
Spomienka venovaná obetiam okupácie
Spomienku k 51. výročiu vpádu vojsk 

Varšavskej zmluvy do bývalého Českoslo-
venska v roku 1968 aj tohto roku pripravi-
lo 21. augusta Svetové združenie bývalých 
politických väzňov v Poprade, ktoré vedie 
František Bednár. Pri pamätníku obetiam 

okupácie na Námestí sv. Egídia, ktorý pri-
pomína nezmyselnú smrť 108 občanov 
Československa, sa stretli rodinní prís-
lušníci, zástupcovia oranizácií politických 
väzňov, predstavitelia verejnej správy, ale 
aj občania mesta a blízkeho okolia.

Anna Malá, sestra Jozefa Bonka. František Bednár.

Pietna spomienka začala 
básňou v podaní Eleny Bač-
korovej. Moderátor Marek 
Duda vo svojom príhovore 
pripomenul tento neslávny 
medzník našej histórie a tra-
gické udalosti tohto obdobia. 

Rok 1968 rezonoval aj  
v príhovoroch hosti pietnej 
spomienky z viacerých po-
hľadov. Medzi nimi boli Ing. 
Ondrej Kavka, viceprimá-
tor mesta Poprad, Mgr. Ján 
Endrödi z Ústavu pamäti 
národa, Ing. Helena Mihal-
činová, starostka obce Hôrka 
a František Bednár, predse-
da Svetového združenia bý-
valých politických väzňov.  
„Sú výročia, ktoré sa pripo-
mínajú s veľkou pompou ako 
štátne sviatky. Výročie  okupá-
cie bývalého Československa v 
roku 1968 však na Slovensku 
na rozdiel od Českej republiky 
medzi ne nepatrí. Nielenže nie 
je ani len pamätným dňom, 
ale názory na tieto tragické 
udalosti sú zrkadlom roztrieš-

tenosti verejnosti a vplyvu 
mnohoročnej štátnej propa-
gandy alebo skôr vymývania 
mozgov, ktorá amorálnosť 

povýšila na životný princíp,“ 
povedal vo svojom príhovore 
F. Bednár.

Pokračovanie na  5 . strane

V rámci osláv 755. výro-
čia založenia obce Batizovce, 
130. výročia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Batizov-
ciach a 75. výročia SNP sa  
posledný augustový deň usku-
točnilo kultúrno-spoločen-
ské popoludnie pod názvom  
...a v tých Batizovciach, tam 
je dobre ...“.

31. augusta bolo popolud-
nie v Batizovciach venova-
né slávnostnému položeniu 
vencov pri príležitosti 75. 
výročia SNP pri Pamätníku 
padlých pri obecnom úra-
de, po ktorom nasledoval 
slávnostný sprievod obcou 
od budovy obecného úradu. 
V rámci sprievodu účastní-
ci položili vence k hrobke 
Mariássyovcov a smerova-
li do parku pri hoteli Guľa. 
Tam bol pre deti pripravený 
bohatý animačný program  
s minidiskotékou.

Dôležitou súčasťou osláv 
bolo prevzatie si Ceny obce 
 z rúk starostu Gabriela Bod-
nára. Ocenení boli: Emília 
Fabianová a Alexander Ma-
kula, obaja za mimoriadne 
športové úspechy v stolnom 
tenise v kategórii športovcov 
s  mentálnym postihnutím 
a  reprezentáciu obce doma  
i  v zahraničí, Milan Pastr-
nák za celoživotné úsilie za-
chovávania  zvykov a tradícií 
v oblasti kultúrneho života v 
obci, organizovanie Kúdeľnej 
izby, vyškrabávanie veľko-
nočných vajíčok tradičnou 
batizovskou technikou a  za 
odovzdávanie týchto hodnôt 
mladej generácii. 

 Pokračovanie na 2. strane

Batizovce 
oslavovali
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Básňou Júliusa Lenka Jeseň 
1944 začali v deň 75. výročia 
začiatku Slovenského národ-
ného povstania na Parizán-
skej lúke v Podbanskom ob-
lastné oslavy, ktoré tohto roku 
organizovala obec Pribylina. 
„75 rokov zmenilo našu kra-
jinu, vystriedalo sa niekoľko 
generácií...len scenéria kop-

Povstaniu vzdali hold aj na Partizánskej lúke
To bola jeseň, v čeľustiach smrť niesla
jak starý kondor ulapenú laň.
Z našich hôr do tmy zažiarili svetlá
a kto sa cítil mužom, chytil zbraň.

cov  okolo nás je stále tá istá – 
krásna a majestátna,“ zazne-
lo v úvode osláv. Práve toto 
pietne miesto, kde sa oslavy 
konali, vyvoláva už celé roky  
v účastníkoch spomienky na 
tých, ktorí bojovali za našu 
slobodu. Aj keď bolo všetkým 
jasné, že povstalecká armáda, 
partizánske oddiely či civilné 

obyvateľstvo nemohlo kon-
kurovať dobre vyzbrojenej 
nemeckej armáde s bohatými 
vojenskými skúsenosťami, 
nezaváhali a pozdvihli zbraň 
proti vrahom a zotročiteľom 
slovenského národa. Ich jedi-
nou motiváciou bolo zastaviť, 
hoc aj za cenu vlastného živo-
ta, nacistickú vojenskú ma-
šinériu. Len ťažko si dnešná 
a nasledujúce generácia do-
kážu predstaviť, aké boje to  
v skutočnosti boli. Mla-
dí i starší povstalci, hladní, 
smädní, uzimení vo vojen-
ských bunkroch zvádzali kr-
vavé boje proti fašistickým 
votrelcom. Slovenská zem je 
od východu po západ skro-
pená krvou Slovákov, Rusov, 
Francúzov a ďalších národ-
nosti, ktoré sa k Slovenskému 
národnému povstaniu pridali 

a spoločne bojovali proti naj-
väčšiemu zlu vtedajšej doby 
– nacizmu a fašizmu. Nie 
preto, žeby museli, ale preto, 
že chceli, aby ďalšie generácie 
Slovákov žili v mieri a pokoj-
ne preživali svoje každoden-
né životy. 

Po úvodných slovách po-
ložili vence k pamätníku na 
Podbanskom zástupcovia 
oblastných výborov SZPB 
Liptovský Mikuláš, SZPB Po-
prad a miest a obcí Liptovský 
Hrádok, Vavrišovo, Liptov-
ská Kokava, Východná, Va-
žec, Hybe, Kráľová Lehota, 
Liptovská Porúbka, Štrba, 
Vysoké Tatry a ŠL TANAPu.

„Je potrebné vážiť si histó-
riu. Pripomínať si to, čo nás 
formovalo, čo utváralo našu 
podstatu a čo nás doviedlo 
medzi vyspelé štáty civilizo-

vaného sveta. Stali sme sa 
súčasťou európskeho celku, 
ktorý postavil svoje základy na 
hodnotách slobody, demokra-
cie a spravodlivosti. Stali sme 
sa súčasťou európskeho celku, 
pretože sloboda,  demokracia 
a spravodlivosť sú aj našimi 
hodnotami. A boli hodnota-
mi mnohých statočných ľudí, 
ktorí pre slobodu, demokraciu 
a spravodlivosť žili aj umiera-
li a ktorým vďačíme za to, že 
písali naše dejiny statočne a so  
vztýčenou hlavou. Slovenské 
národné povstanie dokázalo 
zmobilizovať desaťtisíce ľudí.  
Títo ľudia presvedčení o správ-
nosti svojho konania a vedení 
túžbou po slobode a spravodli-
vosti čelili nielen  početnejšej, 
ale aj skúsenejšej nemeckej 
armáde.“

Pokračovanie na 2. strane
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Paulo Coelho v jednej zo 
svojích kníh rozpovedal prí-
beh o mocnom čarodejní-
kovi, ktorý chcel zničiť jed-
no kráľovstvo a preto nalial 
čarovný odvar do studne,  
z ktorej pili všetci obyvatelia. 
Kto sa z tej vody napil, ten 
sa zbláznil. Na druhý deň, 
keď sa všetci poddaní napili 
zo studne, zošaleli, iba kráľ  
s rodinou nie, lebo mal vlast-
nú studňu. Aj keď chcel kráľ 
obyvateľov nejako zvládnuť 
a vydal množstvo opatrení, 
nemal ich kto presadiť, pre-
tože aj strážnici a inšpektori 
sa napili začarovanej vody  
a kráľove rozhodnutia im 
pripadali nezmyselné a od-
mietali ich splniť. Keď sa oby-
vatelia dozvedeli o kráľových 
dekrétoch usúdili, že kráľ sa 
zbláznil a nariaďuje samé ne-
zmysly. S krikom sa dohrnuli 
k palácu a žiadali, aby kráľ 
odstúpil. Zúfalý kráľ sa chcel 
vzdať trónu, ale kráľovná ho 
prehovorila – vraj pôjdu k tej 
studni, tiež sa napijú a potom 
budú ako oni...

Nemáte ten pocit, že to, čo 
sa dnes deje nielen na Slo-
vensku, ale na celom svete, je 
veľmi podobné tomuto prí-
behu? Len s tým rozdielom, 
že zo začarovaných studní, 
ktoré sú určite roztrúsené  
v každom štáte západnej ci-
vilizácie, pijú „králi“, dnes 
tzv. elity, ktoré majú konať 
v prospech svojich občanov. 
Za pár judášskych grošov sa 
z tejto vody dali napiť hŕstke 
novinárov, umelcov a prí-
živníkov, ktorí sa z väčšiny 
občanov snažia urobiť bláz-
nov. Aby sa ľudia nevenovali 
podstatným veciam (teda ne-
okolonializmu, zotročovaniu 
človeka človekom a vytvára-
niu kasty bohatých na úkor 
poctivo pracujúcich ľudí), 
snažia sa im podsúvať rôzne 
pseudoproblémy, ktorými 
spoločnosť rozdeľujú, vná-
šajú do nej nenávisť, chaos  
a strach. Iný názor, ako ten 
ich je neprijateľný a okamžite 
o každom, kto nemá rovnaký 
názor ako oni vyhlasujú, že 
je blázon. Tvária sa, akoby 

len oni mali patent na rozum  
a od všetkých ostatých žia-
dajú toleranciu. Toleranciu, 
ale len k ich názorom. Oni 
tolerantní byť odmietajú, 
dokonca priam nenávistne 
cenzurujú všetko, čo len ná-
znakom pripomína vlastný 
názor, zdravý rozum a zúri-
vo urážajú všetkých normál-
nych ľudí. Za každú cenu, aj 
za cenu vrážd, chcú väčšinu 
donútiť, aby pili len z ich 
otrávenej studne a neopová-
žili sa napiť zdravej vody, pre-
tože oni chcú z celého sveta 
urobiť jeden blázinec. 

Blázinec je preto blázin-
com, že psychicky chorí 
pacienti sú jediní slobodní 
ľudia, ktorí si môžu povedať, 
čo si myslia, robiť, čo sa im 
zachce a nikto ich za to ne-
kritizuje, veď sú v blázinci.  
V tom skutočnom blázinci 
sa preto nikto nečuduje, keď 
jeden chce byť Napoleon, iný 
pes alebo slon, ďalší LGBT 
či pedofil. Personál ich len 
usmerní a môžu si myslieť 
čo chcú. Tu sa nikto nečudu-

je, keď po blázinci behá muž 
v ženských šatách, že jeden 
z „kráľov“ si chce kúpiť cu-
dzí ostrov aj s obyvateľmi, 
že hľadá nepriateľov, len aby 
mohol bohatnúť na vojnách 
ako doposiaľ, v celej histórii 
kráľovstva. Uvaľuje sankcie 
na celý svet a keďže si na seba 
nevie zarobiť svojou vlastnou 
prácou a prácou svojich pod-
daných, pretože doposiaľ žil 
na úkor celého sveta, tak si 
jednoducho „pustí“ rotačku  
a tlačí a tlačí a tlačí. Zelené 
virtuálne papieriky, ktoré 
majú hodnotu akurát potla-
čeného papiera a tými drží 
„pod krkom“ celý svet. Ču-
doval by sa niekto v blázin-
ci, že kráľovstvo, ktoré sa len 
priživovalo na vojnách, bojo-
valo zástupnými armádami  
a zapojilo sa do nich až vtedy, 
keď videli, kto vyhráva, o pár 
rokov začne vyhlasovať, že to 
ONI oslobodil celú Európu  
a preto mu máme byť vdační 
a nechať sa dobrovoľne zotro-
čiť a kvôli jeho záujmom uro-
biť zo seba terč pre tzv. ne-

priateľa, ktorého si oni sami 
vyrábajú už celé storočie.  
A to hovoríme len o jednom 
kráľovstve, ktoré nedodržiava 
medzinárodné právo a me-
dzinárodné zmluvy vypovedá 
ako na bežiacom páse. 

Nuž a pozrime sa aj na 
bláznov v našom kráľovstve. 
Najprv rozpredali všetko,  
z čoho mal zisk slovenský 
kráľovský rozpočet a mohol 
tieto peniaze dávať na budo-
vanie všetkého potrebného 
pre svojich poddaných. Dnes 
chcú všetci z vyrabovaného 
rozpočtu len vyššie mzdy 
– najmä súkromné firmy 
a  štátni zamestnanci - leká-
ri, učitelia, vojaci, policajti... 
pričom ostatní poddaní, teda 
tí, ktorí rozpočet  napĺňajú, 
majú minimálne mzdy. 

A čo títo naši blázni urobili 
s poľnohospodárstvom?! Do-
máce  totálne zničili a pod-
porujú, opäť cez zahraničné 
obchodné reťazce, zahranič-
ných výrobcov potravín a nás 
kŕmia totálnym odpadom...
 Pokračovanie na 10 . strane

Vyspelý svet je svetom chorých kráľovstiev

Pamätáte sa na mantru 
„najlepšieho“ ministra finan-
cií, ktorého nám „závidel“ 
celý svet? Pamätáte si aj 
ďalšie múdrosti, ako uťaho-
vanie opaskov, reformy, štát 
je zlý hospodár? A ešte šéfa 
vtedajšej vlády, ktorý sníval  
o dvojnásobných platoch...

Sú medzi nami aj takí, kto-
rí si to pamätajú. Škoda len, 
že pán minister vtedy myslel 
na všetky nadnárodné mo-
nopoly, zahraničné molochy 
a ešte na slovenských oli-
garchov, ktorí ani poriadne 
nevedia, ako prišli k miliónom 
a miliardám na súkromných 
účtoch. Ani náhodou ho ne-
napadlo myslieť aj na štátny 
rozpočet a jasne definovať,  
z čoho ho vlastne v budúc-
nosti naplníme a z čoho bude 
tento štát žiť, keď väčšina zis-
kov z bývalých slovenských 
firiem „odtečie“ do zahrani-
čia, resp. firmy zaniknú, pre-
tože jeho milovaní kapitalisti 
na západ od našich hraníc 
nepotrebovali konkurenciu.  
Z viac ako tritisíc slovenských 
podnikov dnes máme na Slo-
vensku len niečo cez stovku 
a jedine tie platia dane zo 
zisku do štátneho rozpočtu, 
zbytok sú zahraničné firmy, 
ktoré zisk zdaňujú v domá-
cich krajinách. Keďže do 
rozpočtu Slovenska nebolo 
treba žiadne peniaze, preto-
že bohatnúť môžu iba staré 
štáty únie, v našom rozpočte 
tak nemáme peniaze „na nič“. 
Dnes až 82 percent štátne-
ho rozpočtu napĺňajú formou 
DPH a spotrebných daní 
občania – zákazníci, ktorí 
kupujú tovary a služby! Nuž  
a z týchto peňazí si naša vlá-
da dovolí podporovať zahra-
ničné firmy a dávať im inves-
tičné stimuly, podporuje rôzne 
neziskové organizácie, ktoré 
rozvracajú štát, prispieva na 
kde-aké nadnárodné organi-
zácie OSN, OBSE, Frontex 
a podobne, ale platí aj sama 
seba (druhýkrát cez politické 
strany), cirkvi a ostatných pri-
živníkov, ktorí nevyprodukujú 
ani „ň“, iba odčerpávajú mi-
lióny eur z rozpočtu. A nikoho 
z EÚ, ani našich ctených eu-
roposlancov nenapadne, aby 
už konečne povedali dosť – 
nech sa aspoň časť daní platí  
v štáte, kde vznikajú obrov-
ské zisky. Veď štát potrebuje 
peniaze aj na zabezpečenie 
servisu pre zahraničné firmy, 
ktoré po našich cestách pre-
vážajú milióny ton surovín, 
materiálov, výrobkov. 

