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Gymnázium na Kukučínovej ulici má nový športový areál
Gymnázium na Kukučínovej 

ulici sídli v bývalých priesto-
roch kasární pri dnešnej Tat-
ravagónke už dvanásť rokov. 
Budovy aj areál odvtedy prešli 
viacerými zmenami. Poslednou 
bola výstavba nového športové-
ho areálu, ktorý otvorili minulý 
piatok športovým turnajom.

Riaditeľ gymnázia Vladimír 
Lajčák netajil radosť: „Tešíme sa, 
že žiaci budú mať pekné priesto-
ry na športovanie aj relaxáciu. 
Získali sme futbalové ihrisko s 
trávnikom štvrtej generácie, multi-
funkčné ihrisko určené na volejbal, 
basketbal, tenis a florbal, dookola 
je kvalitná 220 metrová tartanová 
dráha, doskočisko na skok do diaľ-
ky a priestor na hod guľou. Máme 
už zmodernizovanú telocvičňu, te-
raz sa k nej pridali vonkajšie ihris-
ká. S výnimkou bazéna má škola 
všetko, čo potrebuje.“ Celková in-
vestícia do telocvične, ktorá bola 
zrekonštruovaná na jeseň minu-
lého roku, a do ihrísk dosiahla 
738 tisíc eur, z toho na ihriská šlo 
221 tisíc eur. Financie prišli z roz-
počtu Prešovského samosprávne-
ho kraja. Viceprimátor Popradu, 
zároveň poslanec PSK, Milan Ba-
ran doložil: „PSK ako zriaďovateľ 

Gymnázia na Kuku-
čínovej ulici všeobec-
ne prikladá všetkým 
školám veľkú vážnosť 
a postupne sa ich snaží 
obnovovať. Od vzni-
ku gymnázia v týchto 
priestoroch bolo prein-
vestovaných do samot-
nej budovy, telocvične, 
jedálne, kuchyne a 
teraz športového are-
álu vyše 2,5 mil. eur.“ 
Riaditeľ tiež ocenil, že 
im pomáhalo aj mesto 
promptným vybavo-
vaním potrebných dokumentov 
a osobným prínosom i primátor 
Anton Danko. 1. viceprimátor 
Adrián Kromka uviedol: „Každé 
športovisko a nové možnosti pre 
športové aktivity sú veľkým príno-
som. Sme radi, že toto gymnázium 
sa stáva výkladnou skriňou, nao-
zaj modernou školou s moderným 
vybavením.“

Nový športový areál bude slúžiť 
primárne na vyučovanie telesnej 
výchovy, záujmovú a voľnočasovú 
činnosť žiakov, ale vedenie školy 
zváži i prístupnosť pre iných špor-
tovcov či verejnosť. Neplánuje 
však areál voľne sprístupniť, pred-

sa stál veľa peňazí a chce, aby vy-
držal čo najdlhšie v dobrom stave. 
Napokon, v gymnáziu majú aj dve 
športové triedy, v ktorých študuje 
51 žiakov. V. Lajčák dodal: „Ako 
tréner a človek, ktorý sa angažuje 

v športovom hnutí, pociťujem ur-
čitú medzeru vo výchove mládeže. 
Vytvorením športových tried sme 
chceli umožniť nie dobrým špor-
tovcom študovať, ale dobrým žia-
kom športovať.“  (mar)

www.poprad.sk
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Európske
dedičstvo
Poprad je hostiteľským mestom 

otváracích podujatí Dní európ-
skeho kultúrneho dedičstva 2014. 
Jedným z prvých bude vo štvrtok 
11. septembra o 16. hod. v Podtat-
ranskom múzeu otvorenie výsta-
vy Reštaurovanie - remeslo alebo 
umenie? Výstava predstaví práce 
reštaurátorov Alexandry Šamko-
vej, Štefana Kocku, Petra Ližbeti-
na a Martina Petrinca. 

Návštevníci budú môcť obdivo-
vať zreštaurované diela 16. storočia 
z historického knižničného fondu 
Podtatranského múzea v Poprade, 
mortuáriá zo zbierok Stredoslo-

venského mú-
zea a ďalšie. 
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• UNIVERZITA Mateja Bela 
v Banskej Bystrici v spolupráci s 
Mestom Poprad v akademickom 
roku 2014/2015 otvára ďalší roč-
ník Univerzity tretieho veku. Štu-
denti 1. ročníka majú možnosť 
vybrať si z 13 študijných progra-
mov. Termín odovzdania prihlá-
šok je najneskôr do 16. septem-
bra.• PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení vysokého na-
pätia bude v stredu 24. septembra 
od 7. do 12.30 hod. na odberných 
miestach Strážske námestie 512 
Stráže ČOM 544893 a Švermova 
9000 Stráže ČOM 544921.• ODPUSTOVÁ slávnosť Se-
dembolestnej Panny Márie bude 
v  Poprade v  pondelok 15. sep-
tembra o  10. hod. Popoludní 
o 15. hod. sa uskutoční v konka-
tedrále pobožnosť k  Sedembo-
lestnej Panne Márii a po nej bude 
nasledovať scénické vyjadrenie 
siedmich bolestí Panny Márie.• VÝJAZDOVÝ odber krvi 
Národnej transfúznej služby 
z  Popradu sa uskutoční vo štvr-
tok 18. septembra od 8. do 12. 
hod. v  Strednej odbornej škole 
elektrotechnickej v  Matejov-
ciach.• PRVÉ stretnutie klubu reč-
níkov Tostmaster v  Poprade sa 
uskutoční vo štvrtok 18. septem-
bra o 17.30 hod. v Coworkingo-
vom centre Kreativo na Námestí 
sv. Egídia 55.• FESTIVAL seniorov Bakšayo-
va kapsa sa uskutoční cez víkend 
13. a  14. septembra v  Európ-
skom dome v  Spišskej Kapitule. 
V  programe bude účinkovať aj 
popradský folklórny súbor Vago-
nár stará škola. • JAZDU historickou električ-
kou Kométa na trati TEŽ si budú 
môcť záujemcovia vyskúšať už 
len túto nedeľu 14. septembra. 
Viac na www.tatranskakometa.sk• V  NEDEĽU 7. septembra 
v  poobedňajších hodinách vy-
hľadal záchranárov HZS v  Žiar-
skej doline otec so svojím synom 
krátko po tom, čo jeho 12-roč-
ný syn spadol z  bicykla. Pádom 
utrpel mnohé odreniny, najmä 
v oblasti lakťa, zápästia a kolena. 
Ošetrujúci záchranár mu rany 
vydezinfikoval a sterilne prekryl. • TOHTOROČNÉ Tatran-
ské kultúrne leto ponúklo náv-
števníkom Vysokých Tatier 31 
programov, ktoré videlo vyše 
11 200 divákov. Najväčšej pozor-
nosti sa tešil Tatranský juniáles 
a Záver TKL.  (ppš)

Hru o  láske a  sile odpustenia 
s  názvom Teen Angel v  podaní 
študentov Strednej zdravotníc-
kej školy v  Poprade mohli diváci 
vidieť minulý štvrtok večer na 
Námestí sv. Egídia. Autorom tej-
to divadelnej hry je M. Larson, 
ktorý ju napísal v  roku 1963, 
presne v  čase, kedy vznikla aj 
popradská zdravotnícka škola. 
Réžia bola pod taktovkou Ta-
tiany Husárovej z  Art Acade-
my.             FOTO – Silvia Šifrová

Vnútroblok na Ul. Dominika Tatarku dostal 
novú vizáž. K renovácii viedli radnicu  dlhodobé 
požiadavky obyvateľov priľahlej bytovky. V ho-
rúčavách prašná, v dažďoch zase blatistá plocha, 
im znepríjemňovala prostredie. Primátor Anton 
Danko podotkol: „Obyvateľom sme už pred viace-
rými rokmi, keď sa rekonštruovali okolité uličky, sľú-
bili, že zrekonštruujeme aj vnútroblok, lebo to bolo 
veľmi prašné prostredie.“ Pri dažďoch zase vznikali 
kaluže a blato. „Tento nevyhovujúci stav sme vyrie-
šili a zrealizovali odvedenie dažďových vôd. Bola 
položená zámková dlažba a súčasťou rekonštrukcie 
sú aj sadové úpravy,“ dodala vedúca odboru vý-
stavby MsÚ Kristína Horáková. Náklady na re-
konštrukciu sú viac ako 25 tisíc eur.  (mar)

Prach a blato už nemajú šancu

O plánovanej základni pre NATO v Poprade
Po skončení summitu NATO 

vo waleskom Newporte 5. sep-
tembra priniesli médiá infor-
mácie o pláne Slovenska zriadiť 
v Poprade logistickú základňu 
pre potreby NATO. Až priamo z 
médií sa o tejto skutočnosti do-
zvedeli aj Popradčania, vrátane 
samosprávy. „Ako primátora 
mesta ma v tejto veci dodnes 
nikto nekontaktoval a dozvedel 
som sa o tom až z médií. Sme si 

vedomí toho, že zriadenie logis-
tickej základne pri našom meste 
je mimo kompetencie samosprá-
vy, nikto sa nás na to nebude pý-
tať a my to nemôžeme zakázať, 
pretože o týchto veciach rozho-
duje prezident a vláda. Ako oby-
vateľ Popradu som však zásadne 
proti zriadeniu takejto strategic-
kej základne v meste,“ informo-
val primátor Popradu Anton 
Danko. Keďže Popradčania boli 

informáciami z Walesu posta-
vení pred hotovú vec, rozhodla 
sa samospráva dať priestor ve-
rejnosti na vyjadrenie názoru 
a získať spätnú väzbu prostred-
níctvom ankety na mestskom 
webe a účtu v sociálnej sieti 
Twitter. Získané názory by mali 
byť dodatočným vyjadrením 
postoja Popradčanov a mesta k 
tejto závažnej téme a spôsobu 
jej komunikácie.  (mag)
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Krátke správy

Prechovávali drogy

Tranovského ulica vo Veľkej je zrenovovaná

Záujmové krúžky v CVČ sú o polovicu lacnejšie

• ZASADNUTIE komisie škol-
stva, mládeže, kultúry a  športu 
pri MsZ mesta Poprad sa usku-
toční dnes 10. septembra o  14. 
hod. a  zasadnutie finančnej ko-
misie pri MsZ mesta Poprad 
bude zajtra 11. septembra o 10.30 
hod. Obe sa uskutočnia v  zasa-
dačke MsÚ Poprad. • PROGRAM Terra Incognita 
pod názvom  Spišský Jeruzalem 
sa bude konať v Spišskom Pod-
hradí, v Spišskej Kapitule 12. až 
14. septembra 2014. Pôjde o kul-
túrno-duchovný festival.• V  UTOROK 16. septembra 
o 18. hod. sa  v drevenom arti-
kulárnom kostole v  Kežmarku 
uskutoční prvý koncert XXXIII. 
ročníka Kežmarskej hudobnej 
jesene. Účinkovať bude Iveta 
Apkalna z Lotyšska. • LIGA za duševné zdra-
vie  pripravila celoslovenskú 
destigmatizačnú kampaň 
a zbierku na podporu duševné-
ho zdravia. Kampaň bude pre-
biehať v  spolupráci s  mestami, 
so  strednými školami, v  médi-
ách a v MHD. Zbierka v uliciach 
Slovenska sa koná od 11. do 14. 
septembra, prostredníctvom ti-
sícov dobrovoľníkov.• ZNÁMA folklórna skupina 
Kysucký premeň z  Oščadnice 
bude účinkovať v  Kežmarku 
v Mestskom kultúrnom stredis-
ku v piatok 19. septembra o 18. 
hod. • VIAC ako 14  000 občanov 
a firiem si odložilo podanie da-
ňového priznania na september 
tohto roka. Do 30. septembra 
2014 musia nielen podať da-
ňové priznanie, ale daň aj za-
platiť.   (ppš)

Zo zločinu nedovolenej výro-
by omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzorov, 
ich držanie a obchodovanie boli 
obvinení 28 ročný Erik a 15 roč-
ný Marek z Popradu. 

