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Odvezte sa do práce či za zábavou na verejných bicykloch

Závesné kvetináče na lávkach sú terčom zlodejov

FOTO – Marta Marová

Poprad sa stal štvrtým sloven-
ským mestom, druhým najväčším 
po Košiciach, kde sa spustil bi-
kesharing, teda verejné požičiava-
nie a zdieľanie bicyklov. Priprave-
ných je už celkovo  65 verejných 
bicyklov.  Minulý štvrtok projekt 
odštartovali prestrihnutím pásky 
primátor Popradu Anton Danko 
(na foto uprostred) a Business de-
velopment director spoločnosti 
Antik Telecom, ktorá túto službu 
prevádzkuje, Peter Blaas (na foto 
zľava).

„Bicykle chceme nechať vonku do 
konca októbra, uvidíme, aký bude 
záujem. Ak bude veľký, na budúcu jar 
by sme výrazne zväčšili ich počet. O 
servis sa bude starať Antik, mesto má 
za povinnosť zbierať pokazené bicykle 
a doviezť ich do strediska. Dúfam, že 
občania, aj keď môžu tieto verejné bi-
cykle nechávať na rôznych miestach, 
budú využívať hlavne 12 priprave-
ných stanovíšť. Verím, že ľudia budú 
túto službu využívať rozumne a bude 
sa môcť v Poprade rozšíriť,“ vyjadril 
sa primátor A. Danko. Verí, že ne-
dôjde ku krádežiam ani vandalizmu. 

Vedúca odboru výstavby MsÚ Kris-
tína Horáková ešte doplnila: „Na 
území mesta bolo umiestnených 12 
informačných stĺpikov, ktoré sú zá-
roveň aj odporúčanými miestami pre 
parkovanie týchto bicyklov. Nachá-
dzajú sa v každej mestskej časti, na 
sídliskách starý a nový Juh, Západ, v 
centre mesta, pri nemocnici, Aquaci-
ty, MsÚ – tam, kde je najväčšia kon-
centrácia Popradčanov aj turistov.“ 

Riaditeľ P. Blaas vysvetlil, ako tre-
ba postupovať pri využívaní služby 
bikesharing. Záujemca si stiahne 
aplikáciu Antik CityBike z internetu, 
uhradí depozit 30 eur a minimálny 
kredit 10 eur. V appke si nájde naj-
bližší voľný bicykel, ktorého zámok 
na zadnom kolese si odomkne QR 
kódom. A môže jazdiť. Po skončení 
jazdy bicykel odparkuje na dostup-
nom mieste tak, aby nezavadzal a 
rukou uzamkne zámok. Podrobné 
podmienky sú na www.verejnybi-
cykel.sk. Pod mottom Odvez sa a 
vráť! slúžia verejné bicykle hlavne 
na každodenné cesty do práce a za 
zábavou. P. Blaas zhrnul: „Skúsenosti 
z miest, kde sme túto službu už spus-

tili (Košice, Trebišov, Moldava nad 
Bodvou) sú také, že zakrátko potom 
dochádza k veľkému počtu jázd. Mo-
mentálne sa v Košiciach „odbicykluje“ 
dvetisíc jázd denne pri počte 500 bi-
cyklov, čo znamená, že jeden bicykel 
sa požičia 4-krát za deň. Na úvod 
sme deklarovali, že táto služba nie je 
primárne určená pre turistov, ale na 
každodenné fungovanie ľudí. O tom 

svedčia aj doterajšie čísla – máme o 
50 perc. viac jázd cez pracovné dni 
než cez víkendy. A potom máme re-
latívne veľké používanie bicyklov v 
noci. Približne 5-10 percent jázd sa 
uskutoční v nočných hodinách, teda 
predpokladáme, že ich občania vyu-
žívajú namiesto auta na cestu domov 
alebo do reštaurácie.“ 

Lávky, ktoré boli realizované v 
rámci cyklistického chodníka od 
mestského úradu po Aquacity, 
krášli od začiatku mája kvetinová 
výzdoba. Bohužiaľ, od toho času 
z nich zmizlo už sedem závesných 
kvetináčov s bohato vysadenými 
kvetmi. Zlodejov nemrzí, že boli 
vysadené pre radosť všetkých ob-
čanov.

Vedúca odboru výstavby MsÚ v 
Poprade Kristína Horáková uviedla: 
„Vzhľadom na to, že šlo o dosť mohut-
né mostné konštrukcie, snažili sme sa 
ich zjemniť práve umiestnením kve-
tináčov, čím sme samozrejme chceli 
vytvoriť aj krajšie prostredie pre oby-

vateľov a návštevníkov mesta. Je za-
rážajúce, že sa našli vandali, ktorí ich 
odniesli pre svoje súkromné priestory. 

Vzhľadom na to, že už máme pokroči-
lé letné obdobie, je problém túto kveti-
novú výzdobu opäť vysádzať a inšta-

lovať na lávky. Navyše to mesto stojí 
nemalé finančné prostriedky.“

Zabrániť ďalšiemu zmiznutiu kve-
tináčov môžu všetci všímaví občania. 
Náčelník Mestskej polície v Poprade 
Marián Gardoš povedal: „Mestská 
polícia už prijala opatrenia na zabrá-
nenie krádeži týchto kvetináčov a tak-
tiež opatrenia na odhalenie páchateľa, 
resp. páchateľov týchto skutkov. Chceli 
by sme poprosiť  občanov, aby v prí-
pade, že dochádza k poškodzovaniu či 
už mestského alebo akéhokoľvek iného 
majetku, aby túto skutočnosť ihneď 
nahlásili na linku mestskej polície 159 
a z našej strany budú okamžite prija-
té adekvátne opatrenia.“  (pmm)

FOTO – Marta Marová
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Stručne
 PIETNA spomienka pri 

príležitosti 51. výročia okupá-
cie Československa 21. augusta 
1968 sa uskutoční v stredu 21. 
augusta o 14. hod. pri Pamätní-
ku obetiam okupácie v Poprade 
na Nám. Sv. Egídia. Organizuje 
ju Svetové združenie bývalých 
politických väzňov z Popradu. 

 KLUB Popradčanov orga-
nizuje výstup na Zámčisko v 
sobotu 24. augusta o 10. hod. 
Zraz účastníkov bude pri ma-
lom lome v Kvetnici. Súčasťou 
výstupu bude aj sprievodný 
program na Zámčisku. 

 NOVÝ sezónny spoj z poľ-
skej Muszyny do Popradu a 
späť má medzi cestujúcou verej-
nosťou úspech a stal sa jednou 
z turistických atrakcií letnej 
sezóny. Celkovo toto víken-
dové spojenie zatiaľ za 12 dní 
oslovilo už takmer štyritisíc 
záujemcov, čím sa prekročili aj 
najoptimistickejšie očakávania. 
Podtatranský vlak spájajúci aj 
Kežmarok a Starú Ľubovňu pre-
máva cez letné prázdniny počas 
víkendov.

 V nedeľu 18. augusta opäť 
vyrazí na svoju jazdu historická 
električka Kométa. Z Popradu 
vyrazí ráno o 10.35 hod. do Sta-
rého Smokovca. Cez deň sa záu-
jemcovia môžu povoziť na trati 
do Tatranskej Lomnice a späť 
zo Starého Smokovca do nášho 
mesta pôjde o 17.10 hod. 

 ĎALŠIA Letná čitáreň v 
Podtatranskom múzeu v Popra-
de bude v stredu 21. augusta. 
Od 20. hod. sa tam uskutoční 
aj prednáška na tému 75 slo-
bodných rokov pod Vysoký-
mi Tatrami v podaní Marcela 
Maniaka, vojnového historika, 
predsedu Historicko-dokumen-
tačnej komisie ObV SZPB.

 V SOBOTU 17. augusta 
od 10.30 hod. sa na Staroles-
nianskej poľane uskutoční Deň 
Rainerovej chaty. Súčasťou 
bude aj autogramiáda knihy, 
zábavné a športové hry.

 NA webovej stránke mes-
ta Poprad www.poprad.sk je 
uverejnený presný zoznam od-
berných miest, v ktorých bude 
v týchto dňoch prerušená dis-
tribúcia elektriny z dôvodu 
plánovaných prác na zariadení 
nízkeho napätia. Práce súvisia 
s opravou a pravidelnou údrž-
bou distribučnej sústavy. (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)

Odvezte sa do práce...

Školy sa pripravujú na nával stravníkov

Mesto chce elektrickú motorku pre mestskú políciu

Každý verejný bicykel je vybave-
ný GPS, ktorý monitoruje jeho po-
lohu. Operátor bikesharingu môže 
vidieť aj bicykle, ktoré sa hýbu bez 
toho, že by boli požičané, teda je 
pravdepodobné, že sú ukradnuté. 
Doterajšia prax však ukazuje, že 
počet krádeží je minimálny. Naj-
väčšiu prácu má spoločnosť Antik 
Telecom s opravou mechanických 
porúch. Treba dodať, že nezazna-
menali ani zvýšený počet úrazov 
alebo dopravných nehôd z dôvodu 
prevádzky tohto systému. „Úspeš-
nosť tejto služby závisí najmä od 
servisu, preto sme spravili zmlu-
vu o spolupráci s mestom Poprad 
- my sme zainvestovali do systému 

a mesto zase 
detailne po-
zná, čo tre-
ba pre ľudí. 
V z á j o m n o u 
kooperáciou 
dos iahneme 
dokonalý vý-
sledok a ob-
čania budú 
mať verejné 
bicykle, ktoré 
budú môcť 
v letnej se-
zóne využívať,“ uviedol P. Blaas. 
Primátor A. Danko podotkol, že 
mesto má do budúcna ambície 
ďalej rozširovať sieť cyklochodní-
kov. V súčasnej dobe pripravuje 

projektovú dokumentáciu na do-
budovanie cyklotrasy smerom na 
Veľkú Lomnicu a nevzdalo sa ani 
myšlienky prepojiť takto Poprad 
s Vysokými Tatrami.   (mar)

Medializovaná téma ohľadom 
zmien v úhradách za školské stra-
vovanie naberá na obrátkach 
a v Poprade sa už blíži termín pr-
vých paušálnych platieb, ktoré 
majú vykryť všetky náklady. Ter-
mín je do 15. augusta tak v  škol-
ských, ako aj predškolských zaria-
deniach.