Trumpovi sa nepáči, že 
Francúzsko chce zdaniť rekla-
mu na Google a Facebooku  
a už je tu vyhrážka, že Ameri-
ka zdaní francúzske vína. Ra-
kúsko zase nechce vyplácať 
rovnaké prídavky na deti pre 
slovenské matky, ktoré v Ra-
kúsku pracujú a platia dane 
do rakúskeho rozpočtu, ale 
pre migrantov majú milióny. 
Ale to je v poriadku, pretože 
my musíme byť len tichúčko, 
držať hubu a neustále sa za-
dlžovať, lebo z peňazí od ľudí  
s minimálnymi mzdami štát 
nevyžije!

Pamätáte si, ako sa naši 
kapitalistickí ministri vysmie-
vali z centrálneho plánovania 
predchádzajúceho režimu? 
 Pokračovanie na 6. strane

Trh všetko 
vyrieši!

Dokončenie z 1. strany
Ďalej si Cenu obce prevzali 

PhDr. Marián Soják PhD. za 
archeologický výskum, spra-
covanie histórie a významnú 
publicistickú činnosť, Michal 
Šerfel za celoživotnú prí-
kladnú spoločenskú angažo-
vanosť a prácu v dobrovoľ-
nom hasičskom zbore, Milan 
Šoltis za vynikajúce výsledky 
v oblasti bežeckých disciplín 
a reprezentáciu obce, Ľu-
bomír Šoltís za obnovenie 
Folklórnej skupiny Batizovce  
a významný spôsob pričine-
nia sa o kultúrny rozvoj obce 
a Pavol Šoltys za celoživotný 
prínos v oblasti zachovávania 
zvykov a  tradícií spojených 
s Batizovskými fašiangami.

Batizovce  oslavovali
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Príďte na prvý nákup do predajne 
JUB Kastaco s.r.o. a dostanete 

KARTU VÝHOD
s ktorou budete mať prvý aj ďalšie nákupy 

s 15% zľavou na výrobky JUB.
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Partizánska 688/9, Poprad mobil: 0918 561 069
e-mail: predajnapp@jubkastaco.sk, www.jubkastaco.sk
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V kutlúrnom programe 
sa predviedla detská fol-
klórna skupina Batizovce, 
ktorá nechýba pri žiadnej 
kultúrnej aktivite v obci  
a už klasický mávajú jej vy-
stúpenia medzi občanmi veľ-
kú odozvu.

Program pokračoval hu-
dobnou vložkou dobre zná-
mej skupiny Suita kráľa Ma-
teja, sestry Meliškové pred-
viedli publiku írske tance  
a diváci si vypočuli aj hu-
dobnú skupinu Bravo. 

Po vylosovaní  boha-
tej tomboly zapálili vatru  
a nasledoval koncert Petra 
Cmoríka Band, ktorý po-
kračoval voľnou zábavou  
s diskotékou. (red)

Dokončenie z 1. strany 
„Slovenské národné po-

vstanie nebolo v živote našich 
národov náhodným činom 
a nebolo ani živelným výbu-
chom. Jeho výsledky jasne do-
kazujú, že bolo uvedomelým, 
programovo pripraveným  
a organizovaným vystúpe-
ním, ktoré malo vyhranený 
cieľ. Slovenský národ prejavil 
svoj morálny kredit, keď so 
zbraňou v  ruke bránil právo 
na slobodný život pre ľudí bez 
ohľadu na národnosť, etnickú 
príslušnosť, rasu, nábožen-
stvo, že sa dokázal postaviť 
proti nepriateľovi, ktorý mal 
pocit neporaziteľnosti a ktorý 
napáchal vo svete toľko zla,“ 
povedal vo svojom príhovo-
re Ing. Milan Kohút, starosta 
Pribyliny. Dodal, že sme za-
viazaní vďačnou spomienkou 
na všetkých tých, ktorí sa roz-
hodli vstúpiť do ozbrojeného 

boja a brániť svoju krajinu 
pred nacistickými okupantmi 
a v tomto boji stratili svoje ži-
voty. Pripomínanie si týchto 
významných udalostí v  na-
šich, európskych, ale aj sve-
tových dejinách má hlboký 
zmysel nielen pre súčasnosť, 
ale najmä pre budúcnosť  
a ďalšie generácie. Musia byť 
mementom pre všetkých, aby 
tí ktorí sa snažia problémy vo 
vnútri štátov a medzi štátmi 
riešiť silou nedostali už nik-
dy šancu. Je na nás, aby sme 
svojou činnosťou  a svojimi 
rozhodnutiami dokázali, že  
obete, ktoré si Slovenské ná-
rodné povstanie vyžiadalo, 
neboli zbytočné.

„Za 75 rokov čas všetko po-
zastieral. Dávno zarástli par-
tizánske chodníčky, aj smutné 
lesné mohyly. Drevené trámy 
podzemných partizánskych 
bunkrov prehnili, v priesto-

roch ťažkých bojov vyrástol 
nový les… Napriek tomu, že 
priamych účastníkov každým 
rokom ubúda, my budeme 
mať  tú jeseň  roku 1944 na 
pamäti stále, nielen dnes!“ 
ukončil svoje vystúpenie 
starosta obce Pribylina Ing. 
Kohút.

K spomínajúcim sa priho-
voril aj predseda OblV SZPB 
Lipt. Mikuláš Ing. Ján Mar-
tinko a tajomník OblV SZPB 
Dr. Ján Pavlovčin. 

Záver osláv 75. výročia 
SNP patril zapáleniu Parti-
zánskej vatry, pri ktorej si od-
bojári i účastníci osláv zaspo-
mínali na dnes už nebohých 
priamych účastníkov ťažkých 
bojov azda na každom kilo-
metri našej krásnej vlasti. Ľu-
dová hudba Bystrianka sprí-
jemnila stretnutie účastníkov 
osláv kultúrnym programom. 
 (red)  

Povstaniu vzdali hold...

75. výročie SNP si pripomínali v celom regióne
75. výročie SNP si pripomenuli nielen  

v Banskej Bystrici, ale v podstate každé mesto 
či obec, ktorých história je spojená s národno-
oslobodzovacím bojom v rokoch II. svetovej 
vojny a v SNP. Mnohé rodiny z nášho regiónu 
spomínajú na svojich blízkych, ktorí bojovali  
za našu slobodu a prispeli k oslobodeniu sa 
spod jarma fašizmu.

Na hrdinské boje občanov i povstalec-
kej armády spomínali trochu netradične 
napríklad, v povstaleckých obciach Vernár 
a Liptovská Teplička, kde domácich účast-
níkov osláv sprevádzali Motorkári Sloven-

ska, ktorí pritiahli najmladšiu generáciu, 
ale aj divadelnou scénkou o smrti obča-
nov v katastri Vernára. Za týmito obcami 
nezaostávali ani ďalšie, napríklad Spišské  
Bystré a Hranovnica, kde pôsobí Klub vojen-
skej histórie, ktorý si práve na oslavách spo-
jených s II. svetovou vojnou dá nesmierne 
záležať a do dnešných dní pátra po hroboch  
a totožnosti neznámych vojakov v ich okolí. 
Vo Veľkej Lomnici si výročie SNP pripome-
nuli autentickou ukážkou ťažkých bojov (na 
snímke) pri pokuse povstalcov oslobodiť Kež-
marok.  Snímka: Štefan Hanzlík
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POPRAD

Bikesharing v Poprade 
zahŕňa 65 smart bicyklov  
s GPS bezpečnostným systé-
mom, ktoré si bude možné 
vypožičať a vrátiť prostred-
níctvom mobilnej aplikácie. 
Na území Popradu je záro-
veň vybudovaných 12 infor-
mačných staníc so stojanmi, 
ktoré sú zároveň aj odporú-
čaným miestom pre uloženie 
a vyzdvihnutie bicyklov. In-
formačné staničky sa nachá-
dzajú v každej mestskej časti, 
na sídliskách, pri nemocnici, 
pri vlakovej stanici, v centre 
mesta, ako aj pri akvaparku 

V Poprade odštartoval bikesharing  
Od 8. augusta je Popradčanom ako i návštevníkom 

mesta k dispozícií očakávaný systém zdieľaných bicyklov 
– bikesharing. Nový systém na Nábreží Jána Pavla II. pri 
Mestskom úrade spustil slávnostne do prevádzky primá-
tor mesta Poprad Anton Danko spolu s Peterom Blaasom 
zo spoločnosti Antik Telecom. 

či pri mestskom úrade. Ide  
o miesta, kde je najväčšia 
koncentrácia ľudí. 

„Poprad je štvrtým mestom, 
druhým najväčším po Koši-
ciach, kde sa spúšťa bikesha-
ring. Uvidíme, či sa to uchytí, 
ak bude veľký záujem, tak na 
budúcu jar by sme výrazne 
zvýšili počet týchto bicyklov, 
do konca októbra by sme tie 
bicykle nechali vonku“, uvie-
dol primátor mesta Poprad 
Anton Danko. „Chcem poďa-
kovať samospráve a primáto-
rovi mesta Poprad, že sme do-
speli k zaujímavej spolupráci 

a spustili sme túto službu  
v Poprade, pretože tento sys-
tém predstavuje iný spôsob 
dopravy v meste“, doplnil Pe-
ter Blaas zo spoločnosti An-
tik Telecom. Systém používa-
nia smart bicykla je jednodu-
chý, stačí si stiahnuť aplikáciu 
a po registrácii si nájsť voľný 
bicykel kdekoľvek na území 
nášho mesta a odomknúť na-
čítaním QR kódu.

 „S bicyklom sa môžete 
presunúť kam potrebuje a ná-
sledne ho nechať na voľne prí-
stupnom mieste, tak aby ne-
zavadzal, kde ho vďaka apli-
kácii nájde ďalší človek. Toto 
je systém tzv. bezstanoviskový 
a nevyžaduje hľadať miesto s 
voľným bicyklom“, vysvetlil 
opäť Peter Blaas. Bicykle tak 
budú viac rozptýlené v rámci 
celého mesta a tým pádom 
ľahšie dostupné. Jazdiť môžu 
obyvatelia i návštevníci kde-
koľvek a to aj mimo mesta. 
Podmienkou je bicykel po 
skončení jazdy odparkovať 
na vhodnom viditeľnom 
mieste, aby nezavadzal na 
chodníku alebo neblokoval 
cestu. Depozit, ktorý musí na 
úvod užívateľ zaplatiť je 20€, 
zákazník spoločnosti Antik, 
ktorý má aktívnu službu (in-
ternet, televíziu alebo inú) 
nemusí tento depozit uhrá-
dzať. Stačí, keď sa do apliká-
cie priamo prihlási s údajmi, 
ktoré používa v moj.antik.sk 

zóne. „Ľudia, ktorí si obľúbia 
verejný bicykel, si môžu za-
kúpiť mesačný paušál alebo 
sezónny lístok“, dodal Blaas. 
Poškodené alebo pokazené 
bicykle môžu používatelia 
nahlasovať prostredníctvom 
aplikácie alebo call centra. 

„Mesto má povinnosť zbie-
rať pokazené bicykle a odviezť 
ich do servisného strediska, 
kde ich bude firma opravo-
vať“, ozrejmil primátor mes-
ta Poprad Anton Danko. 

Každý bicykel je vybave-
ný GPS zariadením, takže je 
možné vidieť aj tie bicykle, 
ktoré sa hýbu bez toho, aby 
boli požičané. „Prax ukáza-
la, že počet krádeží je naozaj 
minimálny, dokonca aj van-
dalizmus sa objavuje veľmi 
málo. Mali sme bicykel vo 
vode, na streche, ale takéto 
prípady sú naozaj zriedka-
vé“, skonštatoval Blaas. V 
súvislosti s bikesharingom 
je podľa neho nutné vytvá-
rať aj cestnú infraštruktú-
ru, aby mohli cyklisti jazdiť 
bezpečne. Mesto Poprad je 
v budovaní cyklotrás aktív-
ne. „Aktuálne pripravujeme 
projektovú dokumentáciu 
cyklotrasy smerom na Veľkú 
Lomnicu“, dodala vedúca od-
boru výstavby na MsÚ Po-
prad Kristína Horáková.

Mesto plánuje v spoluprá-
ci s firmou Antik Telecom 
od septembra ďalšiu novin-

ku. „Do skúšobnej prevádzky 
zavedieme prvú elektrickú 
motorku pre mestskú políciu 
a pokiaľ sa osvedčí, tak na 
budúci rok našich mestských 
policajtov vybavíme viacerý-
mi motorkami“, skonštatoval 

primátor mesta Anton Dan-
ko. V takomto prípade bude 
Poprad prvou samosprávou 
na Slovensku, v ktorej budú 
jazdiť elektrické motorky.

 Jarka Hlaváčová,  
 hovorkyňa mesta Poprad

Bikesharing si hneď vyskúšal aj primátor mesta Poprad 
Anton Danko.  Snímka: Oliver Ondráš

Pri strihaní pásky zľava Peter Blaas zo spoločnosti Antik 
Telecom a primátor mesta Poprad Anton Danko. 
 Snímka: J. Hlaváčová

Mesto Poprad v  spolupráci s  Centrom 
pedagogicko – psychologického poraden-
stva a prevencie v Poprade zorganizovalo po 
prvýkrát denný tábor pre deti zamestnaných 
rodičov v dvoch turnusoch po 25 detí. Prvý 
turnus sa uskutočnil v  termíne od 08. 07. 
2019 do 12. 07. 2019. Druhý turnus v termí-
ne od 15. 07. 2019 do 19. 07. 2019.  Cieľo-
vou skupinou boli deti vo veku od 7 do 11 
rokov. Deti počas tábora navštívili napríklad 
galériu Tricklandia v Starom Smokovci, Re-
lax Park Jazierko v Tatranskej Lomnici, našu 
Mestskú políciu, kaštieľ Strážky. Zabavili sa 
aj pri opekačke spojenej s  cykloturistikou 
v Kvetnici. Denný tábor zaznamenal veľký 
úspech a pozitívne ohlasy ako zo strany detí, 

tak aj ich rodičov, ale aj samotných lektorov. 
Náklady spojené s denným táborom finanč-
ne nezaťažili ani jednu rodinu, program bol 
totiž  plne financovaný z rozpočtu mesta, s 
výnimkou stravy, ktorú deťom zabezpečili 
rodičia. Cieľom denného tábora bolo po-
môcť pracovne vyťaženým rodičom prekle-
núť obdobie letných prázdnin. Dovolenky 
rodičov trvajú len niekoľko dní a nie všetky 
deti majú starých rodičov, ktorí by mohli 
vnúčatám zabezpečiť starostlivosť počas 
letných prázdnin. A  práve z  toho dôvodu 
sa  Mesto  Poprad rozhodlo zorganizovať 
denný tábor, ktorý ponúkol deťom adekvát-
ne využitie voľného času.