Vo štvrtok 4. septembra pri 
prehliadke garáže Erik dobrovoľ-
ne vydal papierovú tašku, ktorej 
obsah tvorilo podľa predbežných 
informácií 36 plastových vreciek 
a 7 papierových skladačiek obsa-
hujúcich vysušené časti rastliny 
konope. Zo zaisteného množstva 
by bolo možné pripraviť od 76 do 
227 obvykle jednorazových dávok 
drogy. Obom Popradčanom hro-
zí za takýto skutok odňatie slobo-
dy na 4 až 10 rokov.  (krp)

Mestské zastupiteľstvo mes-
ta Poprad schválilo Všeobec-
ným záväzným nariadením 
mesta Poprad č. 5/2014 zníže-
nie príspevkov na činnosť cen-
tra voľného času v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Poprad 
o 50 percent.

V praxi to znamená, že zá-
konní zástupcovia detí a žiakov, 
žiaci a osoby do 30 rokov veku 
od 1. septembra 2014 uhrádza-
jú  príspevok na činnosť CVČ 
upravenými sumami v nasledu-
júcej výške:  
a) dieťa materskej školy, žiak 
základnej školy, žiak strednej 
školy (do 1. septembra – 4,–€)                
2,00 €,
b) žiak základnej školy a žiak 
strednej školy so vzdelávacím 
poukazom (do 1. septembra 
-1,–€) 0,50 €,
c) osoba do 30 rokov veku 
s  príjmom (do 1. septembra - 

12-€) 6,00 €,
d) osoba  do 30 rokov veku bez 
príjmu  (do 1. septembra – 4,–€)                                                             
2,00 €.

„Samospráva pristúpila k 
úprave predovšetkým v snahe 
sprístupniť zmysluplné využíva-
nie voľného času pod pedago-
gickým a odborným vedením čo 
najväčšiemu počtu detí a mláde-
že,“ uviedla vedúca oddelenia 
školstva Edita Pilárová. „Chce-
me takto tiež vyjsť v ústrety de-
ťom zo sociálne znevýhodnených 
rodín a tiež viacpočetným rodi-
nám,“ doplnila Pilárová. Úpra-
va výšky príspevku by mala 
tiež pomôcť stabilizovať počet 
záujemcov o služby CVČ po 
minuloročnom poklese žiakov 
spôsobenom zmenou legisla-
tívy, ktorá negatívne ovplyvnila 
účasť detí s trvalým pobytom v 
iných obciach na záujmovom 
vzdelávaní v CVČ v Poprade. 

Záujmové útvary na školský rok 
2014/15 otvára CVČ v Poprade 
pre deti predškolského veku, pre 
žiakov základných škôl a pre mlá-
dež. Z pripravovaných noviniek 
je potrebné spomenúť krúžky 
disc golfu, biliardu a lukostreľby.  
Medzi navrhnutými záujmovými 
útvarmi na nový školský rok sú aj 
capoeira, mladý modelár, rybár-
sky krúžok, pohybová príprava či 
tvorba web stránok. Viac o boha-
tej ponuke záujmových útvarov 
CVČ v Poprade nájdu záujemco-
via na http://www.cvc-poprad.sk/. 
Popradské CVČ sídli v priesto-
roch na Ul. mládeže 2688/13. 
Každého, kto sa  zaujíma o  jeho 
činnosť  a má záujem o účasť v zá-
ujmových útvaroch (krúžkoch) 
otvorených pre školský rok 2014/ 
2015, pozýva CVČ od pondelka 
8. do piatka 12. septembra 2014 
v čase od 13. do 18. hod. na náv-
števu svojich priestorov.  (mag)

Medzi investičné akcie, 
ktoré v minulých dňoch fini-
šovali, patrí i rekonštrukcia 
Tranovského ulice vo Veľkej. 
Frekventovaná komunikácia 
je zjednosmernená, vznikol 
nový širší chodník, obnovená 
bola i konštrukcia zábradlia na 
moste a vzniklo 23 pozdĺžnych 
parkovacích miest.

Pri obhliadke Tranovského 
ulice koncom augusta primátor 
Popradu Anton Danko zdôraz-
nil: „Táto investícia bola veľmi po-
trebná. Na tejto ulici sa nachádza 
evanjelický kostol v dotyku s kato-
líckym, je tam škôlka a rôzne pre-
vádzky. Bola v dezolátnom stave, a 
tak bolo prirodzené, že sme dospeli 
k rozhodnutiu ulicu zrekonštruo-
vať.“ Náklady na rekonštrukciu 
dosiahli 132 499 eur. V minu-
lých dňoch sa ešte upravovalo 
zábradlie na moste cez Velický 
potok, aby nielen funkčne, ale aj 
vzhľadovo vyhovovalo potrebám 
obyvateľov. Vedúca odboru vý-
stavby MsÚ v Poprade Kristína 
Horáková doplnila: „Vzhľadom 
na požiadavky obyvateľov i do-
pravného inšpektorátu je Tranov-
ského ulica jednosmerná. Vznikol 
chodník, ktorý odstraňuje problém 
prechádzania peších po tejto uli-

ci. Na parkovanie boli vytvorené 
pozdĺžne parkovacie miesta, lebo 
doteraz vozidlá parkovali všelijako 
a neraz bránili bezpečnému prie-
chodu mamičkám s kočíkmi.“ 

Obnovu Tranovského ulice víta 
i evanjelický farár z Veľkej Jozef 
Vereščák: „Sme radi, že Tranov-
ského ulica dostala takúto podo-
bu. Ľudia, ktorí chodia do nášho 
kostola nielenže môžu parkovať v 
záhrade, ale aj na ulici. Budú ve-
dieť, ako majú zastaviť a zaparko-
vať a nebudú stávať na chodníku, 
pretože na ceste majú vyznačené 
nové parkovacie miesta.“ 

V meste prebiehajú alebo sa 
pripravujú i ďalšie rekonštruk-
cie komunikácií. Medziiným sa 
radnica v súčasnej dobe chystá 
uzavrieť zmluvu na rekonštruk-

ciu komunikácie na Smetanovej 
ul. v Matejovciach, ktorá by sa 
mala realizovať ešte tohto roku. 
Takisto v Matejovciach pribud-
ne chodník s verejným osvetle-
ním na Staničnej ulici. 

Mesto zabezpečuje aj rekon-
štrukciu bytového domu Xenón, 
verejného osvetlenia a miestneho 
rozhlasu v Továrenskej štvrti v 
Matejovciach, stavbu výťahu v ob-
jekte na Podtatranskej ul. Pripra-
vené sú i ďalšie stavby. V súčasnej 
dobe sa k nim končia verejné 
súťaže alebo vybavujú potrebné 
povolenia tak, aby sa mohli reali-
zovať v jesenných mesiacoch. Ide 
o stavby, ktoré mestské zastupiteľ-
stvo schválilo v rozpočte neskôr a 
preto k ich realizácii môže dôjsť 
až v tomto čase.  (mar)

Slovenský zväz sclerosis multiplex a Mesto Poprad 
pozývajú širokú verejnosť na edukačný seminár o diag-
nóze sclerosis multiplex pod názvom Včasná diagnosti-
ka - skorá liečba = kvalitný život. Uskutoční sa 25. sep-

tembra od 13.30 hod. v malej zasadačke MsÚ v Poprade.
Garantom je Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., 

hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre 
neurológiu. Vstup je voľný.   (ppp)

Edukačný seminár o skleróze multiplex
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Zmena dopravného značenia vyvolala nevôľu občanov
V polovici augusta zorgani-

zoval petičný výbor občanov 
petíciu proti zmene doprav-
ného značenia na Štefánikovej 
ulici v Poprade. Občanov po-
búrila podľa nich nezmyselná 
zmena dopravného značenia 
– odbočovanie a vychádzanie 
z parkoviska oproti Slovenskej 
sporiteľni. 

Vodiči prichádzajúci po tejto 
ceste v smere od veľkého kru-
hového objazdu už nemôžu 
odbočovať vľavo smerom na 
parkovisko a z parkoviska môžu 
vychádzať len doprava. Pavel 
Kováč, člen petičného výboru 
uviedol: „Za tri dni trvania pe-
tície sme zozbierali celkovo 1148 
podpisov. Petičné hárky sme 
odovzdali Okresnému úradu 
Prešov, odboru cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, pod 
ktorý táto štátna cesta spadá. 
S výsledkom petície sme minu-
lý týždeň oboznámili aj mesto 
Poprad a Okresný dopravný 
inšpektorát. OÚ vyzval mesto 

Poprad, aby zvolalo spoločné 
stretnutie všetkých zaintereso-
vaných.“ Občania sú rozhorče-
ní a pokladajú tento problém 
za problém celého mesta. Veď 
na danom úseku Štefánikovej 
ulice sídlia dôležité inštitúcie 
a parkovisko oproti Slovenskej 
sporiteľni patrí medzi najvyťa-
ženejšie v Poprade. Využívajú 
ho zdravotne postihnutí, ktorí 
na ňom majú vyčlenených 14 
miest, mamičky s deťmi, podni-
katelia i turisti prichádzajúci do 

centra a tento vstup slúži aj pre 
obyvateľov bytového domu Mean-
der. „Nové dopravné značenie je 
nezmysel. Zrušením jedného ri-
zikového bodu pri odbočovaní na 
parkovisko a vychádzaní z neho, 
vzniklo päť nových. Najhoršie je 
to pri starej požiarnej zbrojnici, 
ale aj pri zdravotníckej škole, kam 
sa vodiči chodia otáčať. Problémy 
sú i so zásobovaním prevádzok v 
tomto úseku,“ dodal P. Kováč. 

Marián Luha, riaditeľ ODI v 
Poprade povedal: „Kontakto-

vali nás občania mesta Poprad, 
ktorí spísali petíciu v súvislosti 
s dopravným značením na Šte-
fánikovej ulici s odbočením k 
Surprisu. Dopravné značenie 
je však odsúhlasené cestným 
správnym orgánom, čiže obvod-
ným úradom pre cestnú dopra-
vu a pozemné komunikácie v 
Prešove na podnet dopravného 
inšpektorátu. Ten reagoval na 
vzniknutú dopravno-bezpeč-
nostnú situáciu. V blízkosti 
svetelnej signalizácie, respektíve 
križovatky dochádzalo k častým 
kolíziám. Bude zvolané šetrenie 
za účasti dotknutých, ako mesta 
Poprad, dopravného inšpektorá-
tu, cestného správneho orgánu 
a zástupcov petičného výboru a 
budeme hľadať vhodné riešenie. 
Podľa nás je terajšie riešenie naj-
ideálnejšie, čo sa týka bezpečnos-
ti cestnej premávky. Vo všeobec-
nosti je odbočenie vľavo, kde sa 
dáva prednosť protiidúcemu vo-
zidlu rizikové a dochádza k naj-
častejším kolíziám.“  (mar, mav)

Modlitba dreva a Spišské Exody
Tatranská galéria v Popra-

de bude hlavným hostiteľom 
významných podujatí a vyhlá-
senia výsledkov Pamiatok roka 
2013 v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva. Pri tejto 
príležitosti otvorí vo svojich 
priestoroch na Hviezdoslavo-
vej ulici dnes 10. septembra o 
17. hod. dve výstavy - Modlitba 
dreva - skvosty drevenej sakrál-
nej architektúry na Slovensku 
vo fotografiách Milana Malasta 
a Spišské exody.