„Systém stravovania v  školských 
jedálňach sa mení a rodič už nebude 
platiť mesačne, ale zálohovými plat-
bami. Štát bude dotovať nákup po-
travín. Ak je dotácia nižšia ako cena 
stravy určená finančným pásmom 
ministerstva školstva, rodič bude časť 
doplácať, plus príspevok na režijné 
náklady a tiež všetky obedy, ktoré ne-
budú včas odhlásené. V  materských 
školách sme určili paušálne platby 
štvrťročne po 20 eur a v  základných 
školách polročne po 30 eur. Prvú 
platbu je nutné uhradiť už do 15. au-
gusta, aby sa mohlo začať od 2. sep-
tembra variť. Je to tiež finančné krytie 
nákladov práve v prípadoch, ak rodič 
nestihne dieťa odhlásiť zo stravy, 
obed si neprevezme a tento obed je už 
pripravený,“ uviedla vedúca odbo-
ru školstva, mládeže a  športu MsÚ 
v  Poprade Edita Pilárová a  dodala: 
„Boľavou stránkou je odpad. Je ná-
kladné ho likvidovať, ale ministerstvo 

práce, sociálnych 
vecí a  rodiny pri-
jalo opatrenie, 
že nadbytočná 
strava sa môže 
poskytovať chari-
te, či iným orga-
nizáciám, ktoré 
poskytujú stravu 
ľuďom s  rôznymi 
potrebami. Je to 
však podmiene-
né hygienickými 
opatreniami. Je to 
teda možnosť, ako 
narábať so zvyš-
nými obedmi.“

Popradské školy sa už zodpovedne 
pripravujú na septembrové zmeny. 
„Školy oslovili úrady práce a  písali 
žiadosti ministerstvu o ďalšie finanč-
né prostriedky na posilnenie perso-
nálu v kuchyniach. Predbežne odha-
dujeme, že sa počet stravníkov zvýši 
približne o  20 percent. Sú vyčlenené 
kapitálové výdavky na vybavenie 
školských jedální gastrotechnikou. 
Snažili sme sa vyhovieť požiadavkám 
všetkých škôl,“ povedala E. Pilárová.

Intenzívne sa na nával stravníkov 
pripravujú aj v  školskej jedálni ZŠ 
s MŠ na Jarnej ulici, ktorá je najväč-
šou v  meste. „Mesto nám poskytlo 

finančné prostriedky vo výške približ-
ne 25 tisíc eur na zlepšenie priprave-
nosti stravy. Dokúpili sme preto nový 
konvektomat. Navýšili sme kapacitu 
školskej jedálne o približne sto miest. 
Určite zvýšime aj počet zamestnancov 
v kuchyni,“ priblížil riaditeľ školy Ján 
Brndiar. „Stravujeme približne 1200 
stravníkov. Od nového školského roka 
predpokladáme nárast asi o  tristo. 
Varíme aj pre súkromnú MŠ Stella, 
pre SŠ Letná, ako aj pre ich materskú 
školu. Veríme, že sa nám podarí pri-
jať nové sily, pretože vyťaženosť bude 
veľká,“ doplnila vedúca školskej je-
dálne Stanislava Valášiková. (mav)

V školskej jedálni ZŠ Jarná zvýšili kapacitu miest pre 
stravníkov a v kuchyni sa posilnili o nový konvektomat. 
 FOTO – Marek Vaščura

Od začiatku septembra mieni 
popradská samospráva v spoluprá-
ci so spoločnosťou Antik Telecom 
spustiť do skúšobnej prevádzky 
zatiaľ prvú elektrickú motorku pre 
popradskú mestskú políciu. „Mo-
torka je oproti autu veľmi pohyblivá. 
V extrémnych prípadoch ju policajti 
môžu použiť aj na chodníkoch. Keď 
sa ujme, chceli by sme na budúci 

rok elektrickými motorkami vyba-
viť viacerých mestských policajtov,“ 
ozrejmil primátor Popradu Anton 
Danko. Business Development di-
rector spoločnosti Antik Telecom 
Peter Blaas vyzdvihol niekoľko 
výhod takejto motorky - jednak 
štvrtinovú cenu oproti bežnému 
automobilu, jednak výrazne nižšie 
prevádzkové náklady ako u mo-

torky na benzínový pohon: „Je tiež 
tichá, policajt nie je schovaný v aute 
a je ho viac vidieť. Radi by sme to 
s mestom Poprad vyskúšali a získa-
li spätnú väzbu, či aj u nás môžeme 
nasadiť takéto motorky podobne ako 
v iných krajinách Európy. Ak všetko 
stihneme, bude Poprad prvou samo-
správou na Slovensku, ktorá bude 
mať elektrickú motorku.“ (mar)

FOTO – Marta Marová
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Krátke správy
 ZNÁMY slovenský spevák 

Adam Ďurica vystúpi naživo v so-
botu 17. augusta o 17. hod. v areáli 
Kúpeľov v Novom Smokovci. 

 UŽ túto nedeľu 18. augusta 2019 
bude v areáli pod skokanskými mos-
tíkmi na Štrbskom Plese vystupovať 
stálica českej a slovenskej populárnej 
hudby Lucie Bílá. Spolu s kapelou 
Petra Maláska zaspieva tatranskému 
publiku svoje najväčšie hity.

 POD hradom Ľubovňa spustili 
po 75 rokoch historickú fontánu. O 
jej obnovu sa postaralo Ľubovnian-
ske múzeum, ktoré pri nej vysadilo 
aj záhradu ruží. Inšpirovalo sa pri-
tom fotografiami a videofilmom z 
roku 1938, ktoré sa zachovali po po-
sledných majiteľoch hradu, grófovi 
Jánovi Zamoyskému a princeznej 
Izabele de Bourbon. Fontána so 
záhradou ruží je súčasťou novej re-
laxačnej zóny v parku pod hradom 
určenej na oddych, prechádzky či 
pikniky. Múzeum by v nej chcelo v 
budúcnosti organizovať aj kultúrne 
podujatia.

 V Letanovciach začínajú s re-
konštrukciou cesty, ktorá je jednou 
z brán do Slovenského raja. Opravu 
takmer štvorkilometrového úseku 
bude financovať Košický samo-
správny kraj z úveru od Európskej 
investičnej banky. Cesta je v dezolát-
nom stave a sťažovali sa na ňu nielen 
miestni, ale aj turisti prichádzajúci 
do národného parku. Cesta má vý-
znam aj pre ďalší rozvoj cestovného 
ruchu v našom regióne. Práce by 
mali byť ukončené koncom októbra.

 NEZISKOVÝM organizáciám, 
občianskym združeniam a nadá-
ciám darovali podiel zo svojich za-
platených daní aj tento rok státisíce 
fyzických a právnických osôb. Vďa-
ka elektronizácii procesov mohla 
finančná správa zaslať na ich účty 
už takmer 53 mil. eur. Suma však 
ani zďaleka nie je konečná. Finanč-
ná správa ešte spracováva júnové 
odložené daňové priznania. Výška 
darovaných financií porastie aj po 
odovzdaní odložených daňových 
priznaní k dani z príjmov za rok 
2018, ktoré odovzdajú subjekty do 
konca septembra.

 OSOBNÉ bankroty opäť prepi-
sovali štatistiky. V júli totiž zbankro-
tovalo 1 589 obyvateľov Slovenska, 
čo je historicky najväčší počet osob-
ných bankrotov v jednom mesiaci. 
Ako ďalej vyplýva z analýzy spoloč-
nosti CRIF - Slovak Credit Bureau, 
medziročne je to nárast o viac ako 
24 %. Problémom je vysoké zadlže-
nie ľudí, nízka miera úspor či neoča-
kávaná strata zamestnania.  (ppš)

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

In ic iat íva  Dajme Tatrám tvar !

P r i c h y t i l i 
v ý t r ž n í k o v

Most na Alžbetinej ulici bude 
hotový skôr

Zástupcovia obcí a  subjek-
ty cestovného ruchu na území 
Tatranského národného parku 
(TANAP) žiadajú bezodkladné 
začatie procesu prijatia zonácie 
TANAP-u. Spojili sa v  iniciatíve 
„Dajme Tatrám tvar!“.

Tatranské obce a  subjekty ces-
tovného ruchu už dlhodobo upo-
zorňujú na problém chýbajúcej 
zonácie, ktorá komplikuje každo-
denný život obyvateľov horských 
sídiel a  bráni rozumnému rozvo-
ju cestovného ruchu v  Tatrách. 

Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru v 
Poprade vyhlásilo čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požia-
ru v územnom obvode okresu 
Poprad. Platí od 7. augusta 2019 
do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiaru je každý po-
vinný dodržiavať zásady protipo-
žiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa zá-
kona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov na lesných pozemkoch a 

V  spoločnej iniciatíve žiadajú 
kompetentných, aby bez ďalšieho 
odkladu začali s  reálnym proce-
som prijatia novej zonácie TA-
NAP-u. Tá má určiť jasné hranice 
jednotlivých zón, vrátane území 
určených pre aktivity horských 
sídiel a  rozvoj cestovného ruchu. 
Má tiež nastaviť jednoznačné pra-
vidlá, ako sa na týchto územiach 
môžu tieto aktivity rozvíjať. Za-
pojené subjekty chcú ukázať, že 
nastavenie jasného režimu v  ná-
rodnom parku bez výnimiek je 

v ich ochrannom pásme zakazuje 
najmä: fajčiť, odhadzovať horiace 
alebo tlejúce predmety, alebo pou-
žívať otvorený plameň na miestach 
so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru, ďalej vypaľovať 
porasty bylín, kríkov, stromov, 
spaľovať horľavé látky na lesných 
pozemkoch, pre ktoré je vyhláse-
ný čas zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru a v ich ochrannom 
pásme.

Vlastníci, správcovia alebo 
užívatelia lesných pozemkov v 
súvislosti s ochranou lesa pred 

v záujme všetkých, ktorí v Tatrách 
žijú, pracujú či podnikajú, alebo 
ich navštevujú ako športovci a tu-
risti. „Prísľuby o  prijatí zonácie 
TANAP-u zaznievajú už 20 rokov 
a  súčasný stav bez pravidiel je už 
neudržateľný. Aj touto kampaňou 
chceme ukázať, že nám všetkým 
ide o  rovnakú vec – aby TANAP 
fungoval v  záujme ochrany príro-
dy aj ľudí,“ vysvetľoval predseda 
Asociácie horských sídiel Slo-
venska a  zároveň primátor mesta 
Vysoké Tatry Ján Mokoš. (ppp)

požiarom sú povinní najmä: 
zabezpečovať v lesoch a v ich 
ochrannom pásme hliadkovaciu 
činnosť; zabezpečiť umiestnenie 
potrebného množstva protipožiar-
neho náradia na určenom mieste 
v závislosti od plochy lesných po-
rastov, udržiavať existujúce pre-
jazdové cesty, zvážnice a zdroje 
vody v stave, ktorý umožňuje bez-
problémový prejazd hasičských 
jednotiek a ich využitie na účinný 
zásah. Ďalej sú povinní prijímať 
aj osobitné opatrenia pre priesto-
ry postihnuté kalamitou. (phz)

Mestská polícia prijala opat-
renia na zabránenie krádeží 
kvetináčov a taktiež opatrenia 
na odhalenie páchateľa, resp. 
páchateľov takýchto skutkov. 
A práve tieto opatrenia pri-
niesli v súvislosti s krádežou a 
poškodzovaním kvetináčov na 
lávkach prvé úspechy. V noci 
z  9. na 10. augusta prichytili 
hliadky Mestskej polície Po-
prad priamo pri poškodzova-
ní kvetináčov umiestnených 
na mostnej konštrukcii sku-
pinu šiestich osôb vo veku 
od 20 do 25 rokov. Vec je v 
ďalšom riešení. Takéto kona-
nie môže byť za určitých pod-
mienok klasifikované aj ako 
trestný čin výtržníctva.  (jhl)

V  polovici júla sa začali re-
konštrukčné práce na moste na 
Alžbetinej ulici. V  pondelok 12. 
augusta pracovníci spoločnosti 
Slov-Via za pomoci stotonového 
žeriava už ukladali nosníky, ktoré 
budú základom konštrukcie. Cel-
ková rekonštrukcia bola odhado-
vaná na štyri mesiace, ale podľa 
najnovších správ by mal byť most 
hotový do polovice septembra.

