembra o 19. h 
komédiu D. Kovačeviča Zber-
né centrum (6 €), v nedeľu 20. 
septembra o 16. h rozprávku 
s pesničkami J. Milčáka 
Jakub s veľkými ušami (2 €), 
v utorok 22. septembra o 10. h 
pre dôchodcov mesta Sp. 
Nová Ves a okolia Zberné 
centrum (3 €) a v stredu 23. 
septembra o 19. h Štúdio SD 
Don Juan v pekle od G. B. 
Shawa (2 €).

Workshop 
šperkárskych techník

Tatranská galéria pozýva 
na workshop šperkárskych 
techník s Emíliou Rudincovou 
(Tiffany - cínovanie), ktorý 
sa uskutoční 18. septembra 
o 10. h. Cena kurzu je 5 €, ka-
pacita 15 osôb. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť na t. č. 0915 
610 756 alebo na pedagog@
tatragaleria.sk.

Princ Bajaja
Rozprávkovú nedeľu v Dome 
kultúry v Starej Ľubovni 
spríjemní 20. septembra 
o 15. h deťom i dospelým 
Divadlo z Domčeka a Princ 
Bajaja. Vstupné 2 €, rodinná 
vstupenka 5 €.

Špica guľáš
Tatranský klub Slovenské-

ho zväzu kuchárov a cukrá-
rov Vysoké Tatry organizuje 
16. ročník podujatia Špica 
guľáš. Súťaž vo varení tohto 
obľúbeného jedla na otvore-
nom ohni za účasti kuchárov 
a gurmánov z oblasti Tatier sa 
uskutoční v hoteli Autis v Dol-
nom Smokovci 18. septembra 
od 11. h. Vstup voľný. 

DUF-ART na Spiši
V piatok 18. septembra 

ožijú pasáže a nádvorné 
časti mestských budov mesta 
Spišská Nová Ves divadel-
ným festivalom pod názvom 
DUF-ART. OZ Sme iní, nie 
horší, Dom Matice sloven-
skej a Spišské osvetové st-
redisko to sú miesta, ktoré 
sa na chvíľu premenia na 
dosky, ktoré znamenajú svet 
a ponúknu unikátny umelecký 
zážitok. V dufartoch budov 
sa odohrajú divadelné preds- 
tavenia z rôznych období 
ich histórie, ktoré sú tento 
ročník tematicky zamerané 
na bosoráctvo, čarodejnice 
a mágiu - od 19. h Gazdiné 
a čarodejnica, Spišská bosor-
ka a Luciin stolček. Verejnosť, 
ktorá má záujem o účasť na 
divadlách, sa môže prihlásiť 
sa na e-mail osveta5@osvet-
asnv.sk.

Jojka v meste
Do Popradu prvýkrát za-

víta 20. septembra Jojka 
v meste. V rámci programu 
vystúpia popredné sloven-
ské kapely a hudobníci, ví-
ťazi Poď na stage, minulo-
ročnj muzikantskej súťaže. 
Uskutoční sa autogramiáda, 
bude sa variť v rámci relácie 
Moja mama varí lepšie ako 
tvoja, zveľaďovať mestskú 
zeleň s Green Teamom Novej 
záhrady a i. Program: 13.30 h 
Miro Jaroš – koncert pre deti 
s TV RiK, 14.30 h koncert 
Robo Patejdl Band, 15. h  
Metropolis (koncert), 15.45 h 
King Shaolin (koncert), 16.30 h 
Jojka z mesta (relácia 
s hosťami, hudobníkmi a ka-
pelami, vysielaná na PLUS), 
17.15 h koncert Desmod, 
18.15 h HEX, 19.30 h No-
viny naživo, 20.30 h Richard 
Müller.

Banane Boulder King
Nádvor ie Kežmarské -

ho hradu bude 19. sep-
tembra miestom pretekov 
v boulderingu, 3. ročníka 
pretekov športového leze-
nia pod Vysokými Tatrami. 
Program: do 9. h registrá-
cia, 9.30 – 14.30 h kvalifiká-
cia, 16.30 – 19.30 h finále, 
19.30 h korunovačná párty. 
Štartovné 7 €, vstupné pre di-
vákov 1,50 €.

Zemiakarský jarmok
Už XIII. ročník Spišského 

zemiakarského jarmoku sa 
uskutoční 19. septembra 
od 10.30 h v Spišskej Belej 
(oficiálne otvorenie o 14. h). 
Okrem seminára košického 
regionálneho pracoviska ÚK-
SÚUP Bratislava pre záhrad-
károv, chovateľov a verejnosť 
(10.30 h v kinosále), súťa- 
ží v šúpaní zemiakov, o naj- 
chutnejší zemiak i MISS 
odrodu budú návštevníkov 
zabávať FS Ľubovňan zo St. 
Ľubovne (od 13. h), Čačina 
zo Sp. Novej Vsi a Maguran-
ka zo Sp. Starej Vsi. Vystúpi 
tiež skupina Družina a Peter 
Cmorík Band.

Od piatku do soboty sa 
konal už druhý ročník festi-
valu mladých ľudí Be Aktive. 
Tento rok sa niesol v znamení 
vedy, technológie a inovácie. 
Cieľom festivalu bolo ukázať 
mladým ľuďom, že aj doma 
na Slovensku je možné všet-
ko. Stačí iba chcieť a  trochu 
pohnúť rozumom. V priesto-
roch bývalého kina Tatran na 
Námestí sv. Egídia zneli zvuč-
né mená, (ne)objavení mladí 
vedci a prihliadnuc k úrovni 
regionálnych podujatí množ-
stvo inovatívnych prvkov. 
„Hlavnú časť tvorili pred-
nášky inšpiratívnych rečníkov, 
súčasných i budúcich osobnos-
ti a bol pripravený i sprievod-
ný program. Držíme sa hesla 
Be Active, pretože je to presne 
to, čo chceme. Aby boli mladí 
ľudia aktívni, pretože vieme, 
že aktivita nie je len o  jed-
nej oblasti,“ vysvetlil Martin 
Mlynár, organizátor festivalu 
a predseda OZ SocialUP. Štu-
dentský festival prišiel otvoriť 
primátor mesta Poprad. 

„Mám rád mladých ľudí 
a  aktívnych mladých ľudí 
obzvlášť. Každý dobrý ná-
pad v  meste privítame. Toto 
je jeden z  nich. Mladí ľudia 
sa tu stretnú, spropagujú, 
zoznámia sa a uvidia nápa-
dy svojich kolegov. Je to pre 
ne inšpirujúce,“ povedal Jo-
zef Švagerko. Na festivale 
okrem iného študenti pred-
stavili eko-formulu Sloven-
skej technickej univerzity 
v Bratislave, či vlastnoručne 
vyrobenú buginu z  Pop- 
radu, ktorá počas festivalu 

premávala po meste. Okrem 
iných sa v nej previezol aj pri-
mátor mesta Poprad. „Bolo 
to dobré. Je to iné, ako v nor-
málnom aute, bol som bližšie 
k  občanom, lebo mohli na 
mňa pokrikovať – počul som 
ich. Keby som sa lepšie zohol, 
tak pozbieram aj odpadky po 
námestí. Nápad je to super,“ 
s úsmevom komentoval jazdu 
primátor. Eko–formula púta-
la pozornosť nielen študentov 
a žiakov, ale pristavili sa pri 
nej aj okoloidúci Popradča-
nia. S  formulou sa študen-
ti prezentujú na súťažiach, 
v ktorých ide hlavne o to, aby 
sami zostrojili vozidlo, kto-
ré prejde čo najdlhšiu dráhu 
s čo najmenej palivom. „Je to 
auto, ktoré je zostrojené podľa 
najmodernejších technológií. 
Celá karoséria je vyrobená 
z uhlíkových vlákien, taktiež 
sme na výrobu niektorých 
komponentov použili 3D tla-
čiareň, ktorú máme v  škole. 
Na zostrojenie sme potrebova-
li rok intenzívnej práce a štú-
dia. Používame ju už dva roky 
a stále niektoré časti  zdoko-
naľujeme. Cena je samozrej-
me vyššia, pretože sú použité 
inovatívne materiály. Jazdí 
na CNG palivo (stlačený zem-
ný plyn) a na jednu plynovú 
nádobu prejde približne 600 
km. Náš tím je menší, robilo 
na nej približne 13 študentov,“ 
povedal Lukáš Košický, spo-
luautor eko-formuly, študent 
Strojníckej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity. 

Na festivale sa prezentovali 
aj ďalšie známe organizácie, 

Be Aktive je už minulosťou
Primátor sa povozil v bugine, vlastnoručne zostrojenej gym-
nazistom Adamom Mlynárom, ktorý mal sen zostrojiť si 
vlastné auto.   

Primátor sa povozil v bugine, vlastnoručne zostrojenej gym-
nazistom Adamom Mlynárom, ktorý mal sen zostrojiť si 
vlastné auto.   

ako napríklad LEAF, so 
zameraním na rozvoj 
talentovanej mláde-
že a  lokálne inštitúcie 
pracujúce s  mladými 
ľuďmi (Coworkingo-
vé centrum Kreativo, 
K_CORP, GPUK, Pre 
mesto o. z). S  inšpira-
tívnymi témami sa na-
živo predstavili Miros- 
lav Hajnoš (Európsky 
dialóg), Andrej Miku-
la (Startupers), Michal 
Novota (Restartup), Pe-
ter Beck (Trenkwalder), 
Matej Sapák (LEAF), 
Marek Lavčák (Eastcubator), 
Janka Chytráčková, Jaroslav 
Dodok a  ďalší. „Festival ako 
je tento, je príležitosťou pre-
zentovať vesmírne aktivity na 
Slovensku a  ukázať  mladým 
ľuďom, že vesmír nie je až také 
sci-fi, ako sa zdá. Chceme mla-
dým otvoriť oči, nadchnúť ich, 
hľadať  odborníkov a vytvárať 
podmienky aj pre tých, ktorí 
zakotvili niekde v  zahraničí 
a nemajú zatiaľ dôvod vrátiť 
sa,“ uviedol Michal Vojsovič, 
sekretár SOSA a tajomník OZ 
SocialUP.

Priestor dostal aj Poprad-
ský mládežnícky parlament, 
zástupcovia vedenia mesta 
Poprad, ako i komunitné pro-
jekty Vlk, ktorý nikdy nespí 
a  Yellow Bikes z  Kežmarku. 
Návštevníci mohli okrem 
prednášok navštíviť aj sta- 
nové mestečko a  v  ňom tzv. 
Mentoring & Head Hunting 
participujúcich organizá-
cií, tiež ochutnať mobilnú 
rikša kávu a  dobiť sa živou 

elektronickou muzikou.   Fes-
tival Be Active 2015 návštevní-
kov motivoval k vyššej aktivi-
te, kontinuálnej práci a vzde-
lanosti. Ako uviedol predseda 
OZ SocialUP, na vystúpenie 
z diskrétnej zóny, resp. z vlast-
nej bubliny, je už najvyšší čas. 
„Žijeme v dobe, v ktorej údajne 
nie je priestor na realizovanie 
snov. Avšak  budúcnosť je 
v  našich rukách. Slovenskí 
pedagógovia sa síce už dávno 
zhodli, že súčasná  mládež si 
vydobyla pozíciu stratenej pó-
zerskej generácie. Našťastie 
stále existujú mladí  ľudia, 
ktorí dokazujú pravý opak. Aj 
vďaka nim chceme spoločnou 
aktivitou šíriť osvetu,  vytvá-
rať nové podmienky a napĺňať 
tak ušľachtilý sen o peknej bu-
dúcnosti v krajine, kde sme sa 
narodili. Festival je kompletne 
v réžii mladých ľudí a súčasťou 
toho môžete byť aj vy. To je na 
tom najkrajšie,“ dodal pod-
predseda OZ SocialUP, Tom 
Bugiman.  (pks)
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Pozvánky Pozvánky

Projekt Senior ombuds-
man vďaka finančnej podpo-
re Ministerstva zahraničných 
vecí a európskych záležitostí 
SR pokračuje. Od 1. júna do 
31. decembra 2015 je sloven-
ským seniorom opäť v  pra-
covných dňoch k  dispozícii 
bezplatná telefonická linka 
0800 222 285. „Priepasť me-
dzi tým, ako seniori vnímajú 
svet, súčasnými technológia-
mi, kvalitou ľudských vzťa-
hov, či rýchlo sa meniacim 
legislatívnym prostredím, sa 
prehlbuje. Dobehnú ich dlhy, 
rodinné problémy, zdravotné 
ťažkosti, chudoba, dôverčivosť 
a  nízke právne povedomie. 
Často sa radšej so svojim 
problémom obrátia diskrétne 
na senior ombudsmana, ako 
sa zdôveria rodine,” vysvetlil 
predseda Spoločnosti ochra-
ny spotrebiteľov (S.O.S.) Pop- 
rad Ing. Michal Fáber.