Výstava Modlitba dreva Milana 
Malasta ponúka návštevníkom 
možnosť zhliadnuť fotografie 
drevených kostolíkov - pamiatok 
sakrálnej architektury Slovenska 
postavených v rozmedzí 15. - 18. 
storočia. Väčšina z nich sú národ-
né kultúrne pamiatky a niektoré 
sú zapísané v zozname kultúrne-
ho dedičstva UNESCO. 

Zábery okrem exteriérov chrá-
mov prezentujú tiež pohľady na 
ikonostasy, ktoré sú neodeliteľ-
nou súčasťou gréckokatolíckych 
kostolov. Chrámy boli postavené 
na vyvýšených miestach a v  ich 
tesnej blízkosti sa nachádzal cin-
torín obklopený kamenným mú-
rom alebo dreveným oplotením. 
Neďaleko mnohých z  nich sa 
nachádzali zvonice zvolávajúce 
veriacich k piete, úcte a k mod-
litbe. A všade sa nachádza kríž. 
Symbol utrpenia a obety, doko-

nalá symetria pokory, katarzie a 
nádeje.    

Autor fotografií (v sépiovom 
odtieni) Milan Malast citlivo a 
kompozične vyvážene nafotil 
všetkých 53 kostolíkov na Slo-
vensku. Výstava potrvá do 18. 
septembra 2014.

Zámerom výstavy Spišské 
exody, ktorej iniciátorom je ob-
čianske združenie Krásny Spiš, 
je predstaviť tragické udalosti 20. 
storočia prostredníctvom 18 ob-
razov Františka Guldana. Libre-
to k jednotlivým exodom napísal 
Miroslav Pollák. Stredná Európa 
bola z historického pohľadu stále 
miestom, kde sa prelínali, na-
vzájom ovplyvňovali a kultúrne 
obohacovali rôzne religiózne 
skupiny. Na Slovensku to bolo 
práve územie Spiša, ktoré pred-
stavuje tento multietnický a mul-
tireligiózny ráz Strednej Európy. 
20. storočie sa zapísalo do dejín 
predovšetkým etnickými čistka-
mi a masovými exodmi, ktoré 
zmenili tvár Európy. Pre umel-
cov výtvarný rukopis je charak-
teristická dômyselná kompozícia 
a autorom uprednostňovaná 
technika asambláže.

Obrazy, ktoré budú môcť náv-
števníci zhliadnuť v TG súčasne 
na seba nadväzujú, no zároveň 
sú solitérmi jednotlivých tragé-
dií 20. stročia. Výstava potrvá 
do 9. októbra.  (tga)

O post primátora sa uchádza
ďalší kandidát

Minulý týždeň ohlásil svoju 
kandidatúru na post primátora 
mesta Poprad manažér Pavol 
Gašper, 51-ročný, ženatý, otec 
6 detí. Do komunálnej politiky 
vstupuje ako nováčik po prvý-
krát ako nezávislý, nestranícky 
kandidát. Rodina ho v jeho roz-
hodnutí plne podporuje. 

P. Gašper uviedol: „Do poli-
tiky chcem vniesť slušnosť, ľud-
skosť a  dobré vzťahy medzi ľuď-
mi, aby  mesto slúžilo občanom. 
Budem klásť veľký dôraz na 
morálne hodnoty, lebo morálka 
je základom každej zdravej spo-
ločnosti.“ Ako budúci primátor 
by poberal len jeden plat z  ve-
rejných prostriedkov. Pokiaľ by 
zastával ďalšie verejné funkcie, 
svoju odmenu by použil na 
dobročinnosť a  rozvoj mládeže, 
vzdelania, kultúry a športu. Tiež 

podčiarkol, že chce umožniť ob-
čanom bývajúcim v panelákoch 
znížiť náklady na vykurovanie 
najmenej o  10 perc. Mieni vy-
konať kompletnú inventarizá-
ciu mestského majetku a urobiť 
všetko pre to, aby sa mesto ne-
zadlžovalo. Plánuje  viac cielene 
využívať čerpanie eurofondov 
pre rast zamestnanosti, rozvoj 
podnikania, turizmu a  skvalit-
nenie života a prostredia v meste 
pre všetkých občanov, chce po-
môcť vytvoriť lepšie podmien-
ky pre šťastný život dôchodcov 
a ťažko zdravotne postihnutých, 
viac dbať o údržbu a rozvoj škôl 
a lepšie podmienky pre učiteľov 
a  zamestnancov v  nich, bude 
všestranne podporovať aktivity 
žien a mamičiek s deťmi, podpo-
rovať rozvoj kultúrnych, športo-
vých a kresťanských aktivít, rie-
šiť parkovanie na exponovaných 
miestach a ďalšie.

Za veľmi dôležité považuje 
zastaviť pokles počtu obyva-
teľov Popradu vybudovaním 
lacnejšieho, pre mladé rodiny 
dostupnejšieho bývania.

P. Gašper sa stretol i so zá-
stupcami strany Sieť a tiež ďal-
ším kandidátom na primátora  
Františkom Bednárom, s ktorý-
mi diskutoval o svojom progra-
me.   (mar)
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Alkohol za volantom úraduje aj pod Tatrami
Na Slovensku sa rozmáha fenomén, pri kto-

rom jazdia vodiči stále viac pod vplyvom alko-
holu. Situácia je alarmujúca a  neobchádza ani 
okres Poprad.

„V policajnom okrese Poprad evidujeme 91 pre-
činov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, to 
znamená, že vodič jazdil s  motorovým vozidlom 
s  hladinou etanolu v  dychu presahujúcou jedno 
promile,“ rozhovoril sa riaditeľ ODI v  Poprade 
Marián Luha a pokračoval: „V prípade, že je takýto 
vodič zastavený hliadkou, je umiestňovaný v  su-
perrýchlom konaní do cely policajného zaistenia. 
Tam sú s ním vykonávané ďalšie procesné úkony až 
do rozhodnutia súdu. V cele môže stráviť v zmysle 
trestného poriadku až 96 hodín.“

Ani riaditeľ dopravných policajtov z Popradu si 
nevie vysvetliť nezodpovedné počínanie vodičov 
na cestách, no prezradil najčastejšiu argumentá-
ciu. „Najčastejšie požitie alkoholu argumentujú 
hádkami, či nezhodami v domácnosti. Rekordérom 
u nás je vodič, ktorý nafúkal 2,8 promile alkoholu,“ 
zdôraznil M. Luha.

Podľa neho hrozí vodičovi, ktorý jazdil pod vply-
vom návykovej látky, zákaz činnosti viesť motorové 

vozidlo, prípadne peňažný trest. Pri opakovanom 
previnení, hrozí aj trest odňatia slobody. „Situácia 
je kritická aj preto, že každý deň vykonávame kontro-
ly na cestách a vždy natrafíme na previnilcov. Nejde 
však len o vodičov motorových, ale aj nemotorových 
vozidiel,“ dodal M. Luha.

Každý vodič je povinný podrobiť sa dychovej 
skúške na zistenie alkoholu na výzvu policajta. Mož-
ný je aj odber krvi, ak si to okolnosti vyžadujú.    (mav)

Spotrebiteľ
pod ochranou Pozor na výhody!

Opakovane: Nedajte sa do-
behnúť. Každú informáciu, kto-
rá zaváňa výhodou, si overte. Až 
potom konajte. V dnešnom sko-
mercionalizovanom svete ani 
inak nemôžete.

Oslovil nás spotrebiteľ. Manžel-
ka uzatvorila „výhodnú“ zmluvu 
s tým dobrým, novým, dodávate-
ľom energií. Tým, ktorý vám radí 
odísť od „tých zlých“. Iba preto, 
lebo on ponúka zelenozlatý plyn, 
pätnásťpercentnú zľavu a kartu vý-
hod. Pýta sa nás spotrebiteľ: Čo je 
to tá karta výhod, keď mám za ňu 
platiť každý mesiac dve alebo jed-
no euro? Zjednodušene povedané, 

je to veľké maľované nič. Musíte 
čakať, až sa vám objaví doma neja-
ká porucha, oni prídu.  Popravde, 
zdarma vám opravia - možno i to, 
čo si dokážete i  vy sám, „iba“ za 
materiál, čo vám dodajú, doplatíte. 
A môžete si zájsť do nemenovanej 
lekárne v  hornej dolnej, vzdiale-
nej nie menej než 15 kilometrov 
za lacnejšími liekmi. To je tá vý-
hoda. Uzavriete zmluvu na dva 
roky a platíte za výhodu jedno až 
dve eurá mesačne navyše, spolu 
24 alebo 48 eur súčasne s platbou 
za služby... A  čakáte na poruchu. 
Potrebujete túto službu so zlatou 
kartou výhod? A ešte tá zľava. Pý-

tame sa spotrebiteľa: Koľko platíte 
za dodávku plynu teraz? A koľko 
máte prísľub a na aké obdobie po 
tej obrovskej zľave? A koľko ponú-
ka tretí, štvrtý, možno piaty dodá-
vateľ? To ste sa pri podpise zmluvy 
s výhodným dodávateľom dozve-
deli? Nie, to on nevedel. Na otázku 
prečo, odpoveď jednoduchá: Lebo 
tak „hlásil“ obecný rozhlas, že 
budú chodiť po dedine. A oni fakt 
chodia, i chodiť budú a píliť vám 
mozgy. Buďte obozretní! Pozor na 
výhody!

Michal Fáber,
Spoločnosť ochrany

spotrebiteľov

Aké  znamienka  sú  rizikové?Lekár radí
Ako rozlí-

šime rizikové 
znamienka?

Ako pomer-
ne jednoduchá 
pomôcka sa 
používa ame-

rický tzv. ABCDE systém. Ak sa 
znamienko, ktoré malo pôvodne 
pravidelný oválny, či okrúhly tvar 
mení na nepravidelné - A (as-
symetry), jeho ohraničenie - B 
(border) sa stáva neostré, farba 
- C (colour) sa mení z jedného 
odtieňa hnedej na viaceré farebné 
tóny hnedej až čiernej, miestami 
aj belavej, ružovej či červenkastej, 
priemer znamienka – D (diame-
ter) sa zväčší a pôvodne ploché 
znamienko sa vyvyšuje – E (ele-

vation), ide o varovný znak a je 
potrebné si takéto znamienko 
nechať vyšetriť skúseným der-
matológom. Akúkoľvek zmenu 
znamienka (E – evolving - vývoj), 
či už v zmysle vyššie uvedeného, 
alebo v súvislosti s objavením 
sa svrbenia, mokvania, krváca-
nia, tvorbou chrást na povrchu 
netreba podceňovať. Za zmenu 
považujte aj výskyt nového alebo 
viacerých nových znamienok v 
puberte alebo v dospelom veku.

ABCDE kritériá sú len pomoc-
né kritériá, a tak teda nie každá 
zmena, ktorá ich spĺňa, musí zá-
konite znamenať melanóm!

A čo s nimi?
Samozrejme, nie všetky zna-

mienka sú nebezpečné, naopak 
väčšina z nich je nezhubná. Ak 

sa objavia dysplastické névy, príp. 
ak sa znamienka vyskytujú v 
mieste chronického dráždenia, či 
nastane ich opakované zranenie, 
odporúčame ich preventívne chi-
rurgicky odstrániť s následným 
histologickým vyšetrením. His-
tologický rozbor totiž definitívne 
určí povahu znamienka a v prípa-
de nutnosti napomôže ďalšiemu 
terapeutickému riešeniu. Úspech 
liečby melanómu vo veľkej miere 
závisí na včasnom rozpoznaní a 
chirurgickom odstránení nádoru!