V pondelok zaujal stavebný ruch 
na Alžbetinej ulici aj okoloidúcich 
zvedavcov. „Atrakciou“ bol stoto-
nový žeriav, ktorý umiestňoval na 
konštrukciu mosta desať 14-met-

rových nosníkov. Zhotoviteľ tvrdí, 
že po ich uložení budú mať pra-
covníci to najťažšie už za sebou. 
„Po uložení nosníkov nasleduje 
realizácia spriahnutej železobetó-
novej dosky, kde sa tieto nosníky 
spoja. Po tomto úkone si budeme 
musieť dať približne desaťdňovú 
stavebnú prestávku, pretože izolá-
ciu môžeme ukladať až na vyzretý 
betón. Práce idú podľa plánu, ba 
dokonca rýchlejšie. Doba rekon-
štrukcie bude skrátená a  stavba by 
mohla byť ukončená už v  polovici 
septembra,“ informoval za zhoto-
viteľa stavby Andrej Dujava. (mav)FOTO – archív mesta Poprad 

FOTO – Marek Vaščura
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FOTO – Katarína Plavčanová

Bobáňovci sú amatéri, napriek tomu vyhrávajú súťaže

Remeslá od praveku 
po súčasnosť

V rámci kultúrneho programu mesta Poprad vystúpilo vo štvrtok 8. au-
gusta večer na Námestí sv. Egídia aj Divadlo Commedia z Popradu s pred-
stavením Kováči, ktoré je absurdnou, miestami až trpkou komédiou. Odo-
hráva sa v šmikni v Nemecku. Tridsať rokov po vojne sa tu stretnú traja 
kováči, bývalí vojaci – Nemec, Srb a Rus, aby rozplietli svoje nechcene pre-
pletené osudy z vojny. Účinkovali Dušan Kubaň, Michal Novák, Petra Ona-
čilová a Vlado Benko, ktorý bol zároveň aj režisérom. Množstvo vtipných 
situácii rozosmialo popradské publikum, ktoré hercov v  závere odmenilo 
dlhotrvajúcim potleskom. FOTO – Silvia Šifrová

Nemecký orchester – súbor hudobnej školy akordeonistov Musikschule Frölich, kto-
rého hudobníci pochádzajú z okolia Lipska, zahral Popradčanom a návštevníkom 
mesta minulý štvrtok popoludní. Početní poslucháči odmenili ich skvelé výkony 
potleskom. Muzikanti prispeli k príjemnej atmosfére popoludnia a do Popradu 
priniesli krásu hudby v podaní akordeónov. Musikschule Frölich po dobu svo-
jej existencie podnikli už mnoho koncertných turné, napr. v ČR, SR, Maďarsku, 
Chorvátsku, Francúzsku, Rakúsku a  v Grécku. Vo svojej domovine vystupujú napr. 
v Gewandhause, v Lipsku, alebo v Friedrichstadtpalaste v Berlíne, teda tam, odkiaľ 
se kedysi  vysielal aj u nás populárny Ein Kessel Buntes.  FOTO – Marta Marová

V  prvý augustový štvrtok 
podvečer bolo v  priestore 
medzikostolia folklórne vy-
stúpenie Bobáňovcov – Ter-
chovského orchestra ľudo-
vých nástrojov (vznik 1998).

Ich umelecký vedúci Miloš 
Bobáň vedie aj detský fol-
klórny súbor Terchovček a 
teenagerský súbor Terchovec. 
Venujú sa hlavne folklórnemu 
štýlu rodného Liptova, ale v re-
pertoári majú aj Oravu, Hore-
hronie či východné Slovensko. 
Všetko je blízke ich tempera-
mentu a ich záber siaha až po 
Trenčín. Spišský folklór je pod-

ľa ich slov dosť náročný na in-
terpretáciu. Majú radi aj goral-
skú muziku (od Zamaguria po 
Suchú horu) a rusínske piesne. 

Pred pár dňami sa vrátili 
z nemeckého medzinárodného 
festivalu, kde v konkurencii sú-
borov z 12-tich krajín sveta, 
ako jediný amatérsky súbor sú-
ťaž vyhrali. Mladí umelci, ktorí 
hrajú na sláčikové nástroje aj 
na heligónky bez nôt a k tomu 
aj tancujú a  spievajú boli pre 
porotu veľkým prekvapením. 

Miloš Bobáň (na foto vľavo) 
uviedol: „Hrám od roku 1980. 
V roku 1982 profesionálne, vte-

dy sa mi aj skončilo detstvo. Vy-
rastal som na pódiách rôznych 
festivalov. Ja osobne noty nepo-
znám, ale mám svoj štýl aj me-
todiku výučby, ktoré som si vy-
vinul. Hráme cez čísla („vidím 
číslo, viem, ktorý prst a hrám“). 
Do notových osnov takto vieme 
dať všetky notové zápisy.“

Dcéra Martina Bobáňová (na 
foto v strede) tancuje od troch 
rokov. Onedlho začala hrať na 
heligónku, od 6-tich rokov hrá 
na husle. „Keď niečo od narode-
nia počúvate, je to prirodzené 
a baví vás to. Bola som do toho 
hodená, chcela – nechcela, išla 

som. Ale zároveň ma to bavi-
lo – dva v  jednom.“ Študuje 
na gymnáziu a chcela by byť 
zubárkou, alebo psychologič-
kou. „Robiť folklór ako prácu 

je horšie ako robiť to ako hobby. 
Radšej by som si zahrala preto-
že mám chuť, ako preto, že mu-
sím a je to moja práca,“ dodala 
17-ročná folkloristka. (kpa)

Na prelome júla a augusta, v rámci Made in Poprad, 
pripravilo Podtatranské múzeum v  Poprade niekoľko 
podujatí. Výstava pod názvom „Historické remeslo od 
praveku po súčasnosť“, ktorú otvorili minulú  sobotu  
predstavuje schopnosti a  zručnosti žiakov umeleckých 
študijných odborov Súkromnej strednej umeleckej školy 
Hodruša-Hámre, ktorí na základe podkladov Archeolo-
gického múzea SNM v Bratislave dokázali vyrobiť origi-
nálne repliky predmetov používaných v dávnych dobách. 
Remeselníkov je stále menej a menej. Cieľom výstavy je 
preto zviditeľnenie remeselníckych zručností študentov 
študijných odborov umeleckého smeru pre mladších žia-
kov ZŠ.

Na výstave možno vidieť repliku keltského meča, staré-
ho 2200 rokov, keltské a slovanské šperky, figuríny a zbro-
je gladiátora, rímskeho a  avarského vojaka či kňažnej 
z Dediniek. Návštevník môže porovnať originálne arte-
fakty s dielami študentov. Kurátor Podtatranského múzea 
Pavol Minarčák uviedol: „Návštevníci uvidia, ako sa po-
čas istých období menil vkus žien. U Slovanov prevládali 
strieborné šperky. V dobe bronzovej to boli bronzové šperky, 
ktoré vyzerajú úplne inak čerstvo vyrobené, ako tie z hĺbok 

s výraznou patinou, ktoré „vyhrabali“ archeológovia.“   
Súčasťou podujatia sú aj tvorivé dielne – šperkárska 

a tkáčska dielňa a herbár – popis, rozpoznávanie rastlín aj 
jeho výrobu si záujemcovia mohli vyskúšať.

Etnografka Elena Bekešová povedala: „Máme priprave-
né ukážky tkania na tri spôsoby: na hrebeni, na karetkách 
(kartičkách) a na zvislom tkáčskom stave (tkali na ňom 
Keltky a Germánky).“ 

Dielničky (drevené domčeky v exteriéri) majú otvo-
rené príležitostne pri podujatiach, ktoré v  múzeu pra-
videlne usporadúvajú. V  septembri budú otvorené 
jeden celý týždeň pre školy aj verejnosť a  okrem aktu-
álnych remesiel pribudne práca s  hlinou. Do budúc-
nosti plánujú aj nákup hrnčiarskych kruhov. Dve diel-
ne z  troch (tkáčsku a tokársku) vytvorili s finančným 
príspevkom Fondu na podporu umenia.   (kpa)

Keďže počasie bolo minulý týždeň v stredu nepriaz-
nivé, organizátori presunuli predstavenie míma Vlada 
Kulíška do priestorov obchodného centra Forum. Vla-
do Kulíšek je výrazná osobnosť slovenskej pantomímy. 
Je individualistom a vystupuje prevažne sám, ale len 
zdanlivo, vždy so sebou berie hudobníka, ktorý citlivo 
a zásadne dokresľuje atmosféru. Nebolo tomu ináč ani 
v Poprade. Priaznivci pantomímy si v stredu 7. augus-
ta našli cestu aj do obchodného centra a predstavenie 
s  názvom Smetiak, ktoré je založené na intenzívnej 
spolupráci míma s  obecenstvom sa im veľmi páčilo. 
Predviedol každodenné trampoty človiečika na okraji 
spoločnosti, ktorého jediným majetkom je smetiak a 
jeho obsah.  FOTO – Silvia Šifrová  

FOTO – Katarína Plavčanová

FOTO – Katarína Plavčanová
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 Predám kvalitný leštený Tat-
ranský smrekový obklad – 3 €, 
perodrážku, zrubový profil – po-
loguľatý, hranoly a dlážkovicu 
na podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 
866, www.drevozrubyobklady.sk                  
 2/19-P

 Predám starožitný nábytok 
– pohovka, stolík, 2 kreslá a 2 sto-
ličky, prečalúnený, zachovalý, cena 
dohodou. Inf.: č. t. 0905 543 505.  
 8/19-P   

 Výkup parožia. Inf. č. t. 0904 
834 937.    3/19-R

 Náter striech za 3€/1 m2. V 

Na nočnej oblohe padajú Perzeidy

MESTO POPRAD

NA  PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ
podľa ustanovení § 281 až § 288 Ob-

chodného zákonníka a vyzýva na poda-
nie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmlu-
vy na kúpu nehnuteľností v k. ú. Poprad, 
objektov bývalých kasární na Ul. 29. au-
gusta v Poprade a príslušných pozemkov 
o celkovej výmere 64 561 m2 za účelom 
vypracovania návrhu riešenia územia, 
prípravy územia a následnej realizácie 
uvedeného zámeru. 
Predmet predaja na základe súťaže:

Stavby s príslušenstvom: 
– s. č. 4195 - trafostanica na par. č. 

KN-C 2004/16,
– s. č. 4197 - sklad na parc. č. KN-C 

2004/3,
– s. č. 4198 - sklad na parc. č. KN-C 

2004/18, 
– s. č. 4199 - budova KJB na parc. č. 