Existencia pracoviska v Pre- 
šovskom kraji v  minulom 
roku ukázala veľký dopyt 
po jeho službách nielen zo 
strany seniorov, ale aj ich ro-

dinných príslušníkov a pria-
teľov. Preto vznikol projekt 
Senior ombudsman – celoslo-
venská sieť, ktorý rozširuje 
služby senior ombudsman-
ského pracoviska na dve 
poradenské centrá v  Pop- 
rade a  v Bratislave i  škálu 
poskytnutých odborných 
služieb v  právnej, sociálnej 
a psychologickej oblasti. 

Hlavným cieľom projektu 
Senior ombudsman - celoslo-
venská sieť je zabezpečiť dô-
chodcom v súlade s Ústavou 
SR spôsobilosť každého na 
práva. Naučiť ich, že ponižu-
júce zaobchádzanie či tresty, 
ktorým sú vystavení doma, 
na úradoch alebo pri náku-
poch nesmú tolerovať. Že nik 
nesmie obmedziť ich osobnú 
slobodu, v snahe prinútiť ich, 
konať v  ich neprospech. Že 
ich právo na zachovanie ľuds- 
kej dôstojnosti, osobnej cti, 
dobrej povesti a na ochranu 
mena, na  ochranu pred ne-
oprávneným zasahovaním 
do rodinného a súkromného 
života, musia všetci rešpek-

tovať, bez ohľadu na výšku 
bankového konta, dlhu, pos- 
tavenia či veku. Že Ústava 
SR deklaruje právo vlastniť 
majetok i ochranu vlastníct- 
va a  nemôžu sa ho vzdať 
prostredníctvom podpisu 
zmluvy, uzavretej v  tiesni, 
v  nevedomosti, na diaľku 
či pod nátlakom. Že každý 
musí rešpektovať ich ústav-
né právo na nedotknuteľnosť 
obydlia a nevstupovať do ich 
bytu či domu bez povolenia. 
Že nemusia strpieť domáce 
násilie, vyhrážky ani odmie-
tanie zo strany inštitúcií či 
jednotlivcov.

„Slovenskí dôchodcovia 
sú veľmi zraniteľní, mani- 
pulovaní a  nedocenení  žijú 
často na okraji spoločnosti. 
Oveľa viac dnes počujeme 
o právach prisťahovalcov, ľudí 
s  odlišnou sexuálnou orien-
táciou či vierovyznaním, ale 
na ľudí, ktorí túto krajinu vy-
tvorili sa, až na predvolebné 
obdobia, zabúda. Faktom je, 
že práve vďaka osamelosti sa 
nechajú špekulantmi osloviť 

na ulici a pustia ich do svo-
jich dverí i životov. Mnohí sa 
len kvôli chudobe ulakomia 
na nereálne výhodné ponuky, 
kupujú nekvalitné a predraže-
né potraviny. Plytvajú liekmi 
a časom lekárov. Vďaka níz-
kemu právnemu povedomiu 
prepíšu majetky na rodinných 
príslušníkov bez toho, aby 
im garantovali slušné doži-
tie. Mnohí sa boja vychádzať 
zo svojich domovov, nevedia 
komunikovať, neorientujú sa 
v  legislatíve či svojich prá-
vach,” dodal M. Fáber.

Nikoho nemožno diskri-
minovať na základe veku 
a  dôchodcom navyše život 
sťažuje často aj starobou pod-
lomené zdravie. Svoje ľudské 
práva a  slobody si zaslúžia, 
aj keď vyrástli v  inom čase. 
Že stopercentne nerozumejú 
princípom kapitalizmu, by 
v  21. storočí v  EÚ nemalo 
byť ich likvidačným hendike-
pom. Vďaka projektu Senior 
ombudsman –  celoslovenská 
sieť budú mať pomoc na do-
sah ruky.  (pvč)

Senior ombudsman pokračuje

Prírodné inšpirácie
Tatranská galéria pozý-

va na výstavu fotoobrazov 
a šperkov Prírodné inšpirá-
cie Mikuláša Jacečka a Emí-
lie Rudincovej. Vernisáž sa 
uskutoční v piatok 18. sep-
tembra o 17. h v priestoroch 
Art klubu. Výstava potrvá do 
20. októbra.

Festival pre seniorov
Festival hudby, spevu 

a tanca seniorov sa v Mest-
skom kultúrnom stredisku 
v Kežmarku bude konať v so-
botu 19. septembra o 13. h.

Ozvena v Poprade
Spevácky zbor sloven- 

ských učiteliek Ozvena usku-
toční svoj koncert pod taktov-
kou Sergeja Mironova v so-
botu 19. septembra o 17.45 h 
v Kostole sv. Cyrila a Metoda 
na sídlisku Juh v Poprade. 
Zbor úspešne reprezentoval 
Slovenskú republiku na Me-
dzinárodnej súťaži spevác-
kych zborov Svátky písní. 

Rodinné dni Kamzíkovo
Skalnaté Pleso ožije 19. 

– 20. septembra podujatím 
Rodinné dni Kamzíkovo. 
V programe  je súťaž o rodin-
nú lyžovačku, rodinná kamzi-
čia olympiáda, zábava v indo-
rovom bludisku, naozajstné 
kamzíky so strážcom prírody, 
súťaž o najkrajšie tatranské 
zvieratko, a i. Každý, kto do-
nesie aspoň pol kg gaštanov, 
získa darček.

Aladinova lampa
V divadelnej sále Domu 

kultúry v Poprade sa v ne-
deľu 20. septembra o 10. h 
predstaví divadlo Gašparko 
z Prešova. Uvedie klasickú 
bábkovú rozprávku Aladinova 
zázračná lampa o tom, ako 
môže zázračný duch lampy 
zmeniť Aladinovi život. Vstup-
né 1,50 €.

Deň sv. Huberta
Poľovnícke združenie Ja-

vor a mesto Podolínec uspo-
riadajú v areáli MsKS v nede-
ľu 20. septembra Deň sv. Hu-
berta. O 11. h bude sv. omša, 
o 12.30 h súťaž v streľbe 
o LED televízor. V kultúrnom 
programe od 13. h vystúpia 
FS Údolčanka z Údola a Ki-
čora z Lendaku i Otto Weiter, 
o 16.30 h vyhlásia tombolu. 
Súčasťou podujatia je výsta-
va trofejí, pre deti rôzne atrak-
cie a chýbať nebude ani guláš 
z diviny.
Kandráčovci vo Východnej

Skupina Kandráčovcov po-
zýva na 90-minútový koncert 
do Východnej v nedeľu 20. 
septembra o 14. h. Hostia: 
Tereza Mandzáková, Moni-
ka Kandráčová a Marianna 
Železná. Vstupné 10 €, deti 
do 10 rokov 5 €. Predpredaj: 
Obecný úrad Východná, MIK 
Poprad a www.ticketportal.
sk.

Spievankovo
Do kina Úsmev v Levoči 

pozýva MsKS v nedeľu 20. 
septembra o 15. h na koncert 
pre deti Spievankovo. Vstup-
né 8 €.

Handmade trhy
V letnej záhrade hotela Čin-

gov sa 26. septembra usku-
točnia Spišské handmade 
trhy. Ak ste šikovní a tvoriví, 
môžete na trhoch ponúknuť 
svoje ručne vyrobené vecičky 
– šperky, keramiku, ponožky, 
šály, atď. Ukážky prác môže-
te poslať na handmadetrhy@
gmail.com.

Deň obce Hranovnica
V Hranovnici sa pripravujú 

na oslavy Dňa obce, ktoré sa 
uskutočnia 26. septembra. 
Otvorí ho Hranovnické kvar-
teto o 13. h, potom vystúpia 
FS Kochmaník, Sp. Bystré, 
Kravianec, kúzelník Wolf, FS 
Maguranka, Drišľak a hudob-
ná skupina Prodisk. Boha-
tý je aj sprievodný program 
– výstava hranovnickej 
svadby, fotografií hranovnic- 
kých fotografov, výklad o mod- 
rotlači, hry a program pre deti, 
ochutnávka jedál predkov 
a súťaž o najlepšiu klobásu. 

Sakrálna klasika
Koncert Slovenského kres- 

ťanského speváckeho zbo-
ru KRÉDO - VIRUJU, pod 
vedením MUDr. Jána Zacha- 
ra – Sakrálna klasika, sa 
uskutoční v nedeľu 20. sep-
tembra o 17. h v Drevenom 
artikulárnom kostole v Kež- 
marku. Podujatie je súčasťou 
34. ročníka Kežmarskej hu-
dobnej jesene.

Collegium Technicum
   V Evanjelickom drevenom 
artikulárnom kostole v Kež-
marku sa v utorok 22. sep-
tembra o 17.30 h uskutoční 
koncert speváckeho zboru 
TUKE Collegium Technicum. 
Dirigentkou bude Tatiana 
Švajková.

Vďakyvzdanie
 za dary zeme

Poľnohospodárske družst- 
vo a obec Nová Ľubovňa po-
zývajú 22. septembra na 22. 
ročník Vďakyvzdania za dary 
zeme, ktorý bude spojený 
so slávnosťou sv. Huberta. 
O 9.30 h otvoria program po-
ľovníckou scénkou, o 10. h 
bude na futbalovom štadió-
ne sv. omša. Popoludnie 
bude patriť športovým ak-
ciám. O 13. h začne rodeo 
s tradičnými disciplínami 
a po ňom furmanské prete-
ky. V prestávkach v areáli PD 
bude ukážka výcviku dravcov 
a pastierskych psov i voltiže. 
Vstupné 2 €, deti 1 €. Sprie-
vodným podujatím bude 3. 
obvodová výstava zvierat 
(králikov, holubov, hydiny) 
19. - 20. septembra v areá-
li PD Nová Ľubovňa, v hale 
Katarína.

Jesenné trhy
Mesto Kežmarok pozýva 

občanov a návštevníkov na 
Kežmarské jesenné predaj-
né trhy, ktoré budú 22. – 24. 
septembra.

Lenka Filipová
V divadelnej sále Domu 

kultúry v Poprade vystúpi vo 
štvrtok 24. septembra o 19. h 
Lenka Filipová. Vstupné 14 
a 16 €. Predpredaj: MIK Pop- 
rad, informácie na t. č. 
052/436 11 92.

Organový koncert
Na 45. medzinárodnom 

organovom festivale Ivana 
Sokola v piatok 25. septemb- 
ra v Kežmarku zaznejú diela 
skladateľov Bacha, Swelinc- 
ka, Weckmanna, Grešáka, 
Liszta, Langlaisa a Guilman-
ta. Účinkuje Ariena Leistra 
(Holandsko). Organový kon-
cert sa koná pri príležitosti 
330. výročie narodenia J. S. 
Bacha v rámci 34. ročníka 
Kežmarskej hudobnej jese-
ne. Prvá časť (od 19. h) sa 
uskutoční v Drevenom arti-
kulárnom kostole Kežmarok 
a druhá v novom evanjelic-
kom kostole.

Po štvorročnej prestávke budeme mať možnosť opäť uvidieť 
úplné zatmenie Mesiaca a to v pondelok 28. septembra v sko-
rých ranných hodinách. V prípade priaznivého počasia bude 
možné jeho celý priebeh pozorovať aj na Slovensku. Časové 
údaje o zatmení sú v tabuľke v letnom stredoeurópskom čase 

(LSEČ) v tvare hod. a min. a ako z nej vidno, bude si treba pri-
vstať. Motiváciou môže byť skutočnosť, že na ďalšie zatmenie si 
budeme musieť počkať tri roky, až do 27. júla 2018, ktoré bude 
najdlhším úplným zatmením v tomto storočí, trvajúcim takmer 
104 minút. Úplná fáza tohoročného potrvá 73 minút.