Na záver už len krátke zopa-
kovanie. Základom zdravej kože 
je vhodná prevencia - rozumný 
pobyt na slnku, ochrana kože 
kvalitnými fotoprotektívnymi prí-
pravkami s vyššími ochrannými 
faktormi, pravidelné samovyšet-

renie znamienok a kontroly u der-
matológa najmenej 1-krát ročne.

MUDr. Zuzana Valová,
ambulancia lekárskej

kozmetiky
Nemocnica Poprad

(Dokončenie z minulého čísla)

Štvrtok 11. september o 21. hod.
/Námestie sv. Egídia
OUI, ŠÉFE! (FRA/84 min.)
Filmy na plátne.

12. - 14. september/Poprad
DNI EURÓPSKEHO
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Výnimočné sprístupnenie vzác-
nych pamiatok duchovného živo-
ta - kostolov, zvoníc a meštianskej 
architektúry. www.dekd.sk.  

Piatok 12. september o 19. hod.
/Námestie sv. Egídia
ADRIENA BARTOŠOVÁ
& BAND
Koncertný program, v ktorom 
zaznejú skladby z autorského 
projektu Adrieny Bartošovej 
Znovuzrodenie z posledného CD 
Trojlístok a z výberu svetových 
džezových štandardov, najmä v 
štýle bossa-nova. Spoluúčinkujú 
J. Burian, M. Gašpar, M. Breznic-
ký, M. Buntaj.

Sobota 13. september o 16. hod.
/Námestie sv. Egídia
ZÁVER LETA
V POPRADE 2014
O zábavu sa postará folkovo-tep-
láková skupina Lojzo z Bratislavy. 
Na námestí sa rozoznejú i tóny 
ľudových nástrojov sprevádzané 
spevmi a tancami FS Magura a 
na svoje si prídu aj fanúšikovia 
Adama Ďuricu a jeho skupiny.

Mesto Poprad po ukončení progra-
mov v rámci LETA V POPRADE 
2014 pozýva všetkých na prvé roz-
právkové predstavenie DOROT-
KA Z FIDORKOVA 14. septembra 
2014 o 10. hod. už do priestorov 
Domu kultúry v Poprade.
Na predstavenie je možné pou-
žiť kultúrne poukazy.
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HoroSkop od Stredy do Stredy
Poteší vás 
nejaká dobrá 

správa. Čaká vás aj postup v za-
mestnaní a s tým zvýšenie financií.

Z každej stra-
ny sa vám 

dostane uznania. Budete sa tešiť 
nebývalej priazni nadriadených aj 
kolegov.

Nejaká záleži-
tosť v rodine 

sa vyrieši a výsledok bude veľmi 
dobrý. Konečne sa zbavíte problé-
mu, ktorý vás dlho ťažil.

V príjemnej 
spoločnost i 

nazbierate nové sily a oddýchnete si. 
V práci alebo škole budete mať veľa 
povinností.

Upevníte ro-
dinné vzťahy, 

ktoré boli doteraz vlažné. Budete 
sa tešiť z pozornosti opačného po-
hlavia.

Porozmýšľajte 
nad niektorý-

mi zmenami, ktoré vám prospejú a 
pomôžu vám pokročiť vpred.

M n o ž s t v o 
d r o b n ý c h 

nepríjemností vás rozladí.

Dbajte o svo-
je zdravie, 

ktoré je ohrozené virózami a po-
zor aj na pády.

Šťastné obdo-
bie bude po-

pretkávané priazňou osôb opačné-
ho pohlavia a pozvaniami na rande.

Čaká vás väčšia zmena v povolaní. 
S p o č i a t k u 
ňou nebudete 

nadšení, ale ukáže sa ako prospešná.

Ako by sa všetko spojilo vo váš pro-
spech. Mno-
hé záležitosti 

vám prinesú zisk.

Vaše úspechy 
sa rozmnožia, 

ale nebudú zadarmo. Budete zavale-
ní prácou.

poVedali SláVni

naVŽdy SMe Sa roZlÚčili

naVŽdy Sa roZlÚčiMe

Žena, ktorá nevie byť šťastná doma, nebude šťastná nikde.  L. N. TOLSTOJ

Vo štvrtok 4. septembra 2014
vo Veľkej s

Vo štvrtok 4. septembra 2014
vo Veľkej s

V piatok 5. septembra 2014
vo Veľkej s

V sobotu 6. septembra 2014
vo Veľkej so

V sobotu 6. septembra 2014
vo Veľkej s

V pondelok 8. septembra 2014
vo Veľkej s

V stredu 10. septembra 2014
o 14. hod. vo Veľkej so

Vo štvrtok 11. septembra 2014
o 14. hod. v Novom Smokovci s

Vo štvrtok 11. septembra 2014
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Miladou Kočákovou,
88-ročnou

Milanom Zemanom,
50-ročným

Tatianou Čižikovou,
37-ročnou

Zuzanou Tuchyňovou,
105-ročnou

Melániou Bajtošovou,
82-ročnou

Vladimírom Burgerom,
51-ročným

Zuzanou Kuzmíkovou,
81-ročnou

Miriam Škvarekovou,
43-ročnou

Magdalénou Cibulovou,
76-ročnou

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 10. septembra - Včela, vo 

štvrtok 11. septembra - Medovka, 
v piatok 12. septembra - Le-
káreň Nemocnice Poprad, 
v sobotu 13. septembra - Sun-
pharma - Kaufland, v nedeľu 
14. septembra - Tília, v pondelok 
15. septembra - Diecézna lekáreň 
sv. Lukáša a v utorok 16. septem-
bra - Dr. Max - ZOC Max.

Včela: Tatranské nám. 1, č. t. 
772 36 67, Medovka: Tatranské 

nám. 4914/8, č. t. 285 12 25, 
Lekáreň Nemocnice Poprad: 
Banícka 28, Sunpharma: 
Kaufland, Moyzesova 3, č. t. 

788 03 36, Tília: Banícka 28, Die-
cézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbe-
tina 32, č. t. 772 23 07, Dr. Max: 
ZOC Max, Dlhé hony 1.

ManŽelStVo uZaVreli
23. augusta 2014 - Kornélia Sarah Pettersonová a Ľubor Koky, Lenka 
Pauliniová a Jaroslav Štrbian, Daniela Peštová a Dušan Uličný, MUDr. 
Silvia Knoteková a Ing. Ján Harabin, Helena Valisková a Karol Parižek, 
30. augusta - JUDr. Michaela Jochmanová a Ing. Tomáš Krzysztofek, 
Adriana Lichvárová a Michal Michlík.

VitaJte MedZi naMi
19. augusta 2014 - David Pačan, Spišský Štiavnik, 23. augusta - 
Aneta Badžová, Toporec, 25. augusta - Tobias Adamčík, Poprad, 
27. augusta - Peter Lipnický, Poprad, 28. augusta - Monika Dávi-
dová, Jánovce, Juraj Lačný, Spišský Teplica. 
Rodičia, ktorí majú záujem o uverejnenie mena svojho novona-
rodeného dieťaťa v Spoločenskej kronike novín Poprad, môžu ho 
nahlásiť aj priamo v redakcii.

Sobotčania ďakujú mestu
Vstup do Spišskej Soboty hore 

„Bránou“ nebol dôstojný. Ťažko 
sa bolo vyhnúť autám idúcim 
obojsmerne, keďže chodník 
nebol. Podobne to bolo aj so 
Slavkovskou  ulicou vedúcou zo 
Sobotského námestia. V  daždi-
vom počasí ste museli uhnúť do 
kaluže a blata a v zime, keď bol 
nahrnutý sneh, ste už vôbec ne-
mali žiadne východisko.

V  Klube Sobotčanov sme sa 
obracali na našich poslancov, ale 
okrem interpelácie a  zverejnení 
v novinách sa nič nedialo. Neustá-
vali sme a prosili súčasné vedenie 

mesta, aby sa to riešilo. Dostali 
sme prísľub, že len čo tohto roku 
urobia parkovisko pri sobotskej 
škole, čo bolo z hľadiska bezpeč-
nosti detí dôležité, a oprave cinto-
rínskeho múra a parkoviska pred 
cintorínom, urobia aj to ďalšie. 
Stalo sa. Všetky sľuby boli splnené 
a my sa už nemusíme obávať nie-
len o estetiku prostredia, ale hlav-
ne o bezpečnosť chodcov. A s dob-
rým pocitom a hrdosťou budeme 
teraz stretávať aj zahraničných 
turistov, ktorých neustále pribú-
da. Ulice Pod bránou a  Slavkov-
ská sú krásne.   Anna Gordiaková

 Minulý týždeň v  utorok sa konala v  popradskom 
kine Cinemax ďalšia Babská jazda, na ktorej sa 
premietal film Láska na kari. Kinosála bola opäť 
vypredaná, pretože obsah filmu naznačoval skve-
lý filmový zážitok. Tentoraz film zaútočil nielen 
na city, ale aj na chute diváčok. Francúzska gastro-
nómia sa tu stretla s  pikantnou indickou kuchyňou. Návštevníčky kina 
opäť potešila bohatá tombola a  darčeky od sponzorov, za ktoré im aj 
touto cestou vedenie kina ďakuje.  FOTO – Martina Ilavská

BlaHoŽeláMe k MenináM
Dnes 10. septembra má meniny Oleg, zajtra 11. septembra Bystrík, 
v piatok 12. septembra Mária, v sobotu 13. septembra Ctibor, v nede-
ľu 14. septembra Ľudomil, v pondelok 15. septembra Jolana, Sedem-
bolestná Panna Mária a v utorok 16. septembra Ľudmila.

BlaHoŽeláMe JuBilantoM
V dennom centre Limba oslavujú svoje narodeniny v 3. štvrťroku 
títo členovia:
Mária Čopjaková, Anastázia Dzubová, Edita Aliji, Ján Ivor, 
Anna Ivorová, Mária Kašáková, Štefan Krempaský, Ján Kupčo, 
Lýdia Lučivjanská, Anna Mrázová, Katarína Ondrušová, Viera 
Rothová, Andrej Roth, Helena Smreková, Alžbeta Šimčáková, 
Zdenko Šoltés, Mária Šteffková, Mária Teplická, Eva Tobáková 
a Ondrej Vaščák.
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Farby mojich snov

Umelci z výtvarného klubu opäť vystavujú svoje diela
Záujemcovia si budú môcť 

v  termíne od 4. septembra 
do 10. októbra pozrieť na 
Výtvarnom salóne skvostné 
umelecké diala od domácich 
amatérskych umelcov. Tí tvo-
ria v  Klube podtatranských 
výtvarníkov. 

Milovníci výtvarného umenia 
sa zišli na vernisáži v  pobočke 
Podtatranskej knižnice na So-
botskom námestí v Spišskej So-
bote, kde spoločne otvorili v po-
radí tretiu výstavu najnovších 
prác. Každý zo štrnástich vysta-
vujúcich maliarov si vybral na 
stvárnenie niečo iné. „Každý au-
tor prispel inou témou, svojskou 
farebnosťou a  vlastným rukopi-
som,“ vyjadril sa vedúci klubu 

František Žoldák. 
Členovia klubu sa stretáva-

jú raz týždenne na 5 hodín. 
Do  ateliéru, v ktorom pracujú 
sa zmestí približne 20 členov. 
Každý z nich pracuje na vlast-
nom tvorivom vklade a snažia 
sa jeden druhého pozitívne 
inšpirovať. „Venujeme sa strie-
davo realistickej, dekoratív-
nej, štylizovanej a  abstraktnej 
tvorbe. Práce tvoríme rôznymi 
kresliarskymi a  maliarskymi 
technikami,“ spresnil kreativitu 
klubu F. Žoldák. 

„Pred výstavou sme urobili 
kolektívny výber diel. Vystavu-
jeme tie, ktoré sa páčili viace-
rým,“ priblížil vystavujúci Igor 
Cpin, ktorý zároveň na verni-

sáži dostal „Certifikát výtvar-
ného majstra“.