KN-C 2004/17, 
– s. č. 4200 - budova dozorného parku 

na parc. č. KN-C 2006/4, 
– s. č. 4201 - sklad PHM na parc. č. 

KN-C 2004/2, 
– s. č. 4202 - umývarka vozidiel na 

parc. č. KN-C 2006/3, 
– s. č. 4203 - monoblok na parc. č. 

KN-C 2006/5 až 2006/7, 
– s. č. 4204 - zdroj tepla na parc. č. 

KN-C 2004/15, 
– s. č. 4205 - tech. oprav. vozidiel na 

parc. č. KN-C 2006/2, 
– s. č. 4207 - garáž na parc. č. KN-C 

2006/8, 
– s. č. 4208 - garáž na parc. č. KN-C 

2006/9, 

– s. č. 4190 - budova mužstva na par. č. 
KN-C 2004/13,

– s. č. 4191 - budova mužstva na par. č. 
KN-C 2004/14,

– s. č. 4194 – sklad na par. č. KN-C 
2004/6,

– s. č. 4196 - budova VSB na par. č. 
KN-C 2004/4,

– s. č. 4206 - garáž na par. č. KN-C 
2004/5,

pozemky: 
– parc. č. KN-C 2004/2 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 207 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/3 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 165 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/15 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 280 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/16 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 84 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/17 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1504 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/18 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 752 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/19 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 374 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/22 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 11739 m2, 
– parc. č. KN-C 2005/1 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 3425 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/1 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 15442 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/2 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 174 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/3 zastav.plochy a 

nádvoria o výmere 139 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/4 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 68 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/5 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 837 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/6 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 463 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/7 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 628 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/8 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1836 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/9 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1837 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/10 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 273 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/11 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 274 m2,
– parc. č. KN-C 2004/1 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 20143 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/4 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 258 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/5 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 375 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/6 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 805 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/13 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1230 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/14 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1249 m2, 
o celkovej výmere 64 561 m2 , k. ú. Po-

prad, obec Poprad.

Podmienkou zaradenia ponuky do 
obchodnej verejnej súťaže je okrem navr-
hovanej kúpnej ceny  za celý predmet pre-
daja aj predloženie záväznej urbanisticko 
- architektonickej štúdie riešenia územia, 
ktorá bude následne súčasťou kúpnej 

zmluvy. 
Funkčné využitie územia: zmiešané 

plochy bývania v bytových a rodinných 
domoch, občianskej vybavenosti vrátane 
technického a dopravného vybavenia a 
zelene.

Zadávacie podmienky pre vypracova-
nie komplexnej záväznej urbanisticko-
-architektonickej štúdie sú uvedené v 
podrobných podmienkach súťaže.

Obhliadku nehnuteľností je potreb-
né dohodnúť vopred v pracovných 
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. na tel. čísle 
+421/0910 890 215, e-mailom: majetko-
ve@msupoprad.sk alebo osobne v sta-
novených hodinách na Mestskom úrade 
v Poprade, na 3. poschodí, č. dv. A 312. 
Záujemca má možnosť nahliadnuť do 
znaleckého posudku a ďalších podkla-
dov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom 
úrade   v Poprade v pracovných dňoch v 
stanovených hodinách.

Termín na predloženie súťažných ná-
vrhov: do 15. novembra 2019 do 12.00 
hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo od-
mietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, me-
niť uverejnené podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na inter-
netovej stránke www.poprad.sk.

Bližšie informácie:
majetkove@msupoprad.sk,
tel. 052/716 72 92, 052/716 73 31.      

PP-85

v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

Mesto Poprad
 Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:
odborný referent/ka oddelenia investícií mesta

Kvalifikačné predpoklady a iné požia-
davky:
 ukončené vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa v oblasti stavebníctva,   
 minimálne 3 ročná prax v oblasti inves-

tičnej výstavby výhodou,
 oprávnenie pre výkon činnosti stavebný 

dozor, stavbyvedúci výhodou,
 znalosť právnych predpisov a  technic-

kých noriem v predmetnej oblasti,
 znalosť postupov pri verejnom obstará-

vaní,
 znalosť postupov pri vybavovaní povole-

ní podľa stavebného zákona,
 bezúhonnosť, zodpovednosť, samostat-

nosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
 práca s počítačom – pokročilý,
 vodičský preukaz sk. B. 

Požadované doklady k prihláške:
 žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú 

pozíciu, 
 profesijný štruktúrovaný životopis s uve-

dením telefonického kontaktu, 
 kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
 čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
 súhlas   uchádzača   so   spracovaním     

osobných     údajov   pre potreby výbero-
vého konania podľa zákona č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a nariade-

nia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzic-
kých osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

Predpokladaný nástup: po ukončení vý-
berového konania 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat : od 800,- €, v závislosti od 
dĺžky započítanej praxe

Uzávierka prihlášok je 23. augusta 2019 
do 12.00 hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msu-
poprad.sk, tel.: 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je po-
trebné doručiť v zalepenej obálke s ozna-
čením neotvárať „výberové konanie – in-
vestície“ do podateľne Mestského úradu 
v  Poprade, alebo ich poslať poštou na 
adresu: 
Mesto Poprad odd. personálneho ma-
nažmentu a miezd Nábrežie Jána Pavla II. 
2802/3 058 01 Poprad.
Vyhlasovateľ výberového konania si vy-
hradzuje právo nezaradiť do výberového 
konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované podmienky.  PP-99

Už od polovice júla sa na oblohe 
objavuje meteorický roj Perzeidy. 
Svoje maximum už síce dosiahol 
počas včerajšej noci, ale maximum 
aktivity, kedy sú podmienky na 
pozorovanie dobré je ešte aj 14. au-
gusta. Jednotlivé meteory Perzeíd sa 
vyskytujú až do polovice septembra. 

Ako uvádza Marek Husárik z 
Astronomického ústavu SAV v Tat-
ranskej Lomnici na webovej stránke 
AÚ, materským telesom Perzeíd je 
kométa 109P/Swift-Tuttle objavená 
v roku 1862. Meno roja pochádza 

od súhvezdia Perzeus, v ktorom sa 
nachádza radiant, teda miesto na 
oblohe, z ktorého zdanlivo vylieta-
vajú meteory. Súhvezdie Perzeus je 
v tomto období pozorovateľné v na-
šej zemepisnej šírke počas celej noci 
nad severovýchodom, s postupom 
noci vychádzajúcom stále vyššie a 
vyššie nad východný obzor. Rých-
losť Perzeíd je pred vstupom do at-
mosféry Zeme až 59 kilometrov za 
sekundu, vďaka čomu sú meteory 
jasné a často za sebou zanechávajú 
výraznejšiu žiariacu stopu.  (ppp) 

InzercIa cene je farba + práca. Inf.: č. t. 
0905 922 418.                  19/19-R

 OTEC Antonio veští a pomá-
ha v nešťastí. Inf.: č. t. 0904 228 
728.   32/19-R

 Dáme do prenájmu kancelár-
ske priestory v Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomontáže. Inf.: 
č. t. 0905 563 836, e-mail: pabam-
ke@gmail.com            35/19-R

 Pizzéria Utópia (Dostojev-
ského 23, starý Juh, Poprad) prij-
me ihneď upratovačku (dôchod-
kyňu) na dohodu, plat 3 €/hod. 
netto. Inf.: č. t. 052/773 22 22 alebo 
osobne na prevádzke u personálu.  
 36/19-R
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HoroSkop od Stredy do Stredy
V a š a 

úprimnosť 
nebude dobre prijatá. Radšej si svoj 
názor nechajte pre seba.

Ocitnete 
sa v centre 
diania. Kaž-

dý sa na vás bude obracať s neja-
kým problémom.

Nemáte 
dôvod na 

smútok, a predsa budete pociťovať 
rozmrzenosť a nervozitu.

Nič ne-
bude tak, 

ako ste si mysleli. Ale bude to oveľa 
lepšie, ako ste chceli.

Nebojíte 
sa riskovať, 

ale v nejakej záležitosti buďte opa-
trní a dobre si všetko premyslite.

Máte veľa 
nových ná-
padov, ktoré 

vám v budúcnosti prinesú zisk. 
Viac času venujte rodine.

Z í s k a t e 
lepšiu fyzic-

kú kondíciu, vďaka čomu budete 
môcť viac cestovať.

Dostanete 
zaujímavú 

pracovnú ponuku. Dobre zvážte, 
či ju prijmete.

Priaznivé 
životné obdobie využite na reali-
záciu vašich dlhodobých cieľov a 
rôzne investície.

Minulosť 
sa nedá zme-

niť a nerobte si ťažkú hlavu, keď sa 
vám nepríjemne pripomenie.

N e o č a -
kávané vý-

davky vás podráždia. Zbytočne sa 
však stresujete, poradíte si s nimi.

Nechcite 
od druhých, 

aby sa k vám správali ústretovo, 
keď sa tak nesprávate vy k nim.

V stredu 14. augusta – Limba, vo štvrtok  15. 
augusta –  Victoria, v piatok 16. augusta – Adus, 
v sobotu 17. augusta – Dr. Max – Kauf-
land pri stanici, v  nedeľu 18. augusta 
– Benu – bývalá Altea, v pondelok 19. 
augusta – Avena a v utorok 20. augusta 
– Lekáreň Nemocnice Poprad.

Limba: Podtatranská ul. 5, Victoria: 
Drevárska ul. (pri autobusovej stanici), Adus: 

Mnoheľova ul. 2, Dr. Max: Kaufland pri sta-
nici, Wolkerova ul., Benu: bývalá Altea, Nám. 

sv. Egídia 25, Avena: Karpatská ul. 11, 
Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 
ul. 28.

Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka od 
16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, 

nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.   

poHotovoSť v lekárňacH

Streda 14. august o  19. 
hod./ Námestie sv. Egídia

AGNUS DEI / TANEČ-
NÉ DIVADLO ATAK

Tanečné divadlo ATak 
prichádza s odvážnym di-
vadelným projektom Ag-
nus Dei.

ATak „rozhýbal“ 
pôvodnú divadel-
nú hru Igora Pargáča 
o  novodobom stotníkovi 
pod krížom, ktorý sa 
veľmi netradične stretá 
s  Ježišom a  s  bolesťou. 
Charizmatický skladateľ 
Lukáš Zubaj (HeartBe-
at, PiarMusic) „zaodel“ 
hru do majestátnej hudby 
a  tanečníci ATaku sa po-
kúsia tento okamih zlomu 
v živote kohokoľvek z nás 
roztancovať a  rozhýbať 
tak, aby sa dostal až pod 
kožu. 

Štvrtok 15. august o 20. 
hod./ Námestie sv. Egídia

DIVADLO VERTIGO / 
HU / DÁMSKA ŠATŇA

Brilantná komédia od-
krýva osudy štyroch he-
rečiek, ktorým sa divadlo 
stalo ich druhým domo-
vom a obetovali mu časť 

svojich životov. 
Piatok 16. august o  19. 

hod./ Námestie sv. Egídia
SÁM SEBOU
Členovia kapely Sám Se-

bou pochádzajú z dedinky 
neďaleko Spišskej Novej 
Vsi. Tvoria ju bratia Fi-
fikovci a ich bratranec 
Robo. Kapela Sám Sebou 
vydala tri albumy  - Zr-
kadlo, Vlastnou cestou 
a  Love. Skladba Znova sa 
zamiluj v súčasnosti bo-
duje v slovenskom éteri.