 Jarka Hlaváčová

Denný tábor mal veľký úspech

„Na základe doterajších 
ohlasov a  referencií zo stra-
ny verejnosti a návštevníkov 
mesta môžeme hodnotiť ino-
váciu letného festivalu ako 
správne zvolenú cestu  - ako 
správny krok samosprávy 
mesta Poprad. Môžeme kon-
štatovať, že pre Popradčanov 
sú letné programy zaujímavé 
a  vedia si vybrať zo  širokej 
ponuky rôznych podujatí,“ 
skonštatovala vedúca odde-
lenia kultúry MsÚ Poprad 
Ivana Piataková.  Mesto má 
za sebou tradičný festival slo-
venských výrobkov a ľudovej 
a umeleckej tvorby - Made 

Popradskému kultúrnemu letu sa darí 
dostať množstvo ľudí na námestie

Mesto Poprad v tomto roku pristúpilo k vytvoreniu úpl-
ne novej dramaturgie Popradského kultúrneho leta. Zme-
na sa dotýkala striedania programových žánrov počas kaž-
dého dňa v týždni. Popradské kultúrne leto spolu s letnou 
turistickou sezónou otvorila 28. 6. 2019 skvelým koncer-
tom nemecká skupina Saragossa Band a v súčasnosti má 
PKL 2019 už polovicu programov za sebou. 

in Slovakia, ktorý bol každý 
deň spestrený vystúpeniami 
rôznych súborov a skupín. V 
úvode festivalu vystúpil Paľo 
Drapák, Duchoňovci či Vašo 
Patejdl. Ďalšie dni festivalu 
patrili tanečnej skupine Ča-
rovné Ostrohy, vystúpeniu 
Ivany Regešovej, či Starma-
nii. Tanečnú zábavu rozprú-
dil Kmeťoband a  piatkový 
večer ukončila diskotéka 
priamo na námestí. Prvý 
prázdninový mesiac prebeh-
lo na námestí sv. Egídia v Po-
prade 50 kultúrnych poduja-
tí, na ktorých sa zúčastnilo 
zhruba 50 000 návštevníkov 

– vrátane Made in Slovakia. 
„Som veľmi milo prekvapený, 
koľko ľudí chodí na koncerty, 
myslím si, že nová koncepcia 
Popradského kultúrneho leta  
priniesla pozitívnu zmenu. 
Mojím cieľom je vrátiť ľudí 
na námestie a myslím si, že 
aj toto je jeden zo spôsobov, 
ako to dosiahnuť,“ dodal 
primátor mesta Poprad An-
ton Danko. Z prvej polovice 
letného festivalu zazname-
nali veľký úspech u divákov 
revivalové koncerty –  napr. 
koncert AC/DC alebo ori-
ginálne vystúpenie skupi-
ny KISS Forever Band z Ma-
ďarska. Z jazzových koncer-
tov malo úspech vystúpenie 
jazzmena Petra Lipu, z piat-
kových koncertov to bol 
Zeus a Henry Tóth, či Nerez  
s Luciou Šoralovou.

 Jarka Hlaváčová

Popradské kultúrne leto 2019 odštartovala kapela Saragossa Band.  Foto: Daniel Lipar

Deti na návšteve v Tricklandii v Starom Smokovci. Snímka: Mesto Poprad
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Tatranské kultúrne leto 2019

Dramaturgia tohoročné-
ho seriálu hudby, filmu a 
divadla ponúkla vystúpenia 
mnohých umelcov z rôznych 
kútov Slovenska, ale aj zo 
zahraničia: Poľska, Ukrajiny, 
Českej republiky a Nemecka. 

TKL začalo už tradične v 
rámci  otvorenia letnej se-
zóny vo Vysokých Tatrách 
v  dňoch 14. - 16. 6. 2019. 
Úvodný program Stretnutie 
pri kyselke sa konal na kul-
tovom mieste pre všetkých 
Tatrancov – pri prameni 
Smokoveckej kyselky. V žia-
ri fakieľ, hviezd a  reflekto-
rov, ale aj s nemalou dávkou 
dažďa sa v  tomto krásnom 
prírodnom prostredí usku-
točnila malá ekumenická 
pobožnosť s  posvätením 
prameňa, pričom primátor 
mesta Ján Mokoš oficiálne 
TKL otvoril. Nasledovala 
dramatizácia jednej z povestí 
tatranského spisovateľa An-
tona Mareca o vzniku tatran-
skej liečivej minerálnej vody. 
V  sprievodnom programe 
vystúpil sólista opery Štát-
neho divadla Košice Mari-
án Lukáč. Otvárací koncert 
Tatranského kultúrneho leta 

Letné obdobie vo Vysokých Tatrách je už tradične po-
znamenané nielen turistikou, športom, oddychom a re-
laxom, ale aj kultúrnym vyžitím. Už štrnásty rok po sebe 
pripravilo Mesto Vysoké Tatry na obdobie 2 a pol mesia-
ca seriál programov pod názvom Tatranské kultúrne leto 
(TKL). 

sa uskutočnil v areáli Kúpe-
ľov Nový Smokovec. Známa 
speváčka a  herečka SZIDI 
TOBIAS prilákala množstvo 
návštevníkov. Nedeľňajší 
program otvorilo dopolud-
nia 5. kolo Slovenskej ligy 
v  kosení ručnou kosou, na 
ktorom sa zišlo viac ako 50 
koscov z celého Slovenska vo 
veku od 6 do 76 rokov. Záver 
programovo nabitého víken-
du v  podobe Tatranského 
juniálesu sa konal v  mest-
skom parku Tatranská Lom-
nica a predstavili sa na ňom 
také zoskupenia, akými boli 
CIMBAL BROTHERS, VR-
BOVSKÍ VÍŤAZI či BANJO 
BAND IVANA MLÁDKA. 

Podarilo sa nám zachovať 
štyri z tradičných festivalov. 
Prvým bol ŠENGENSKÝ 
POLUDNÍK, medzinárod-
ný festival mládežníckych 
zborov a  orchestrov, ktorý 
na prelome júna a júla za-
knihoval vo Vysokých Tat-
rách už svoj 11. ročník. Ten 
charakterizovali hlavne vy-
stúpenia mnohopočetných, 
35-40 členných telies, akými 
boli sláčikové orchestre MU-
SICA IUVENALIS (SVK) 

a  POLYFONIA (Ľvov, UA), 
ale aj miešaný Akademický 
spevácky zbor z  Wroclavi 
(PL). Záverečný koncert ob-
staral súbor bicích nástrojov 
z Legnice (PL). 

Prvú júlovú sobotu sme 
uviedli v  mestskom parku 
Tatranská Lomnica 4. ročník 
multižánrového hudobné-
ho festivalu ALTANFEST za 
účasti domácej big beatovej 
kapely FANATIK, špičko-
vého prešovského jazzové-
ho zoskupenia AMC TRIO 
a  bratislavskej bluesovej 
formácie DURA & BLUES 
CLUB. Na záver všetkých 
roztancovala žilinská AYA.

D i v a d e l n ý  f e s t i v a l 
STRETNUTIA sa uskutočnil 
v  dňoch 19.-21. júla už po 
16-ty krát. Celkom 4 pred-
stavenia sa uskutočnili v nie-
len v interiéroch, ale aj v prí-
rodnom altánku v Tatranskej 
Lomnici, kde bola uvedená 
nočná inscenácia v  podaní 
Divadla COMMEDIA „Jana 
z Arcu, Boh a kat.“ Súčasťou 
tohoročného tatranského 
divadelného festivalu bolo 
aj 30. výročie založenia do-
máceho divadelného súbo-
ru Paľa Bielika z Tatranskej 
Lomnice. Na improvizova-
ných doskách v  kongreso-
vej sále hotela Lomnica sa 
v kombinovanom programe 
snúbili divadelné scénky 

s  ukážkami z  najúspešnej-
ších inscenácií, spolu s  au-
diovizuálnou projekciou 
založenej na spomienkach 
režisérov tohto súboru. Za-
slúžilí herci, režiséri a orga-
nizátori divadelného života 
v  Tatrách boli ocenení pa-
mätnými plaketami mesta.

V  záverečný deň Tatran-
ského kultúrneho leta - 31. 
augusta sa uskutočnil 3. 
ročník multižánrového fes-
tivalu TATRAFLOWERS. 
Na netradičných miestach, 
aj vo vysokohorskom pro-
stredí, napr. na Hrebienku, 
Popradskom plese či Skalna-
tom plese sa návštevníkom 
Vysokých Tatier predstavili 
takí vyhľadávaní interpreti, 
akými sú BILLY BARMAN, 
MODRÉ HORY, Michal 
SMETANKA, KARPATON, 
Soňa HORŇÁKOVÁ, LON-
GITAL a mnohí ďalší.

Súčasťou záveru Tat-
ranského kultúrneho leta 
dňa 31.8. bol aj 15. ročník 
ojedinelého charitatívne-
ho podujatia svojho druhu 
na Slovensku pod názvom 
TAT R A N S K Á  L E T NÁ 
DRAŽBA. Pod taktovkou 
známeho moderátora Slava 
JURKA sa dražili rôzne ceny, 
dary a produkty od sponzo-
rov. Na konci primátor mes-
ta Vysoké Tatry Ing. Ján Mo-
koš hneď na mieste rozdelil 

časť výťažku vo výške 3300 
€ a obdaroval zdravotne po-
stihnutých občanov, sociálne 
slabé rodiny, či organizácie 
Tretieho sektoru.

Tatranské letné kino pre-
mietalo počas oboch letných 
mesiacov každý piatok ve-
čer v  mestskom parku Tat-
ranská Lomnica. Uviedlo  
9 nových atraktívnych celo-
večerných filmov zahranič-
nej produkcie. 

Tohoročné Tatranské kul-
túrne leto charakterizoval 
v  porovnaní s  uplynulými 
rokmi nižší počet programov 
(bolo ich 37), ale na druhej 
strane sme kvantitu vyvážili 
kvalitou. Do Vysokých Ta-
tier zavítalo počas tohto leta 
mnoho významných umel-
cov. Okrem niektorých hore 
uvedených ďalšími boli: SES-
TRY HAVELKOVE, skupina 
HEX, BIG BAND GUSTÁVA 

BROMA, Andrea ZIMÁ-
NYIOVÁ, Ondřej BRZO-
BOHATÝ, Peter CMORÍK, 
Katka KNECHTOVÁ, Adam 
ĎURICA, Celeste BUC-
KINGHAM, skupiny KING 
SHAOLIN a VIDIEK. 

Ukázalo sa, že návštevní-
ci vyhľadávajú predovšet-
kým mediálne známe mená. 
Historicky najvyššia náv-
števnosť TKL by bola určite 
prekonaná, ak by dážď ne-
narušil takmer každý štvrtý 
program.

Dramaturgiu, produkciu 
a  organizáciu Tatranské-
ho kultúrneho leta malo na 
starosti oddelenie kultúry 
a športu mesta Vysoké Tat-
ry za spoluúčasti Regiónu 
Vysoké Tatry a s finančnou 
podporou Ministerstva do-
pravy a výstavby Slovenskej 
republiky. Ján Bendík

Snímky: Dagmar Modlová

Tohtoročné sympózium 
nesie rovnaké znaky ako 
predchádzajúce ročníky – 
účasť profesionálnych umel-
cov, dobrovoľnícka organi-
zátorská práca miestneho 
občianskeho združenia OZ 
Neandertal, aktívna účasť 
a  angažovanosť občanov 
obce. Rovnaké zostávajú aj 
ciele podujatia - zveľadenie 
a spropagovanie unikátneho 
archeologického dedičstva 
obce, zvýšenie angažovanos-
ti obyvateľov a ich vzájomné 
spoznávanie sa, obohatenie 
kultúrneho života v  obci, 
oživenie turistického ruchu.

Podujatie organizuje dob-
rovoľnícka skupina z  Ob-
čianskeho združenia Nean-
dertal Gánovce za výraznej 
podpory obce Gánovce, pod 
vedením pána starostu, Mgr. 
Michala Materného. Pod-
ujatie sa zároveň koná pod 
záštitou predsedu Prešov-
ského samosprávneho kraja 
PaedDr. Milana Majerského, 
PhD.

Sympózium nadviaže na 

VII. ročník medzinárodného umeleckého sympózia 
„ART.4G.PARK 2019“ v Gánovciach

Už od 28. augusta 2019 sa v Gánovciach koná VII. ročník 
medzinárodného umeleckého sympózia „ART.4G.PARK 
2019“. Podujatie nadviaže na predchádzajúce úspešné roč-
níky, ktoré sa konali v rokoch 2013 – 2018.

koncepciu voľnej umeleckej 
tvorby v  parku pri Kaštie-
li Gánovce z  rokov 2016  
a 2017. V tomto roku sa sym-
pózia zúčastní päť umelcov 
zo Slovenska, Čiech, Poľska 
a Srbska, ktorí budú pra-
covať s  travertínom, betó-
nom, keramikou a textilom. 
Organizátori pripravili tri 
tvorivé dielne pre deti a mlá-
dež a dve kultúrne poduja-
tia – predstavenie Divadla 

Commedia z Popradu „Jana 
z Arcu, Boh a kat“ a hudob-
ný koncert detí z Gánoviec.

Sympózium vyvrcho-
lí slávnostnou vernisážou 
v sobotu 7. septembra 2019 
o  16:00 hod. v  parku pri 
Kaštieli Gánovce (areál Ma-
terskej školy Gánovce, Špor-
tová 203/10). Vernisáž bude 
súčasťou tradičného Dňa 
obce. Všetci záujemcovia sú 
srdečne vítaní.

Viac informácií na we-
bových stránkach: www.
ganovce.sk a www.geopark-
ganovce.sk, časť „Aktuality 
a novinky“.

Po roku sa opäť priaznivci 
mužskej krásy zišli na vý-
chode Čiech, v  Náchode, 
aby v miestnom Mestskom 
divadle zvolili už jubilejné-
ho víťaza 20. ročníka MUŽ 
ROKU 2019. Moderovania 
sa ujali tradične Klára Do-
ležalová a Karel Voříšek,  
v programe vystúpili Zlatý 
Slávik Dalibor Janda, Ilo-
na Csaková, Daniel Hůlka  
a Česko - Slovenská Super-
star Tereza Mašková, Mari-
án Vojtko či Miša Nosková.

V porote, ktorej šéfoval 
prezident súťaže David No-
votný (k 20. výročiu dostal 

Muž roku je podnikateľ
tortu s fotkami  všetkých 
víťazov a vôbec neskrýval 
dojatie), zasadlo opäť 95 
porotcov, medzi  nimi vý-
znamné osobnosti z oblasti 
kultúry, športu či politiky, 
a tí vyberali z 12 finalistov 
piatich víťazov s postupom 
na svetové súťaže krásy. 
Súťažiaci muži sa predsta-
vili vo voľných disciplí-
nach, tradičnej promenáde  
v plavkách, v oblekoch Ko-
utný a okuliaroch Slávikova 
Optika.

A kto bol zvolený tohto 
roku? 

Na súťaž Mister Universe 

Model pocestuje 26 ročný 
Lukáš Moučka, na Mister 
Global 29 ročný teniso-
vý tréner Jiří Hemelka. Na  
3. mieste bol a druhým 
vice – Mužom roka sa stal 
21 ročný študent Imannu-
el Adenubi, ktorého čaká 
Men of the World. Na 2. 
mieste skončil a prvým vice 
- Mužom  roku je 29 ročný 
lektor Ján Solfronek. A víťa-
zom jubilejného 20. ročníka  
a Mužom roku 2019 sa stal 
25 ročný podnikateľ Vojta 
Urban, ktorý pocestuje na 
Mister Internacional 2019.  
 Text a foto: Jozef Mašlej

Na 3. mieste skončil 21-roč-
ný študent Imannuel Abe.

Na 2. mieste skončil 29-roč-
ný športovec Ján Solfronk.

Muž roku 2019 je 25-ročný 
učitel Vojta Urban.

Častým hosťom medznárodných umeleckých sympózií  
v Gánovciach je aj Peter Smik. 
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Pritom nejde  len o to, koľ-
ko úspešných žiakov školu 
končí. Veď to, že víťazstvá 
v krajských a celoslovenských 
kolách celoštátnych predme-
tových olympiád, v  ktorých 
sa porovnávajú najlepší z naj-
lepších sa rátajú na desiatky, 
je dnes už tradícia. To, že ab-
solventi školy sú prijímaní na 
prestížne vysoké školy doma 
i v zahraničí bez problémov 
je samozrejmosť, práve tak 
ako vybavenosť školy po-
môckami, pekné prostredie 
v interiéri i exteriéri, či 100% 
odbornosť výučby. 