Výtvarný klub sa angažoval 
už v  70-tých rokoch. V  novej 
zostave a  koncepcii pracuje 

klub 6,5 roka. Združuje krea-
tívnych ľudí, ktorí pre pracovné 
i rodinné povinnosti nemohli 
vložiť všetok svoj čas do výtvar-
ného umenia.  (aba)

Po rozšírení a rekonštruk-
cii priestorov Podtatranskej 
knižnice na sídlisku Západ sa 
naskytla možnosť vytvoriť mul-
tifunkčný priestor pre kultúr-
no-výchovnú činnosť - rôzne 
prednášky, besedy o literatúre a 
umení vôbec, besedy s autormi 
kníh, cestovateľmi s možnosťou 
videoprojekcie, súťaží  v pred-
nese poézie či prózy. Vznikol tu 
aj priestor pre realizáciu výstav 
výtvarníkov a fotografov i do-
kumentárnych výstav.

V zrenovovaných priestoroch 
ako prvý vystavuje svoje maľ-
by známy popradský výtvarník 
František Žoldák. Autor v lyric-
ko-realistickej polohe stvárňuje 
obyčajné predmety každoden-
ného života v poetických záti-
šiach, kompozície kvetov, kytíc 
a krajín zo Spiša. S obľubou 
stvárňuje zákutia podtatranskej 
a zamagurskej dediny s rázovi-
tou ľudovou architektúrou a tiež 
periférie spišských provinčných 
mestečiek. Používa širokú škálu 
výtvarných techník. 

Druhou polohou Žoldákovej 
tvorby sú štylizované a dekora-
tívne práce, abstraktná geomet-
ria a voľná abstrakcia. Jeho naj-
častejšou inšpiráciou je džezová a 
komorná hudba, rôzne flautové a 
klavírne etudy a malé orchestrál-
ky, intuitívne umocnené adekvát-
nou farebnosťou. Geometrizujúci 
štýl využíva aj na zobrazenie 
rôznych optických a fyzikálnych 
javov alebo vesmírnych motívov. 
Z techník tu často používa svoj 
obľúbený akvarel, no je to najmä 
olej, akryl a suchý pastel. 

Výstava Farby mojich snov po-
trvá do konca septembra. (ppp)

Obrazy času fotoobjektívom
Projekt Genius loci - XI. mul-

timediálny festival spojený s 
multimediálnymi workshopmi 
Obrazy II prebiehal v druhej 
polovici augusta v Levoči a Po-
prade. Zavŕšením bolo multime-
diálne predstavenie v Tatranskej 
galérii v našom meste.

Účastníci projektu hľada-
li kontrast starých fotografií a 
nových fotografických záberov, 
ktorý má byť porovnaním vte-
dajšieho života s dnešnou podo-
bou rovnakej lokality.  

Tento rok si na spracováva-
nie fotografií a  filmových ma-
teriálov starých miest vybrali 
Levoču. „Toto mesto zapadá do 
Pentapolitany - päť miest, ktoré 
v  stredoveku spolu obchodovali. 
Dva mestá máme a  zvyšku sa 
ešte v ďalších ročníkoch budeme 

venovať,“ priblí-
žil organizátor 
Robo Kočan.  
Fotoobjektívom 
sú už zachytené 
mestá Košice a 
Levoča.  Chýba 
ešte Prešov, Sa-
binov a  Barde-
jov. 

V projekte Genius loci chcú 
autori zachytiť ducha miesta, 
na súvisiacich multimediálnych 
workshopoch Obrazy času dlho-
dobo spolupracujú Zbyněk Pro-
kop a Robo Kočan.

Multimediálny workshop vy-
mysleli systémom, že rozmno-
žili staré fotografie a  pohľadni-
ce. Fotografi si mali vybrať staré 
miesta, ktoré chcú zachytiť mo-
derným okom. „Je to zaujímavé, 

lebo ak niekto nepozná Levoču, 
tak musí chodiť a  hľadať dané 
miesto.  Skúša presný uhol pohľa-
du, z ktorého bola stará fotografia 
vytvorená. Mali sme kamarátky 
z  Austrálie, ktoré nikdy v  Levo-
či neboli a  skúšali hľadať ulice, 
dvory, či iné miesta,“ vyjadril sa 
R. Kočan. 

Multimediálna prezentácia bude 
zavesená na youtube, kde si ju  bude 
môcť verejnosť pozrieť.       (aba)

Kresby a maľby mladých autoriek
V priestoroch Podtatran-

ského osvetového strediska v 
Spišskej Sobote otvorili v prvý 
septembrový utorok výstavu 
Jany Poradovej zo Šuňavy (na 
foto druhá sprava) a Anety 
Černickej zo Spišského Štiav-
nika (na foto prvá sprava) 
Maľba a kresba. 

Výstavu uviedla Dana Ro-
žárová, zástupkyňa riaditeľa 
POS a vyzdvihla, že svoje prá-
ce prišli prezentovať talento-
vané mladé výtvarníčky. Ku-
rátorkou je Milada Kotorová, 
pedagogička zo Združenej 
strednej umeleckej školy v 
Kežmarku, ktorú absolvova-
li obe autorky. J. Poradová 
prezradila: „Moje maľby in-

špirovala kni-
ha fejtónov 
Milana Lasicu 
Bodka. Chcela 
som si vybrať 
slovenského au-
tora a nechcela 
som ilustrovať 
rozprávky, ale 
e k o n o m i c k é , 
politické a soci-
álne témy, preto 
som vytvorila 
ilustrácie práve k Lasicovým 
fejtónom.“ A. Černická pre-
zentuje na výstave prevažne 
kresby - portréty svojich bra-
tov, ktorých skice robila ku 
bakalárskej práci. Obidve au-
torky vystavujú po prvýkrát. 

Vernisáž spríjemnili svojím 
vystúpením členky šuňavskej 
dievčenskej skupiny Druhé 
ja a na otvorenie zavítal i sta-
rosta Šuňavy Stanislav Ku-
baský. Výstava potrvá do 19. 
septembra.  (ppm)
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S kamzíkmi začína sezónu aj Ľuboš Bartečko
Hokejisti HK Po-

prad majú za sebou 
bohatú prípravu a už v utorok 
začali v  Bratislave extraligový 
maratón vo vloženom zápase 
prvého kola proti reprezentač-
nej dvadsiatke (zápas sa skon-
čil po uzávierke vydania novín 
Poprad). Najpoučnejší bol pre 
tvoriaci sa tím zájazd vo Švaj-
čiarsku. Po ňom sa k tímu pri-
pojila aj hviezdna posila - Ľu-
boš Bartečko.

„Odohrali sme veľa zápasov 
so silnejšími aj slabšími súper-
mi a ukázal sa potenciál hráčov. 
Prípravu teda hodnotím pozi-
tívne - čo sme si naplánovali, to 
sme splnili. Je mi len ľúto, že nie 

všetci hráči absolvovali komplet-
nú prípravu,“ povedal minulý 
týždeň po jednom z tréningov 
tréner HK Poprad Milan Jan-
čuška. Na Slovensku si Poprad-
čania v  prípravných zápasoch 
počínali celkom dobre. Viacero 
konfrontácií povyhrávali, mrzeli 
len prehry s prvoligovým Barde-
jovom, ale aj posledný prípravný 
zápas v  Martine, keď domácim 
v piatok podľahli 2:4. Bolo to už 
však po absolvovaní náročného 
kempu vo Švajčiarsku, ktorý tré-
ner kamzíkov hodnotí pozitívne 
aj napriek vysokým prehrám 
s  kvalitnými súpermi. „Hráči sa 
ukázali ako na dlani. Sami pocíti-
li, kde sa asi nachádzajú. Dostali 

zdravú facku, aby v tréningovom 
procese pracovali s ešte  väčšou 
intenzitou. Vždy ich na to upo-
zorňujeme, aby sa neprispôsobo-
vali našej extralige, pretože je to 
pomalé,“ dodal M. Jančuška.

Po návrate domov na spolu-
hráčov čakala už aj veľmi vzácna 
posila v podobe Ľuboša Bartečka 
(na foto). Ten si dres s kamzíkom 
na hrudi oblečie po štyroch ro-
koch. „Začnem sezónu v Poprade. 
Mal som všelijaké plány, ale nako-
niec som rád, že som ostal. Možno 
odohrám aj celú sezónu,“ zdôraz-
nil hráč s bohatými medzinárod-
nými skúsenosťami.

Najbližší program HK Po-
prad v Tipsport Extralige:

V  piatok 12. septembra o  17. 
hod. HK Poprad - HK Nitra, v ne-
deľu 14. septembra o 17. hod. HK 
Poprad - MsHK Žilina, v utorok 
16. septembra o  18. hod. HKM 
Zvolen - HK Poprad.    (mav)

inZercia
predaJ• Predám lacno leštený smre-

kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám garáž za Olym-
piou v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 858 766.  96/14-P• Predám motocykel Jamaha 650 
Drak Star ako nový. Inf. č. t.: 0915 
350 127 alebo 0902 159 481.   97/14-P• Predám krásne prerobený 3-iz-
bový byt 68 m2 s výhľadom na Tatry 
v Poprade - Západ, 5 min. do centra. 

Inf. č. t.: 0903 748 244.  99/14-P• Predám 3-izb. byt s  balkó-
nom v  širšom centre Popra-
du. Cena 48  000 €. Inf.: č. t. 
0949 171 675.  100/14-P• Predám 2-izb. byt na sídl. Mier 
v Spišskej Novej Vsi, 1. poschodie, 
56 m2, pôvodný stav, plastové okná, 
bytovka zateplená, cena dohodou. 
Inf.: č. t. 0902 672 377.  101/14-P

• POPRADSKÉ PôŽIČKY 
až do 4  000 €. Rýchlo a diskrét-
ne - bez registra - aj bez potvrde-
nia. Inf.: č. t. 0911 913  849 - Bc. 
Franková Eva, č. t. 0917 668 003 - 

Frank Jozef.  45/14-R

• Jazyková škola SONNEN-
SCHEIN otvára jazykové kurzy 
pre: opatrovateľky, elektrikárov, 
murárov, čašníkov, kuchárov, chyž-
né, recepčné, maturantov, žiakov 
MŠ, ZŠ, SŠ aj VŠ. Zápis na tel. čísle 
0944 450 381. Info: www.nemcina-
-poprad-sk.webnode.sk 120/14-R 

• Prijmem pracovníka do ko-
vovýroby zo Svitu a  Popradu 
alebo blízkeho okolia. Inf.: č. t. 
0905 949 564.  121/14-R

• PRIJMEME vyučeného ku-
chára/ku s  praxou 3 €/h. Inf. č. t.: 

• Kúpim prípadne vymením aké-
koľvek pivové poháre zo Sloven-
ska. Inf.: 0905 676 094.   31/14-K

rôZne

kÚpa

0905 749 328.  117/14-R• REŠTAURÁCIA Stodola Po-
prad prijme do svojho tímu ku-
chárov, čašníkov, pizzérov. Inf. č. t.: 
0948 300 922.  118/14-R• Dáme do prenájmu kancelárie 
14 m2 na Hraničnej ul. v Poprade. 
Inf.: č. t. 0903 905 070.  122/14-R• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v  Poprade pri nemocni-
ci na Okružnej ul. Inf.: č. t. 
0948 007 776.  123/14-R

program kina cineMaX poprad

38 – o  14.30 hod. (hrá sa len 
cez víkend), o  16.30 hod. 
o  18.30 hod. a  o  20.30 hod. 
(nehrá sa 11.9.), 38 – o 15. 
hod., o  17.30 hod. a  o  20. 
hod. (hrá sa len 11.9.), Detské 
kino – Poštár Pat vo filme – 
o  14.20 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Darca – o  18. hod., 

Sex Tape – o  16. hod., Sin 
City – Ženská, pre ktorú by 
som vraždil 2D – o  20. hod. 
(nehrá sa 16.9.), ARTMAX 
filmy – Chlapčenstvo – o 20. 
hod. (hrá sa len 16.9.), Miku-
lášove šibalstvá na prázdni-
nách – o  15.20 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Fakjú pán 
profesor – o  17.20 hod., Pod 
zemou – o 19.50 hod. Viac na 
www.cine-max.sk        (ppš)

Od 11. septembra do 17. septembra

Koniec augusta patril v Martine 
ochotníckym divadelníkom z  ce-
lého Slovenska. Nadšenci ama-
térskeho  divadla sa tu aj v tomto 
roku zišli na 92. ročníku  Scénic-
kej žatvy, ktorá je vyvrcholením 
celoročného tvorivého úsilia jed-
notlivcov a súborov vo všetkých 
druhoch a žánroch činoherného 
divadla, divadla mladých, diva-
diel poézie, detskej dramatickej 
tvorivosti a recitátorov.