Zatmenie bude výnimoč-
né mimoriadne veľkým uh-
lovým rozmerom Mesiaca 
a  jeho blízkosťou k  Zemi. 
Mesiac totiž prejde prízemím 
(perigeom) svojej dráhy iba 
krátko pred maximom zat- 
menia. Prízemie (perigeum) 
je bod jeho dráhy s najmen-
šou vzdialenosťou od stredu 
Zeme. V čase prechodu prí-
zemím bude Mesiac vzdia-
lený od stredu Zeme iba 356 
903 kilometrov, vďaka čomu 
bude mať jeho disk uhlový 
priemer až 33,5  oblúkových 

Úplné zatmenie Mesiaca bude 28. septembra  

minút. Zatmenie bude vý-
nimočné aj preto, lebo na-
stane počas najtesnejšieho 
mesačného prízemia roku 
2015 s najväčším Mesiacom 
v zatmení, aký je možné uvi-
dieť za obdobie porovnateľné 
s dĺžkou ľudského života.

Zatmenie Mesiaca nastáva 
v čase okolo splnu, keď sa Me-
siac počas svojho orbitálneho 
pohybu dostane do blízkosti 
spojnice Slnko – Zem a vstú-
pi do geometrického tieňa 
Zeme. Z pohľadu pozemské-
ho pozorovateľa tieň Zeme 

postupuje po Mesiaci od jeho 
východného okraja k západ-
nému. To svedčí o tom, že Me-
siac sa v skutočnosti pohybuje 
od západu na východ. Vníma-
me však jeho zdanlivý pohyb 
od východného obzoru k zá-
padnému. Tento dojem v nás 
vyvoláva rotácia Zeme. Úplne 
zatmenie Mesiaca poskytu-
je očividný dôkaz guľatosti 
Zeme. Kruhový tvar zemské-
ho tieňa na Mesiaci viedol už 
starých gréckych astronómov 
k záveru, že Zem je guľa. 

Počas zatmenia má Mesiac 
oranžové až hnedočervené 
sfarbenie, ktoré je spôsobené 
ohybom a  rozptylom slneč-
ného svetla na prachových 
a  aerosolových časticiach 
vo vysokých vrstvách zem-
skej atmosféry. V  závislosti 
od koncentrácie prachových 
a aerosolových častíc vo vy-
sokých vrstvách zemskej at-
mosféry sa mení aj odtieň 
Mesiaca od svetločerveného 

pri malej koncentrácii, až po 
tmavohnedé pri veľkej kon-
centrácii. Pekný zážitok z po-
zorovania zatmenia poskyt-
ne pohľad cez triéder, teda 
poľovnícky alebo turistický 
ďalekohľad, ktorý je vhodné 
upevniť na statív alebo iný 
improvizovaný stojan. 

Mesiac sa bude nachádzať 
v  súhvezdí Ryby, v  ktorom 
nie sú nápadne jasné hviezdy. 
Spestrením pozorovania zat- 
menia bude pohľad na pekné 
a  veľmi fotogenické zosku-
penie Venuše, Marsu a  Ju-
pitera doplnené o  hviezdu 
Regulus v  súhvezdí Lev nad 
východným obzorom. Pos- 
ledná z  trojice planét Jupi-
ter sa objaví nad horizon-
tom približne o 4. h 30 min. 
a na konci úplného zatmenia 
o 5. h a 24 min. bude vo výške 
9° nad obzorom. 

Július Koza, 
Astronomický ústav SAV, 

Tatranská Lomnica

Spoznávanie Prešovského 
kraja na bicykli ukončí Cyk-
lopátranie v Prešove a okolí 
v sobotu 19. septembra. Cyk-
listi budú s  pomocou mapy 
objavovať prírodné, historic-
ké a kultúrne zaujímavosti.

Cyklopátrania Prešov-
ským krajom pripravila na 
leto 2015 Krajská organizácia 
cestovného ruchu (KOCR) 
Severovýchod Slovenska. Ide 
o  druhý ročník podujatia. 
Zábavno-súťažné preteky 
predstavujú cyklistom krásy 
prírody a zaujímavosti regió-
nov v  okolí Medzilaboriec, 
Bardejova, Levoče, Pienin 
a Prešova. 

V  Prešove sa cyklopátra-
či v  sobotu 19. septembra 
o  10. h  stretnú tohto roku 
naposledy. Štart a cieľ je pri 
Kolmanovej záhrade v areáli 
reštaurácie. „Teší nás, že cyk-

lopátrania si obľúbili rodičia 
s deťmi, rekreační cyklisti aj 
aktívni športovci či členovia 
cykloklubov. K obľúbeným ka-
tegóriám patria dvojice, v kto-
rých môžu súťažiť dvaja cyk-
listi so súčtom veku do alebo 
nad 60 rokov. Tam vznikajú 
rôzne zaujímavé kombinácie 
a tiež zábavné momenty po-
čas pretekov,“ uviedol Martin 
Janoško, riaditeľ KOCR Seve-
rovýchod Slovenska. Trasu si 
volí každý sám

Body cyklopátrania sú 
do dňa podujatia tajné. Až 
krátko pred štartom dostane 
cyklista mapu s vyznačenými 
bodmi, na ktoré sa má počas  
päťhodinového limitu dop- 
raviť na bicykli a  získať pe-
čiatku s bodovou hodnotou. 
Každý cyklista si zvolí mies-
ta, na ktoré sa vyberie. To 
najdôležitejšie je vidieť kus 

Cyklopátranie krajom vyvrcholí v Prešove

krásneho kraja a  zaujímavé 
miesta. V cieli čaká cyklistov 
občerstvenie, vyhodnotenie 
súťaže a  koncert Eda Kle-
nu a skupiny Klenoty. Počas 
všetkých cyklopátraní sa sú-
ťaží o bicykel. 

KOCR Severovýchod Slo-
venska  v tomto roku preds- 
tavuje Prešovský kraj aj prost- 
redníctvom súťaže Objavuj 
Prešovský kraj a tiež projek-
tom Legendarium. Uzávierka 
je 15. septembra 2015.  (red) 

Cyklisti plánujú trasu v Pieninách.
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Pozvánky

Festival
umeleckého 

prednesu

Pozvánka na výstavu
V Galérii u anjela v Kež-

marku otvorili 11. septembra 
výstavu Martina Borodáča. 
Pozrieť si ju môžete do 12. 
novembra.

Múzeum Č. Kláštor
Od 1. septembra do 31. ok-

tóbra je možné navštíviť ex-
pozíciu múzea Červený Kláš-
tor od 9. do 17. h. Posledný 
vstup je o 16. h. Prehliadky 
s lektorkou sa poskytujú len 
pre vopred ohlásené skupiny, 
pre jednotlivcov je v ponuke 
sprievodca v tlačenej verzii.

Slovak Tango
Mestské kultúrne stredisko 

Kežmarok pripravuje vystú-
penie Slovak Tango vo štvrtok 
1. októbra. Skupina mladých 
hudobníkov, študentov Vyso-
kej školy múzických umení 
v Bratislave, Akadémie ume-
ní UMB B. Bystrica, Konzer-
vatória Jána Levoslava Bellu 
v B. Bystrici a Janáčkovej 
akadémie múzických umení 
v Brne sa zameriava na in-
terpretáciu slovenskej popu-
lárnej piesne 30. až 50. rokov 
20. storočia. Skupina Slovak 
Tango pôsobí na slovenskej 
scéne od septembra 2008 
v zložení Peter Račko (spev), 
Andrej Turčin (husle), Franti-
šek Kubiš (akordeón), René 
Bošeľa (viola, gitara, spev) 
a Milan Maťaš (kontrabas). 
Na koncerte zaznejú ever-
greeny z dielní Gejzu Dusíka, 
Pavla Čádyho, Pavla Braxa-
torisa i Dušana Pálku, ktoré 
preslávili vtedajšie hviezdy 
ako František Krištof Veselý, 
Melánia Olláryová, či Jozef 
Kuchár a iní. Slovak Tango 
vystúpi v Drevenom artikulár-
nom kostole o 19. h. Vstupné 
9 €. Predpredaj vstupeniek 
v Mestskom kultúrnom stre-
disku v Kežmarku na Starom 
trhu 47, v Kežmarskej infor-
mačnej agentúre na Hlavnom 
námestí 46 alebo online na 
www.mskskezmarok.sk.

Výstava 
poľovníckych trofejí

Obvodná poľovnícka ko-
mora (OPK) usporiada k 5. 
výročiu vzniku OPK a Okres-
nej organizácie SPZ Kežma-
rok výstavu najhodnotnejších 
poľovníckych trofejí kežmar-
ského regiónu. Uskutoční 
sa v budove Vojenských le-
sov a majetkov na Baštovej 
ul. dnes a zajtra od 8. do 17. 
h a v piatok 18. septembra od 
8. do 12. h.

Ovocie, zelenina a kvety
V spoločenskom dome 

Cultus v Ľubici sa 17. – 20. 
septembra uskutoční výsta-
va ovocia, zeleniny a kvetov. 
Slávnostné otvorenie s kul-
túrnym programom bude vo 
štvrtok 17. septembra o 10. h.  
Ovocia, zeleninu a kvety je 
možné na výstavu priniesť 16. 
septembra od 15. do 17. h.

Kláštorný deň
V Kláštore kartuziánov 

v Červenom Kláštore sa v ne-
deľu 20. septembra uskutoční 
Kláštorný deň. Na počesť sv. 
Huberta, patróna poľovníkov 
sa uskutoční o 11. h sv. omša. 
Popoludní od 12. h budú na 
2. nádvorí vystúpenia Soko-
liarov kráľa Svätopluka z B. 
Bystrice. Na 1. nádvorí od 
12.30 h návštevníkov čakajú 
vystúpenia umeleckých súbo-
rov, ľudové remeslá a reme-
selníci, regionálna kuchyňa 
a pravý zverinový guláš.

Do 20. septembra je pot- 
rebné poslať prihlášky na 
festival umeleckého pred- 
nesu žien Naša Vansovej 
Lomnička, ktorá je postupo-
vou súťažnou prehliadkou. 
Začala sa organizovať v roku 
1967 v regióne Stará Ľubovňa 
na počesť spisovateľky a pop- 
rednej osobnosti ženského 
hnutia Terézie Vansovej, ktorá 
istý čas žila a  tvorila v  obci 
Lomnička pri Starej Ľubovni.

Do súťaže sa môže zapojiť 
recitátorka, ktorá dosiahla 
vek 17 rokov. Výber textu je 
vecou vlastného rozhodnu-
tia recitátorky. Zvlášť bude 
hodnotená objavnosť textov 
i  úroveň umeleckého pred- 
nesu a text by nemal byť už in-
terpretovaný na inej recitačnej 
súťaži.

Celoslovenskému kolu pre-
dchádzajú výberové (okresné 
a krajské), z krajského kola do 
celoslovenského postupujú 4 
recitátorky (spravidla 2 z poé-
zie, 2 z  prózy ). V  celoslo-
venskom kole sa podľa počtu 
recitátoriek môžu obe kate-
górie členiť na: do 35 rokov 
a nad 35 rokov. Uskutoční sa 
16. – 17. októbra 2015 v Starej 
Ľubovni. Bližšie informácie: 
Ľubovnianske osvetové stre-
disko, Nám. gen. Štefánika 
5, 064 01 Stará Ľubovňa, fax 
052/43 239 23, e-mail: osve-
tasl@nextra.sk, kontakt I.  No- 
váková, t. č. 0908 998 795 a E. 
Kollárová, t. č. 0911 277 495. 
 (red)

Návštevnosť Mestskej in-
formačnej kancelárie (MIK) 

Klientov MIK bolo o sto percent viac

Detský folklórny súbor Já-
nošíček Svit robí nábor no-
vých členov. Ponúka im členst- 
vo do januára 2016 zdarma, 
členstvo a realizáciu v skupi-
nách junior a deti, oslobode-
nie od poplatkov talentova-
ným členom, reprezentáciu 
doma i v zahraničí. Rok 2016 
je v znamení 20. výročia DFS 
Jánošíček. Kontakty: www.
janosicek.sk, janosiceksvit@
gmail.com, facebook Janoshi-
chek Svit a t. č. 0903 897 660.