Nielen to však oceňujú 
žiaci a  absolventi v  každo-
ročných anketách, v ktorých 
majú možnosť vyjadriť svoj 
názor na prácu pedagógov 
a  ostatných zamestnancov 
školy. Študenti  výrazne po-
zitívne oceňujú otvorenosť 

Gymnázium Kukučínova v Poprade je celoslovensky 
známe nielen kvalitou výchovy a vzdelávania, čo sa ob-
jektívne odzrkadľuje vo vysoko nadštandardnom záujme 
výborných žiakov o štúdium, ale aj ďalšími aktivitami a 
výstupmi, vytvárajúcimi unikátnu atmosféru, ktorej je 
ťažko nájsť pendanta v rámci regiónu i Slovenska. 

vzťahov medzi učiteľmi 
a  žiakmi, pestrú ponuku 
mimovyučovacích, odbor-
ných, kultúrnych, športových  
a poznávacích aktivít, necen-
zurovanú školskú žiacku te-
levíziu a časopis, partnerské 
postavenie študentského par-
lamentu, či možnosť cestovať 
v rámci jazykového zdokona-
ľovania  od Moskvy, cez Paríž, 
Rím, Londýn, Kodaň, Floren-
ciu, Prahu, Viedeň, Kaunas  
až po New York.... 

Ak k  tomu pridáme spo-
kojnosť rodičov, rešpekt 
verejnosti a spokojnosť spo-
lupracujúcich organizácií, 
zdalo by sa, že niet čo meniť 
či zlepšovať. No takto to žiaci 
a  zamestnanci školy nevní-
majú. Je im jasné, že i v do- 
bre fungujúcej inštitúcii je 
vždy čo zlepšovať a aj  to, že 
vzdelávanie nekončí hranica-

mi Slovenska, naopak, práve 
v zahraničí možno načerpať 
množstvo nozvých námetov 
a podnetov.

A  práve táto paradigma 
bola motiváciou pre zapo-
jenie sa do projektov, ktoré 
umožňujú poznávať iné vzde-
lávacie systémy. Pre rozvoj 
kvality a internacionalizácie, 
v súlade s Európskym plánom 
rozvoja školy, škola realizuje 
v rámci programu Európskej 
únie pre vzdelávanie, odbor-
nú prípravu, mládež a šport  - 
Erasmus+ až tri projekty. 

Prvým je projekt  „Učenie 
sa a učenie bez hraníc“,  kto-
rého hlavnou myšlienkou 
je podpora medzinárodnej 
spolupráce v oblasti vzdelá-
vania a výmeny osvedčených, 
tradičných a inovatívnych 
postupov s využitím IKT 
technológií v procese vzde-
lávania. V  tomto projekte  
nadväzujeme nové pracovné 
kontakty medzi pedagógmi 
a žiakmi, slúžiace na skvalit-
nenie školského vzdelávania. 
V rámci realizácie projektu si 
učitelia vzájomne vymieňajú 

svoje skúsenosti, ktoré získali 
počas praxe so žiakmi  a na-
dobúdajú a osvojujú si nové 
metódy a formy práce vo vy-
učovacom procese. Žiaci zas 
majú možnosť nahliadnuť 
do práce učiteľa a aktívne sa 
jej zúčastniť. Našimi part-
nermi v projekte sú gymná-
ziá v Dánsku, Litve a Českej 
republike.

Ďalším, v rámci kľúčovej 
akcie 1 – Vzdelávacia mo-
bilita jednotlivcov, je  pro-
jekt Vzdelanie - kľúč k našej 
budúcnosti  zameraný na 
hospitácie (job shadowing) 
alebo pozorovanie v škole 
v zahraničí. 

Tretí projekt,  Vzdelávanie 
pre budúcnosť  tiež umožní 
pedagógom absolvovať v za-
hraničí štruktúrované kurzy 
na podporu rozvoja profesij-
ného rastu. Učitelia, podob-
ne ako v  predchádzajúcom 
projekte  preskúmajú nové 
spôsoby vzdelávania, získajú 
námety na implementáciu 
prvkov efektívneho učenia a 
využívanie digitálnych tech-
nológií vo výučbe, zdoko-

nalia si jazykové schopnosti, 
spôsobilosť pracovať v multi-
kultúrnom pracovnom pros-
tredí a prispejú k vytváraniu 
siete budúcich partnerov. 

Po obdobných stážach ko-
legýň v Taliansku a Španiel-
sku  v  júli absolvoval ďalší 
z  pedagógov štruktúrovaný 
kurz talianskeho jazyka ITA-
LIAN LANGUAGE AND 
CULTURE FOR TEACHERS 
AND LEARNERS vo Floren-
cii. Bola to ideálna príležitosť 

zažiť skutočný taliansky ja-
zyk a ponoriť sa do talianskej 
kultúry mimo akademických 
postupov a stereotypov. Keď-
že ide o jazyk, ktorý sa vyuču-
je v škole, bolo  prínosné pre 
pedagóga (a tým i  pre jeho 
budúcich žiakov) absolvovať  
ďalšiu úroveň na doplnenie 
kvalifikácie s perspektívou 
kvalitnejšieho vyučovania ta-
lianskeho jazyka a tiež  využi-
tia metódy CLIL v škole. 

 Gymnázium Kukučínová

Podpora spolupráce umožňuje spoznávať iné vzdelávacie systémy

Spomienka venovaná obetiam okupácie
Dokončenie z 1. strany 
Pripomenul aj snahu Ale-

xandra Dubčeka o lepšiu  
a spravodlivejšiu spoločnosť 
s ľudskou tvárou a neutrali-
tu štátu. „Alexander Dubček 
zahynul za dodnes neobjasne-
ných okolností a  väčšina pro-
tagonistov Pražskej jari už ne-
žije a nemôže sa brániť. Som 
presvedčený, že títo ľudia boli 
natoľko čestní a zásadoví, že v 
roku 1968 by nikdy pre osob-
ný prospech a záujmy cudzích 
mocností nezradili občanov 
Československa, na rozdiel od 
iných komunistov, ktorí hodili 
po prevrate v roku 1989 cez 
palubu robotnícku a roľnícku 
triedu spolu so svojimi stra-
níckymi preukazmi, ktoré vy-
menili za osobný blahobyt na 

úkor ostatných. Politici ako 
Dubček by nikdy nedopustili, 
aby Slovensko ovládli oligar-
chovia prepojení s justičnou 
a konkurznou mafiou, nikdy 
by nedopustili milióny exe-
kúcii, nikdy by nedopustili, 
aby ľudia umierali zamrznutí 
na uliciach a aby boli zo zú-
falstva doháňaní k sociálnym 
samovraždám. Z úcty k nim 
by sme preto nemali zabúdať 
na odkaz 21. augusta, ktorým 
je vždy ľudská tvár každého 
politickému systému. A ne-
mali by sme zabúdať ani na 
obete augusta 1968 a ľudí, 
ktorí boli ochotní za spravod-
livejšiu spoločnosť obetovať aj 
svoj život,“ zdôraznil v závere 
príhovoru F. Bednár.

Aj tohtoročnej spomien-

ky pri pamätníku obetiam 
okupácie na Nám. sv. Egídia 
sa zúčastnila  aj Anna Malá, 
sestra len 19 ročného Jozefa 
Bonka z Hôrky, ktorého na 
námestí v Poprade v roku 
1968 zastrelil sovietsky vojak 
a práve Svetové združenie 
bývalých politických väzňov 
sa pred sedemnástimi rokmi 
najväčšou mierou pričini-
lo o postavenie pamätníka 
obetiam okupácie v Poprade  
a neskôr aj v Kežmarku.

Účastníci pietnej spomien-
ky položili k pamätníku ky-
tice kvetov, vence a vo svo-
jich mysliach venovali tichú 
spomienku všetkým, ktorí  
v roku 1968 prišli o život. Na 
záver zazneli hymny Sloven-
skej a Českej republiky.  (reš)  

Zhotoviteľom stavby je 
spoločnosť Cestné stavby 
Liptovský Mikuláš a práce sa 
začnú už v septembri tohto 
roka. Projekt je rozdelený do 
troch úsekov v dĺžke 79, 65 
a 1722 metrov. 

Prvý bude vybudovaný  
v trase jestvujúceho chod-
níka, medzi vyústením 
Hviezdoslavovej a  Slád-
kovičovej ulice na cestu 
I/18. Druhý, v  dĺžke 65 
metrov, sa nachádza tiež  
v trase jestvujúceho chodní-
ka, medzi vyústením  Slád-
kovičovej a ulice SNP na 
cestu I/18. A  tretí, najdlhší 
úsek, je situovaný medzi  vy-
ústením ulice SNP na cestu 
I/18 a odbočkou ústiacou do 
miestnej komunikácie sme-
rujúcej do Lopušnej doliny.

Po dobudovaní bude ten-
to chodník súčasťou siete 
cyklistickej infraštruktúry 
mesta Svit. Pri plánovaní sa 
vychádzalo z  predpokladu, 

Chodník pre chodcov a cyklistov vo Svite
 Pred niekoľkými dňami podpísala primátorka Svitu 

Dáša Vojsovičová zmluvu, na základe ktorej sa môže začať 
rekonštrukcia a stavba spoločného chodníka pre cyklistov 
a chodcov pozdĺž cesty I/18.

že bude využívaný cyklista-
mi aj chodcami súčasne. Re-
konštrukcia rieši vybudova-
nie obojsmerného chodníka 
v šírke 3 metre medzi cestou 
I/18 (v jej prieťahu mestom) 
a oplotením priemyselných 
areálov Chemosvit, Tatra-
peko a  Nord. Prioritou je, 
v  rámci možností, odde-
lenie cyklistickej dopravy 
a chodcov od motoristickej 
dopravy. Avšak, vzhľadom 
na priestorové možnosti, 
nie je možné v tomto úseku 
aj fyzicky oddeliť koridor 
pre chodcov a cyklistov sa-
mostatne. Preto je v  celom 
úseku chodník  navrhnutý 
ako spoločný. Nebude za-
sahovať priamo do cesty 
a  na dvoch miestach bude 
križovať vjazdy do priemy-
selných areálov Chemosvit 
a Tatrapeko.

Súčasťou prác bude do-
pravné značenie, vyznače-
nie priechodov pre cyklistov 

a chodcov v miestach vstupu 
do priemyselných areálov. 
Pribudnú stojany na bicykle 
a nové osvetlenie.

Po realizácii tejto rekon-
štrukcie a  po úprave cesty 
I/18 v rámci stavby „Moder-
nizácia železničnej trate – 
časť podjazd Svit“ sa vytvorí 
ucelený úsek spoločného 
chodníka pre cyklistov a pe-
ších v celkovej dĺžke približ-
ne 1920  metrov.  

Celková výška investície 
je 290 103 eur vrátane mo-
biliára a osvetlenie bude stáť 
165 321 eur.

Vzhľadom na blížiace sa 
jesenné a  zimné obdobie 
a v  záujme priechodnosti 
chodníka, ak by práce ne-
mohli pokračovať pre ne-
priazeň počasia, bude roz-
delená rekonštrukcia reali-
zovaná po častiach. Zároveň 
prosíme občanov a  užíva-
teľov chodníka o pochope-
nie,   trpezlivosť a  ústreto-
vosť v súvislosti s dopravný-
mi obmedzeniami v jednot-
livých úsekoch a časoch.

 Daniela Virostko

Výstavba chodníka pozdĺž I/18 začína už v septembri

LADISLAV 
MAJOROŠI 

ANJELACI 2,  
ktorá sa bude konať  6. 9. 
2019 o 18. h. Počas verni-
sáže sa uskutoční zlosova-
nie o autorské dielo. Cena 
lístka je 10 €.

KURZY 
KERAMIKY

Kedy: Termín kurzu a čas je možné dohodnúť 
individuálne

Kde: ATELIÉR POPPRAT
Cena za jeden kurz:  20 eur dospelí
           15 euro deti a študenti

Trvanie jedného kurzu: 90 min.
Kontakt: 0903 608 499

V cene je zahrnutý základný materiál, 
t. z. keramická hlina a výpal keramiky,
v nasledujúcom kurze glazúry a výpal.

Príďte zmysluplne relaxovať 
a vytvoriť si vlastné dielka, ktoré potešia.

Germánske knieža, kto-
rého hrobka zo 4. storočia 
bola objavená PhDr. Petrom 
Rothom v Matejovciach pred 
štrnástimi rokmi, zomrel 
zrejme na vírusové ochorenie 
hepatitídy typu B. Vyplýva 
to z výskumu, ktorý už dl-
hodobo realizujú slovenskí 
archeológovia v spolupráci  
s dánskymi vedcami.

Dokázať prítomnosť vírusu 
spred 1 600 rokov je podľa 
Karola Pietu, zástupcu riadi-

teľa Archeologického ústavu 
SAV v Nitre, svetový unikát. 
„Tento objav sa stal v uplynu-
lom roku vedeckou senzáciou 
a je zároveň aj svedectvom 
toho, ako úžasne pokročila 
veda a možnosti analýzy zo-
snulého,“ povedal Karol Pieta.

Drevená hrobka, ktorá le-
žala v hĺbke päť metrov, sa 
našla pri stavbe priemysel-
ného parku v Poprade v roku 
2005. „Keďže sa hrob podarilo 
zachrániť v dostatočnej kvalite 
a laboratórny výskum sa reali-
zuje na tej najvyššej európskej 
vedeckej úrovni, dochádza 
neustále k ďalším a ďalším 
objavom,“ skonštatoval Pie-
ta. Vedci tak zistili, že knieža 
bol rodákom spod Tatier, vy-
rastal na Spiši a dožil sa pri-

bližne 20 rokov. „Významnú 
časť svojho krátkeho života 
prežil v Stredomorí. Vieme to 
vďaka izotopovým analýzam, 
ktoré nám odhalili jeho stra-
vovacie zvyklosti a tie presne 
zodpovedajú nie slovenskému 
či horskému prostrediu, ale 
stredomorskému. Je možné, že 
bol súčasťou cisárskeho rím-
skeho dvora či slúžil v rímskej 
armáde ako popredný dôstoj-
ník,“ priblížil výsledky výsku-
mu archeológ z Nitry. Veľmož 
zrejme patril k barbarskému 
germánskemu kmeňu, kto-
rý koncom 4. storočia nášho 
letopočtu obýval severné a 
východné Slovensko. Pohreb 
mal pravdepodobne okolo 
roku 380.  

 SITA, krátené

Germánske Knieža zabil vírus

Tatranská galéria Poprad a Galerie výtarného umění  
v Ostravě pozýva na výstavu Eduarda Ovčáčka. Popradčanom 
sa predstaví výstavou Expozícia univerza. Výstava je inštalo-
vaná v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej 12, od 30. augus-
ta do 10. novembra 2019. 

E. Ovčáček: Expozícia univerza

a autor srdečne 
pozývajú Vás 

a Vašich priateľov 
na vernisáž 

výstavy 
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Zachytil som správu, že 
v  Tatranskej galérií Poprad 
vystavujú Terakotovú armá-
du. Mám doma DVD na túto 
tému, ale vidieť to na vlastné 
oči je niečo úplne iné. Povedal 
som si, toto si nenechám ujsť. 
Keď som exponáty uvidel, sa-
mozrejme iba maličkú časť čo 
do počtu, akoby som sa pre-
niesol v čase. Dokonca moja 
fantázia zašla tak ďaleko, že 
som si sochy predstavoval ako 
živé bytosti. Sú také dokona-
lé. A k  tomu dokumentárne 
filmy. No úžasné. Zážitok na 
celý život.

Ešte pred návštevou výsta-
vy však bolo mojím najväč-

Terakotová armáda  so štipkou humoru    
ším problémom zapamätať si 
správny názov. Najprv som si 
myslel, že sa jedná o teraketo-
vú armádu. Aby som lepšie po-
chopil s mojím IQ hojdacieho 
koníka, tak som si to rozdelil 
na dve slová a to na Te- pred-
stavuje značku chemického 
prvku telúr alebo technécium. 
To som asi prehnal, lebo pred 
2000 rokmi, kedy táto armá-
da vznikla, nechcem sa niko-
ho dotknúť, určite nemali ani 
potuchy v starej Číne, o tých-
to chemických prvkoch. A to 
nehovorím o druhej časti slo-
va raketová. O tejto výzbroji 
armád iste nemali ani šajnu 
v tom období. 