Medzi účinkujúcimi súbormi sa 
už takmer pravidelne objavujú di-
vadelníci z  Popradu. Svoje mesto 
tento rok na martinskom festivale 
úspešne reprezentovali mladí diva-
delníci zo súboru Trma-vrma, ktorý 
pôsobí pri literárno-dramatickom 
odbore ZUŠ pri Spojenej škole na 
Letnej ulici v  Poprade pod vede-
ním Aleny Váradyovej. Inscenácia 
s názvom Poprad mám rád zvíťazila 
na celoštátnej prehliadke divadla 
mladých FEDIM 2014 v  Tisovci 
a postúpila na Scénickú žatvu 2014 
do Martina. Tu zaujala divákov 
a  odbornú porotu natoľko, že pat-
rila medzi horúcich kandidátov na 

Cenu za tvorivý čin roka 2014. 
Autorské predstavenie stredoško-

lákov z Popradu vzniklo ako insce-
novaná podoba sprievodcu mestom 
Poprad pre veľkých aj malých s rov-
nomenným názvom Poprad mám 
rád. Táto unikátna publikácia z 
dielne pedagógov a žiakov ZUŠ pri 
Spojenej škole (ktorú na pultoch 
kníhkupectiev nenájdete, pretože 
chýbajú financie na dotlač) sa stala 
pre súbor východiskom pre tvorbu 
projektu odkrývajúceho divadelným 
jazykom tajomstvá jednotlivých 
mestských častí Popradu. Inscenácii 
nechýba humor, nadhľad a  kusisko 
„mládežnícky“ provokatívnej re-
cesie, preto porota Scénickej žatvy 
v záverečnom hodnotení prehliadky 
vyzdvihla nielen estetické kvality in-
scenácie, ale aj mimoumelecký prí-
nos „podtatranského bedekra“, ktorý 
je výborným príkladom prepojenia 
divadla s lokálnou komunitou a zá-
roveň skvelou reklamou pre poprad-
ský región.

Všetci mladí popradskí divadel-
níci svorne odkazujú mestu: Po-
prad mám rád!  (var)

Trma-vrma hrala s úspechom
na Scénickej žatve v MartineMestská informačná kance-

lária v Poprade zaznamenala 
za júl a august takmer 4600 
návštevníkov.

Najväčšiu skupinu tvorili do-
máci slovenskí turisti, za nimi 
Česi, Poliaci a Nemci. Najviac 
vyhľadávali informácie o Po-
prade a Vysokých Tatrách, ale aj 
všeobecné informácie rôzneho 
druhu. Zaujímal ich tiež predaj 
suvenírov, túry do Slovenského 

raja, cyklotrasy, predaj lístkov 
na podujatia, múzeá a jaskyne 
a iné. 

August bol oproti júlu na 
počet turistov bohatší. Do 
MIK prišlo 2447 ľudí, čo je o 
takmer 300 viac ako v pred-
chádzajúcom mesiaci. Boli 
medzi nimi okrem tradičných 
návštevníkov aj hostia z Ja-
ponska, Portugalska, Vietna-
mu, Mexika...  (ppp)

Najviac je slovenských návštevníkov
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Učitelia a žiaci Gymnázia na 
Kukučínovej ulici v  Poprade 
nezaháľali ani počas končia-
cich sa prázdnin. Už v pred-
chádzajúcom školskom roku 
vytvorili 12-členný tím, ktorý 
sa po zodpovednej príprave 
prihlásil na štafetový non-stop 
beh Od Tatier k Dunaju.

Piati učitelia a  siedmi žiaci 
sa v  sobotu 16. augusta ráno 
v  lyžiarskom stredisku Jasná 
v  Demänovskej doline posta-
vili na štart 345-kilometrového 
ultramaratónu a po 36 etapách 
vedúcich cez 17 okresov a 5 kra-
jov Slovenska sa na druhý deň 
popoludní spoločne tešili v Bra-
tislave zo splnenia extrémne 
náročného cieľa. Každý zabehol 
za 24 hodín tri približne 10-ki-
lometrové úseky.

Bola to skvelá akcia a  o  rok 
to skúsime opäť, tvrdili v  cieli 
všetci. Výsledková listina nie je 
zaujímavá, víťazmi sú totiž všet-
ci, ktorí to zvládnu až do cieľa. 
Družstvo učiteľov a žiakov Gym-
názia na Kukučínovej ulici v Po-
prade bolo jedným zo 148, kto-
rým sa to podarilo.  (zds)

Poslali ste nám

Atletický klub Steeple Po-
prad sa predposledný augus-
tový víkend zúčastnil dvoch 
pretekov odkiaľ si jeho atléti 
priviezli opäť aj cenné kovy.

V  sobotu 23. augusta sa 
v  Spišskom Hrhove prezento-
val prvým miestom v  hlavnej 
kategórii mužov do 39 rokov 
na 10 km Jozef Dubašák. O deň 
neskôr vyhral aj vo Východnej 
tú istú kategóriu, ale na 15 km 
trati.

Vo Východnej sa darilo aj 
Oliverovi Leštachovi, ktorý 
skončil druhý v  kategórii žia-
kov na 1000 m, druhý skončil 
aj Martin Bizub v  kategórii st. 
žiakov na 3000 m a tiež Martin 
Benda na 2000 m. „Ešte počas 
prázdnin sme absolvovali pre-
teky, kde bolo cítiť, že nie všetci 
zverenci trénovali. Mňa osobne 
potešili dve víťazstvá. Najbližšie 
cestujeme s  početnejšou skupi-
nou do Liptovských Sliačov,“ 
povedal Jozef Dubašák.

AK Steeple Poprad okrem iného 
robí aj nábor nových atlétov. Tré-
ningy sú v pondelok, stredu a pia-
tok od 17.30 do 19. hod. v priesto-
roch ZŠ Tajovského, v  prípade 
priaznivého počasia na atletickej 
dráhe ZŠ Jarná.  (ppv)

atléti s medailami

Podtatranská hasičská liga 
pokračovala devätnástou súťa-
žou predminulý víkend v Kra-
vanoch. V súťaži hasičských 
družstiev o Putovný pohár sta-
rostu obce sa na štart postupne 
postavilo 37 družstiev.

Najlepší čas u mužov zabehol 
Spišský Štvrtok II pred Strate-
nou a Štôlou, medzi ženami si 
najlepšie viedla Spišská Sobo-
ta I, druhá skončila Liptovská 
Teplička a  tretie miesto vy-
bojovali Stráže. Po druhýkrát 
v  osobitných kategóriách sú-
ťažili dorastenecké družstvá. 
Prvú priečku medzi chlapcami 
obsadila Šuňava pred Hranov-
nicou a  Spišským Štiavnikom 
II, medzi dorastenkami  premo-
žiteľa nenašli domáce Kravany, 
druhá skončila Hranovnica 
a tretie Švábovce. Rozhodnutím 
rozhodcovského zboru súťaže 
Cenu slušnosti dostal sympatic-
ký zmiešaný tím mužov a  žien 
DHZ Poprad.

Nasledovalo súťažné zápolenie 
6 - 15 ročných mladých hasi-
čov v požiarnom útoku s vodou 
o  putovné poháre Hornádskej 
doliny. Medzi chlapcami boli 
prvé Kravany, u dievčat titul ob-
hájilo Spišské Bystré.  (onk)

PHL v Kravanoch

Fenomén futbal láka aj dievčatá
Vo štvrtok 28. augusta sa na 

futbalovom ihrisku vo Veľkej 
uskutočnil nábor dievčat do 
Futbalového klubu Poprad. 
Snahou klubu je vytvoriť diev-
čenský tím, ktorý by futbalovo 
rástol s  výhľadom do budúc-
nosti.

Futbal už vo svete dávno nie 
je výlučne mužským športom. 
To si uvedomili aj vo vedení 
FK Poprad a  rozhodli sa zriadiť 
dievčenský tím. „Na nábor prišlo 
zhruba desať dievčat a my veríme, 
že ich bude len pribúdať,“ povedal 
manažér FK Poprad Roman Pa-
zúr a pokračoval: „Bol to aj trochu 
záväzok voči dievčatám, pretože 
sme videli ich záujem na rôznych 
školských súťažiach. Vedeli sme, že 
chcú futbal hrať. Chceli by sme ich 
zapojiť do súťaže, ktorá sa tento 
rok vytvára. Je to miniliga, ktorá 
sa hrá formou turnajov. Malo by 
sa začať na jeseň.“

Trénerskej taktovky sa chopil 
Ladislav Bolcár. „Prišla nová 
myšlienka a  prijal som ju s  po-
tešením. Počas náboru sme sle-
dovali základné herné činnosti 
jednotlivkýň, čiže prihrávky, 

vedenie lopty a  ľahkú streľbu,“ 
uviedol.

O  futbal dievčatá z  Popradu 
a  okolia evidentne prejavili 
záujem a rodičia ich v tom radi 
podporia. „Túto myšlienku som 
privítala, pretože dcéra už o tom 
dávnejšie snívala. Skúšala to 
v  tanci, či volejbale, no vedela, 
že ak sa bude hrať futbal, tak 
tam pôjde,“ povedala Mariana 
Kredatusová - známa poprad-
ská hokejistka. Jej dcére Viktórii 

hokej príliš nevonia. „Na futbal 
som čakala dva roky, pretože 
brat ho hráva a  ja som chcela 
tiež,“ uviedla.

Aj ďalšie dievčatá sú pevne 
rozhodnuté presadiť sa futba-
lom. „Už som hrávala v  Spišskej 
Teplici a  veľmi sa mi to zapáči-
lo,“ povedala Radka Červeňová. 
„Futbal hrávam štyri roky, no 
doteraz to bolo s  chlapcami. Ve-
rím, že sa takto posuniem ďalej,“ 
dodala Sára Jackovičová.  (mav)

Mladí hasiči v Spišskej Sobote
V  areáli hasičskej zbrojnice 

a na historickom námestí v Spiš-
skej Sobote sa v  sobotu 30. au-
gusta uskutočnil 8. ročník súťaže 
mladých hasičov.

Hasičská mlaď vo veku od 6 do 
15 rokov súťažila v troch disciplí-
nach hry PLAMEŇ - štafete s 
prekážkami, uzlovej štafete a  šta-
fete hasičských dvojíc. V kategórii 
chlapčenských a zmiešaných ko-
lektívov mladých hasičov zvíťazil 
DHZ ZŠ Šuňava I pred DHZ ZŠ 
Šuňava II. Tretia priečka patrila 
DHZ Spišské Bystré I. Aj medzi 
dievčatami bol prvý DHZ ZŠ Šu-

ňava I. Druhý skončil DHZ Spiš-
ské Bystré I a tretie miesto obsadil 
DHZ ZŠ Šuňava V. Prvé družstvo 
chlapcov z DHZ Šuňava sa stalo 
absolútnym víťazom súťaže.