Nábor do DFS
 Jánošíček

Rozhovory 
o umení

Novorodenca v  perinke 
menom Príbehy z  čakárne 
priniesla do sály kultúrne-
ho domu v  Spišskej Sobote  
v  piatok podvečer skutočná 
sestrička a odovzdala ho au-
torovi, Augustínovi Kuchá-
rovi. V poradí už ôsma kniha 
známeho popradského au-
tora bola pri svojom uvítaní 
do života súčasťou Galaveče-
ra Jána Galoviča, herca Slo-
venského národného divad-
la a  bola venovaná Môjmu 
mestu.

„Som veľmi rád, že v tento 
slávnostný podvečer môžen 
stáť na javisku spolu s  moj-
im obľúbeným divadelníkom 
Augustínom Kuchárom, kto-
rý ma vlastne učil po javisku 
chodiť a  otvoril mi komna-
tu, v ktorej sa ocitám vlastne 

dodnes. Je pre mňa veľkou 
cťou, že mi zveril zodpovednú 
a ťažkú úlohu hrať pestúnku. 
Samozrejme, hlavnou úlohou 
bude dnes večer literatúra. 
Táto úloha skôr svedčí o akejsi 
šarmantnej dáme, ale urobím 
všetko preto, aby som sa tjeto 
krásnej, slávnostnej a zodpo-
vednej zhostil čo najlepšie“ 
povedal v úvode Ján Galovič. 

Počas galavečera, ktorý 
pripravila Miestna organi-
zácia Jednoty dôchodcov na 
Slovensku v  Poprade, v  ré-
žii manželov Gordiakových, 
odzneli nielen ukážky z naj-
novšej knihy príbehov, ale aj 
nádherné skladby v  podaní 
Popradčana Jána Galoviča, 
žiaka A. Kuchára a samozrej-
me aj žiaka mnohých ďalších 
popradských učiteľov. Ne-

skôr sa k J. Galovičovi prida-
la i Táňa Husárová, učiteľka 
Gymnázia na Kukučínovej 
ulici v Poprade a vo dvojici 
predstavili i  ďalšie príbehy, 
ktoré ich oslovili. Zaspievať 
na krst  prišla i  Kristínka 
Brezinová, ktorá navštevuje 
rovnaké gymnázium ako J. 
Galovič. 

Po samotnom literárno-
-hudobnom pásme nasle-
doval samotný krst knihy 
Príbehy z  čakárne a  úlohu 
krstného otca  tentokrát pre-
vzal primátor mesta Jozef 
Švagerko. „Som poctený, že 
som sa mohol stať krstným 
otcom knihy a uviesť ju do ži-
vota. Síce pán Kuchár ma ne-
učil, ale dosť ma naučil. Keď 
mi daroval inú svoju knihu, 
vtedy som zistil, že nemusíte 

poznať človeka niekoľko desia-
tok rokov, aby ste si ho vážili, 
aby ste ho spoznali na základe 
jeho slov a činov,“ povedal J. 
Švagerko. 

Knihe poprial, aby sa jej 
darilo, aby ju ľudia mali na 
nočných stolíkoch, aby si ju 
prečítali niekoľkokrát a  aby 
ich tieto príbehy oslovili tak, 
ako jeho aforizmus z  daro-
vanej knihy ešte vtedy, keď 
nebol primátor. „Chceme 
voliť zástupcov ľudu, nie zas 
tupcov,“ prezradil primátor 
a pokrtil novú knihu čistou 
vodou. Neskôr sa k nemu pri-
dal i Ján Galovič a ten, pred 
plným publikom, ukončil 
galavečer básňou Augustína 
Kuchára Vyznanie môjmu 
mestu, ktorá vznikla pred 30-
timi rokmi.  (pks)

Krstili sme knihu Príbehy z čakárne

Pomaly, ale isto sa už stalo 
tradíciou, že sa i napriek ofi-
ciálnym oslavám SNP v Hra-
novnici (Púť kráľovskou 
cestou) 1. septembra kladú 
vence aj k pamätníku padlým 
Pod Dubinou. 

Dodnes sa mi  nepodari-
lo zistiť, prečo bol postave-
ný pamätník padlým aj Pod 
Dubinou. Na hranovnickom 
cintoríne je pochovaných se-
dem bojovníkov, ktorí padli 
počas ústupových bojov pri 
útoku na Kvetnicu. V archív-
nych dokumentoch je presne 
zdokumentované, kde ktorý 
z tých siedmich vojakov pa-
dol a aj napriek tomu iba dva-
ja majú svoj pomník. Pritom 
by mohli mať presne taký istý 
aj ostaní piati.

Na túto otázku by mohli 
snáď odpovedať iba okam-
žiky vtedajšieho boja. Pa-
mätníci spomínajú, že po 
prelomení obrannej línie pri 
Kvetnici zostali dvaja vojaci 
s guľometom brániť postup 

nemeckých vojsk na Hranov-
nicu. Podľa  ich svedectva sa 
bránili dlho a iba skutočnosť, 
že nemeckí vojaci prešli cez 
les a  od chrbta zlikvidovali 
statočnú obsluhu guľometu, 
sa im podarilo postúpiť na 
Hranovnicu. Je možné, že 
práve toto zdržanie nemec-
kých vojsk umožnilo mno-
hým príslušníkom povstalec-
kých vojsk ustúpiť k Telgártu. 
Dnes už nikto nezistí koľko 
ich naozaj bolo, koľkým ľu-
ďom takto zachránili život. 

Je možné, že práve preto 
postavili tento pamätník  ľu-
dia, vojaci, ktorí tento pamät-
ný ústup prežili, aby navždy 
v pamäti zostalo, že oni padli, 
aby tí druhí žili. 

Výnimočné pri tohoročnej 
spomienke bolo to, že sa jej 
prvýkrát zúčastnili príbuz-
ní oboch padlých vojakov – 
Vojtecha Hukela i Alexandra 
Holbíka. Kvôli objektivite 
musíme podotknúť, že obe 
rodiny sa prvýkrát stretli už 

Spolu bojovali, spolu padli... spolu spomínali

minulého roku pri hrobe 
oboch padlých na miestnom 
cintoríne, ale na tomto mieste 
to bolo prvýkrát. Po položení 
vencov, kytíc  a  slávnostnej 
salve nasledovalo spoločné 
posedenie príbuzných so zá-

stupcami obce, miestneho 
spolku SČK,  ZO SZPB a ná-
sledne sa rodiny samostatne 
odobrali na miestny cintorín, 
aby si v tichosti zaspomínali 
na padlých príbuzných.  

PhDr. Peter Roth

Pri pomníku zľava Ing. Vojtech Hukel s manželkou a Jozef 
Holbík so sestrou Erikou.

mesta Poprad v júli a augus-
te stúpla v porovnaní s mi-
nulým rokom o 100 percent. 
Vyplýva to zo spracovanej 
štatistiky návštevnosti. Pod-
ľa týchto údajov bol celkový 
počet vybavených klientov 
v  júli 5  007 osôb, v  augus-
te to bolo 5  123 návštevní-
kov. V roku 2014 navštívilo 
MIK Poprad 4 598 návštev-
níkov. „Štatistiky hovoria, 
že letná turistická sezóna 
bola veľmi dobrá. Návš- 
tevníkov v  našej mestskej 
informačnej kancelárii bolo 
v  júli a  auguste o  100 per-

cent viac ako v  minulom 
roku. To, v  akej miere to 
bolo našim pričinením, nech 
zhodnotia obyvatelia mes-
ta. Snažíme sa vylepšovať 
ponuku kultúrnych podu- 
jatí, zaviedli sme turistický 
vyhliadkový vláčik, premié-
ru mal polmaratón Poprad 
–  Svit  –  Poprad, nechýbala 
ani svätá omša na námestí. 
Boli aj chyby, z  ktorých sa 
chceme poučiť a v budúcnosti 
sa im vyhnúť. Chceme zlepšiť 
čistotu, riešiť hluk vo večer-
ných hodinách a pracovať na 
ďalších veciach, ktoré sa dajú 

robiť lepšie,“ uviedol primá-
tor Popradu Jozef Švagerko.

Z  noviniek uplynulej let-
nej turistickej sezóny možno 
spomenúť aj novú službu, 
ponúkanú v  MIK Poprad 
- požičiavanie šliapacích re-
tro autíčok. Od 1. júla až do 
konca augusta bola táto služ-
ba spolu využitá 150-krát. 
Popradské kultúrne leto spo-
lu s akciami, na ktorých bolo 
mesto Poprad partnerom 
(VIVA ITALIA, MADE IN 
SLOVAKIA, P -15,...) navští-
vilo podľa odhadov viac ako 
60 tisíc návštevníkov.  (red)

Galéria umelcov Spiša v Sp. 
Novej Vsi organizuje v rámci 
Dní európskeho kultúrneho 
dedičstva 2015 ďalšie stretnu-
tie s  umením v  stredu 16. 
septembra od 17. do 18. h v 
koncertnej sále galérie Orbis 
Pictus/Rozhovory o  umení: 
Nové mená –  nové mýty/
Martin Imrich a  Slavomír 
Durkaj. Od 9. do 16. h v ga-
lerijnom ateliéri bude celo-
denný workshop, realizova-
ný v rámci aktuálnej výstavy 
hosťujúceho výtvarníka Mgr. 
art. Martina Imricha pod ná-
zvom Tvorivé dielne/Akade-
mické techniky –  tajomstvo 
zlatého rezu. 1. CAMERA 
LUCIDA: kreslenie portrétu 
pomocou camery lucidy a 2. 
KRESBA INAK: prenášanie 
kresby podľa dierkovacej 
techniky, v rámci „akademic-
kého postupu“. Dve súbežne 
prebiehajúce 60-minútové 
tvorivé dielne, určené pre žia-
kov ZŠ, SŠ a ZUŠ. 
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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.

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

Dokončenie z 1. strany
Program cyklistky tak 

vlastne vytvára dcéra. Teda ak 
spí, Janka môže trénovať. Je 
veľmi náročné skĺbiť tréning 
s  materskými povinnosťami 
a  aj napriek tomu sa Janka 
nesťažuje, pretože cyklistika 
je jej životný štýl. Tolerantný 
manžel a dobré rodinné zá-
zemie jej dovoľujú naplno sa 
venovať svojmu hobby a akti-
vitám. Cení si každý výsledok, 
ktorý dosiahne, či už je to ví-
ťazstvo, alebo obsadená vyššia 
priečka, pretože ako amatérka 
má poväčšine za súperky pro-
fesionálky. V jej veku si každé 
dokončené preteky váži. 

Na prestížnych etapových 
pretekoch Cape Epic v  Ju-
hoafrickej republike, ktoré 
sa konali v  marci, skončila 
na nádhernom treťom mies-
te. So svojou juhoafrickou 
partnerkou jazdila v africkej 
buši a okrem skvelého mies-
ta si priniesla aj veľa zážitkov. 
Tieto preteky patria v ženskej 
cyklistike k  najnáročnejším 
a sú porovnateľné s Tour de 

France. „Dá sa povedať, že je 
to tak náročné, akoby ste osem 
alebo deväťkrát za sebou od-
jazdili Horal v dĺžke 133 km. 
Sú to prestížne preteky a bolo 
tam dobré obsadenie. Z tech-
nických alebo zdravotných 
dôvodov mnoho pretekárok 
túto súťaž nedokončilo. Jan-
ka si so svojou partnerkou, 
ako sa povie sadla a  celé to 
zvládla aj s výborným umiest-
nením. Juhoafričanka našla 
paradoxne Janku, pretože jej 
partnerka zo zdravotných dô-
vodov odstúpila. Firma, ktorá 
nám dodáva pneumatiky ju 
odporučila, skontaktovali sa 
a bola vhodnou náhradou za 
túto pretekárku. O podujatie 
sme sa zaujímali skôr, ale je to 
finančne veľmi náročné nielen 
čo sa týka štartovného, ale cel-
kovo to s letenkou vyšlo okolo 
4 000 eur. Ich tím bol výborne 
zabezpečený a nám sa podari-
lo štartovať,“ vysvetlil tréner 
Tomáš Lengnavský, ktorý 
sa na pretekoch Horal Tour 
- 133 km umiestnil na treťom 
mieste vo svojej kategórii. 