Keď som sa konečne asi 
po dvoch rokoch dopátral ku 
správnemu výrazu terakoto-
vá armáda, dal som si otáz-
ku- kto bol terakot? Lovil som 
vo svojej hlave, no nie a nie 
sa to dozvedieť. A  tak som 
použil zdravý sedliacky ro-
zum. Opäť som rozdelil slovo 
na tér +a+ kot. Tér bol spolu 
s kamienkami dakedy asfalt, 
z ktorého sa robili cesty. To si 
pamätám ako sa tér niekedy 
topil pri vysokej teplote a le-
pil na topánky. Slovo kot, ak 
ma pamäť neklame z ruštiny 
predstavuje mačku. Tak toto 
nemá chybu. Hovoríme o  8 
tisícoch hlinených bojovníkov 
a ja som sa dopracoval ku 8 
tisícom asfaltových mačiek. 
No nie som geniálny?

Ale ja som to nevzdal. Po-
zrel som sa na to inak a roz-
delil som slovo na tera+ kot.  
Tera znamená predponu  
k veličinám a  jej hodnota 
je bilión. Tentoraz mi vyšiel 
bilión mačiek. No čoraz lep-
šie. Ako sa hovorí? Genialita 
úzko súvisí s debilitou.

Tak mi nič iné nezostalo, 
iba sa opýtať deda vševeda 
Googleho, a čo som zistil? Je 
to oveľa jednoduchšie - tera-
kota je hlina. Áno, ide o bo-
jovníkov a kone z hliny. Ide 

o 8 tisíc bojovníkov a každý 
je originálny. Každý má mini-
málne inú tvár. O akú armá-
du vlastne ide? Ide o hlinenú 
armádu prvého cisára Činy, 
ktorá sa volal  Čchin Š´- Chu-
ang Ti. Toto vojsko ho malo 
chrániť v posmrtnom živote. 
Nezachovali sa bojové vozy, 
luky, šípy, rukoväte kopiji, 
lebo boli z dreva. Kovové čas-
ti sa zachovali - hroty šípov, 
kopijí, a pod. Tento ôsmy div 
sveta, ako o ňom hovoria Čí-
ňania, objavili v roku 1990. 
Len tak pre zaujímavosť, ako 
to vyrábali?  Použili hlinené 
šulky a ich postupným nale-
povaním a potom dotvarova-
ním dosiahli dokonalosť. Aj 
kone.

Neďaleko má tento cisár 
postavenú mohylu, kde je 
model celej Číny, ktorej vládol 
a rieky by mali byť z  ortuti. 
Nechcú ju otvoriť, lebo ved-
ci sú presvedčení , že ju zni-
čia. Nemajú toľko vedomostí 
o starých materiáloch, o sta-
rých farbách, o starých postu-
poch. Príkladom je odkrytie 
armády, kedy tuším vlhkosť 
zničila všetky farby. A tak sú 
bojovníci bezfarební.

Som presvedčený, že našim 
predkom my „zadkovia“ ne-
siahame ani po päty.  JABU

Tohtoročný festival už po 
štvrtýkrát odštartovala sú-
ťaž v kosení a hrabaní trávy. 
Hlavným rozhodcom bol Lu-
káš Janoška, známy organi-
zátor  koseckej súťaže a etno 
kurzov v Pohorelej. Hodno-
tila sa nielen rýchlosť koscov 
a  hrabačiek, ale aj kvalita 
kosenia a  hrabania. Svojou 
účasťou koseckú súťaž pod-
porili kosci Kľuchťák Rudolf,  
Marcel Kurján a Marek Hed-
vigy, ktorí sa zúčastnili v ter-
míne 14. a 15. augusta  2019 
na Majstrovstvách Európy 
v kosení v  rakúskom Sankt 
Florian am Inn. 

Po súťaži pokračoval 
program v  areáli Kubašok 
vystúpením FKS Vikartov-
čan, ktorý predstavil širo-
ké pásmo ľudových piesní 
a  tancov za sprievodu živej 
hudby. Po ich vystúpení na-
sledovalo vyhlásenie súťaže 

Kubašský festival s Petrom Stašákom
V obci Spišské Bystré sa 24. augusta 2019 uskutočnil 21. 

ročník Kubašského festivalu s Petrom Stašákom a zároveň 
oslava 725. výročia vzniku obce. 

v  kosení a  hrabaní, víťazov 
ocenili Lukáš Jánoška a sta-
rosta obce Marián Luha. Ná-
sledne sa dostal na rad Tat-
ranský silák – Peter Rekenei, 
ktorý predviedol silové ukáž-
ky a  zapojil aj obecenstvo, 
ktoré si mohlo vyskúšať nie-
ktoré predvedené disciplíny.

Hlavný kultúrny program 
otvoril starosta obce Ma-
rián Luha spolu s  Petrom 
Stašákom. Na úvod odzne-
lo niekoľko piesní od Petra 
Stašáka, po ňom nasledoval 
domáci FS Rovienka. Ďal-
ším bodom programu bolo 
vystúpenie kapely Heľenine 
oči, ktoré sa postarali o po-
riadnu zábavu, ich vystúpe-
nie si užila ako mladšia, tak 
aj staršia generácia. 

Po ich vystúpení nasledo-
vala bohatá tombola s  bo-
nusovou cenou a  ňou bola 
Kubašská voda s podpisom 

Petra Stašáka. Keďže kultúr-
ny program bol bohatý, po 
ukončení tomboly sa pred-
stavili ďalší hudobní hostia 
ako Vlasta Mudríková, Pavol 
Stašák, Milan Ivan, Domini-
ka Kleisová, Peter Košč, Vla-
dimír Čečot, Janka Slowin-
ská, Milan Ivan a  Hanka 
Maximová.

Po ukončení hlavného 

kultúrneho programu nasle-
dovala diskotéka pod holým 
nebom v areáli Kubašok, kde 
sa návštevníci zabávali do 
neskorých nočných hodín. 
Na záver patrí poďakovanie 
všetkým, ktorí akokoľvek 
prispeli a pomohli k  usku-
točneniu festivalu.

František Kováčik
Snímky: Václav Klust

Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov Poprad sa spolu so zástupcami miestnych orga-
nizácii z obcí a miest nášho regiónu zúčastnila 17. augusta 
osláv 75. výročia SNP, pri pamätníku vybudovanom na po-
česť bojov za oslobodenie Slovenska od nemeckých okupan-
tov v Krpáčove. K pamätníku položili vence za oblastnú or-
ganizáciu SZPB Poprad M. Janeček z Kežmarku, Š. Koreň, 
predseda MO SZPB z Liptovskej Tepličky a Dr. J. Pavlovčin.

Spomienky na obete II. svetovej vojny na Horehroní sa 
zúčastnili ministerka kultúry Ľubica Laššáková, poslanci NR 
SR Jaroslav Paška a Radko Baláž, delegácia ÚR SZPB, ktorú 
viedol Pavol Sečkár, predstavitelia štátnej správy, miestnej sa-
mosprávy Horehronia a mnoho ďalších. 

Do programu osláv prispeli i členovia MO SZPB Svit, keď 
Jozef Dluhý recitoval báseň po rusky a naši Podtatranskí Ale-
xandrovci, obe vystúpenia mali veľký úspech.

Prítomní rečníci odsúdili bezbrehý teror okupačných ne-
meckých vojsk a ich prisluhovačov, ktorý sprevádzal nielen 
potlačenie povstania, ale aj ústup povstaleckých jednotiek 
slovenských vojakov a partizánov do hôr. 

V kontexte uvedených udalostí možno považovať za hrozi-
vé zistenie, že aj dnes sa u nás znova nájdu vysoko postavení 
politici a štátni funkcionári, ktorí neváhajú nechať na Sloven-
sku rozmiestniť cudziu armádu, len preto aby im na oplátku 
ochránila ich politickú kariéru, politické pozície a politickú 
moc pred nesúhlasom a nespokojnosťou občanov. 

 (pnr), Snímka: Štefan Hanzlík

Dokončenie z 1. strany
Nuž a teraz tu máme ešte 

horší centralizmus ako za 
totality, doplnený nespočíta-
teľnými eurounijnými zákaz-
mi, príkazmi, odporúčaniami 
a podobnými sprostosťami, 
ktoré nám pomaly nedovolia 
ani dýchať. Na západné trhy 
ani tých pár slovenských fi-
riem vyvážať nemôže, preto-
že im to nedovolia a na vý-
chod, kde by sme sa aj mohli 
uplatniť, tiež nemôžeme, lebo 
sankcie. Ale už nikoho neza-
ujíma, že Nemci, Francúzi,  
Američania a ďalší na východ 
od nás veselo podnikajú.

Slovensko platí do rozpoč-
tu Európskej únie automa-
ticky, ale Únia nám presne 
určí, na čo môžeme peniaze 
použiť. Hoci sa nám cesty 
rozpadajú, pretože komunisti 
ich nepostavili na takú frek-
venciu vozidiel, akú vyvolala 
potreba prevážania surovín 
a výrobkov do a zo zahra-
ničných firiem, ale za tridsať 
rokov sme nedokázali spojiť 
ani len Košice s Bratislavou.  
A únia podporuje cyklochodní-
ky, detské ihriská, opravu škôl  
a škôlok (veď predsa ich fir-
my doma, ale aj na Sloven-
sku potrebujú odborníkov), 
intergáciu menšín, ktoré sa 
integrovať nechcú a podob-

né divočiny. Ale to, čo by 
sme skutočne potrebovali my, 
občania Slovenska, nikoho 
nezaujíma! Namiesto toho 
Európska únia vychádza v 
ústrety len investorom a naj-
bohatším firmám a vôbec ju 
nezaujímajú národy uväznené  
v tomto chorom spolku. 

Sme my vôbec normálni? 
To kto si myslí, že za takých 
podmienok dokáže akákoľvek 
vláda naplniť štátny rozpočet 
tak, aby sme mohli slušne žiť 
bez nehoráznych pôžičiek? 
Žiadna, pretože každá sa 
chce nabaliť na rozkrádaní 
rozpočtu a nie podieľať sa na 
jeho napĺňaní.

Ako vidieť, vážený pán 
„najmúdrejší“ minister, trh nič 
v prospech ľudí nevyriešil, ale 
postaral sa len o to, aby sme 
Západ nikdy nedobehli, aj keď 
nám bude bežať oproti. 

A dvonásobné platy? Za-
budnite milí voliči, pretože 
ako vidíte, nikto sa v tom-
to štáte nevenuje zdrojom,  
z ktorých by sme mohli napl-
niť štátny rozpočet. Jediné, čo 
naše vlády vedia, je daňami  
a odvodmi zaťažovať ľudí, 
ktorí tvoria hodnoty. Investo-
rom predsa na ich zisky ne-
môžu siahnuť,  veď súkromné 
vlastníctvo je nedotknuteľné! 
 Ľ. Rešovská

Trh všetko vyrieši!
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„Kopanecké lúky sú ozajst-
ný unikát. Na ploche 0,25 
m2 rastie 52 druhov vyšších 
rastlín. Na svete nie je zná-
ma lokalita, kde by ich na 
ploche takejto veľkosti rástlo 
viac“, objasňuje Tomáš Dra-
žil, riaditeľ Správy Národné-
ho parku Slovenský raj. Na 
Kopaneckých lúkach kvit-
nú bežné, ale aj ohrozené a 
chránené druhy. Na jar za-
kvitnú šafranom spišským, 
v hojnom počte sú tu prvo-
sienky či žltohlavy najvyššie. 
V lete zase margaréty biele, 
mečíky škridlicovité a ďal-
šie. Svoj domov tu však majú 
druhy orchideí, ako chráne-
ný červenohlav ihlanovitý či 
trčuľa jednohľuzá. 

Je paradoxné, že o  tieto 
lúky sme takmer prišli. Lúky 
na Kupanci, ako im hovoria 

Podarí sa zachovať druhovo najbohatšie lúky na svete?

Kopanecké lúky – prírodný klenot a dedičstvo našich predkov
Národný park Slovenský raj je hornaté krasové územie, 

ktoré pokrývajú prevažne lesy. Známy je predovšetkým 
svojimi roklinami s vodopádmi, ktoré ročne navštívia 
státisíce turistov. 

Len málokto vie, že národný park ukrýva aj iný klenot 

– horské lúky a pasienky. Nie je ich veľa, spolu majú vý-
meru niečo viac ako 1 000 ha a zaberajú iba 5 % z rozlohy 
národného parku. Druhovo najbohatšie a pre ochranu 
prírody naj cennejšie lúky sa nachádzajú v katastri obce 
Vernár.

Kopanecké lúky - prírodný klenot v Slovenskom raji.  
 Snímky: Peter OlekšákĽalia cibuľkonosná. Horec luskáčovitý.

domáci, do roku 1975 ruč-
ne kosili ich vlastníci z obce 
Vernár. Po vzniku družstva 
sa lokalita prestala postupne 
využívať. Veľká vzdialenosť 
od družstva, neprístupnosť 
terénu a strmé svahy zne-
možňovali prístup pre ťažšie 
stroje. Kopanecké lúky zača-
li zarastať náletom smreka  
a borovice.

„Keď sme koncom 90-tych 
rokov prišli prvýkrát na Ko-
panecké lúky a  spoločne so 
Správou Národného parku 
Slovenský raj objavili ich bo-
hatstvo, miestami viac ako 
lúky pripomínali mladý les“, 
hovorí Ján Šeffer, riaditeľ Da-
phne – Inštitútu aplikovanej 
ekológie a dodáva: „Podarilo 
sa ich zachrániť doslova v ho-
dine dvanástej“.

Z rôznych fondov a gran-

tov sa odvrátila priama zá-
huba lúk, vyčistili sa od ná-
letových drevín a  prvýkrát 
po dlhých rokoch pokosili. 
Najlepšou cestou, ako za-
brániť vymiznutiu veľkého 
množstva rastlinných dru-
hov, je opäť udržiavať tieto 
lúky pravidelným kosením. 
To je však technicky a  fi-
nančne mimoriadne nároč-
né, pre strmé svahy je možné 
kosiť len ručne alebo malou 
mechanizáciou. Situáciu 
komplikuje zlá prístupnosť 
lokality a veľká prácnosť pri 
výrobe sena v  ťažkých hor-
ských podmienkach.

Spomienkou na tradičné 
hospodárenie na horských 
lúkach bol prvý ročník ruč-
ného kosenia Kopaneckých 
lúk. Počas dvoch júlových 
dní viac ako 40 koscov  

a hrabačov zo Správy NP 
Slovenský raj, Slovenského 
koseckého spolku, obyvate-
lia Vernára, Štátnych lesov  
a ochranári z Moravskosliez-
ských Beskýd a Pálavy účast-
níkov pokosilo a pohrabalo 
najvzácnejšie časti lokality.

„Ubehlo viac ako 40 rokov 
od zanechania tradičného 
hospodárenia a  musíme si 
priznať, že dnes sa nevie-
me ani zďaleka tak dobre 
postarať o krajinu ako naši 
otcovia“, zdôrazňuje Vladi-
mír Ondruš, starosta obce 
Vernár, v  katastri ktorej sa 
Kopanecké lúky nachádzajú. 
„Zachovanie lúk vnímame 
nielen z pohľadu ochrany prí-
rody, ale predovšetkým ako 
udržanie našich tradícií, náš-
ho kultúrneho dedičstva“.

 (pnr)

Partizánska obec oslávila 75. výročie Slovenského národného povstania 
75. výročie Slovenského 

národného povstania si pri-
pomenuli i obyvatelia po-
vstaleckej obce Vernár. Už 
prívlastok napovedá, že v 
smere ústupu povstaleckého 
vojska a partizánov z Popra-
du cez Kvetnicu, Hranovni-
cu, Vernár a Telgárt sa odo-
hrávali neľútostné boje. Hoci 
po útoku nemeckej armády 
počas dvoch septembrových 
týždňov fašisti Vernár obsa-
dili, dostali sa len po Popovú 
a tu narazili na tvrdý odpor 
povstaleckých vojsk, ktoré 
Vernár opätovne obsadili. 
Práve vtedy občania obce 

zložili sľub, že sa podriaďu-
jú rozkazom a veleniu SNP 
v Banskej Bystrici. Od tohto 
momentu bol Vernár vyhlá-
sený za povstaleckú obec. 
Občania začali stavať bun-
kre a zátarasy, ktoré mali 
zabrániť ďalšiemu postu-
pu Nemcov na Horehronie  
a Červenú Skalu. Legen-
dárnou sa stala vernárska 
Tesnina, kde povstalci kon-
trolovali prístup k Vernáru 
a vyše mesiaca odolávali ne-
smiernemu tlaku, dokonca 
útokom celej divízie, hoci 
sa fašisti snažili útočiť zo 
všetkých smerov. Aj preto je 

v horách okolo Vernára via-
cero pamätníkov Povstania. 
Vernár bol dôležitý aj preto, 
že viazal vojenskú silu fašis-
tov a tí nemohli zasiahnuť 
na hlavných frontoch. Ustu-
povať začali povstalci až 25. 
októbra 1944. Mnohí, medzi 
nimi aj občania obce, polo-
žili svoje životy, mnohí boli 
po zatlačení Povstania od-
vlečení do koncentračných 
táborov.