  
Sobota 17. august o 10. 

hod./ Námestie sv. Egídia
PAMPÚŠIK / UJO 

ĽUBO Z KOŠÍC
Ujo Ľubo  pôsobí na 

celom Slovensku už viac 
ako 15 rokov, venuje 
sa príprave hudobných 
rozprávok, pesničiek a 
animačných programov 
pre deti.    

Sobota 17. august o 20. 
hod./ Sobotské námestie

HASIČSKÁ SÚŤAŽ 
O  POHÁR PRIMÁTORA 
MESTA POPRAD.

Sobota 17. august o 
20.30 hod./ Námestie sv. 

Egídia
FILMY NA PLÁTNE / 

MNÍŠKA / USA / Horor / 
93´/ 2018

Nedeľa 18. august o 15. 
hod./ Námestie sv. Egídia

ĽUDOVÁ HUDBA 
POPRADČAN

Cimbalová ľudová 
hudba Popradčan má v 
súčasnosti  päť stálych 
členov, ktorí spolu odo-
hrali niekoľko stoviek 
podujatí na Slovensku aj 
v zahraničí, vydali dopo-
siaľ dve CD a sú súčasťou 
programu Televízie Senzi.

Pondelok 19. august 
o 19. hod./ Námestie sv. 
Egídia

TRADITIONAL 
DIXIE STOMPERS
Túto kapelu tvoria mu-

zikanti, ktorí spolu hrá-
vajú už viac ako 20 rokov. 
Inšpiroval ich tradičný 
neworleanský a    chicag-
ský jazz.  

   Utorok 20. august o 
19. hod./ Námestie sv. 
Egídia

SMOKIE - SMOKIE 
REVIVAL BAND / CZ

„Keby na zemi vládla láska, nepotrebovali by sme zá-
kony.“ ARISTOTELES

povedalI SlávnI

V sobotu 10. augusta 2019
v Gánovciach s 

Pavlom Kicom,
82-ročným

V pondelok 12. augusta 2019
vo Veľkej s 

Jozefom Hudákom,
70-ročným

Vo štvrtok 8. augusta 2019
vo Veľkej s 

Katarínou Hurajtovou,
63-ročnou

V piatok 9. augusta 2019
vo Veľkej s 

Ing. Pavlom Miškovským,
70-ročným

navŽdy Sme Sa rozlÚčIlI

navŽdy Sa rozlÚčIme

Dnes 14. augusta má meniny – Mojmír, vo štvrtok 15. 
augusta – Marcela, v piatok 16. augusta – Leonard, 
v sobotu 17. augusta – Milica, v nedeľu 18. augusta 
– Elena, Helena, v pondelok 19. augusta – Lýdia a v 
utorok 13. augusta – Anabela.

V Nemocnici Poprad sa 7. augusta 2019 narodil:
Matúš Pára, Veľký Slavkov.

26. júla 2019 – Radka Kojšová a Rastislav Marhefka,
27. júla 2019 – Bianka Buzíková a Ján Rusin,
3. augusta 2019 – Dana Andrasyová a Róbert Durňák, Bar-
bora Bezáková a Bc. Dominik Pompa, Renáta Pauliková a 
Milan Kovač,
8. augusta 2019 – Soňa Biskupová a Jaroslav Baláž. 

BlaHoŽeláme k menInám

vItaJte medzI namI

manŽelStvo uzavrelI

SpoločenSká kronIka

V stredu 14. augusta 2019
o 14. hod. vo Veľkej s

Milanom Mencákom,
74-ročným

Vo štvrtok 15. augusta 2019
o 13. hod. vo Veľkej s 

Helenou Leskovou,
69-ročnou

Labková patrola: 
o  13.20 hod. (hrá sa len 
cez víkend),  Toy Story 
4 3D: o  15. hod., Vtedy 
v  Hollywoode: o  17.10 
hod. a o  20.20 hod., Toy 
Story 4 2D: o  13.50 hod. 
(hrá sa len cez víkend) 
a  o  16.10 hod., Loli pa-
radička: o  18.30 hod., 
Rýchlo a  zbesilo: Hobbs 
a  Shaw 2D: o  20.40 hod., 

Tajný život maznáčikov 
2 2D: o 13.30 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Leví kráľ 
2D: o  15.30 hod., Diego 
Maradona: o  18.10 hod. 
(nehrá sa 20.8.) a o 20.20 
hod. (hrá sa len 20.8.), 
Nočné mory z  temnôt: 
o  20.50 hod. (nehrá sa 
20.8.), ARTMAX FILMY 
– Bécassine!: o 18.10 hod. 
(hrá sa len 20.8.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 15. do 21. augusta

Cenník inzercie
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) 
takéto: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, 
pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opa-
kovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a viac opa-
kovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri 
riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri 
občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a 
predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie
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Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie 
pracovnej pozície:

odborný referent/ka
oddelenia strategického rozvojového manažmentu

a cestovného ruchu
Kvalifikačné predpoklady a 

iné požiadavky:
 ukončené vysokoškolské vzde-

lanie min. I. stupňa,
 prax v oblasti geografia, regio-

nálny rozvoj výhodou,
 skúsenosť so štrukturálnymi 

fondami EÚ,
 organizačné schopnosti,
 bezúhonnosť, zodpovednosť, 

samostatnosť, komunikatívnosť, 
flexibilnosť,
 AJ – slovom aj písmom (ove-

renie úrovne na výberovom ko-
naní), 
 práca s počítačom – pokročilý,
 vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k pri-

hláške na výberové konanie:
 písomná žiadosť o prijatie do 

pracovného pomeru, 
 profesijný štruktúrovaný živo-

topis ,
 kópia dokladov o  dosiahnu-

tom vzdelaní, 
 čestné prehlásenie o bezúhon-

nosti, 
 súhlas  uchádzača  so  spraco-

vaním   osobných   údajov  pre 
potreby výberového konania 
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 
o  ochrane osobných údajov a 
nariadenia Európskeho parla-

mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzic-
kých osôb pri spracúvaní osob-
ných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov.

Miesto práce: Mestský úrad 
Poprad

Druh pracovného pomeru: 
plný úväzok na pracovnú zmlu-
vu

Predpokladaný nástup: 
1. 9. 2019 

Základná zložka mzdy: od 
790,- €, v závislosti od dĺžky za-
počítanej praxe

Termín doručenia pri-
hlášky: 16. august 2019 do 
12.00 hod. 

Prihlášku a požadované do-
klady je potrebné doručiť v  za-
lepenej obálke s  označením 
neotvárať „výberové konanie – 
rozvojový manažment a CR“ 
do podateľne Mestského úradu 
v Poprade, alebo ich  poslať poš-
tou na adresu: 

Mesto Poprad, Nábrežie Jána 
Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad.

Vyhlasovateľ výberového ko-
nania si vyhradzuje právo ne-
zaradiť do výberového konania 
tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované podmienky.

Najnavštevovanejším bol tentoraz Hrebienok

Vysoké Tatry lákajú aj 
svetové hviezdy

Kino tatran
14. augusta o  10. hod.  

CHROBÁČIKOVA 2: ĎA-
LEKO OD DOMOVA- 
PRÁZDNINOVÉ KINO 

Pred príchodom zimy si 
hmyzie rodinky musia spra-
viť zásoby na zimu. Preto 
keď padne prvá snehová 
vločka vyhlásia pohotovosť 
a spoločne sa vyberú hľadať 
zásoby do komory. Vstupné: 
2€ 

15. a 16. augusta o  19. 
hod. - VTEDY V... HOL-
LYWOODE 

V deviatom filme Q. Ta-
rantina sa televízny he-
rec (L. DiCaprio) a jeho 
dlhoročný kaskadér (B. 
Pitt) rozhodnú presadiť pri 
filme na konci zlatej éry 
Hollywoodu v roku 1969 v 
Los Angeles. Vstupné: 5€ / 
vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4€

17. a 18. augusta o 16.30 
hod. - TOY STORY 4 3D 

Kovboj Woody vie, že 
zmyslom jeho života je sta-
rať sa a chrániť jeho deti, 
Andyho a  Bonnie. Keď 
však Bonnie prinesie do 
izby novú hračku, otvorí 
sa Woodymu a kamará-
tom úplne nový veľký svet. 
Vstupné 3D: 6 € / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 5 €+ 0,80€ oku-
liare 

17. a 18. augusta o  19. 
hod. - DIEGO MARADO-
NA

Fanatický obdiv a slávu 
je ťažké ustáť a Diego skrý-
va ľudskú tvár pod maskou 
Maradonu. Nie sú mu cu-
dzie divoké večierky, ne-
very, podvody, kokaín ani 
pletky s mafiou. Zničujúca 
špirála sa roztáča... Vstupné: 
5 € / vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

19. augusta o  19. hod.  
TIESŇOVÉ VOLANIE- 
€URÓPSKE FILMY ZA 
€URO

Asger Holm, bývalý po-
licajt, ktorému bola pri-
delená služba na  tiesňovej 
linke, odpovie na  volanie 
od unesenej ženy. Keď je 
hovor náhle prerušený, za-
čína po žene a  jej únoscovi 
pátrať.  Vstupné: 1 € 

Digitalizáciu Kina Tatran
finančne podporil 

Vysokohorským prostre-
dím Tatranského národného 
parku prešlo 6. augusta 18 624 
turistov. Najviac ich smero-
valo na Hrebienok. Spomedzi 
dvojice sledovaných vrcholov 
si už tradične prvenstvo udr-
žali Rysy. Po prvýkrát v  his-
tórii sa Štátne lesy TANAP-u 
rozhodli, že v  rámci spočí-
tania si posvietia aj na psích 
návštevníkov národného 
parku. Narátali ich 253. 

Popradské pleso, ktoré 
kraľovalo rebríčku návštev-
nosti minulý rok, si svoj pri-
mát neudržalo, najviac ná-
vštevníkov tentokrát mierilo 
na Hrebienok. Pozemnou la-
novkou sa ich zo Starého Smo-
kovca vyviezlo 2  663, ďalších 
1  009 si to nahor namierilo 
peši. V kurze medzi turistami 
bolo aj Skalnaté pleso, ktoré si 
v prvý augustový utorok za cieľ 
svojho výletu vybralo 2  767 
ľudí, z  nich sa 2  606 vyviezlo 
kabínkovou lanovkou, zvyš-
ných 161 dalo prednosť pešej 

túre. Na Popradské pleso sme-
rovalo 2  534 turistov, pričom 
od zastávky TEŽ sa ich hore 
vybralo 1 036, ďalších 1 498 
prišlo červeno značeným tu-
ristickým chodníkom od Štrb-
ského Plesa.

Spomedzi dvojice sledova-
ných vrcholov si prvenstvo 
rovnako ako po minulé roky 
udržali Rysy, na ktoré z oboch 
strán Tatier vystúpilo 433 tu-
ristov, pričom 143 ich prišlo 
od Morského oka a 290 od Po-
pradského plesa. Kriváň v  ten 
deň zdolalo 156 turistov. 