„Myslím si, že u nás na Slo-
vensku koncepcia nie je veľmi 
dobrá, pretože sa už u detí a v 
mladších kategóriách snažia 
dosiahnuť len dobré výsledky. 
Práve tu by mal byť šport ešte  
iba zábavou. Deti sú posúvané 
na hranice svojich možností 
a  neraz sa stane, že jedinec 
dosiahne 20 rokov a so špor-
tom skončí, pretože je unavený 
a opotrebovaný,“ konštatovala 
Janka. 

Cyklistika jej dala veľmi 
veľa a na otázku, čo jej vza-
la? sa zamyslela a  po chvíli 
odvetila, že o  nič neprišla. 
Šport z nej urobil cieľavedo-
mého a  úspešného človeka. 
Bez sebadisciplíny by však 
nebolo možné dosiahnuť 
akýkoľvek úspech. Cyklisti-
ka jej tiež otvorila dvere do 
sveta. K vrcholovému športu 
neodmysliteľne patrí cestova-
nie, nielen za dosahovaním 
dobrých umiestnení, ale i za 
novými krajinami, zážitka-
mi či priateľmi. Cyklistika 
je šport, ktorý človeka udrží 
v dobrej kondícií a zdraví. „Je 

to ale aj o zmysluplnom vypl-
není voľného času. Obzvlášť 
horská cyklistika, pretože sa 
pohybujete v  prírode a  to si 
vychutnávate. Zvieratá, stro-
my, prejdete obrovské kvan-
tum kilometrov, čo pri behu 
nie je možné. Vidíte, ako sa 
príroda mení a vnímate ju so 
všetkými jej farbami. Miesta, 
kde ste boli pred mesiacom, 
získavajú znova nový rozmer 
a znova je to iné. Pre mňa je 
to  úžasný relax. S plávaním 
sa to nedá porovnať, pretože 
pri cyklistike ste v  symbióze 
s prírodou. A to je to, čo chcem 
robiť. Nemá zmysel sa týrať, 
cyklistiku si musíte užívať 
a keď si ju užívate, je to pre 
vás relax. Aj keď nedosiahnete 
perfektný výkon, máte z toho 
dobrý pocit, pretože si to uží-
vate,“objasnila Janka, prečo 
má rada horskú cyklistiku. Po 
príchode do cieľa počas tré-
ningu alebo pretekov sa člo-
vek cíti vyčerpaný, unavený, 
na pokraji svojich síl a aj tieto 
pocity Janku Keseg Števkovú 
posúvajú dopredu.  (pks) 

Janou Keseg Števkovou 

Mesto Poprad od 1. sep-
tembra prevzalo do svojej 
správy útulok pre túlavé psy 
v lokalite Na letisko. Stalo sa 
tak v  súvislosti s  priprave-
nou komplexnou koncepciou 
chovu psov v meste. V tejto 
súvislosti bol k 31. júlu 2015 
ukončený prenájom útulku 
doterajšiemu nájomníkovi 
a  od 1. septembra pracuje 
útulok pod priamym ma-
nažmentom mestského úra-
du. Po vykonanom audite 
stavu MsÚ okamžite pristúpil 
k  realizácii nevyhnutných 
opráv a zabezpečeniu skvalit-
nenia služieb, poskytovaných 
útulkom. V blízkom časovom 
horizonte bude mať útulok 
vlastné webové sídlo a kontá 
na sociálnych sieťach. „Dobre 
fungujúci útulok je základ-
ným pilierom pre ďalšie akti-
vity samosprávy v  súvislosti 
s  navrhnutou koncepciou 

chovu psov v meste,“ uviedol 
prednosta MsÚ v  Poprade 
Róbert Bujalka. Odchytovú 
službu, ktorú do konca au-
gusta 2015 zabezpečoval bý-
valý nájomník útulku, bude 
po novom zabezpečovať 
Mestská polícia mesta Pop- 
rad. Odchyt budú mať na sta-
rosti odborne spôsobilí prís-
lušníci mestskej polície, ktorí 
budú na túto činnosť vyba-
vení. Prevzatie útulku pod 
manažment MsÚ a zabezpe-
čenie odchytovej služby pros-
tredníctvom mestskej polície 
sú konkrétne kroky v zmysle 
koncepcie chovu psov v mes-
te, ktorú samospráva spraco-
vala v spolupráci s odborník-
mi, občianskymi združenia-
mi a klubmi, pôsobiacimi na 
území Popradu.

Permanentnou aktivitou 
bude vzdelávanie verejnosti. 
V zmysle rôznych cieľových 

Útulok pre psov je v správe mesta

skupín bude realizovaný vzde- 
lávací program, zameraný 
najmä na problematiku zbe-
ru psích exkrementov a  ich 
dopadu na človeka a životné 
prostredie. Prvé aktivity sa 
uskutočnili už v  júni 2015, 
kedy mesto Poprad pripravilo 
spolu s kynologickými klub-

mi, pôsobiacimi na území 
mesta, sériu šiestich výchov-
no-vzdelávacích vystúpení. 
Počas nich skúsení tréneri 
predviedli schopnosti svojich 
štvornohých zverencov a vys- 
vetlili deťom tiež základy 
výchovy psíkov i samotných 
psovodov.  (pkr)

Dokončenie zo str. 1
Tradične konštantnú di-

vácku obec majú aj letné 
festivaly či už divadelné 
Stretnutia alebo  Medziná-
rodný festival mládežníc-
kych orchestrov a zborov 
Eurorchestries Slovakia. 
„Lákadlom je vždy aj otvá-
rací ceremoniál Národného 
výstupu na Kriváň, ktorý 
mesto Vysoké Tatry zabezpe-
čuje každý druhý rok a sa- 
mozrejme aj Tatranská let-
ná dražba. Pastvou pre oči 
boli Tatranská promenáda 

historických vozidiel i zraz 
historických motocyklov. V 
tomto roku sme zabezpečo-
vali aj program pre Sviatok 
horských vodcov a taktiež pri 
organizovaní charitatívneho 
podujatia Káčer na bicykli,“ 
konkretizoval J. Bendík. 

Podmienkou dobrej návš- 
tevnosti sú vždy dobrí a cha- 
rizmatickí účinkujúci. Ich an-
gažovanie je vždy podmiene-
né aj finančnými možnosťa-
mi, ale toto leto nechýbali  po-
čas TKL známe mená, ktoré 
podčiarkujú kvalitu. Či už to 

bol Banjo Band Ivana Mlád-
ka, skupiny The Backwards, 
Aya, Lojzo a Hrdza alebo só-
listi Samo Tomeček, Monika 
Kandráčová, Geišbergovci  a 
Michal Šťahel. 

Absolútnou novinkou TKL 
bolo Tatranské letné kino, po-
čas ktorého bolo uvedených 
osem celovečerných filmov, 
štyri v Kúpeľoch v Novom 
Smokovci a rovnaký počet v 
areáli relax parku Jazierko v 
Tatranskej Lomnici. „Do bu-
dúcna by sme chceli premie-
tanie zachovať, ale zrejme ho 

budeme situovať len do areálu 
lomnického jazierka, kde sme 
zaznamenali väčšiu návštev-
nosť,“ konštatoval Ján Bendík 
na záver.

Dramaturgia Tatranské-
ho kultúrneho leta ponúkla 
široké spektrum až 14 rôz-
nych žánrov umenia. Na tat-
ranských pódiách  počas leta 
znela vážna hudba, folklór, 
prezentovali sa divadlo, world 
music, retro music, zborový 
spev, dychová hudba, jazz, 
tanečná hudba, country, roc-
ková hudba a pop.  (ija)

Tatranské kultúrne leto skončilo Mesto Poprad chce na Rastislavovej ulici na sídlisku Juh III 
vybudovať parkovací dom. Má predstavovať najvhodnejšie 
riešenie nedostatku parkovacích miest. Poslanci MsZ na za-
sadnutí vo štvrtok 10. septembra schválili, že na štúdiu par-
kovacieho domu bude vyhlásená verejná anonymná archi-
tektonická súťaž. Štúdia parkovacieho domu bude zároveň 
podľa primátora Jozefa Švagerka slúžiť ako vzor pre budo-
vanie ďalších parkovacích domov v meste. Predpokladané 
investičné náklady na realizáciu stavby s príjazdovou komu-
nikáciou, sadovými úpravami a úpravou priľahlého priestranst- 
va boli zadané ako max. 800 tisíc € bez DPH. Navrhovaná 
novostavba parkovacieho domu by mala stáť presne na ploche 
jestvujúceho parkoviska na Rastislavovej ulici. Požadovaná 
kapacita je približne 200 parkovacích miest.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade už na svojom mimo-
riadnom zasadnutí 25. marca 2015 schválilo prostriedky na 
prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 12 tisíc € na 
parkovisko na Rastislavovej ulici.V rámci investičnej prípra-
vy akcie bolo po viacerých rokovaniach za účasti poslancov 
MsZ mesta Poprad Ing. Barana, Ing. Božoňa a predsedu rady 
pre priestorové plánovanie mesta Poprad Ing. arch. Balogu 
konštatované, že najlepším riešením v tejto lokalite bude 
výstavba parkovacieho domu na ploche jestvujúceho parkovis- 
ka.  (red)

Na Juhu bude parkovací dom
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06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  Divoké kone II
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  X-Men: Prvá trieda
23:35  Zamrznutá zem
02:00  Černobyľské denníky
03:45  Ochrancovia

04:50  Dámsky klub
06:15  Správy RTVS
07:05  Góly - body - sekundy
07:20  Počasie
07:25  Červíčkovia
07:35  Požiarnik Sam IX
07:45  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
08:00  Veselá farma II.
08:20  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:40  Fidlibumove rozprávky
09:10  Trpaslíci
09:40  Daj si čas
10:15  Lekári z ostrovov
11:00  Hudba - Made 
 in Slovakia
11:35  On air
12:05  Toskánska vášeň
13:45  Veľký blondín 
 s čiernou topánkou
15:20  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
22:35  Hudba - Made 
 in Slovakia
23:05  Veľký blondín 
 s čiernou topánkou
00:30  Elisa z Rivombrosy
02:10  Toskánska vášeň
03:40  Elisa z Rivombrosy

06:50  Národnostné správy
07:00  Autosalón
07:25  Profesionál
07:45  Separé
08:00  Živá panoráma
08:25  Televíkend
08:55  Ryby, rybky, rybičky
09:20  History
09:25  Noc v archíve
10:25  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
10:55  Televízny klub 
 nepočujúcich
11:20  5 minút po dvanástej
12:30  Magazín Ligy majstrov
13:00  Tenis - Davis Cup
13:55  Vodný slalom - MS
17:00  Farmárska revue
17:25  Herecké legendy
17:35  Ruleta
18:45  Večerníček

23:40  Československý filmový 
 týždenník
00:00  Správy RTVS
00:50  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:45  Búrlivé víno
10:00  Kukučka
11:00  Komisár Rex
12:00  Mentalista
13:00  Farma
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 - Námorný 
 vyšetrovací úrad XI
00:05  Dva a pol chlapa X
00:35  Teória veľkého tresku VI
01:00  Doktorka mafie
02:00  Hrozba z temnoty
02:40  Upírske denníky
03:25  Odložený prípad

04:15  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Farmár hľadá ženu
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
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
22:45  Farmár hľadá ženu
23:50  Motív
00:50  Hawaii 5.0
01:45  Modrí templári
02:45  Motív
03:35  Noviny TV JOJ

04:35  Správy RTVS
05:20  Góly - body - sekundy
05:35  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
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

05:05  Správy RTVS
05:55  Góly - body - sekundy
06:10  Počasie
06:20  Prorok Rak
07:00  Rozprávky bratov 
 Grimmovcov: Sivá koža
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Zuzanka Hraškovie
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Postav dom, 
 zasaď strom
15:05  Svet 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  Liga majstrov
22:50  Liga majstrov - zostrihy
23:30  Nash Bridges
00:15  Autosalón
00:40  Občan za dverami
01:10  Komisár Montalbano
03:05  Dámsky klub