Len ťažko možno na pár 
riadkoch opísať všetky hrô-
zy, ktoré Vernári so svoji-
mi rodinami počas ťažkých 
bojov prežili, ale tí, ktorí 
sa dožili konca vojny, ne-
dovolili zabudnúť. Každý 
deň slobody bol pokropený 
krvou hrdinov a aj preto si 
obyvatelia obce do dnešných 
dní spomínajú na svojich 
mŕtvych, i na tých cudzích 
mladých chlapcov, ktorí na-
šli smrť v okolí obce. O ich 
hrdinstvách a nezmyselných 
bojoch sa dodnes zachovali 
piesne, ktoré zložili občania 
a slová týchto piesni pozná 
každý Vernárec.  

Aj tohto roku si 25. augus-
ta pamiatku tých, ktorí padli 
v Povstaní, pripomenuli čle-

novia MO Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovní-
kov výstupom na Kolváč. Pri 
pomníku nasledovala pany-
chída za padlých partizánov 
a viac ako stovka účastníkov 
výstupu položila vence k pa-
mätníku a ako tradične, pad-
lým zaspievali a zaspomínali  
si na nich. Neskôr sa presu-
nuli k pamätníku v Tesnine  
a k vojenskému hrobu v 
miestnom cintoríne, kde 
rovnako položili vence. 

V podvečer sa konal piet-
ny akt kladenia vencov k pa-
mätníku SNP pred obecným 
úradom a oslavy pokračovali 
trochu netradične. V ki-
nosále kultúrneho domu si 
pozreli hranú scénku Hrdi-
novia, ktorá hovorila o pia-
tich vojakoch, ktorí padli v 
katastri obce Vernár  po vy-
puknutí Povstania od 2. 9. do 
18. 10. 1944 a sú pochovaní 
na miestnom cintoríne. Išlo  
o Ladislava Kmeťka, zastrele-
ného vo veku 17 rokov 8. 10. 
1944 pri druhom chodníku 
na Popovej, Eugena Stremka, 
zastreleného 2. 10. 1944 na 
Popovej, Rudolfa Kľučiara, 
ktorý bol zastrelený 18. 10. 
1944 na Tresníku, Karola 

Buchanca, zastreleného 28. 
9. 1944 na Popovej a Júliusa 
Šťastného, rovnako zastrele-
ného 2. 9. 1944 na Popovej. 
Pripravila ju Mgr. et. Agáta 
Kunošová a do vystúpenia sa 
zapojili viacerí mladí i starší 
občania. Hrdinovia sa hrali 
pred plnou sálou a predsta-
venie malo výbornú odozvu.

Nasledovalo odovzdanie 
ocenení MO SZPB a pri 55. 
výročí svojho vzniku bola 
ocenená aj Folklórna skupi-
na Vernár. Oslavy 75. výro-
čia však nekončili a v areáli 

Starosta obce spolu s Motorkármi Slovenska pri kladení 
vencov na miestnom cintoríne

Počas osláv SNP vo Vernári navštívili spolu s miestnými 
všetky pamätníky padlých aj Motorkári Slovenska.

miestneho amfiteátra, kde 
bolo pripravené občerstve-
nie, zapálili partizánsku vat-
ru a clivé partizánske piesne 
zneli do neskorej noci. Ako 
na záver zhodnotil starosta 
obce Vladimír Ondruš, účasť 
na tohtoročných oslávách 
bola rekordná – viac ko 200 
ľudí. Medzi nimi nechýbali 
ani hostia Peter Šuca, posla-
nec NR SR, Ján Pavlovčin, 
tajomník MO SZPB, Michal 
Kopko, predseda MO SZPB  
a Marián Rušín, okresný  
a krajský veliteľ DPO.  (red)

Dobrovoľný hasičský zbor obce Vernár a Obec Vernár 
srdečne pozývajú na oslavu 90. výročia založenia Dobro-
voľného hasičského zboru v obci Vernár, ktorá je priprave-
ná  na 28. septembra so začiatkom o 10. h.
Program
10:00 Slávnostný nástup pred Obecným úradom 
 obce Vernár 
10:30 Svätá liturgia v Gréckokatolíckom chráme  
 Narodenia Presvätej Bohorodičky
11:35 Slávnostný sprievod k Požiarnej zbrojnici 
11:45 Slávnostné otvorenie a posvätenie Požiarnej 
 zbrojnice 
12:00 Slávnostný obed pozvaných hostí 
13:00 Odovzdanie ocenení členom DHZ Vernár v tanečnej 
 sále Kultúrneho domu
Sprievodný program 
Výstava hasičskej techniky v areáli Kultúrneho domu

Pozývame do Vernára

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Vernár vznikol 27. 9. 
1929. V tomto roku bola obec zväčša drevená a obklopená 
hustými lesmi. Potrebu dobrovoľných hasičov v túto dobu 
vyžadoval zákon, podľa ktorého musela mať každá obec zria-
dený hasičský zbor. Samotný vznik dobrovoľného hasičského 
zboru vo Vernári zachytáva Pamätná kniha DHZ Vernár.

Ako sa dozvedáme z pripravovanej publikácie Mgr. el Bc. 
Agáty Kunošovej 90 rokov Dobrovoľného hasičského zboru 
vo Vernári 1929 – 2019, v roku 1931 začali stavať prvý dreve-
ný sklad na hasičskú techniku. Skutočnú požiarnu zbrojnicu 
však postavili až v roku 1959 a o rok neskôr ju aj dokončili.  
O 11 rokov neskôr ju po 
prvýkrat stavebne upravili  
a až v roku 2018 obec získala 
dotáciu na opravu požiarnej 
zbrojnice. V rámci rekon-
štrukcie časť zbrojnice zbúrali  
a postavili garáž a zbrojnicu 
zateplili. 

90. výročie vzniku Dob-
rovoľného hasičského zboru 
vo Vernári tak oslávia aj so 
zrekonštruovanou požiarnou 
zbrojnicou, v ktorej okrem 
inej techniky bude zapar-
kované aj Iveco Daily, ktoré 
obec získala v roku 2015.

Dobrovoľní hasiči vo Vernári
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www.marion.sk
darčeky, dekorácie, bytové doplnky

predajca kriedových farieb 
Annie SloanTM 

KOMINÁRSTVO
 čistenie a kontrola komínov
 fasádne nerezové komíny
 výstavba komínových telies
 frézovanie komínov
 vložkovanie komínov
 frézovanie dechtu 0904 762 263

mezovskylukas@gmail.com

Lukáš Mezovský

„Ospravedlňujem sa 
Františkovi Bednárovi za 
nasledujúce nepravdivé 
a  zavádzajúce tvrdenia, 
ktoré som uviedol v  roz-
hovore pre týždenník 
Podtatranský kuriér č. 49 
z 9. októbra 2012 v článku 
s názvom „Sľuby dané Pop- 
radčanom plním“ nasle-
dovného znenia: „Niekoľ-
kokrát súdne trestaný pán 
Bednár, ktorému nikdy ne-
bol priznaný status politic-
kého väzňa.“ 

Zv e re j n e n í m  t o ht o 
ospravedlnenia sú vyrieše-
né vzájomné súdne kona-
nia medzi Ing. Antonom 
Dankom a  p. Františkom 
Bednárom v zmysle vyda-
ných súdnych rozhodnutí 
príslušných súdov SR, kde 
p. František Bednár sa už 
Ing. Antonovi Dankovi 
ospravedlnil.

Ospravedlnenie

Dom dôchodcov Senires, n. o., 
v Poprade, Scherfelova 16 

Senires, n. o., 

Poprad-Veľká
ponúka voľné miesta 

pre dôchodcov. 
Zabezpečujeme 24-hodinovú 

starostlivosť, ubytovanie 
stravovanie 5x denne.

Viac info na: 
www.senires.com

Mobil: 0918 303 533 
          0917 937 463

Kam len kráčaš, Matka Prí-
roda? ..Môžeme ísť s tebou? 
Keď s ňou pôjdeme ruka v 
ruke, krásne bude na svete. 
Tak  ju  teda  obdiv uj-
me a majme ju radi , 
veď vďaka nej sme živí. 
Pr íroda sa pr ihovorila 
nám všetkým, učiteľom vo 
Fantázii, aby sme jej od-
kaz mohli posunúť ďalej. 
Prihovorila sa choreograf-
ke Janke Gregorovej, roz-
práva každým krokom 

Matka Príroda nosí korunu...stromov
v   nezabudnuteľných ta-
nečných kreáciách, ktoré 
predviedli jej žiaci v kostý-
moch od Janky Bobulovej. 
Vypočuli sme šepot tej Mat-
ky, čo dala život všetkým 
bytostiam na Zemi. Vraj sa 
dožaduje pozornosti a po-
moci. Preto koncert „V koru-
nách stromov“ niesol odkaz, 
aby sme tú zeleň stromov 
mali radšej, veď všetko čo sa 

nám ponúka je veľký zázrak, 
skúsme sa iba lepšie pozrieť. 
Správne sa pozeral Anton 
Imrich, ktorý zhotovil krásne 
rekvizity a dominantou bol 
strom vyjadrujúci dušu lesa. 
V korunách stromov písal 
sa príbeh taký, čo si vtáci 
štebotajú a vyštebotali aj to, 
že koncert v Iskra Aréne bol 
výnimočný. Možno to bolo 
priestorom, zmenou, no naj-

mä  tým, že sa akoby vytra-
tila bariéra medzi publikom 
a pódiom. Všetci sme boli 
jedným celkom obdareným 
hudbou Orchestra Fantá-
zie, bicími nástrojmi Mateja 
Richtarčíka pod taktovkou 
dirigenta Jozefa Štrbku. 
Spevácke hlasy zazneli pod 
vedením Miriam Trembáčo-
vej. Prišiel zafúkať i Vietor a 
dokonca sa zhmotnila i Mat-

ka Príroda v divadelnej po-
stave. Literárno – dramatický 
odbor slovami Mirky Rodá-
kovej a jej žiakov zdôraznil 
to, čo je hlavným problémom 
v dnešnej dobe. Všetci sme si 
spomenuli na to, že na mobil 
je dobré si aj nespomenúť. 
Poďme na čerstvý vzduch, 
kochajme sa slnkom i daž-
ďom. Nesťažujme sa na zlé 
počasie. Jeho prostredníc-

tvom sa nám len Matka 
Príroda prihovára a ak prší, 
ľudská duša plakať nemusí. 
S úsmevom sa pozerať do 
tváre všetkým štyrom ročným 
obdobiam. Ak v lese na mäk-
kom machu ostala plastová 
fľaša, ohnime chrbát a po-
kloňme sa Prírode. Vezmime, 
čo jej nepatrí. O to viac nás 
Ona bude mať radšej, dovo-
lí nám vyšplhať sa do korún 
stromov a načúvať.

 Monika Piekielnická

3. septembra 2019 si v Kaštieli Hanušovce vyše tristo 
študentov z východného Slovenska preberie medzinárod-
né ocenenie na najväčšej východoslovenskej ceremónii 
programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 
(DofE).

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
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Pre získanie štatútu bolo 
potrebné splniť niekoľko 
kritérií kvality. Tie sa vy-
hodnocovali na základe 
zadaných informácií, ktoré 
lekári neurologického odde-
lenia zasielali do národných 
a medzinárodných registrov. 
Ide napríklad o  informá-
cie o počte pacientov, ktorí 
boli liečení rekanalizáciou 
do 20, 45 alebo 60 minút od 
príchodu do nemocnice, či 
informácie o počte pacien-
tov, ktorí podstúpili skrí-
ning porúch prehĺtania, CT 
angiografické alebo MR vy-
šetrenie. Medzinárodní od-
borníci tiež počítali, koľko 
pacientov nemocnica liečila 
pomocou trombolýzy a  ich 
percentuálne zastúpenie 
z celkového počtu pacientov 
s cievnou  mozgovou prí-
hodou. Pri liečbe cievnych 
mozgových príhod sa sledo-
vala kvalita, rýchlosť a efek-
tivita poskytovanej akútnej 
starostlivosti. Dlhodobo sa 
monitorovala i kvalita zadá-
vaných údajov do národných 
a medzinárodných registrov, 
ktoré sledujú liečbu cievnych 
mozgových príhod. 

Angels Iniciatíva pôso-
bí po celom svete. V sú-

Levočská nemocnica získala medzinárodné ocenenie
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupi-

ny AGEL, bola ocenená európskou organizáciou pre liečbu 
cievnych mozgových príhod (ESO). Neurologickému od-
deleniu levočskej nemocnice boli udelené medzinárodné 
ocenenia ESO - zlatý, platinový a diamantový štatút ESO 
Angels Awards za jednotlivé kvartály roku 2018. Cenu 
dostalo oddelenie za inovatívnu starostlivosť o pacientov  
s cievnou mozgovou príhodou, čím sa levočská neurológia 
zaradila na najvyššiu úroveň.

časnosti je do nej zapoje-
ných približne 2 500 ne-
mocníc z 96-tich krajín. 
Najväčšie zastúpenie má  
v Európe, kde je momentál-
ne do hodnotenia odbor-
níkov zapojených takmer 
osem stoviek nemocníc. 
Medzi nemocnicami, kto-
ré získali ocenenie v roku 
2019, boli nemocnice z Ta-
lianska, Lotyšska, Poľska, 
Portugalska, Argentíny, Bul-
harska, Chorvátska, Českej 
republiky, Egypta, Estónska, 
Maďarska a Iránu. V rámci 
Slovenska je do Angels Ini-
ciatívy zapojených tridsať-
štyri nemocníc. Nemocnica 
v Levoči sa dostala, po ne-
závislom hodnotení liečby 
cievnej mozgovej príhody, 
na úroveň najlepších zdra-
votníckych zariadení na 
svete.

„Sme vďační za udelené 
ocenenie a je to pre nás určite 
veľká motivácia. Náš neuro-
logický tím pracuje príkladne 
a snaží sa liečiť pacientov na 
najvyššej úrovni. Nie je to zá-
sluha jednotlivca, ale celého 
kolektívu, a preto patrí poklo-
na všetkým, ktorí sa podieľali 
na tomto úspechu. Uznanie 
na nezávislej úrovni dokazu-

je, že v levočskej nemocnici 
pracujú erudovaní odborní-
ci, ktorí využívajú najnovšie 
poznatky medicíny,“ uviedol 
Ing. Viktor Halíř, riaditeľ 
Všeobecnej nemocnice s po-
liklinikou Levoča. 

Liečba cievnej mozgovej 
príhody zaznamenáva v po-
slednom období intenzívny 
rozvoj. Pred desiatimi rokmi 
zostávali pacienti po náhlej 
cievnej mozgovej príhode 
ochrnutí a ťažko hendike-
povaní, ak vôbec takúto 
udalosť prežili. Dnes vďaka 
modernej liečbe je možné 
týmto pacientom pomôcť 
už v akútnom štádiu. Pod-
mienkou však je poskytnutie 
zdravotnej starostlivosti v čo 
najkratšom čase. Liečba ná-
hlej cievnej mozgovej prího-
dy je mimoriadne komplex-
ná a vyžaduje si skúsený tím 
odborníkov ako z odboru 
neurológie, tak rádiológie, 
či intervenčnej rádiológie. 
Cievna mozgová príhoda je 
závažné neurologické ocho-
renie, pri ktorom dochádza 
k poškodeniu mozgového 
tkaniva nedokrvením ale-
bo krvácaním do mozgu. 
Ochorenie pripúta na lôžko 
až tretinu pacientov, a preto 
patrí k najviac invalidizu-
júcim ochoreniam na svete. 
Okrem liečby je pre pacien-
tov mimoriadne dôležitý 
i manažment prípadných 
komplikácií a ošetrovateľská 
starostlivosť. 