Podobne ako po minulé 
roky aj tentokrát najpočet-
nejšiu skupinu návštevníkov 

tvorili Slo-
váci, Česi 
a Poliaci, 
nechýbali 
však ani 
N e m c i , 
A n g l i -
č a n i a , 
Francúzi, 
M a ď a r i , 

Nóri, Holanďania, Izraelčania, 
Litovčania či Lotyši, medzi vý-
letníkmi sa objavili napríklad i 
návštevníci z  Egypta, ktorí sa 
vybrali objavovať krásy Mly-
nickej doliny. 

Spolu s návštevníkmi Štát-
ne lesy TANAP-u po prvýkrát 
v histórii rátali aj psy. Dokopy 
ich napočítali 253. Najviac, až 
83 ich bolo v Tichej a Bobro-
veckej doline, ďalších 57 za-
registrovali v  oblasti Štrbské-
ho Plesa. „V poslednej dobe sa 
najmä v  súvislosti s  prípravou 
nového Návštevného poriad-
ku TANAP-u vedú dosť búr-
livé diskusie o  tom, či pes do 
národného parku patrí alebo 

nie, a  tak sme sa práve tohto-
ročné sčítanie rozhodli využiť 
na to, aby sme zistili, koľko 
psov sa skutočne pohybuje 
v  tomto vzácnom území. Vý-
sledok nás prekvapil, až toľko 
sme ich nečakali,“ konštatuje 
Peter Spitzkopf, vedúci prác 
celospoločenského významu 
Štátnych lesov TANAP-u. 

Návštevníkov počítali v uto-
rok minulého týždňa nielen 
vo vysokohorskom prostredí 
TANAP-u, ale aj v Pieninskom 
národnom parku. Po značko-
vanom chodníku v Prielome 
Dunajca v smere z Červeného 
Kláštora do Lesnice prešlo 199 
turistov a 1 089 cyklistov. Plte, 
rafty a kajaky prepravili ďalších 
5 126 osôb. V opačnom smere 
narátali 1  290 cyklistov a  416 
peších turistov, dá sa však 
predpokladať, že medzi nimi 
boli spravidla tí, ktorí sa zviez-
li na pltiach dole Dunajcom. 
Podobne ako po minulé roky, 
aj teraz medzi návštevníkmi 
prevažovali Poliaci. (mpe)
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Minulý týždeň zavítali na 
Štrbské Pleso hviezdy sve-
tového filmového plátna - 
Catherine Zeta-Jones a  Mi-
chael Douglas. „Je pre nás 
cťou, že sme mohli hviezdne-
mu páru poskytnúť zázemie 
počas ich pobytu vo Vy-
sokých Tatrách. Užili si 
pohodlie prezidentského 
apartmánu a  ochutnali 
aj špeciality našej Grand 
Restaurant,“ povedala 
Kathrin Noll, generál-
na manažérka Grand 
Hotela Kempinski High 
Tatras. Michael sa bol 
poprechádzať okolo 
Štrbského plesa a Cathe-
rine si v  hotelovom 
Zion Spa  Luxury dala 
tatranskú aromamasáž, 
ktorá sa jej veľmi páčila. 
Pobytom boli nadšení. 
Catherine povedala, že 

je v  Tatrách krásne a veľmi 
rada by ich videla v zime 
so snehom, že to musí byť 
nádhera. Dvojica nemala 
vôbec žiadne špeciálne po-
žiadavky a boli veľmi milí ku 
každému z personálu. (ppp)

FOTO – Grand Hotel Kempinski

FOTO – Silvia Šifrová
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   Z  V  R P S B

1. Dubnica n. V. 4 4 0 0 13:5 12

2. Petržalka 4 3 0 1 11:7 9

3. FK Poprad 4 3 0 1 8:4 9

4. Skalica 4 3 0 1 6:6 9

5. Komárno 4 2 1 1 6:6 7

6. B. Bystrica 3 2 0 1 11:6 6

7. Ružomberok B  4 2 0 2 10:8 6

8. Podbrezová 4 2 0 2 7:7 6

9. Žilina B 4 2 02 10:12 6

10. L. Mikuláš 4 2 0 2 4:7 6

11. Bardejov 4 1 1 2 4:5 4

12. Slovan BA B 4 1 0 3 4:4 3

13. Šamorín 4 1 0 3 3:12 3

14. Trebišov 4 0 2 2 8:11 2

15. Púchov 3 0 1 2 3:5 1

16. FC Košice 4 0 1 3 6:9 1

Tabuľka II. ligy

Ví ťazné  ťažen ie  Or lov  zastav i la  Ska l ica

Popradské líšky opäť nabrúsili korčule Hasiči oslavujú súťažami

Futbalové sú-
ťaže sa cez ví-
kend odohrávali 
v  Poprade. Kým 

druholigisti nenadviazali 
na tri víťazstvá s nováčikmi 
a  doma prehrali v  sobotu 
so Skalicou 1:2, juniori sa 
v tretej lige ako nováčik „po-
chlapili“ v  derby súboji so 
Spišskou Novou Vsou a  vo 
Veľkej v nedeľu zvíťazili 1:0.

Futbalisti druholigového 
A-tímu FK Poprad majú ten-
to týždeň nabitý, nakoľko po 
ligovom súboji so Skalicou 
ich už dnes, t. j. v  stredu 14. 
augusta, čaká 2. kolo Sloven-
ského pohára v  Stropkove. 
Následne budú hrať 5. kolo 
II. ligy v sobotu v Liptovskom 
Mikuláši. Skalica je pre zve-
rencov Mareka Petruša už 
niekoľko sezón tradičným 
rivalom v  boji o  najvyššie 

priečky a v sobotu v NTC sa 
jej podarilo „Orlov“ pora-
ziť. Domáci mali po celý čas 
viac z  hry, ale hostia dvoma 
nešťastnými zaváhaniami 
popradskej obrany na čele 
s brankárom Jánom Malecom, 
dokázali ukoristiť tri body po 
víťazstve 2:1. „V prvom polčase 
sme sa ťažšie rozbiehali, aj keď 
sme mali optickú prevahu a aj 
viac nebezpečnejších situácií. 
Žiaľ, súper išiel do vedenia, ale 
naše mužstvo chcelo v druhom 

polčase niečo zmeniť. Videli 
sme, že sa na ihrisku chlapci 
naozaj pobili o dobrý výsledok. 
Vyrovnali sme na 1:1, ale v zá-
vere sme mali smolu. Treba sa 
z toho poučiť. Ja verím, že ak 
budeme hrať tak, ako v  dru-
hom polčase, tak si tie stratené 
body vezmeme späť už v Lip-
tovskom Mikuláši,“ hodnotil 
po zápase tréner FK Poprad 
Marek Petruš.

Po neslávnom úvode sezó-
ny v III. lige Východ sa nao-

pak juniori z tímu FK Poprad 
B ako nováčik súťaže dostali 
na víťaznú vlnu. Po dvoch 
prehrách triumfovali v  tre-
ťom kole v  Šarišských Mi-
chaľanoch a  v  nedeľu hostili 
v derby zápase Spišskú Novú 
Ves. Vo Veľkej im na druhé ví-
ťazstvo v tomto ročníku stačil 
jediný gól, a to z kopačky Mi-
loša Angeloviča v  49. minú-
te. Zverenci trénerského dua 
Ján Chmura – Peter Pitoňák 
sa držia so šiestimi bodmi 
v strede tabuľky na 7. mieste. 
V sobotu pocestujú do Strop-
kova, ktorý má rovnaký počet 
bodov, ale o zápas menej.

Výsledok II. ligy: 4. kolo 
v  sobotu 10. augusta FK 
Poprad – MFK Skalica 1:2 
(0:1), gól Popradu: 62. Lukáš 
Horváth.

Program A-tímu FK 
Poprad: 2. kolo Slovnaft 

Cup-u v  stredu 14. augusta 
o 17. hod. MŠK Tesla Strop-
kov – FK Poprad. 5. kolo 
II. ligy v  sobotu 17. augusta 
o  17. hod. MFK Tatran L. 
Mikuláš - FK Poprad. (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Po osemtýž-
dňovej letnej prí-
prave zamierili 
Popradské líšky 

opäť na ľad. Aktuálne hokejo-
vé majsterky Slovenska, ktoré 
v minulom roku s prakticky 
novým kolektívom dokázali 
získať ďalší majstrovský titul, 
majú za sebou poriadnu letnú 
zaberačku.

Letnú prípravu odštartovali 
Popradské líšky už v máji. „Za-
merali sme sa hlavne na silu, 
lebo to nás trošku trápilo v uply-
nulej sezóne najmä v zakončení. 
Dokázali sme si vytvoriť veľa 
šancí, ale ten dôraz a tá sila nám 
niekedy chýbali,“ vysvetlil tréner 
Ivan Bednár.

Príjemným spestrením zabe-
račky v  telocvični či posilňov-
ni bol pre viaceré dievčatá ako 
inak – hokej. Tentoraz vďaka 
hokejovému sviatku, ktorý opäť 
zavítal na Slovensko.  „Ako lep-
šie relaxovať, ak sú majstrovstvá 
sveta na Slovenku? Zápas s Ka-
nadou som sledovala priamo 
v Košiciach. Čo môže byť lepšia 
motivácia ako sledovať špičkové 
výkony na vlastné oči?,“ hovorí 
o začiatku letnej prípravy kapi-
tánka  popradských hokejistiek 
Bianka Šuliková.

V  porovnaní so štartom 
predchádzajúcej sezóny majú 
Popradčanky väčšiu časť zo-
stavy kompletnú.  „Ostalo nám 
80% dievčat z minuloročného 

kádra. Za hráčky, ktoré odišli, 
máme adekvátne náhrady z 
radov mladých dievčat. Kým 
minulý rok sme si pomohli diev-
čatami z Poľska, v tejto chvíli 
máme k dispozícii zatiaľ čisto 
slovenskú zostavu,“ hovorí tré-
ner I. Bednár. Ženská liga by v 
nasledujúcej sezóne mala byť 
opäť vyrovnanejšia, predstaví 
sa v nej 6 mužstiev, po roku sa 
vracia Spišská Nová Ves. „Mys-
lím, že to bude plus pre celý slo-
venský ženský hokej. Ideálne aj 
pre reprezentáciu by bolo, keby 
tímy hrali ťažké zápasy každý 
víkend,“ dopĺňa I. Bednár.