06:15  Fokus práca
07:00  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  Orava
08:50  Mandarínka a Sokrates
09:40  Tak ďaleko, tak blízko
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:30  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
12:00  Živá panoráma
12:40  Hankin kufor
14:10  Spravodliví medzi 
 národmi
14:35  Umenie
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  Portréty finalistov 
 Anasoft litera:
 Richard Pupala
15:35  Maďarský magazín
16:00  Súčasné bývanie
16:25  Tu sme doma
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  Lisa a Paul
19:05  Dobrodružstvá myšiek
19:25  Zázračný miniateliér
19:35  V oku mora
19:40  Táraninky
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Posledný portrét
21:05  Hollywood vo vojne
22:00  Správy a komentáre
22:25  Gbs+
22:45  Polícia
22:55  Profesionál
23:15  Pred rokmi...
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Štvrtok
17. 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  Domov, sladký domov
21:10  Rieka života: 
 Dieťa Dunaja
22:40  Reportéri
23:10  Murdochove záhady
23:55  Nash Bridges
00:40  Reportéri
01:05  Murdochove záhady
01:55  Rieka života: 
 Dieťa Dunaja
03:25  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus spotrebiteľ
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Lisa a Paul
07:25  V oku mora
07:30  Neposedko a jeho 
 svetoví kamaráti
07:35  Ceruzkine príhody
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Piesne moje,piesne
08:55  Chlapi
10:10  Súčasné bývanie
10:30  Maďarský magazín
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:25  Cesta
12:00  Živá panoráma
12:35  Hollywood vo vojne
13:30  Posledný portrét
14:35  Vat
15:05  Štúrovské časy 
 - Dejiny kresťanstva
15:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Peter Juščák
15:40  Rómsky magazín
16:05  Súčasné bývanie
16:30  Gbs+
16:45  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:05  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  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  Tradičná medicína 
 vo svete I
20:45  Futbal Európska liga
23:00  Vat
23:25  Môj pes Killer
00:55  Správy RTVS
01:40  Test magazín
01:50  ArtSpektrum

04:10  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno

08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:50  Komisár Rex
11:50  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  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad XI
00:10  Dva a pol chlapa X
00:35  Teória veľkého tresku
01:00  Doktorka mafie
01:50  Doktorka mafie
02:45  Upírske denníky
03:30  Odložený prípad

04:20  Moja mama varí lepšie 
 ako tvoja
05:10  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:35  Súdna sieň
09:40  Rodinné záležitosti
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
21:30  Divoké kone
22:45  Farmár hľadá ženu
00:10  Motív
01:05  Hawaii 5.0
02:05  Modrí templári
02:55  Motív
03:45  Farmár hľadá ženu

04:55  Správy RTVS
05:40  Počasie
05:50  Asijina voľba
06:35  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Hurá do záhrady
15:00  Tv šanca
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr - 
 Nové osudy

Piatok
18. 9. 2015

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  Milujem Slovensko
21:40  Cestou necestou
22:15  Večerné správy RTVS
22:25  Brutálna Nikita
00:20  Nikto nie je dokonalý
01:20  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
02:10  Nash Bridges
02:55  Brutálna Nikita

05:35  Polícia
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus právo
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Lisa a Paul
07:25  Ebb a Flo
07:30  V oku mora
07:35  Neposedko a jeho 
 svetoví kamaráti
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:35  Soľ zeme
09:15  Vysoká cena
10:05  Súčasné bývanie
10:25  Rómsky magazín
10:55  Vínne cesty Slovenska
11:25  Orientácie
12:00  Živá panoráma
12:25  Tradičná medicína 
 vo svete I.
12:55  Ambulancia
13:20  GEN.sk
13:35  Adresa ja, adresa ty
14:25  Televíkend
15:00  Tenis - Davis Cup
20:10  Červené víno
21:20  Família
21:55  Predstav si
23:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
23:45  Správy RTVS
00:35  ArtSpektrum

04:15  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:50  Komisár Rex
11:50  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  Nezvratný osud 5
00:15  Šiesty zmysel
01:15  Bostonské vraždy
02:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad XI.
02:50  Odložený prípad
03:30  Teória veľkého tresku VI.
03:50  Komisár Rex

04:25  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
05:15  Noviny TV JOJ

Sobota
19. 9. 2015
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18:55  Ebb a Flo
19:00  Trpaslíci
19:05  Lisa a Paul
19:10  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný miniateliér
19:40  V oku mora
19:45  Táraninky
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Transport z raja
21:45  Anjeli strážni
22:15  Neznáme dejiny 
 Spojených štátov
23:15  Malé životné etudy
00:50  Magazín Európskej ligy
01:15  Správy RTVS
02:00  ArtSpektrum
02:10  Neznáme dejiny 
 Spojených štátov

05:00  Televízne noviny
06:00  Mentalista
06:45  Zajac Bugs a priatelia
07:05  Scooby-Doo
08:00  Nové dobrodružstvá 
 Toma a Jerryho
08:50  Zoznámte sa s Davom
10:40  Mike a Molly
11:10  2 baby na mizine
11:40  Superstar
14:05  Klik
16:20  Všetky moje ex
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Elitní zabijaci
23:05  Kráčajúca skala
00:50  Smrtiaca nákaza
02:25  Zrodenie vlkolaka
03:55  Šiesty zmysel

04:25  Krimi
05:15  Noviny TV JOJ
07:30  Gumkáči V.
08:25  Arthur a Minimojovia
10:45  Česko Slovensko 
 má talent
13:15  Pozná ju ako svoje boty
16:15  Rodinné záležitosti
17:35  Inkognito
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Česko Slovensko 
 má talent
22:45  Paralelné svety
01:15  Amatéri nakrúcajú 
 porno
03:10  Noviny TV JOJ
03:55  Zradiť brata

05:20  Správy RTVS
06:05  Góly - body - sekundy
06:25  Počasie
06:30  Ceruzkine príhody
06:40  Ebb a Flo
06:45  Lisa a Paul
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  Čarovné miesta Zeme IV.
11:00  Slovensko v obrazoch
11:25  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami

Nedeľa
20. 9. 2015

13:30  Agatha Christie : Poirot
14:25  MS vo vodnom slalome
16:35  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
21:15  Pán Selfridge
22:50  Agatha Christie : Poirot
23:40  Pán Selfridge
01:15  O 5 minút 12
02:20  Čarovné miesta Zeme IV.
03:15  60 zabijakov divočiny II.

05:50  5 minút po dvanástej
06:50  Test magazín
07:00  Ryby, rybky, rybičky
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:25  Kapura
09:05  Farmárska revue
09:30  Banícka sv. omša
11:25  Orientácie
12:00  Tenis - Davis Cup
13:50  Futbal fortuna liga
16:20  Hokej - extraliga
18:55  Večerníček
19:00  Ebb a Flo
19:05  Trpaslíci
19:10  Lisa a Paul
19:15  Dobrodružstvá myšiek
19:40  Zázračný miniateliér
19:45  V oku mora
19:50  Slovo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Dosky 2015
21:50  Cyklistika - MS 2015 
 v Richmonde
23:00  Kinorama
23:25  Správy RTVS
00:15  On air
00:35  Slovo

05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:50  Scooby-Doo
07:35  Nové dobrodružstvá 
 Toma a Jerryho
08:00  Šarlotina pavučinka
09:50  Ten chlapec 
 je postrach 2
11:50  Všetky moje ex
13:45  Policajná akadémia 2.
15:40  Agenti v sukniach: 
 Aký otec, taký syn
17:55  Horná Dolná
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Superstar
23:00  Gotham
00:55  Nezvratný osud 5.
02:40  Policajná akadémia 2.

06:05  Noviny TV JOJ
07:00  Franklin a poklad 
 pri Korytnačom 
 jazere
08:40  Gumkáči V
09:00  Moja mama varí
 lepšie ako tvoja
10:05  Nová záhrada
11:00  Nezvestní
12:55  JOJ v meste - Poprad
13:00  X-Men: Prvá trieda
15:55  JOJ v meste - Poprad
16:00  Starí frajeri
17:50  JOJ v meste - Poprad
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  V Siedmom nebi
22:50  Rozpútané peklo
01:00  Terminátor
03:10  Spoveď

04:05  Správy RTVS
04:50  Góly - body - sekundy
05:10  Počasie
05:15  Asijina voľba
06:00  Úžasné krajiny
06:30  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:05  TV šanca
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  Dokonalý muž
21:50  Kolonáda
22:45  Nash Bridges
23:30  Víkend
23:55  Občan za dverami
00:25  Dokonalý muž
01:55  Kolonáda

06:45  Separé
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Lisa a Paul
07:25  Ebb a Flo
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  Pozýva vás Stupavanka
09:10  Mário, zapískaj ...!
10:30  Reportér
11:00  Mestá a tváre
11:25  Anjeli strážni
12:00  Živá panoráma
12:30  Geo report
13:25  Z labyrintu sveta 
 do raja duše
14:35  Kinorama
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:30  Portréty finalistov 
 Anasoft litera: 
 Juraj Briškár
15:35  Národnostný magazín
16:00  Súčasné bývanie
16:30  Autosalón
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Alta Vášová
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
19:30  Zázračný miniateliér
19:35  Čím cestovať
19:50  Jurošík 
 pre nepočujúcich
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Eugéniovia
21:25  Gen.sk
21:40  Spravodliví 
 medzi národmi
21:50  History
22:00  Správy a komentáre

22:25  GBS+
22:45  Umenie
23:10  BJD 2014
00:10  Správy RTVS
00:55  ArtSpektrum
01:05  Eugéniovia

06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:45  Kukučka
10:50  Komisár Rex
11:50  Odložený prípad
13:40  Farma - duel
15:30  Dva a pol chlapa X.
16:00  NCIS
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
01:05  Sherlock a Watsonová
02:05  Hrozba z temnoty
02:45  Upírske denníky
03:50  Komisár Rex

04:50  Krimi
05:15  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Farmár hľadá ženu
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:50  Česko Slovensko 
 má talent
15:30  Nákupné maniačky
16:45  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  Inkognito
22:00  Neuveriteľné 
 svetové talenty
22:45  Farmár hľadá ženu
23:40  Hawaii 5.0
00:40  Modrí templári
01:40  Farmár hľadá ženu
02:30  Noviny TV JOJ
03:15  Súdna sieň

04:20  On air
04:40  Správy RTVS

05:30  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:50  Asijina voľba
06:35  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Tajomstvo mojej kuchyne
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
14:40  Domov, sladký domov
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr 
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  Nikto nie je dokonalý
21:30  Slovensko chutí
22:00  Nerozvážni
22:45  Luther
23:40  Nash Bridges
00:25  Nerozvážni
01:10  Luther
02:05  Tajomstvo mojej kuchyne
02:45  Dámsky klub

05:25  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus práca
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Lisa a Paul
07:25  Neposedko
07:35  Ceruzkine príhody
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Zblízka i zďaleka
09:00  Veľký Mogul
10:00  Súčasné bývanie
10:25  Národnostný magazín
10:55  Vínne cesty Slovenska
11:20  Família
12:00  Živá panoráma
12:30  Obrázky z prírody
12:55  Večera s Havranom
14:05  Spravodliví 
 medzi národmi
14:30  Umenie
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Erik Šimšík
15:30  Ukrajinský magazín
16:00  Osudy umeleckých diel
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 zdravie
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  Čím cestovať
19:50  Jurošík pre nepočujúcich
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Vojna v Iraku
21:05  Churchillova 
 „tajná mŕtvola
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Večera s Havranom
00:00  Festivaly 2015
00:15  Správy RTVS

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 
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
00:40  Teória veľkého tresku
01:05  Sherlock a Watsonová
02:00  Hrozba z temnoty
02:45  Upírske denníky
03:50  Komisár Rex

05:25  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
07:30  Súdna sieň
09:40  Rodinné záležitosti
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
22:45  Farmár hľadá ženu
00:10  Motív
01:05  Hawaii 5.0

Pondelok
21. 9. 2015

Utorok
22. 9. 2015
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Divácky atraktívne podu-
jatie sa konalo prvú septemb- 
rovú sobotu pred popradskou 
Arénou. Organizátori po šty-
roch rokoch presunuli z Tat-
ranskej Lomnice do Pop- 
radu súťaž strongmenov 
Tatranský silák. Merania 
síl sa v  Poprade zúčastni-
lo 14 borcov zo Slovenska, 
Bieloruska, Poľska a  Čes-
kej republiky. Pripravených 
bolo niekoľko zaujímavých 
disciplín. Záverečnou bolo 
ťahanie 8,5-tonového nák- 
ladiaku na vzdialenosť 20 
metrov. Okrem tejto disciplí-
ny čakalo strongmenov pre-
vracanie 500-kilogramovej 
pneumatiky, zdvíhanie 140 
kg činky a 130 kg klady nad 

hlavu, nosenie dvoch, 140 kíl 
vážiacich kufrov, prenáša-
nie pivového sudu, krucifixu 
a 250-kilogramového závažia 
na čas a zdvíhanie osobného 
automobilu mŕtvym ťahom. 
Prítomnosťou na podujatí 
prekvapili primátori Popradu 
a Svitu Jozef Švagerko a Mi-
roslav Škvarek. „Iní zdvíhajú 
činky, my sme prišli podvih-
núť úroveň podujatia. Chce-
li by sme aj takouto formou 
zdvihnúť našich občanov zo 
sedačiek,nech sa prídu zaba-
viť. Verím, že veľa ľudí k Aré-
ne  príde,“ povedal popradský 
primátor.