Neurologické oddelenie  
a ambulantnú zložku v levoč-

skej nemocnici personálne 
zabezpečuje primár MUDr. 
Ladislav Gurčík, PhD.,  
s vrchnou sestrou oddelenia 
Mgr. Danou Jeseňákovou  
a s ďalšími 9 lekármi, zdra-
votnými sestrami, zdravot-
nými asistentmi a sanitármi. 

Neurologické oddelenie 
v Levoči už desiatky rokov 
poskytuje komplexnú zdra-
votnú starostlivosť o neuro-
logicky chorých pacientov  
z regiónu Spiš, ale aj zo širo-
kého okolia. Disponuje  52 
lôžkami, z toho je 5 akút-
nych. Oddelenie sa zame-
riava na diagnostiku a liečbu 
pacientov s akútnymi cereb-
rovaskulárnymi príhodami, 
vertebrogénnymi ťažkosťa-
mi, epilepsiou, demyelini-

Kolektív zamestnancov neurologického oddelenia v levočskej nemocnici.

začnými chorobami, Par-
kinsonovou chorobou,  par-
kinsonskými syndrómami, 
Alzheimerovou demenciou 
a ostatnými syndrómami 
demencie, neurodegenera-
tívnymi ochoreniami cen-
trálneho nervového systému  
i bolesťami hlavy. Okrem 
manažmentu bežných akút-
nych aj chronických neurolo-
gických ochorení poskytuje 
nadregionálnu starostlivosť 
o pacientov s neuromusku-
lárnymi ochoreniami. Diag-
nostikuje, nasadzuje liečbu 
a dispenzarizuje pacientov 
s  autoimunitnými zápalo-
vými ochoreniami. Pri ma-
nažmente týchto pacientov 
veľmi aktívne spolupracuje 
s Centrom pre neuromusku-

lárne ochorenia v Bratislave, 
hlavne jeho vedúcim Doc. 
MUDr. Petrom Špalekom 
PhD..  

Pre  napredovanie levoč-
ského neurologického od-
delenia je nevyhnutná spo-
lupráca s CT pracoviskom 
na rádiodiagnostickom od-
delení, ktorá je na nadštan-
dardnej úrovni,  či už sa to 
týka manažmentu akútnych 
cievnych mozgových príhod, 
CT navigovaných výkonov 
v neurológii (ozonoterapia, 
rádiofrekvenčná denervá-
cia, punkcie platničiek pri 
discitídach, lumbálne a krč-
né odbery likvoru), alebo 
bežnej neurorádiologickej 
diagnostiky. 

 Mgr. Alžbeta Sivá  

Na Úrad Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK) 
v prvom kole Výzvy pre 
región prišlo celkovo 74 
žiadostí o dotáciu. Celková 
hodnota projektov presiahla 
18 miliónov eur, požadova-
ná suma od PSK sa vyšplhala 
na viac ako 5,4 milióna eur. 
Napokon uspelo 27 žiados-
tí, ktorým bola krajskými 
poslancami schválená ne-
návratná finančná pomoc 
vo výške 1 920 181,64 eur. 
„Výzva pre región je nový 
koncept adresnej pomoci 
regiónom, ktorý sme imple-
mentovali v  tomto roku po 
prvýkrát.  Jej  cieľom je pod-
pora všeobecne prospešných 
služieb, aktivít a činností pri 
vlastnej finančnej spoluúčas-
ti žiadateľov. Zdá sa, že sa 
táto dotačná schéma ujala, je 
o ňu veľký záujem, čo nás po-
vzbudzuje realizovať spoloč-
ne zaujímavé a pre obyvate-
ľov kraja užitočné projekty,“ 
uviedol po podpise zmlúv 
predseda PSK Milan Majer-
ský. Za pozitívne pre región 
považuje to, že hodnota spo-
ločných projektových akti-
vít realizovaných na území 
kraja presahuje hodnotu 7,3 
milióna eur. 

V rámci programu Podpo-

Grantové peniaze PSK podporujú rozvoj regiónov 
Úspešných 27 projektov za dva milióny eur

Prešovský samosprávny kraj podporí sumou takmer 
dva milióny eur 27 projektov. Stane sa tak v rámci prvého 
kola grantovej schémy Výzva pre región.  Zmluvy o po-
skytnutí finančného príspevku podpísali úspešní žiada-
telia vo štvrtok 22. augusta v Inovačnom partnerskom 
centre v Prešove.  

ra infraštruktúry cestovného 
ruchu a obnovy kultúrnych 
pamiatok v PSK bolo pod-
porených deväť projektov  
v sume viac ako 782 000 
eur. Grantové peniaze po-
putujú aj na budúce či 
už jestvujúce cyklotrasy.  
Na dofinancovanie už schvá-
lených projektov v rámci 
päťpercentného spolufinan-
covania žiadateľom z euro-
fondov bolo v  rámci výzvy 
vyčlenených 300 000 eur. 
V  prvom kole sa rozdeli-
lo takmer 138 000 eur na 
sedem projektov. Najväčší 
záujem zo strany žiadate-
ľov bol o program podpory 
výstavby a rekonštrukcie 
športovísk v PSK. V prvom 
kole v  lehote do 31. marca 
bolo doručených 40 žiadostí 
o poskytnutie dotácie. 

Jeden milión eur napokon 
pôjde na 11 projektov. Vo 
výzve na podporu regiónov 
bolo pôvodne alokovaných 
3,6 miliónov eur, poslanci 
na júnovom zastupiteľstve 
rozhodli o  zvýšení na 4,4 
milióna eur. Na jeden pro-
jekt bolo možné získať dotá-
ciu od 20 000 do 200 000 eur, 
pričom miera spoluúčasti 
žiadateľov bola  minimálne 
vo výške 50 % z  vlastných 

zdrojov. Pri dofinancovaní 
už schválených projektov 
v  rámci 5 % spolufinanco-
vania dolná hranica nebola 
určená, maximálna výška 
však bola limitovaná na 30 
tisíc eur. 

Výzva pre región pokra-
čuje druhým kolom, kde 
bude rozdelených zvyšných 

2,5 milióna eur. V  termí-
ne do konca júna bolo na 
Úrad PSK predložených 62 
žiadostí, pričom požado-
vaná výška dotácie z  PSK 
presiahla 4,5 milióna eur. 
O pridelení finančnej pomo-
ci rozhodnú poslanci na ok-
tóbrovej schôdzi krajského 
parlamentu.  Daša Jeleňová

Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy 
kultúrnych pamiatok v PSK v našom regióne

Z nášho regiónu získali dotáciu na výstavbu cyklistických 
komunikácií, úsek Lopušná dolina – Lučivná obec Lučivná 
vo výške 148 581 € a mesto Levoča na 4. etapu cykloturis-
tického chodníka vo výške 170 000 €. 

Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5 % 
spolufinancovania žiadateľom z EŠIF

Mesto Kežmarok na cyklochodník okolo historického 
centra mesta Kežmarok vo výške 21 437,44 € a mestu Spiš-
ská Belá bola pridelená dotácia 23 051,4 € na dofinancova-
nie spolufinancovania projektu Historicko-kultúrno-prírod-
ná cesta okolo Tatier – 3. etapa.

Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Obci Vrbov bola pridelená dotácia na viacúčelové ihrisko 

v obci vo výške 44 143,46 €.

PSK podporil v našom regióne tieto projekty

Prešovská župa aj v tomto 
roku ocení významné osob-
nosti či kolektívy regiónu. 
Stane sa tak v rámci udeľo-
vania najvyššieho krajského 
ocenenia – Ceny Prešovské-
ho samosprávneho kraja. 
Uzávierka návrhov je 30. 
septembra. 

Cena Prešovského samo-
správneho kraja je udeľovaná 
za dlhoročný mimoriadny 
prínos pre rozvoj kraja.  

„V našom kraji žije mno-
ho inšpiratívnych ľudí, ktorí 
obohacujú ľudské poznanie, 
dosahujú vynikajúce výsledky 
a  svojou prácou i   postojmi 
robia dobré meno Prešovské-
mu samosprávnemu kraju. 
Verím, že široká verejnosť 
bude reagovať na našu vý-
zvu a aj tohto roku nominuje 
práve také osobnosti, ktoré si 
zaslúžia náš obdiv a verejné 
poďakovanie,“ uviedol pred-
seda PSK Milan Majerský. 

Ocenenia Prešovského sa-
mosprávneho kraja môžu byť 
udelené osobám, ako aj orga-
nizáciám. Návrhy na ocene-
nie môžu okrem predsedu 
a  poslancov Zastupiteľstva 
PSK predkladať aj miestne 
samosprávy, organizácie, in-
štitúcie, podnikateľské sub-
jekty, ale i  široká verejnosť. 
Uzávierka nominácií je do 
30. septembra 2019. 

V  návrhu je potrebné 
uviesť meno nominované-
ho laureáta a  zdôvodnenie, 
prečo by mal cenu získať. Sú-
časťou sú aj potrebné súhlasy 

navrhovateľa a navrhované-
ho so spracovaním osobných 
údajov. O  laureátoch Ceny 
PSK rozhodne krajské zastu-
piteľstvo na základe odporú-
čania Komisie pre udeľova-
nie verejných ocenení PSK. 

Myšlienka oceňovať jed-
notlivcov a  inštitúcie za 
prínos k  rozvoju regiónu 
vznikla v roku 2004. Medzi 
doterajších laureátov Ceny 
PSK patria napríklad prvý 
prezident SR Michal Kováč, 
horolezec Peter Šperka, in 
memoriam, horolezec Peter 
Hámor, chatár Peter Pet-
ras, lyžiar Adam Žampa či 
olympionici Ladislav a Peter 
Škantárovci a mnohí ďalší. 
Osobnosti i kolektívy, ktoré 
prispeli k propagácii regió-
nu, dosiahli mimoriadne 
úspechy alebo pomohli pri 
záchrane ľudského života či 
materiálnych hodnôt, navr-
huje a oceňuje aj župan. 

PSK udelí v  tomto roku 
ocenenia už po 16-krát. Sláv-
nostný galaprogram sa usku-
toční tradične v decembri na 
veľkej scéne Divadla Jonáša 
Záborského. 

Bližšie informácie a tlačivá 
spolu s povinnými prílohami 
sú dostupné na oficiálnom 
webovom sídle www.vucpo.
sk. Nominácie s označením 
„Cena PSK“ župa prijíma na 
adrese: Úrad PSK, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov ale-
bo e-mailom na podatelna@
vucpo.sk.  Daša Jeleňová, 

 hovorkyňa PSK

Nominácie na udelenie Ceny PSK 
môže podať aj verejnosť
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až 3 m

www.KiNEKUS.sk

44 €

CENOVÝ TRHÁK

990
€

15€

CENOVÝ TRHÁK

2990
€

35€

Dvojitý rebrík
drevený, 6-priečkový, 

výška 195 cm

Oberač ovocia
kovový, s teleskopickou 

tyčou, vysunie sa do 3 m

Sud 
plastový,

bez veka, 

čierny,

objem 75 l

Sud na
kapustu
27 l, keramický, 

hnedá farba,

2 ušká, veko

Rezačka na repu
kovová, stojanová, výška 80 

cm, násyp 27x27 cm

549
€

Búdka pre vtáky
drevená, rozmery 22,5x18x34 cm, 

pre malé druhy spevavcov

Záhradný fúrik
kovový, plastová korba, objem

100 l, vhodný na záhradný odpad

799
€

5490
€

2990
€

KiNEKUS Poprad Dlhé Hony 5268/9, (OC Kriváň), Poprad

Po-SO: 07:00-19:00 / NE: 09:00-19:00 052/20 222 02

Dokončenie z 2. strany
Veselo rušili predškolské 

zariadenia a v súčasnosti 
zisťujú, že ich je málo. Mla-
dé rodiny totálne ožobračili, 
na jeden byt potrebujú mi-
nimálne niekoľko desiatok 
tisíc eur a všetci vospolok 
vykrikujú, ako nám treba 
migrantov, lebo deti sa u nás 
prestali rodiť. 

Dovtedy robili reformy  
v školstve, až ho na hanbu 
zdevastovali a deti zblbli tak, 
že dnes majú problém čí-
tať a počítať. A z tých, ktorí 
to napriek reformám majú  
v hlave usporiadané, urobili 
ekonomických migrantov, 
ktorí zvyšujú životnú úroveň 
cudzích štátov. 

Dnes nás učia variť kde-
-aké celebrity, zámočník 
robí kuchára, mäsiari sús-
tružníka, pekári stavbárov 
a nikto sa neopýta, načo 
je u nás toľko stredných  
a vysokých škôl, keď vo svo-
jom odbore robí minimum 
absolventov?

O zdravotníctve aj škoda 
hovoriť. Niet lekárov, niet 

Vyspelý svet je svetom chorých kráľovstiev
sestier, niet peňazí na nič! 
Ale na podporu zbrojenia, 
politických strán, súkrom-
ných firiem, neziskoviek  
a rôznych cudzích agentov 
majú peňazí dosť a veselo 
rozdávajú. 

Namiesto riešenia život-
ne dôležitých problémov  
v našom kráľovstve bláznov 
riešime práva menšín, ale 
práva väčšiny nikoho neza-
ujímajú. Dôležití sú gayovia, 
lesby, pedofili, registrované 
partnerstvá, drogy, zlodeji, 
násilníci, vrahovia a ďalší 
zvrhlíci. 

Naši blázni sa navzájom 
osočujú z korupcie a pri-
tom všetci vedia, že nebyť 
šialeného systému, ktorý tu 
máme, korupcia by takto ne-
prekvitala. Veď práve preto 
chcú byť všetci vo vláde, mať 
moc a dostať sa k peniazom 
ľudí, ktorí tvoria hodnoty.  
A ešte k eurofondom, najväč-
šiemu korupčnému bahnu 
súčasnosti. 

A čo už vystrájajú s kli-
matickými zmenami, ťažko 
aj predýchať. Pritom veľmi 

dobre vedia, že nie iba pod-
daní devastujú klímu, ale 
najväčšou škodnou sú tí, 
ktorých okrem nekonečného 
rastu ekonomiky, ziskov a s 
tým spojeným pľundrovaním 
planéty nezaujíma vôbec nič. 
Veď je normálne, aby „čer-
stvé“ mäso obišlo celú pla-
nétu, kým sa dostane k tým, 
ktorí ho skonzumujú?

Čo tie kamióny, lode, lie-
tadlá, vojny, sústavné testo-
vanie najnovších zbraní, ako-
by nestačili požiare, hurikány 
a ostatné živelné pohromy...

A to je iba zopár čriepkov 
z dnešného chorého života 
celej spoločnosti. Len títo 
blázni zabúdajú na jedno 
podstatné – nie všetci ľudia 
zošaleli a raz nastane čas, 
keď týchto bláznov do blá-
zinca určite zatvoria. A tam 
si už budú môcť robiť čo len 
chcú, ale bez poddaných.

Nemyslíte, že vyspelý svet 
je svetom chorých kráľov-
stiev a čím dlhšie nás budú 
viesť blázni, tým máme 
menšiu šancu na prežitie?   
 Ľ Rešovská

Získanie bezkontaktnej 
čipovej karty na prímestskú 
autobusovú dopravu v  Pre-
šovskom kraji bude počas 
celého septembra zadarmo. 
Samospráva chce motivovať 
cestujúcich, aby namiesto 
hotovosti používali dopravné 
čipové karty. 

Zrýchliť cestovanie v prí-
mestskej autobusovej do-
prave  je hlavným cieľom 
PSK. Po novom cenníku  
z augusta zvýhodnila naj-
mä cestujúcich s dopravnou 
čipovou kartou. Od 1. do 
30. septembra ponúka ces-
tujúcim možnosť vybaviť si 
bezkontaktnú čipovú kar-
tu u  svojho dopravcu bez 
poplatkov. Cestujúcim tak  
v priemere ušetrí šesť eur. 
Ďalšie financie môžu obyva-
telia kraja usporiť pri kúpe 
lístka, ktorý je s dopravnou 
kartou lacnejší. 