Ženský hokej sa v  Poprade 

snažia robiť tak, aby dievčatá 
mali čo najlepšie podmienky. 
„Môžeme to len vďaka podpore 
mesta Poprad a  našich spon-
zorov. Telocvičňa, posilňovňa, 
welness, lekár, fyzioterapeut, 
snažíme sa dievčatám vytvoriť 
také podmienky, aké si zaslú-
žia skutočné majsterky. Chce-
me, aby ten hokej hrali naozaj 
s chuťou. Trošku sme sa pohrali 
aj s  kabínou, ktorú sme vylep-
šili tak, aby sa v  nej cítili ešte 
lepšie a  mali v  nej dokonalé 
zázemie. Aj takéto maličkos-
ti dokážu utužiť partiu a  to je 
potom vidieť aj v  zápasoch,“ 
uzatvára Ivan Bednár. (mag)

Foto z kabíny – osoby a obsadenie: Sára Anna Pitková - brúsič-
ka korčúľ, Petra Blažeková – žehlička, Anna Džurňákova - olep 
čepele, Petra Országhová - kávičková pohoda, Alexandra Gábor-
číková - kávičková pohoda 2, Stela Madačová - prachovková lady, 
Gabriela Krivjanska – práčka, Bianka Šuliková - makeup artist, 
Laura Šuliková – servismanka, Zuzana Majeríková - žienka do-
máca, Dominika Klembalová - vždy na správnej (aj hudobnej) 
vlne, Alena Želonková - leštička trofejí.  FOTO – archív klubu Minulú sobotu sa uskutočnil 20. ročník cyklistického mara-

tónu Škoda Horal MTB so štartom vo Svite. V kategórii Horal 
Krejzi na 134 km dosiahol absolútne najlepší čas u mužov zo 
všetkých štyroch vekových kategórií Karel Hartl (Starbike, SK), 
súťažiaci v kategórii muži Masters 40-49 rokov, a to 6:33:40.0. 
Zo žien sa najviac darilo v absolútnych výsledkoch Zuzane Pa-
lúchovej  (Horal Bike Team, SK), súťažiacej v kategórii ženy 19 
a viac rokov s časom 10:27:54.89. V kategórii Lejzi (78 km) 
bol absolútne prvý u mužov Patrik Kuril (Sportakus Cycling 
Team, SK) s časom 3:44:20 a u žien Simona Triznová (Spor-
takus Cycling Team, SK) s časom 4:32:17.55. V kategórii Senzi 
(43 km) bol absolútne prvý Radovan Bíroš (CK Dolný Kubín) s 
časom 2:07:39.00, u žien Zuzana Juhásová (Bike Team Juhasky) 
s časom 2:43:08.02. V kategórii Ízi (28 km) bol u mužov v abso-
lútnych výsledkoch prvý Samuel Kováč (SK) s časom 1:15:57.2, 
u žien Anna Mikelová (Ceming Team Košice) s časom 1.39:26.7. 
V kategórii Dejzi (17 km) bol absolútne najlepší Sebastián Mi-
chalec (SK) s časom 00:36:37.00, u žien Natália Kušnírová (Svit)
s časom 00:37:44.7.   FOTO – Marta Marová

Dobrovoľný hasičský zbor v 
Spišskej Sobote si tohto roku 
pripomína 140. výročie svojho 
založenia a 95. výročie vzniku 
Okresnej hasičskej jednoty v 
Spišskej Sobote. Ďalším podu-
jatím pri tejto príležitosti bude 
v sobotu 17. augusta 2019 nie-
koľko hasičských súťaží.

Program sa začne v ten-
to deň o 14.30 hod. žiackou 

súťažou, o 16. hod. bude 
nasledovať Spišskosobotská 
naberačka a o 20.30 hod. 15. 
ročník nočnej hasičskej súťa-
že o Pohár primátora mesta 
Poprad. O 22. hod. bude na 
Sobotskom námestí ohňostroj, 
po ktorom bude ďalej pokra-
čovať nočná súťaž s predpo-
kladaným ukončením krátko 
pred polnocou.   (pmm)
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 FUTBALISTI FK Poprad 
si týždennú prípravu na dru-
holigový zápas proti Skalici 
spestrili v utorok 6. augusta 
modelovaným zápasom proti 
slovenskej reprezentácii do 19 
rokov, ktorú zdolali 2:1.

 ŽENSKÁ futbalová re-
prezentácia z ďalekej Botswa-
ny ukončila svoje pôsobenie 
pod Tatrami v rámci príprav-
ného kempu zápasom proti 
ženskému tímu FK Poprad. 
V nedeľu 11. augusta v NTC 
Poprad prehrali domáce hráč-

Krátko zo športu Mestská políciaky, pripravujúce sa na premié-
ru v najvyššej súťaži, s exotic-
kým súperom 0:2.

 HOKEJISTI HK Poprad 
už naplno rozbehli prípravu 
na novú sezónu a minulý týž-
deň odohrali dva prípravné 
zápasy na domácom ľade. V 
utorok 6. augusta zdolali v 
odvete Liptovský Mikuláš 4:2, 
keď si po dva góly podelili Ma-
rek Zagrapan a nová posila z 
Nórska Jørgen Karterud. Vo 
štvrtok 8. augusta „Kamzíci“ 
podľahli poľskému tímu Co-
march Cracovia Krakov 1:2 a 
jediný presný zásah domácich 

zaznamenal Andreas Štrauch. 
Popradčanov čaká najbližšie 
dvojzápas na britských ostro-
voch, kde v sobotu a v nedeľu 
otestujú svoje sily proti tímu 
Sheffield Steelers o 19., resp. 
17. hodine.

 V UPLYNULOM týžd-
ni sa na tenisových kurtoch 
mesta Poprad odohralo 3. kolo 
Podtatranského Davis Cup-u 
tenisových družstiev. Výsled-
ky: Juve – Tatry Simi 2:1, Kve-
ty Strivinský – Šport Club For 
All 2:1, Maxicar – AGM 2:1 a 
Eland – Pistols 2:1. V priebež-
nej tabuľke je na čele so šiesti-

Vo voltíži si juniori spod Tatier počínali úspešne

 V PONDELOK 5. augusta 
popoludní hliadka objavila na 
ulici L. Svobodu mladú dievči-
nu pod vplyvom alkoholu, kto-
rej zdravotný stav si vyžadoval 
lekársku pomoc.

 V UTOROK 6. augusta 
večer na Letnej ul. pomáhala 
hliadka mužovi so zdravotný-
mi problémami, ktorý sa sťa-
žoval na bolesti v hrudníku. 
Mestskí policajti mu poskytli 
predlekársku pomoc a sanit-
kou bol odvezený do nemoc-
nice.

 V STREDU 7. augusta 
po polnoci požiadala mestskú 
políciu o pomoc turistka z Ho-
landska, ktorá sa v ubytovacom 
zariadení pre technickú poru-
chu na zámku dverí nevedela 
dostať do izby a v tom čase sa 
v ubytovni nenachádzal okrem 
hostí žiaden personál. Hliadka 
sama chybu odstránila.

 V PIATOK 9. augusta v 
noci bola hliadka MsP po-
žiadaná o pomoc recepčným 
jedného z hotelov pri riešení 
konfliktu s osobou pod vply-
vom alkoholu. Tá odmietala 
opustiť prevádzku pričom tam 
nebola ubytovaná. Hliadka ne-
dorozumenie vyriešila a oso-
ba opustila prevádzku. (msp)

M E S T O    P O P R A DM E S T O    P O P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosťzverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

v katastrálnom území Po-
prad, pozemok časť parc. č. 
KN-C 138/8, zastavaná plo-
cha a nádvorie o výmere 25 
m2 za účelom jeho užívania 
pod existujúcim reklamno – 
predajným stánkom.

Výška nájmu za pozemok 
je minimálne 100,-- €/m2/rok 
za pozemky v zóne A na účel 
umiestnenia predajného stán-
ku.

(Minimálna výška nájmu je 
určená v súlade so Zásadami 
prenájmu pozemkov vo vlast-
níctve Mesta Poprad, schvá-

v katastrálnom území 
Poprad – časť pozemku 
parc. č. KN-C 592 o výmere 
79 m² za účelom užívania 
parkovacích miest k bytové-
mu domu „Filip“.

Výška nájmu za pozemok je 
minimálne 6,10 €/m²/rok.

(Minimálna výška nájmu 
je určená v súlade so Zása-
dami prenájmu pozemkov 
vo vlastníctve Mesta Poprad, 
schválenými Uznesením MsZ                      
č. 162/2019 zo dňa 13. júna 
2019 a v zmysle znaleckého 
posudku č. 35/2011 vypraco-

lenými Uznesením  MsZ č. 
162/2019, zo dňa 1. 6. 2019).

Bližšie informácie o nehnu-
teľnostiach ako aj situačný 
nákres v katastrálnej mape sú 
uverejnené na stránke www.
poprad.sk, alebo ich poskytne 
MsÚ Poprad, oddelenie správy 
bytov, nebytových priestorov a 
majetku mesta,  3. poschodie, 
číslo dverí 313,

tel. č. 052/716 72 81, e-mail: 
ivana.jurisova@msupoprad.sk.

Lehota na doručenie ceno-
vých ponúk končí dňa 30. 8. 
2019 o 12. hod.  PP-100

vaného Ing. Róbertom Rodá-
kom).

Bližšie informácie o nehnu-
teľnosti, ako aj situačný nákres 
v katastrálnej mape sú uverej-
nené na stránke www.poprad.
sk, alebo ich poskytne MsÚ 
Poprad, oddelenie správy by-
tov, nebytových priestorov a 
majetku mesta, 3. poschodie, 
číslo dverí 313, 

tel. č. 052/716 72 81, e-mail: 
ivana.jurisova@msupoprad.sk.

Lehota na doručenie ceno-
vých ponúk končí dňa 30. 8. 
2019 o 12. hod.   PP-101

V holandskom Ermele sa 
koncom júla konali Maj-
strovstvá sveta vo voltížnom 
jazdení 2019. Tento rok mala 
slovenská voltíž zastúpenie 
„len“ v junioroch. Najlepšie 
sa z celej slovenskej výpravy 
darilo Sáre Šoltészovej na 
koni Leo da Vinci, ktorá tré-
nuje pod vedením lonžéra 
Jána Tribulu v JK Freestyle 
Poprad. V silnej konkuren-
cii 50 juniorov z 20 krajín 
vybojovala vynikajúce 8. 
miesto. Ema Kolesárová na 
koni Vilma G z OZ Galaxia 
Spišská Teplica obsadila 40. 
miesto. Jej trénerkou a lon-
žérkou je Mária Fogašová. 
Ostatní súťažiaci boli z klu-
bov z iných miest Slovenska.

„Sára Šoltészová je úradu-
júcou Majsterkou Slovenska v 
kategórii juniorov a v súčas-
nosti nás úspešne reprezentuje. 
Tohto roku sa zúčastnila me-
dzinárodných jazdeckých sú-
ťaží v maďarskom Káposvári, 
slovenskom Pezinku a v 
českom Frenštáte pod Rad-
hoštem. Na jej konto pribudli 

dve víťazstvá a jedno druhé 
miesto a svojimi výsledka-
mi sa nominovala na Maj-
strovstvá sveta v holand-
skom Ermele. Ôsme miesto 
obsadila v mimoriadne 
ťažkej konkurencii. Veľká 
vďaka však patrí celému 
tímu, ktorý sa v horúčavách 
staral o pohodlie koní a cvi-
čencov a obrovské ďakujem 
patrí v neposlednom rade 
aj lonžérom a samotným 
koňom,“ uviedol Cyril Sed-
lačko, predseda JK Freesty-
le Poprad.