Po vyhodnotení súťaže sa na spiš-
skosobotskom námestí už po piaty-
krát stretli mladí hasiči aby preuká-
zali pripravenosť v ďalšej disciplíne 
hry PLAMEŇ - v požiarnom útoku 
s vodou. V kategórii chlapcov zvíťa-
zilo Spišské Bystré pred Ploštínom 
okr. Liptovský Mikuláš. Svojimi vý-
konmi sa nedali zahanbiť dievčatá - 
tu bolo prvé tiež Spišské Bystré pred 
Spišským Štiavnikom.  (onk)

Pohár vyhrali Gurmáni z Bratislavy
V  sobotu 6. septembra bola 

Aréna Poprad dejiskom druhé-
ho ročníka futsalového turnaja 
O  pohár mesta Poprad. Medzi 
osmičkou kvalitných tímov zo 
Slovenska a  Poľska sa nestratili 
ani Popradčania. Obsadili ko-
nečnú štvrtú priečku.

Výsledky Popradu v skupine A: 
Futsal Team Poprad - Pryzmat Za-
brze (PL) 5:0, Futsal Team Poprad 
- FK Šport Bratislava 2:1, Futsal 
Team Poprad - KSF Doxx Žilina 
1:2. V  tabuľke obsadili Popradča-
nia druhú priečku za Žilinou, keď 
rozhodol vzájomný zápas.

Semifinále: FK Prešov - Futsal 

Team Poprad 7:0.
Zápas o  3. miesto: KSF Doxx 

Žilina - Futsal Team Poprad 4:3.
Víťazom turnaja sa stalo družstvo 

Gurmáni Bratislava, ktoré zdolalo 
vo finále FK Prešov 2:0.   (ppv)
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Krátko zo športu Futbalová dráma so šťastným koncom
• FUTBALISTI FK Poprad 
prehrali v  siedmom kole DO-
XXbet ligy Východ v  piatok 
5. septembra v Moldave nad 
Bodvou s  miestnym tímom 
FK Bodva 2:3. Za hostí otváral 
skóre zápasu v 26. minúte Ró-
bert Ujčík a na 2:2 vyrovnával 
v druhom dejstve v 53. minúte 
Lukáš Janigloš. V ôsmom kole 
cestujú Popradčania na pôdu 
MFK Tatran Litovský Mikuláš 
v sobotu 13. septembra.• MESTO Poprad privítalo 
4. septembra účastníkov 13. 
ročníka Cyklojazdy histórie. 
Kým prvá časť pelotónu vy-
štartovala spod Spišského hra-
du, ďalšia nasadla na bicykle 
v  poľskom meste Wisla. Oba 
tímy sa spojili v  Partizánskej 
Ľupči a  následne pokračova-
li do Zvolena. Vyvrcholením 
podujatia bol spoločný výstup 
na Pustý hrad.• NA Majstrovstvách sveta 
v horských bicykloch pod hla-
vičkou UCI v  nórskom Lille-
hammeri skončil popradský 
reprezentant Ján Kočiš v  ka-
tegórii Elite 20 na 9. mieste. 
Titul Majsterky sveta si v  ka-
tegórii Woman vybojovala Slo-
venka Tatiána Janíčková.• UŽ túto sobotu 13. septem-
bra sa o  18. hod. začne aj pre 
popradské hokejistky nová 
sezóna. Na Zimnom štadióne 
Mesta Poprad privítajú tím 
ŽHK 2000 – Šarišanka Prešov.• CEZ víkend sa začali boje 
v  juniorskej hokejovej extrali-
ge. Poprad doma zdolal Zvolen 
najskôr v sobotu 2:1 po samo-
statných nájazdoch a v nedeľu 
5:0. V  ďalšom kole pocestujú 
na víkendový dvojzápas do 
Bratislavy. Svoju súťaž začali 
aj dorastenci, keď cez víkend 
zdolali v  Prešove dvakrát 
svojho súpera 3:2 a 6:2. V so-
botu 13. septembra privítajú 
doma o  15. hod. Duklu Tren-
čín a  v  nedeľu 14. septembra 
o 11.30 hod. MsHKM Žilina.• NA začiatku školského 
roka sa rozbiehajú aj školské 
športové súťaže. V  piatok 12. 
septembra sa o 9. hod. v Aré-
ne Poprad dohrá prvé kolo 
Podtatranskej stredoškolskej 
futsalovej ligy.• CYKLISTICKÁ súťaž pre 
deti a  mládež pod názvom 
Detská Tour Petra Sagana sa 
uskutoční v  sobotu 13. sep-
tembra od 9. hod. v  Hrabuši-
ciach - Podlesku.  (ppv)

6. ČEZ trieda - 5. kolo - 7. 9.
Sp. Štvrtok - V. Slavkov 4:1, Hôr-
ka - Sp. Belá B 2:3, Sp. Hrhov 
- Vikartovce 0:0, Batizovce - Ver-
nár 1:1, L. Teplička - Hozelec 1:0, 
Stráže - Ľubica 2:0, V. Lomnica - 
Hranovnica 0:0.
7. liga - 5. kolo - 7. 9.
Huncovce - Bijacovce 2:1, Mlyn-
čeky - Sp. St. Ves 3:1, Šuňava - Vl-
ková 2:1, Dravce - Gánovce 5:1, 
Klčov - Vrbov 0:0, Sp. Štiavnik - 
Jánovce 4:1.
8. liga sk. A - 4. kolo - 7. 9.
Dúbrava - Vlkovce 2:1, Nižné Re-
paše - Sp. Teplica 2:2.
8. liga sk. B - 4. kolo - 7. 9.
Matiašovce - Franková 0:0, Sp. Ha-
nušovce - Výborná 5:1, Podhorany 
- Slovenská Ves 4:0.  (pfz)

V piatok 29. augusta sa v Strážach - mestskej časti Popradu  uskutočnil 
jubilejný 10. ročník súťaže hasičských družstiev - memoriál Miroslava 
Olejníka zaradenej do 20. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy (PHL).

Spomedzi 21 družstiev mužov sa najviac darilo obci Stratená, druhá 
skončila Šuňava II a bronz získal Gerlachov. Medzi ženami boli najlepšie 
dorastenky z Kravian, druhá skončila Šuňava a tretie domáce Stráže.

Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže pod vedením predsedu 
DHZ Antonína Rusnáka pripravil pre súťažiacich i divákov peknú ak-
ciu, za čom im patrí vďaka. Poďakovanie patrí i Mestskému úradu v Po-
prade za finančný príspevok na činnosť DHZ, bez ktorého by sa súťaž 
mohla len veľmi ťažko uskutočniť.    (onk)

Memoriál Miroslava Olejníka

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov strávili týždeň pod Tat-
rami. Pripravovali sa tu na jesennú kvalifikáciu o  postup na ME 2015 
v  Maďarsku. V  rámci sústredenia v  Poprade odohrali dva atraktívne 
zápasy v NTC. V  stredu 3. septembra vyhrali nad Gruzínskom 1:0 gó-
lom Tomáša Vestenického, v  piatok 5. septembra už však museli strá-
viť krutú prehru 0:5 s Talianskom (na foto).    FOTO - Marek Vaščura

V utorok 2. sep-
tembra nastúpili 

futbalisti FK Poprad v  rámci 
tretieho kola Slovenského po-
hára doma proti 1. FC Tatran 
Prešov. Po penaltovej dráme 
z  druhého kola v  Krompa-
choch tento scenár Popradča-
nia zopakovali aj v  domácom 
prostredí o level vyššie.

Úvod zápasu spestrila milá 
udalosť. Vernému fanúšikovi Ró-
bertovi Stanglovi (na foto dole), 
ktorý prekonal zákernú chorobu 
venovali hráči dres s  podpismi 
ako vďaku za jeho podporu. Po-
tom sa už aj Róbert pohodlne 
usadil a spoločne s 1700 divákmi 
na tribúne držal palce svojim.

Popradčania prvý polčas 
zvládli a  vyhrali ho 2:0, no 
v druhom dejstve sa stiahli prí-
liš do obrany a hru ovládol Pre-
šov. Výsledkom bol nerozhodný 
stav 2:2 po 90 minútach. Nasle-
dovalo penalotvé rozuzlenie so 
šťastnejším koncom pre domá-
cich. Hrdinom lotérie sa stal 
brankár Patrik Rušin, ktorý vo 
štvrtej sérii bravúrne vychytal 
hosťujúceho Michala Krajníka 
a  následne Róbert Ujčík pod-
čiarkol postup FK Poprad do 

štvrtého kola Slovnaft Cupu.
„Možno to málokto čakal, ale 

my ideme do každého zápasu 
s  tým, že chceme vyhrať. Ško-
da vedenia 2:0, ale zvládli sme 
to,“ hodnotil duel brankár FK 
Poprad Patrik Rušin. „V prvom 
polčase sme zvolili veľmi dobrú 
taktiku, no druhé dejstvo beriem 
na seba. Zmenil som systém, aby 
som hráčom ušetril sily,“ dodal 
tréner FK Poprad Vladimír Laj-
čák. Ten by sa s tímom v pohári 
najradšej zastavil až vo finále. 
„Finále bude v Poprade, tak by 
som si asi neželal v ďalšom kole 
súpera z  najvyššej ligy. Chceme 

ísť čo najvyššie,“ povedal.
Výsledok tretieho kola Slov-

naft Cupu: v utorok 2. septem-
bra FK Poprad - 1. FC Tatran 
Prešov 2:2 (2:0), 4:2 po p.k. 
Góly Popradu: 29. Jozef Tropp, 
44. Lukáš Kubus.  (mav)

V sobotu 20. septembra od-
štartuje na Štrbskom Plese ju-
bilejný 20. ročník bežeckých 
pretekov Memoriál Pavla An-
tala s trasami dlhými 6 a 8 ki-
lometrov. Štart je naplánovaný 
na 9.30 hod., prezentácia pre-
tekárov bude od 8. do 9. hod. 
v hoteli Patria.  (ppv)

FutBal

Memoriál p. antala
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KTORÉ FARBY KUPUJÚ
MALIARI NAJČASTEJŠIE?

PREMAL ELEGANT
biela ako polárny sneh - 15 kg len za 18,27 Eur

PREMAL EKONOMIK
vynikajúce krytie, prekryje aj čiernu - 15 kg len 14,93 Eur

PREMAL COLOR
nádherné odtiene nie len do študentskej izby - 7 kg len za 10,81 Eur

MONALEX
najlacnejšia farba na slovenskom trhu - 15 kg len za 9,17 Eur

Pulzar, s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad,
veľkoobchod farby laky, tel.: 0905 275 411, www.pulzar.sk

UHÁDNETE  PREČO?
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Žilinská rocková kapela Aya vystúpila v piatok na Námestí sv. Egídia. 
Zaspievala svoje najväčšie hity. Nechýbala ani pieseň Do neba volám, 
s ktorou sa zúčastnili národného kola Eurosongu v  roku 2010. Líder 
kapely Boris Lettrich uviedol, že doteraz v  Poprade vystupovali len 
v rámci protidrogových osvetových koncertov na školách, a že toto je 
ich prvý verejný koncert v našom meste.             FOTO - Silvia Šifrová

Program odhalenia nového obchodné centra Max po rozsiahlej rekon-
štrukcii sa uskutoční v sobotu 13. septembra od 14. hod. Vystúpi zná-
me dievčenské trio G-Stringx a súťažiť sa bude o rôzne ceny. Pripravené 
je i špecifické break-dancové vystúpenie Spin Dance Group a návštev-
níci sa dozvedia aj meno výhercu hlavnej ceny letnej súťaže.   (ppš)

V sobotu zaujímavý program v MAX-e





    

 
    







    

 
    



Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným celoeurópskym podujatím, ktoré 
upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho  
dedičstva v 50 účastníckych štátoch. Počas DEKD sa otvárajú pre verejnosť mnohé pamiatky,  
historické budovy, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, 
múzeách a galériách usporadúvajú špeciálne podujatia. Na podujatia je zvyčajne vstup voľný.
12. september  9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 / Podtatranské múzeum v Poprade,  Vajanského 72/4, 
MODEROVANÉ PREHLIADKY múzea a výstavy Kniežacia hrobka z Popradu v starovekých  
kostýmoch.
14:00 / Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014  
na Slovensku spojené s odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky  
a múzeá za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 
za rok 2013.