St iesnené podmienky 
v Tatranskej Lomnici prinú-
tili hlavného organizátora 

Tatranským silákom sa stal Peter Rekenei
a jedného z najlepších sloven-
ských amatérskych strong-
menov Petra Rekenia (vľavo 
dole) poobzerať sa po iných 
priestoroch. „Našli sme veľmi 
vhodný povrch pri Aréne, kde 
môžeme zaradiť aj klasickú 
disciplínu ťahanie kamiónov, 
čo v  Tatrách nebolo možné. 
Som rád, že naše pozvanie 
prijali profesionálni borci. 
Amatéri sme iba my, Poprad-
čania a dvaja chlapci z Trenčí-
na. Do programu sme zaradili 
niekoľko nových disciplín. Ob-
racanie až 500-kilogramovej 
pneumatiky na čas a už spo-
mínané ťahanie kamiónov,“ 
prezradil niečo o novinkách 
P. Rekenei. Okrem Rekeneia 
sa predstavil aj jeho zverenec 
a zároveň tréningový partner 
Juraj Rákoci. Prezradíme, že 
pred niekoľkými týždňami 
v 4. kole Slovenského pohára 
amatérskych strongmenov na 
hrade Beckov sa musel víťaz 
troch kôl SP Rekenei skloniť 
pred Rákocim. Juraj preuka-
zuje významný progres a ob-
rovský potenciál. Okrem do-
mácich želiezok v ohni zaujal 
doslova v šprinte so 140-kilo-
gramovými kuframi Bielorus 
Vladimír Tsifra, majster Eu-
rópy v tejto disciplíne. „V Pop- 
rade som prvýkrát, je to krás-
ne mesto. Chcem poďakovať 
Petrovi Rekeniovi za pozva-

nie. Tešil som sa na kufre, som 
držiteľom európskeho titulu 
v  nosení 200-kilogramových 
kufrov. Bolo to u nás v  roku 
2009.“  Svoje schopnosti prí-
tomným divákom predvádzal 
aj trojnásobný víťaz Tatran-
ského siláka Peter Ovšonka 
(vpravo hore) z Mlynice. Ako 
nám prezradil, trápilo ho ne-
dávne zranenie chrbtice, čo 
mu pravdepodobne vynieslo 
„až“ konečné 5. miesto. Mi-
láčikom publika sa od samé-
ho začiatku stal strongmen 
z Prahy Jiří Tkadlečík. Hmot-
nosťou najmenší, ale svojimi 
výkonmi určite prekvapil nie-
len divákov, ale aj ostatných 
súťažiacich. Napodiv s  pre-
hľadom zvíťazil v  disciplíne 
zdvíhanie os. automobilu 
mŕtvym ťahom, ktorá, ako 
nám prezradil, je jeho najob-
ľúbenejšia. A ktorú disciplí-
nu nemá rád? „Je to ťahanie 
kamiónov. Toto z duše nená-
vidím. Mám oproti ostatným 
borcom veľký deficit -  nízku 
hmotnosť.  O  necelý mesiac 
idem na majstrovstvá Európy 
strongmanov. Súťažiť budem 
v kategórii do 105 kg a preto 
si musím ustrážiť váhu, čo je 
vidieť na mojej postave opro-
ti týmto chlapom, ktorí do 
Popradu prišli,“ skonštatoval 
pražský silák J. Tkadlečík. 

Po sčítaní bodov za jednot-

V rámci Dňa obce Gánov-
ce zorganizovali športoví 
nadšenci 1. ročník bežeckého 
podujatia s názvom Ganrun. 
Išlo o  krosový beh ulicami 
obce a jej priľahlým územím. 
V 19 súťažných kategóriách 
sa na štart postavilo vyše 150 
bežcov. Deti absolvovali trate 
v  areáli futbalového ihriska 
a  pre dospelých bol pripra-
vený 7,5-kilometrový úsek. 
Za myšlienkou začať tradíciu 
Ganrunu stojí Michal Mater-
ný. „Priznám sa, že futbal mi 
je bližší ako beh, ale v klube 
sme začali intenzívnejšie pra-
covať na kondičke a zdalo sa 
mi vhodné, usporiadať pre 
rekreačných bežcov v okolí Po-
pradu bežecké podujatie, ktoré 
si nájde svojich priaznivcov. 
Spojili sme sa s Jozefom Duba-
šákom z AK Steeple Poprad, 
čoho výsledkom je náš pre-
miérový ročník. V okolí Pop- 
radu a Vysokých Tatier je síce 
množstvo behov, ale tie nie sú 
určené pre rekreačných bežcov. 
Priznajme si, že náročné behy, 
či už v Novej Lesnej alebo vo 

vysokohorskom prostredí, ne-
zvládne každý,“ povedal M. 
Materný. Kuriozitou behu 
bolo, že práve v čase keď od-
štartovali hlavnú kategóriu, 
prezident republiky Andrej 
Kiska slávnostným prestrih-
nutím pásky otvoril medziná-
rodné umelecké sympózium 
Odtlačme si svoju históriu. 
„Ďalšou zaujímavosťou bolo, 
že v čase keď bežci prechádzali 
okolo známeho vyvierajúceho 
prameňa - gejzíra, jeden zo sú-
ťažiacich, ktorý bežal naboso 
vošiel do prameňa, osviežil 
sa, okúpal a pokračoval ďalej 
v pretekoch,“ dodal Materný.

Víťazom hlavnej kategórie 
sa stal skúsený Tomáš Kamas 
z  ŠKP Sp. N. Ves. „Program 
mám nabitý, každý víkend 
som niekde na pretekoch, ale 
chcel som prísť vyskúšať si  
novú trať v Gánovciach. Bol to 
veľmi dobrý kros na zvýšenie 
kondície. Určite mi to pomohlo 
v rámci prípravy na blížiaci sa 
Medzinárodný maratón mie-
ru v Košiciach.“  V budúcom 
roku prejde Tomáš Kamas 

do B kategó-
rie, kde sa jeho 
šance na výbor-
né umiestne-
nia ešte o  čosi 
zvýšia. Druhé 
miesto v  abso-
lútnom poradí 
obsadil Pavol 
Orolín z  KST 
Sp. Bystré a tre-
tie Julián Lavrík 
z Kvetnice. Naj-
rýchlejšou že-
nou v cieli bola 
Timea Miho- 
ková  z   AO 
Svit. 
Víťazi jednot-
livých kategó-
rií - muži do 
40 r.: Tomáš 
Kamas, muži 
do 49 r.: Milan 
Šoltýs, Batizov-
ce, muži do 59 
r.: Julián Lav-
rík, muži nad 
60 r.: Peter Vil-
han, Košice, ženy do 34 r.: Ti-
mea Mihoková, ženy nad 34 

Beh ulicami Gánoviec vyhral Tomáš Kamas

r.: Renáta Grešová, Gánovce. 
 (sps)   

livé disciplíny sa z víťazstva 
na 5. ročníku Tatranského 
siláka tešil domáci borec Pe-
ter Rekenei so ziskom 65,5 b, 
ktorý bude od budúcej sezó-
ny súťažiť už medzi profesio-
nálmi. Vstupenku si vybojo-

val skvelými výkonmi medzi 
amatérmi. Druhé miesto so 
ziskom 62,5 b, obsadil Igor 
Petrík a tretie František Piroš 
(57,5 b.) Piaty skončil minu-
loročný víťaz Peter Ovšonka 
a deviaty Juraj Rákoci.  (sps)

S účasťou mladých športov-
cov na športovom dni, ktorý sa 
konal v Kežmarku 4. septem-
bra, museli byť organizátori 
spokojní. Žiaci prvého stupňa 
základných škôl, pre ktorých 
športové podujatie Kids athle-
tics organizovali, prišli vo veľ-
kom počte. Približne 800 detí 
zo všetkých základných škôl 
v meste zažilo príjemný deň. 
„Deti sa prišli zabaviť, zahrať 
sa a zasúťažiť si, čo bolo cieľom 
podujatia. Športové disciplíny 
sme rozdelili do dvoch blo-
kov. V jednom športovali ako 
tím a  v ďalšom si svoje sily 
zmerali jednotlivci v  rámci 
svojej triedy. Okrem účastníc-
kych diplomov dostal každý 
žiačik maškrtu a  občerst- 
venie od sponzorov. Okrem 
nich patrí poďakovanie vede-
niu mesta Kežmarok a Atletic-
kému klubu MŠK Kežmarok,“ 
povedala Zuzana Vojtasová 
z organizačného tímu. Podu- 
jatie otvoril primátor mesta 
Kežmarok Ján Ferenčák a po-
tom už pod dohľadom hlav-
ného organizátora podujatia 
Filipa Kormoša, predsedu 

KAC MŠK Kežmarok sa žiaci 
rozpŕchli na určité športové 
stanovištia. Akcia sa usku-
točnila na novom i  starom 
futbalovom štadióne a mladí 
športovci si mohli vyskúšať 
svoje športové majstrovstvo 
v rôznych zaujímavých špor-
tových disciplínach, akými 
boli hod na cieľ cez prekáž-
ku, paintball – streľba na cieľ, 
skok na švihadle, skupinový 
beh cez prekážky, skupinový 
skok z miesta či skok vo vreci. 
Okrem športových zážitkov si 
deti odniesli niečo, na čo tak 
skoro nezabudnú. Zoznámi-
li sa s  hasičskou technikou, 
s akou pracujú profesionálni 
hasiči a  naživo si vyskúša-
li, ako sa udiera policajným 
obuškom do ochranného ští-
tu, ktorý má vo výzbroji slo-
venská polícia. „Šport pre všet-
kých, čo bolo hlavným mottom 
podujatia, sa tak v Kežmarku 
stretol s  pozitívnym ohlasom 
u  všetkých, ktorí majú šport 
v  srdci. Veríme, že deti a  ich 
učitelia si odniesli tie najkrajšie 
spomienky,“ dodala na záver 
Z. Vojtasová.  (sps)

Vydarený športový deň v Kežmarku

V 7. kole 2. DOXXBet fut-
balovej ligy privítal domáci 
Poprad v  susedskom der-
by Spišskú Novú Ves. Ešte 
pred dvoma rokmi sa derby 
medzi Popradom a  Sp. N. 
Vsou hralo v 3. lige. V sobo-
tu si po prvýkrát títo rivali 
zmerali sily v  druhej naj-
vyššej súťaži. Derby  bolo 
na šance aj  percentuál- 
ne držanie lopty vyrovna-
né. Najtesnejším rozdielom 
1:0 zvíťazili Popradčania 
po vlastnom góle T. Sedlá-
čeka z 58. minúty. Poprad 
sa víťazstvom opäť posunul 
na druhé miesto v tabuľke 
za vedúci Bardejov, na kto-
rý stráca 1 bod.

Atletický klub Steeple 
Poprad organizuje bežecké 
preteky pre všetky vekové 
kategórie. 5. ročník Steeple 
krosu sa uskutoční v nedeľu 
20. septembra od 13. h na at-
letickej dráhe ZŠ Jarná. Naj-
kratšiu trať absolvujú deti do 
6 rokov - 50 m, do 9 rokov 
100 m, žiaci od 300 do 1 500 
m, dorast 2 000, resp. 4 000 
m, juniorky 4 000 m, junio-
ri 9 000 m, muži 8 000, resp. 
12 000 m a ženy 8 000 m.

AK Steeple Poprad priví-
ta  v svojich radoch nových 
členov. Tréningy pondelok, 
streda a piatok v ZŠ Tajovské-
ho, v lete na tartanovej dráhe 
ZŠ Jarná od 17.30 do 19. h.   