Zhrnul, že najúspešnej-
ším jazdcom JK Freestyle je 
Tomáš Sátor, ktorý je držite-
ľom titulu majstra Európy a 
aj Adam Lukáč, viacnásobný 
majster SR vo voltíži, finalis-
ta svetových jazdeckých hier 
a európskych šampionátov. 
„Tento talentovaný študent 
medicíny patrí do TOP 10 
jazdcov sveta. Počas uplynu-
lých sezón zbieral cenné body 
na súťažiach v Nemecku, 
Maďarsku, Českej republike. 
Adam bol zároveň jediným 

slovenským elitným jazdcom, 
ktorý Slovensko reprezentoval 
na Svetových jazdeckých hrách 
v Normandii, kde sa mu po-
darilo prebojovať medzi abso-
lútnu svetovú špičku a svojím 
8. miestom s koňom Landar v 
celkovom hodnotení potvrdil, 
že patrí medzi najvýraznejšie 
talenty súčasného jazdectva. 
Na vraníkovi Leo da Vincim 
sa stal zároveň majstrom SR. 
O rok neskôr štartoval na Maj-
strovstvách Európy v nemec-

kom Aachene, kde skončil 
na 9. mieste. Úspešne nás 
reprezentoval na prestíž-
nych pretekoch v Katare, 
kde obsadil 6. miesto.“ A. 
Lukáč sa tak zaradil do 
siene slávy JK Freesty-
le Poprad, kde mu patrí 
čestné miesto popri ďal-
ších členoch tohto klubu 
(Martin Necela, Maria 
Bodar, Martin Vaváček, 
Miroslav Kromka, Štefan 
Kasenčák či Štefan Hor-
ník), ktorí v minulosti 
dosiahli najvýraznejšie 
úspechy na M SR, ME pre 

tento malý, no mimoriadne 
aktívny klub.

C. Sedlačko konštatoval: 
„JK Freestyle Poprad je zák-
ladňou pre ďalších talentova-
ných jazdcov. V drezúrnom 
jazdení nás reprezentujú Kat-
ka Uhlárová, Lucie Tonkovi-
čová, Zuzana Švaňová, ktorá 
je zároveň trénerkou drezúry 
a patrí medzi slovenskú špič-
ku. Veľmi pekné umiestnenia 
v drezúre zbiera aj Branislav 
Švaňa. V klube máme registro-

vaných 5 športových koní a 12 
licencovaných jazdcov a tréne-
rov. Náš klub má aj množstvo 
priaznivcov a priateľov, ktorí u 
nás trávia svoj voľný čas. Vždy 
sme sa na súťažiach vo svete 
prezentovali heslom: Malý tím 
– veľké srdce (Small team – big 
heart).“ Dodal, že sa preto 
rozhodli každý rok usporia-
dať podujatie v drezúrnych 
pretekoch s celoslovenskou 
pôsobnosťou (tohto roku 
bol už tretí ročník na Ranči 
Biela Voda Hrabušice), kto-
ré je účastníkmi hodnotené 
ako veľmi vydarené, k čomu 
nemalou mierou prispeli aj 
sponzori. Vďaka tomu mo-
hol JK dôstojne reprezentovať 
nielen klub, ale aj mesto a tiež 
sponzorov.

„V tomto roku ešte čaká 
Sáru Šoltészovú z nášho JK 14. 
septembra v Hrabušiciach ob-
hajoba titulu majstra Výcho-
doslovenskej oblasti  vo voltíži 
a 27. - 29. septembra v Dunaj-
skom Klátove obhájenie titulu 
majster Slovenska,“ vyjad-
ril sa C. Sedlačko.  (ppm)

mi bodmi tím Kvety Strivinský, 
bod pred Tatry Simi, SCFA a 
Maximcar. Štyri body majú Jve 
a Pistols, na chvoste sú s troma 
bodmi AGM a Eland.

 HASIČSKÉ družstvá sú-
ťažili v nedeľu 11. augusta v 
Spišskej Sobote. Medzi druž-
stvami mužov aj spomedzi 
všetkých zúčastnených druž-
stiev najlepší čas dosiahlo 
Hybe z okresu Liptovský Mi-
kuláš (18,22 s). U žien bola 
najrýchlejšia domáca Spišská 
Sobota s časom 19,87 s. V ka-
tegórii dorastencov sa z prven-
stva radovali Batizovce. (ppv)

FOTO – Barbara Šoltészová
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Kreatívne recyklujú a menia pohľad na odpad

Opakujeme chyby našich 
rodičov

Starý textil, použité ple-
chovky, plasty a iné materiály, 
ktoré sa ešte dajú recyklo-
vaním využiť, dominovali 
minulú stredu v priestoroch 
na najvrchnejšom poschodí 
kina Máj vo Veľkej. Tvorili 
tú najvhodnejšiu kulisu pre 
otvorenie Centra kreatívnej 
recyklácie, ktoré je akoby po-
kračovaním prechádzajúce-
ho projektu ArtHouse. Pred 
približne dva a pol rokom 
bol hlavným iniciátorom 
jeho vzniku Igor Hanečák z 
Popradu. Postupne sa však 
ukázalo, že z pôvodného zá-
meru stretávania a rozvíja-

nia sa umeleckej komunity 
v Poprade, časom vyvstala 
prevaha prepojenia umenia 
s ekologickými aktivitami. 
Preto vzniklo Centrum krea-
tívnej recyklácie.

I. Hanečák povedal: „Už od 
začiatku sme spájali koncept 
udržateľnosti s nejakou kreati-
vitou a počas jedného worksho-
pu sme sa začali viac zaoberať 
tvorbou z odpadu, čo napokon 
prerástlo do čoraz väčších akti-
vít. Tak sme sa rozhodli, že ich 
vieme vzájomne prepojiť a dať 
pod jednu strechu. Pre koncept 
recyklácie máme neúrekom 
materiálu a neúrekom mož-

ností, ako ho využiť. Celkovo sa 
problematika recyklácie dostá-
va viac do popredia. Chodíme 
na workshopy do škôl, osád, 
firiem alebo iných centier, aby 
sme naučili ľudí nazerať na od-
pad ako na materiál, ktorý sa 
dá ešte ďalej využiť. Na našom 
webe sa venujeme recyklovaniu 
ako takému a aj tvorbe z od-
padu, na čo vlastne odkazuje i 
pripravovaný projekt Recyklo-
pédia, kde by sme sa mali na 
stránke recyklator.org pozrieť 
na jednotlivé druhy produktov 
- ako ich recyklovať a ako sa 
dajú znovu spracovať.“

Centrum kreatívnej recyklá-
cie sa bude venovať mnohým 
aktivitám. Konkrétne v rámci 
Popradu však nielen prípra-
ve workshopov, kreatívnych 
a náučných programov spo-
jených s recykláciou, ale pri 
mestských akciách (napr. boli 
aj na Made in Slovakia) bude 
zástancom eliminácie jedno-
razových plastových pohárov 
a bude prinášať i ekologické 
projekty z iných miest sme-
rujúce k trvalej udržateľnosti, 

recyklačnej filozo-
fii a pod. „Týmto 
spôsobom chceme 
postupne meniť Po-
prad, aby boli jeho 
obyvatelia obozretní 
k tomu, koľko odpa-
du vytvárame, koľko 
vecí vyhadzujeme a 
čo po nás zostane,“ 
dodal I. Hanečák. 
Jedným z doterajších 
najväčších projektov 
bol Recyklátor. V 
súčasnosti sa snažia 
vytvoriť e-shop, kde 
budú iba produkty z recyklo-
vaných materiálov. Pribúdajú 
stále nové značky, ktoré sa 
touto problematikou začínajú 
zaoberať a majú ekologické 
myslenie. 

V centre sa orientujú už aj na 
výrobu produktov z odpadu a 
preto im pribúdajú dobrovoľ-
níci s nápadmi takejto tvorby. 
Predviedli ju i na stredajšom 
otvorení v krajčírskej dielni, 
tlačiarenskej dielni, pri stroji 
na recykláciu plastov, vo fo-
toateliéri a pod. „Všetci teraz 

Písaniu príbehov sa venuje 
roky. Píše vždy, keď si potrebuje 
utriediť myšlienky, alebo keď sa 
chce zbaviť traumatického zá-
žitku. Popradská literátka Gré-
ta Fábryová napísala svoj debut 
- Do neba ma nevezmú. Knihu 
uviedli do života minulý piatok 
v Artklube Tatranskej galérie.

Hana, Tereza, Nitka. Každá 
s  vlastným príbehom sa snaží 
vymaniť spod vplyvu rodinnej 
kliatby poznačenej alkoholiz-
mom rodičov. Je to psychologický 
román - ponor do duší hlavných 
hrdiniek, ktoré bojujú so svojimi 
traumami a  vysporiadavajú sa so 
sebou a so svojím životom. Kniha 
plná sklamaní a pádov ponúka aj 
nádej na cestu k šťastiu. 

Autorka G. Fábryová (na foto 
vľavo) najprv váhala, či chce, 
aby jej príbehy čítal niekto iný. 
Rukopis, napísaný pred 5-timi 
rokmi nakoniec poslala do vy-
davateľstva. G. Fábryová uvied-
la: „Kniha pomôže zamyslieť 
sa, čo a ako robíme, a  že často 
najviac ubližujeme práve našim 
najbližším a  pripravíme im 
traumy na celý život. Posolstvom 
knihy je, aby si dospelí (rodičia) 
uvedomili, že často robia chyby, 

ktoré videli u svojich rodičov, sklo-
ny, ktoré u  nich odsudzovali, ale 
tak hlboko sa im vryli do života, že 
nemajú silu, nie sú schopní konať 
inak.“ 

Keď autorka knihu editovala, 
zistila, že niektoré pasáže tam ne-
pasujú.  Vybrala ich z  knihy, aby 
sa s jej zvyškom nebili. Tých častí 
je dosť veľa a  bude z  nich ďalšia 
kniha.

„Na veľa vecí sa snažím pozrieť 
s  iróniou, s  humorom, s  odstu-
pom, aj keď ide o  ťaživú tému. Aj 
v takýchto chvíľach humor veľmi po-
máha,“ dodala G. Fábryová.  (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

Z odpadu sa dajú vyrobiť aj rôzne tašky či obaly na notebooky. 

Igor Hanečák (na foto stojaci) vie, 
ako sa dajú využiť rôzne druhy odpa-
du. Jeho kolega práve vyrábal peňa-
ženku na mince zo starých plechoviek.

vidíme odpad ako problém, 
ale pritom riešení, čo s ním, je 
veľa a kreatívna recyklácia je 
jedným z nich. Máme tu rôzne 
dielne – na recyklovanie starého 
textilu, plastu, skateboardov, 
na výrobu potlače na tričká 
s použitím linorytov... Je tu 
priestor otvorený pre všetkých, 
ktorí majú nápady a potrebu-
jú miesto, kde tvoriť,“ doplni-
la Anči Orolínová z Centra 
kreatívnej recyklácie. Pre ve-
rejnosť je prístupné každú stre-
du približne od 17. hod.  (mar)

FOTO – Marta Marová
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