19:00 / Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12
KONCERT pri príležitosti otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
2014 na Slovensku. V podaní sláčikového kvarteta MUCHA QUARTET  
a husľovo-gitarového dua SLAVONIC DUO zaznejú diela J. Haydna,  
A Dvořáka a L. Boccheriniho. 

13. september 9:00 - 14:00 
PREHLIADKY KOSTOLOV A ZVONÍC v Poprade, Spišskej Sobote, Matejovciach, 
Strážach pod Tatrami a Veľkej. Pre návštevníkov je zabezpečená autobusová  
preprava: odchod autobusu o 9:00 z autobusovej zastávky pred Slovenskou sporiteľňou. 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v Tatranskej galérii, Podtatranskom múzeu, Podtatranskom  
osvetovom stredisku, Štátnom archíve, Podtatranskej knižnici a Krajskom pamiatkovom  
úrade - pracovisko Spišská Sobota. 

14. september 9:00 - 14:00 
PREHLIADKY 5 MEŠTIANSKYCH DOMOV v Spišskej Sobote, ktoré v súčasnosti slúžia 
ako penzióny.  

  Viac informácií na www.dekd.sk 

Od 12. do 14. septembra budú v múzeu pre 
verejnosť moderované prehliadky, vystúpi ger-
mánska skupina Marcomannia z Čiech s ukáž-
kami spôsobu boja Germánov, predstaví ich 
odev a remeslá. Moderované prehliadky múzea 
a výstavy Kniežacia hrobka z Popradu budú 
prebiehať 12. septembra od 9. do 11. hod. a od 
13. do 17. hod., 13. septembra od 9. do 14. hod. 
a 14. septembra od 13. do 17. hod. Posledné mo-
derované prehliadky výstavy Kniežacia hrobka 
z Popradu budú ešte 21. septembra od 13. do 17. 
hod., kedy sa uskutoční aj derniéra tejto výstavy 
pod názvom Dovidenia, ctené knieža!

V sobotu 13. septembra od 9. do 14. hod. 
bude v Podtatranskom múzeu v Poprade a jeho 
objektoch v Spišskej Sobote Deň otvorených 
dverí.  Deň otvorených dverí bude takisto v 
Tatranskej galérii, Podtatranskom osvetovom 
stredisku, na pracovisku Štátneho archívu a 
pracovisku Krajského pamiatkového úradu v 
Spišskej Sobote a v Podtatranskej knižnici. 

Od 12. do 21. septembra si budú môcť náv-
števníci múzea pozrieť ukážky zdigitalizo-
vaných vybraných zbierkových predmetov 
múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.Viac 
informácií je i na www.dekd.sk.  (ppm)
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Od nového školského roka sídli v Popra-
de na Rovnej ulici škola Life Academy. Pod 
jednu strechu sa v nej spojili tri súčasti – Sú-
kromné anglické bilingválne gymnázium, 
ktoré už niekoľko rokov pôsobilo v Spišskej 
Teplici, Súkromná materská škola a Súkrom-
ná základná škola. 

Za zriaďovateľa Life Academy PaedDr. 
Gabriela Česlová, PhD. vysvetlila: „Rozhodli sme 
školy v  našej zriaďovateľskej pôsobnosti spojiť a 
dať im spoločný názov. Všetky tri školy sú totiž 
vnútorne prepojené jednotnou koncepciou vzde-
lávania známou ako vysoko efektívne učenie. To 
znamená, že našim deťom a žiakom vytvárame 
podnetné prostredie, ktoré pozitívne ovplyvňuje 
ich učebné výkony. Súčasťou koncepcie našej ško-
ly je aj to, aby sa naši študenti nestali iba pasívni 
prijímatelia toho, čo škola ponúka. Stávajú sa aj 
aktérmi, ktorí majú možnosť tvoriť históriu Life 
Academy. Záleží nám totiž na tom, aby sme vy-
chovávali nielen múdrych a vzdelaných ľudí, ale 
aj aktívnych občanov, vedomých si svojich mož-
ností ovplyvňovať svet okolo nás.“ Dôkazom za-
pojenia žiakov do života školy je aj spoluúčasť 
študentov gymnázia na prácach súvisiacich 
s  prípravou nových priestorov, na animáciách 
pre deti materskej školy, ale aj na tvorbe loga, 
ktorého autorom je študent Life Academy Šte-
fan Ráztocký. Aj v  budúcnosti chcú vytvárať 
príležitosti pre brigádnickú, ale aj dobrovoľníc-
ku činnosť, ktorá sa „započítava“ do celkového 

hodnotenia žiakov. Tí najlepší budú odmenení 
výletom do New Yorku.

Od materskej, cez základnú školu, až po 
gymnázium je vzdelávanie v Life Academy v 
anglickom jazyku. Kým deti v materskej škole 
získavajú základy tohto cudzieho jazyka, v ZŠ 
im pribúdajú ďalšie znalosti nielen na vyučo-
vaní, ale aj v rôznych záujmových útvaroch. 
Vyučovanie v gymnáziu už naplno prebieha vo 
viacerých predmetoch v angličtine.

„Úplné nóvum tejto školy je, že od septembra 
na podnet rodičov vznikla iniciatíva zastrešiť 
špeciálne triedy pre deti s vývinovými poruchami 
učenia. Sú to deti, ktoré boli doteraz integrované 
v  bežných triedach základných škôl. Boli sme sa 
pozrieť v škole pre takéto deti v Martine a od tohto 
školského roka sme otvorili 2 triedy - pre 3.-4. roč-
ník a 5.-6. ročník. V bežnej triede je pre učiteľov 
problém individuálne sa venovať deťom s takýmito 
poruchami, u nás má na to učiteľka so špeciálnym 
prístupom dostatok možností. Rodičia takýchto 
detí vedia, koľko pomoci potrebujú a koľko času 
s nimi museli stráviť doučovaním. My im chceme 
dať šancu zažiť úspech a neraz sa potom z takých-
to detí, ktoré bez špeciálnej starostlivosti mali na 
vysvedčení zlé známky, stanú aj jednotkári.“ 

Life Academy učí pre život a v spojení so ži-
votom. Žiakom dáva množstvo podnetov pre 
ich osobnostný rast, poskytuje im vysoko efek-
tívne vzdelanie a rovnako vytvára podmienky, 
aby sa cítili v  škole neohrozene a komfortne.

... viac ako iba škola

ZAMESTNÁVATEĽ, KTORÉHO BY CHCELI MAŤ MNOHÍ
V  Prešovskom kraji je aktuál-

ne nezamestnanosť na úrovni 
takmer 18%, pričom Popradský 
okres má nezamestnanosť len 
o niečo menšiu - 12%. V takejto 
situácii sa môže zdať ako nespl-
niteľná úloha nájsť férovú firmu, 
ktorá by nekalkulovala s  vyso-
kou nezamestnanosťou a  neod-
bíjala pracovníkov rozšírenou 
formulkou: „Ak sa vám nepáči, 
môžete ísť, za bránami čakajú 
stovky záujemcov o prácu“. Pod-
nikom, kde podobné slová za-
mestnanci nikdy nepočuli, kde 
si svojich zamestnancov vážia, 
zaujímajú sa o ich názory a oce-
ňujú ich prácu bohatým sociál-
nym programom, je spoločnosť 
Schüle Slovakia, s.r.o.

Je dcérskou spoločnosťou ne-
meckej rodinnej firmy Julius 
Schüle Druckguss GmbH, ktorá 
sa v roku 1999 rozhodla  otvoriť 
fabriku v Poprade. Veľmi rýchlo 
sa nemeckí majitelia presved-
čili, že Slovensko vie ponúknuť 
múdrych, šikovných a spoľahli-
vých pracovníkov, ktorí v  pro-
dukcii výrobkov nijakým spô-
sobom nezaostávajú za kvalitou 
v materskej firme. Nemožno sa 
preto čudovať, že  komponenty 
z  popradskej firmy dlhodobo 
využívajú  značky ako BMW, 

Mercedes, či Porsche. Rodinný 
charakter firmy sa svojou atmo-
sférou preniesol aj do poprad-
skej dcérskej spoločnosti Schüle 
Slovakia, s.r.o. Ako hovorí jeden 
z konateľov spoločnosti Ing. 
Vladimír Omasta: „Prvotné 
rozhodnutie dôverovať našim 
zamestnancom, deliť sa s  nimi 
o  radosti aj strasti spoločnosti, 
bolo správne. Na oplátku nám to 
zamestnanci vracajú kvalitnou 
prácou. Mnohokrát ako zadosťu-
činenie vnímam, keď ma vo vý-
robe zastaví pracovník a  podelí 
sa so mnou o svoje radosti, či už 
z narodenia dieťatka, vnúčika, 

úspešného ukončenia vysoko-
školského štúdia detí alebo z pri-
pravovanej svadby.“    

Zaťažkávajúcou skúškou pre 
nejeden podnik bola hospo-
dárska kríza prejavujúca sa zní-
ženým dopytom po tovaroch, 
ktorej dosah pociťujeme aj v 
súčasnosti. S  touto situáciou 
sa musela vyrovnať aj spoloč-
nosť Schüle Slovakia, s.r.o. Fir-
ma sa k  problémom postavila 
zodpovedne a  prijala také roz-
hodnutia, ktoré minimalizo-
vali negatívny dosah krízy na 
svojich zamestnancov. Časť z 
nich musela síce zostať doma, 

no spoločnosť im ďalej vyplá-
cala mzdu, ktorú si následne 
po oživení dopytu odpracovala. 
Malá časť zamestnancov bola 
prepustená s  nadštandardným 
odstupným, no akonáhle došlo 
k  trvalému oživeniu automo-
bilového priemyslu, boli prija-
tí naspäť. S  odstupom času sa 
tak vedenie spoločnosti môže 
svojim zamestnancom pozrieť 
smelo do očí, pretože v  ťažkom 
období urobilo pre nich  a  ich 
rodiny maximum. Aj táto neľah-
ká skúška pomohla k zomknutiu 
sa a posilneniu  pocitu spolupat-
ričnosti medzi  zamestnancami 
a vedením spoločnosti.

Ak by ste z týchto riadkov mali 
pocit, že hovoríme o  malej fir-
me, nie je tomu tak. Schüle Slo-
vakia, s.r.o. zamestnáva takmer 
400 pracovníkov z  Popradu 
a  blízkeho okolia, pričom ešte 
raz toľko pracovných miest na 
Slovensku zabezpečuje tým, že  
subdodávateľov si vyberá spo-
medzi slovenských firiem. Ces-
tou, ktorá je vo vyspelom svete 
samozrejmosťou - investovať do 
zamestnancov a aktívne počúvať 
ich názory, sa vybrala aj spoloč-
nosť Schüle Slovakia, s.r.o.  Jej 
úspešný príbeh je dôkazom, že 
sa rozhodla správne.  PP-110
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