Cestujúci si môže bezkon-
taktnú čipovú kartu zaob-
starať zadarmo počas celého 
septembra na vybraných 
autobusových staniciach do-
pravcov PSK – SAD Prešov, 
SAD Humenné, SAD Poprad 
a Bus Karpaty.  Lea Heilová

Dopravné čipové 
karty zadarmo ����������

����������������������������������������������������������������������

��������
��������������
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Dve krajiny, 12 finalistiek 
od Prešova po Cheb, sa zišli 
v novodobej histórii opäť 
spolu, aby dokázali ako naše 
dve krajiny majú stále k sebe 
blízko. 

Finále, ktoré vysielala  
v priamom prenose TV Pri-
ma, vyvolalo u divákov mi-
moriadny záujem. Modero-
vania sa ujal Libor Bouček, 
backtage  mapovala Veronika 

Česko - Slovensko má novú MISS

Víťazky večera Miss 2019 zľava Earth Slovensko S. Lučko-
vá, Miss Universe Slovensko L. Longauerová, Miss Earth 
Česko a Miss Česko - Slovensko K. Vavrušková, Miss Uni-
verse Česko B. Hodačova a Miss Internet K. Kokešova.

Hudební divadlo Karlín v Prahe sa stalo dejiskom sláv-
nostného galavečera novodobej Miss Česko – Slovensko 
a národných finále Miss Universe Slovenskej republiky a 
Česká Miss 2019.

Farařová. O program sa po-
starali slovenský Slávik Miro 
Žbirka, do tanca vyzval  fi-
nalistky Mikolas Josef, Čech, 
ktorý obsadil na Eurovízii 
žasne 6. miesto a promenádu 
v plavkách sprevádzala nová 
spevácka star NIKO. Novou 
MISS Universe Slovenskej 
republiky sa stala 23 ročná 
Laura Longauerová z Detvy, 
ktorá bude Slovensko repre-

zentovať na MISS Universe.
Miss  Earth Slovensko pu-

tuje k nám, na východ, vďaka 
Stanislave Lučkovej z Prešo-
va, ktorú čaká Miss Earth. 

Českou MISS 2019 sa stala 
26 ročná Barbora Hodačová 
z Teplíc a za novodobú Miss 
česko – slovensko 2019 bola 
korunovaná 19 ročná Klára 
Vavrušková z Česka, ktorá sa 
stala aj českou Miss Earth.

Slovenská Miss Univer-
se a česká Miss 2019 dostali 
korunky zdobené zlatom, 
striebrom, dvoma modrými 
topásmi, siedmimi diamanta-

mi a 21 sladkovodnými per-
lami. Cena každej z koruniek 
je takmer 15 500 eur. Zlatníci 
sa snažili nájsť spoločný mo-
tív oboch štátov, preto ich 
ozdobili národnými farbami.  

Na všetky víťazky čakali 
hodnotné ceny a pre Čes-
ko – Slovenskú Miss, ktorá 
bodovala ako u poroty, tak 
i u televíznych divákov, ča-
kal exkluzívny kontrakt na 
100 000 eur, či byt v Prahe 
počas kraľovania. Sme radi, 
že sme mohli byť pri tom  
a tešíme sa na ročník 2020.  
 Foto a text: Jozef Mašlej

Nová česká Miss 2019 Bar-
bora Hodačová.

Nová MISS UNIVERSE 
SLOVENSKO Laura Lon-
gauerova z Detvy .

Nová Miss Česko - Sloven-
ska 2019 Klára Vavrušková 
z Kostelce nad Orlicí.

Nová MISS Earth Sloven-
sko 2019 Stanislava Lučko-
vá z Prešova.

V pražskom Karlíne bojovali najkrajšie ženy Česko - Slovenska o prestížne tituly 
roku 2019: Miss Českej republiky, Miss Universe Slovensko, Miss Česko - Slovenska 

a Miss Earth Slovensko a Česko

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade-Spišskej 
Sobote  v rámci osláv 750 rokov prvej písomnej zmienky  
o meste Kežmarok pripravilo podujatie „7 kultúr“. Oslavy 
sa uskutočnia 18. septembra v Kežmarku. Rovnako sa POS 
pripravuje na Krajskú súťaž hudobného folklóru dospe-
lých, za účasti zástupcov nášho regiónu z okresov Poprad, 
Kežmarok a Levoča na Zámutovskej strune 2019, ktorá sa 
koná 28. septembra v Zámutove. V septembri sa uskutoční 
aj Celoslovenská výstava  prác rómskych žiakov Rómska 
Paleta.  Uskutoční sa v knižnici v Poprade.

POS pozýva

ˇ
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Dôvodom boli zdravotné 
problémy hráčov maďar-
ského celku DVTK Jeges-
medvék Miškolc, ktorý mal 
odohrať finálový zápas proti 
HK Dukla Ingema Micha-
lovce. Manažment finálového 
účastníka DVTK Jegesmed-
vék Miškolc informoval v ne-
deľňajších skorých ranných 
hodinách organizačný výbor 
o nepriaznivom zdravotnom 
stave svojho mužstva. Počas 
noci začali hráči pociťovať 
zdravotné ťažkosti prejavujú-
ce sa bolesťami brucha a po-
ruchami trávenia, dôsledkom 
ktorých bola v niektorých 
prípadoch nutná aj hospita-
lizácia v nemocnici. Presnú 
príčinu sa zatiaľ nepodarilo 
diagnostikovať. Klubový le-
kár a organizačný výbor tur-

72. ročník Tatranského pohára 2019 nedokončili
naja zabezpečujú maximál-
nu súčinnosť tímu Miškolca 
a veria v skoré uzdravenie 
všetkých členov klubu. V 
zmysle reglementu turnaja sa 
finálový duel, počas ktorého 
spoznáme víťaza 72. ročníka 
Tatranského pohára, odohrá 
v náhradnom termíne. Prí-
pad nedokončenia turnaja už 
v minulosti nastal a to najmä 
z dôvodu nepriaznivého po-
časia.V súboji o 3. miesto sa 
stretli HK Poprad a HC Ko-
šice. Po debakli 0:6 kamzíci 
obsadili konečné 4. miesto.

HK Poprad - HC Koši-
ce 0:6 (0:1, 0:2, 0:3), Góly a 
asistencie: 13. Cibák (Jokeľ, 
Slovák), 33. Haščák (Chovan, 
Koch), 39. Majdan (Jokeľ), 
48. Haščák (Skokan, Cho-
van), 52. Chovan (Skokan, 

Haščák), 60. Suja (Milý, Kl-
hůfek). HC Košice: Škorvá-
nek (Košarišťan) – Slovák, 
Koch (A), Michalčin, Cibák, 
Čížek (A), Růžička, Bučko – 
Majdan, Chovan, Haščák – 
Klhůfek, Skokan (C), Bezúch 
– Milý, Suja, Jokeľ – Nagy, Eli-
áš, Hrabčák.

Zápasy Popradčanov 
v skupine

HK Poprad – HK Duk-
la Ingema Michalovce 2:3 
sn (1:1, 1:1, 0:0 – 0:0), Góly  
a asistencie: 8. Bjalončík (Fa-
bian, Matúš Paločko), 29. 
Štrauch (Karterud, Leclerc) 
– 9. Dalhuisen (Spilar), 30. 
Bdžoch, rozh. náj. Lalancette 
HK Poprad: Vošvrda (Halo) 
– Fabian (C), Brejčák (A), 
Magovac, Kramár, Erving, 
Ťavoda, Česánek – Štrauch, 

Mlynarovič, P. Svitana (A) – 
Karterud, Kundrik, Leclerc 
– Takáč, Pelamo, Zagrapan 
– Matúš Paločko, Bjalončík, 
Matej Paločko – R. Svitana.
HK Dukla Ingema Michalov-
ce: Trenčan (Surák) – Bdžoch, 
Mesikämmen, Dalhuisen, 
Kolba (C), Zekucia, Hančák, 
Mesároš, Novický – Juusela, 
Lalancette, Spilar (A) – Hvila, 
Boltun, Hričina – Giľák, Li-
net (A), Salonen – Chalupa, 
Toma, Mašlonka.

HK Poprad – Les Aigles 
de Nice 4:2 (0:1, 2:0, 2:1), 
Góly a asistencie: 23. Mlyna-
rovič (Magovac, Svitana), 26. 
Štrauch (Bjalončík, Takáč), 
55. Karterud, 59. Mlynarovič 
(Svitana, Magovac) – 5. Car-
pentier (Thomas, Heizer), 56. 
Václav.

Spoznali sme rozlosovanie 
zápasov novej sezóny Tip-
sport ligy a zistili sme, ako 
bude vyzerať nový formát na-
šej najvyššej hokejovej súťaže. 
Spolu s odchodom HK Oran-
ge 20 a príchodom bratislav-
ského Slovana boli zmeny  
v hracom pláne ligy nevy-
hnutné a dlho ostávali za-
halené rúškom tajomstva.  
V prvom kole sa Poprad 
stretne s premožiteľom zo 
semifinále a šampiónom  
z minulého ročníka, s Ban-
skou Bystricou.

Prvé kolo z pohľadu Kam-
zíkov bude nadväzovať na 
takmer úspešné ťaženie proti 
hosťujúcim Baranom. Bude 
to aj akési okorenenie pre 
fanúšikov HK Poprad, ktorí 
sa prídu rozlúčiť s klubovou 
legendou Arne Krotákom. 
Na zápase sa teda očakáva už 
tradične dobrá kulisa podob-
ná tej, akú sme mali možnosť 
zažiť počas semifinálových 
súbojov práve proti Banskej 

O dva týždne začína liga, 
mení sa aj formát súťaže

Číslo 13 sprevádzalo toh-
to hokejového rekordma-
na celú kariéru. Aj preto 
sa rozlúčka Arne Krotáka 
uskutoční na Zimnom šta-
dióne mesta Poprad práve 
13. septembra. Predchádzať 
jej bude bohatý sprievod-
ný program, moderovaný 
Marcelom Forgáčom, kto-
rý odštartuje od 14. hodiny  
v okolí štadióna. Návštev-
níci slávnostného zápasu sa 
môžu tešiť na množstvo lá-
kadiel, autogramiádu a stán-
ky rôzneho zamerania, či 
na koncerty hudobných ka-
piel. Pre každého bude pri-
pravený aj pamätný darček  
a automatické zaradenie do 
zlosovania o hodnotné ceny 
v tombole. V zápase, ktorý sa 
začne o 16.00 h., sa predsta-
ví množstvo známych mien, 
ktoré dlhé roky bavili sloven-
ských hokejových divákov. 
Samotný duel bude trvať 

Krotákova rozlúčka s hokejovou kariérou
13. septembra 2019 sa s aktívnou hokejovou kariérou 

rozlúči slovenská hokejová legenda Arne Kroták. Ako 
bude celá akcia prebiehať?

dvadsať minút, nasledovať 
budú individuálne súťaže 
jednotlivých aktérov.

Pravdepodobne najväčší 
aplauz pre Arneho Krotáka 
sa hokejovou arénou rozo-
zneje v 13. minúte zápasu 
prvého kola Tipsport ligy 
ročníka 2019/2020, ktorý sa 
začne v ten istý deň o 18.00 
h. Práve v tomto čase vykor-
čuľuje Arne poslednýkrát 
na súťažný hokejový ľad. Ide  
o dátum, ktorý sa zapíše do 
histórie slovenského športu. 
Vstupenky na podujatie si zá-
ujemcovia možu zakúpiť cez 
Predpredaj.sk. Platia na roz-
lúčku s kariérou rekordmana 
aj zápas HK Poprad. Perma-
nentky HK Poprad platia aj 
na rozlúčkový zápas.

Účasť na zápase prisľúbili: 
Miroslav Škovira, Slavomír 
Pavličko, Radoslav Suchý, Mi-
roslav Šimonovič, Jiří Bicek, 
Ladislav Nagy, Lukáš Bam-

búch, Jozef Stümpel, Jaroslav 
Kasík, Jaroslav Kmiť, Richard 
Rapáč, Peter Junas, Martin 
Frank, Jaroslav Jabrocký, Ju-
raj Kledrowetz, Peter Klouda, 
Ľubomír Vaic, Stanislav Ko-

žuch, Martin Klempa, Michal 
Segľa, Martin Segľa, Pavol 
Segľa, Igor Rataj, Ivan Saloň, 
Juraj Faith, Peter Gápa, Peter 
Hrehorčák a Roman Gavalier.

 Slavo Petrus

Bystrici. Úvodný zápas je na 
programe 13. 9. 2019 na do-
mácom ľade. Potom Poprad 
vycestuje do Zvolena (15. 9). 

Domáce zápasy 
v zmenenom čase

Hracie časy domácich du-
elov hraných v pracovných 
dňoch budú po novom o 18. h. 
Začiatky stretnutí cez víken-
dy a sviatky zostanú s pô- 
vodným začiatkom o 17. h. 
Podľa nového formátu súťaže 
hrá každý s každým účast-
níkom 4 stretnutia. Dve na 
domácom štadióne a dva-
krát sa vycestuje za súperom. 
Spolu bude mať súťaž 52 
kôl a odohrávať sa bude od  
13. 9. 2019 do 21. 2. 2020. 
Posledný účastník, teda tím, 
ktorý skončí na 13. mieste, 
predčasne ukončí sezónu, no 
tento rok sa baráž o udržanie 
neodohrá. Tím, ktorý vyhrá 
play off prvej ligy, postupuje 
do Tipsport ligy bez boja.

Futbalisti FK Poprad dvo-
ma gólmi v samom závere 
zápasu, v 6. kole 2. futbalovej 
ligy, zaslúžene zdolali tažké-
ho súpera z Komárna. Ak by 
po prvom polčase padlo do 
komárňanskej siete 5 gólov, 
nikto by sa nemohol čudo-
vať. Oku lahodiaca kombi-
načná hra zverencov trénera 
Petráša neraz potešila tisícku 
domácich fanúšikov, chýba-
li len centimetre a do šatní 
mohli ísť s pohodlným ná-
skokom. Naštastie gól z hry 
v 88. a preme-
nená štandard-
ná situácia v 90. 
minúte rozhodli 
o zistu 3 bodov. 
Popradčania sú 
po 6. kole na 
2. priečke, so 
stratou 3 bo-
dov na vedúcu 
Dubnicu, ktorá 
doposiaľ  vy-

Snímka: HK Poprad

Poprad s ďalšou výhrou

hrala všetky zápasy. Práve  
s Dubnicou sa stretnú v naj-
bližšom domácom stretnutí 
7. septembra, so začiatkom  
o 18. hodine.

FK Poprad - KFC Komár-
no 2:0 (0:0). Góly: 88. Andrič, 
90+. Jančo, 1122 divákov.

Zostava Popradu: Malec 
– Pet. Maslo, Pajer, Horváth, 
Zekucia (54. Acosta), Da Sil-
va Junior, Zošák, Jančo (90+. 
Gallovič), Slebodník (73. 
Yanchak), Kukoľ, D. Andrič. 
Tréner: Marek Petruš .    

2
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Najpredávanejšie
BETÓNOVÉ PLOTY

na Slovensku

Druhá etapa 63. ročníka cyklistických pretekov Okolo 
Slovenska 2019, z Bardejova do Ružomberka, povedie aj cez 
náš región. V Červenom kláštore uvidíme cyklistov

19. septembra približne o 14:20 h, v Tatranskej Lomnici 
okolo 15:30 h a na Štrbskom Plese (vrchárska prémia) o 16. 
hodine.

Okolo Slovenska povedie cez Tatry

Hasiči budú bojovať o putovné poháre
V sobotu 7. septembra 2019 sa uskutoční XIV. ročník súťa-

že mladých hasičov O pohár obce Hranovnica, ktorá sa bude 
konať vo výcvikovom areáli DHZ – Lúčka v Hranovnici.

8. septembra 2019 sa v hasičskom areáli v Gerlachove 
uskutoční 12. ročník súťaže o Putovný pohár obce Gerla-
chov. Súťaž začína o 11. h a súťažiť sa bude v kategóriách 
muži, ženy, dorastenci, dorastenky a muži nad 35 rokov. Pre-
zentácia začína o 9,30 h.

ˇ