Zľava: Tomáš Kamas a Pavol Orolín.
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V Poprade sa v prvom kole 
nového ročníka hokejovej 
Tipsport ligy stretla minu-
loročná štvrťfinálová dvojica 
z play-off. Po necelých dvoch 
minútach hry sa dostali do 
početnej výhody hostia zo 
Zvolena, ale v úvodnej pre-
silovke sezóny sa nevedeli 
udržať v  útočnom pásme 
viac ako pár sekúnd. Prvú 
gólovú šancu stretnutia spá-
lil Juraj Jurík po priťuknutí 
Klhůfka spoza brány až po 
návrate domáceho Richarda 
Rapáča. Z  následného pro-
tiútoku udreli Popradčania, 
bratskú spoluprácu zakončil 
Branislav Rapáč - 1:0. Zvolen 
gól zaskočil a keďže s chuťou 
hrajúci tretí útok Popradu už 
svoje šance nepremenil, do 
šatní odchádzali „kamzíci“ 
s najtesnejším náskokom.

V úvode druhej tretiny sa 
opakoval scenár z prvej. Už 
po dvoch minútach hry šli 
domáci na trestnú. V  osla-
bení sa opäť blyslo duo Ra-
páčovcov. Branislav jednou 
rukou posunul puk Richar-
dovi a Poprad viedol o  dva 
góly. V  ďalšom priebehu si 
podtatranci pomáhali faula-
mi a pravidelne putovali na 
lavicu hanby. Horúce chvíle 
zažívala preťažená obrana na 
čele s brankárom Kostúrom 
pri štvorminútovom vylúčení 

Gáborčíka. Zvolenčania zat- 
vorili domácich pred vlast-
nou bránou, ale neujala sa ani 
jedna z ich početných striel. 
V 33. minúte sa znova v osla-
bení rútil na Baroša kapitán 
Popradu Kroták, ale s  jeho 
zakončením si brankár hostí 
poradil.

Ani v treťom dejstve to dlho 
nevyzeralo na výraznú akti-
vitu zo strany hostí. Znížiť na 
rozdiel gólu sa v 45. minúte 
podarilo Pulišovi, ktorý pred 
odkrytou bránou Popradu 
brilantnou prihrávkou našiel 
Juraška - 2:1. Po znížení začal 
na popradskú bránku tlak 
Zvolena. V polovici tretiny sa 
ho pokúsila prerušiť domáca 
lavička oddychovým časom. 
V  seniorskej premiére ťah 
trénerovi Pavlovi Paukov-
čekovi vyšiel, keď si Poprad 
vybojoval výhodu presilovej 
hry. Tú už po deviatich se-
kundách pretavil v  tretí gól 
domácich Lukáš Paukov-
ček. Päť minút pred koncom 
stretnutia na ľade pribúdali 
šarvátky a náznaky bitiek. 
Hostia zdramatizovali záver 
stretnutia oddychovým ča-
som a následnou hrou bez 
brankára, v ktorej sa sekun-
du pred koncom presadil 
na dvakrát Tomáš Klíma a 
stanovil konečné skóre na 
3:2. Prvé tri body do tabuľ-

Víťazný vstup do novej sezóny

ky si tak pripísali hokejisti 
Popradu.

Pavel Paukovček, tréner 
Popradu: „Podali sme kolek-
tívny výkon a zápas vyhrali 
v  oslabeniach. Okrem toho, 
že sme sa ubránili, raz sme aj 
skórovali. Dnes to bol výkon 
mužstva, podporený spoľahli-
vým brankárom. Vyhrali sme 
zaslúžene.“

Andrej Podkonický, asis-
tent trénera Zvolena: „Bolo 
vidieť, že je to prvý zápas se-
zóny a hráme vonku. Domá-
ci zaslúžene po prvej tretine 
viedli. V  druhej časti nám 
pomohli presilovky zlepšiť hru, 
ale nič sme z nich nevyťažili a 
naopak sme inkasovali. Mu-
síme zlepšiť efektivitu v presi-
lovkách, mali sme tam hluché 

chvíle. Dokonca sme v jednej 
presilovke ani raz nevystrelili 
na bránku počas dvoch minút. 
To rozhodlo, že dnes odchá-
dzame bez bodu.“

HK Poprad  – HKM 
Zvolen 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). 
Góly: 5. B. Rapáč, 23. R. Ra-
páč, 52. Paukovček - 45. Pu-
liš, 60.  T. Klíma. Rozhodo-
vali: Jonák, Goga  – Gajan, 
Gavalier, vylúčení: 9:6, pre-
silovky: 1:0, oslabenia: 1:0,  
1 049 divákov

HK Poprad: Kostúr  – 
Suchý, Ťavoda, Dinda, Fa-
bian, Malina, Kasík, Gábor-
čík, Pitka  – Bartečko, Pau-
kovček, Hvila – Kroták, Síke-
la, Štrauch – Török, R. Rapáč, 
B. Rapáč – Števuliak, Rusnák, 
Bajaruns.  (red)

Na turnaj O pohár BAMP 
v  Aréne Poprad prijali poz- 
vanie od domácej Basket-
balovej akadémie mládeže 
Slovan Bratislava, Slavia Pra-
ha a  Vasas Budapešť. Svoju 
dominanciu na palubovke 
ukázali ženy Slavie, ktorá 
má v  svojich radoch aj dve 
Američanky a  práve zápas 
proti nim bol podľa trénera 
Igora Skočovskeho najťažší. 
V  druhých dvoch stretnu-
tiach už domáce dievčatá 
zvíťazili a  nakoniec na  tur-
naji obsadili druhé miesto.

O  tom, ako budú vyze-
rať zápasy Popradu v  extra-
lige, čo to napovedal zápas 
BAM  –  Slovan Bratislava. 
„Slovan mal v zostave viacero 
našich bývalých hráčok. Som 
rád, že keď dievčatá od nás 
odídu do škôl, majú kde hrať. 
Vyhrali sme, ale bolo to tesné. 
Myslím, že v extralige to budú 
napínavé súboje. Ale aj my, 
aj Slovan, ešte máme na čom 

pracovať,“ povedal o  zápase 
proti extraligovému Slovanu 
tréner BAM Poprad Igor Sko-
čovski (vľavo hore). Popradské 
basketbalistky odohrali tento 
víkend turnaj v Prahe. Tam sa 
okrem Slavie stretli s tímami 
z Nemecka a Poľska. „Náš tím 
potrebuje, aby sa oťukával, aby 
sme sa spoznávali, videli, kde 
sú chyby a  čo robíme dobre. 
Verím, že nám to pomôže, aby 
sme vstúpili do extraligy tou 
správnou nohou,“ dodal tréner 
Skočovski.

V popradskom klube je via-
cero nových hráčok, ktoré sa 
ešte len rozohrávajú a  spoz- 
návajú prostredie. V sezóne, 
a hlavne v jej závere, by mali 
byť pre Poprad prínosom. 
V  popradskom drese tak 
budeme môcť vidieť Adelu 
Kudličkovú, Luciu Hadačovú 
a Petru Jackovú. Viaceré hráč-
ky však nastúpia až do rozbeh-
nutej sezóny. „S posilami sme 
spokojní, ale určite ten výškový 

Poprad na domácom turnaji druhý
deficit nenahradíme, lebo nám 
chýba Alexandra Bolozová, 
ktorá sa zotavuje po operácii 
menisku a  Laura Dubeňová, 
ktorá je po operácii predného 
krížneho väzu. Laura príde za 
nás hrať asi až v decembri. Sú 
to pivotky, ktoré budú pre nás 
veľkým prínosom. Nemôžeme 
zabudnúť ani na Miroslavu 
Krafčíkovú, ktorá sa zapojila 
do prípravy,“ povedal o posi-
lách Skočovski.

Výsledky turnaja O pohár 
BAMP: MKB Euroleasing 

Vasas Budapešť  –  BK Slo-
van Bratislava 65:54, BAM 
Poprad  –  BLK Slavia Praha 
51:73, MKB Euroleasing Vasas 
Budapešť  –  BLK Slavia Pra-
ha 47:77, BAM Poprad – BK 
Slovan Bratislava 60:54,  
BK Slovan Bratislava  –  BLK 
Slavia Praha 60:88, BAM Pop- 
rad  –  MKB Euroleasing Va-
sas Budapešť 70:61. Konečné 
poradie: 1.  BLK Slavia Pra-
ha, 2. BAM Poprad, 3. MKB 
Euroleasing Vasas Budapešť, 
4. BK Slovan Bratislava.  (red)

Bol to zvláštny pocit vidieť Antona Gavela (na snímke), 
košického rodáka a odchovanca svitského basketbalu v ne-
meckom drese. Účasť na európskom šampionáte mu už nikdy 
neumožní reprezentovať Slovensko. Je to daň, ktorú musel za-
platiť, aby sa mohol predstaviť na vrcholnom medzinárodnom 
fóre, keďže takú šancu mu jeho vlasť nikdy neponúkla. A nič 
nenasvedčuje tomu, že by sa tento stav mohol tak skoro zmeniť 
a Slováci sa objavili medzi európskou elitou.

To, že Nemci nevzali 31-ročného Slováka na ME len do poč-
tu, ukázal už v prvom stretnutí. Rozohrávač Bayernu Mníchov 
nastúpil v základnej päťke po boku legendárneho Dirka Nowitz- 
kého, najúspešnejšieho Európana v NBA. Pre štvornásobné-
ho najlepšieho basketbalistu Slovenska sa turnaj už skončil. 
Nemci s jednou výhrou a štyrmi prehrami v základnej B sku-
pine nepostúpili do osemfinále.  (red) 

Prvá septembrová sobota 
v Spišskej Sobote už tradične 
patrí dobrovoľným hasičom.  
Spišskosobotské hasičské 
dni  začali súťažou mladých 
hasičov v  požiarnom útoku 
s  vodou. Medzi chlapcami 
bola najlepšia Hranovnica, 
ktorá vytvorila rekord súťaže 
časom 16,06 s. Druhé skon-
čilo Sp. Bystré (16,32) a tretia 
bola Štrba (21,37). Spomedzi 
družstiev dievčat vyšlo víťaz-
ne Sp. Bystré časom 15,00 
s, ktorý znamenal dievčen-
ský rekord trate v šesťročnej 
histórii súťaže. Zo striebra 
sa tešila domáca Sp. Sobota 
(19,02) a tretia priečka patrila 
Šuňave (20,58). Predstavili sa 
i mladí “stražaci” z družobnej 
poľskej obce Jawurki, ktorí 
dosiahli čas 28,11 s.

V  súťaži trojčlenných tí-
mov dorastu i  dospelých 
o najrýchlejšiu saciu stranu 
pod názvom Spišskosobot-
ská naberačka, bolo úlohou 
v čo najkratšom čase spojiť 
nasávacie vedenie so sacím 
košom, nasať vodu hasič-
skou striekačkou a  zhodiť 
terč. Do súťaže sa zapojilo  
42 tímov. Zvíťazili muži zo 
Sp. Soboty (8,64 s) a ženy zo 
Štrby (9,62).

Na 12. ročníku nočnej 
súťaže  sedemčlenných ha-
sičských družstiev O  pohár 
primátora mesta Poprad sa 
stretlo 24 mužských a 8 žen-
ských družstiev. Najlepší 
boli dorastenci zo Spišského 
Štiavnika (16,63) a  v svojej 
kategórii dorastenky z Hra-
novnice (21,72).     

   V Bratislave sa 4. – 6. septembra uskutočnilo národné kolo 
Qubica AMF Cup 2015 za účasti 52 mužov a 10 žien. Účastníci 
bojovali o miestenky na svetové finále, ktoré sa uskutoční v no-
vembri v Las Vegas. V kategórii mužov zvíťazil pomerne suve-
rénnym spôsobom Ľuboslav Jurinyi, ktorý vyhral kvalifikáciu, 
ako i semifinále. Dramatickejšie boli súboje v ženskej kategórii, 
kde sa nakoniec športové šťastie priklonilo na stranu Michaely 
Blažekovej. Títo dvaja členovia bowlingového klubu Citybowling 
Poprad opäť potvrdili dominanciu popradského klubu na sloven-
skej bowlingovej scéne. Obom víťazom (na snímke) blahoželáme 
a želáme veľa úspechov na svetovom finále v Las Vegas.  (jni)

Ďalší úspech popradského bowlingu

Spišskosobotské hasičské dni

Gavel debutoval na šampionáte


