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Kandidáti, ktorí boli právoplatne zaregistrovaní

Lom ožil

Po preskúmaní kandidát-
nych listín boli pre voľby 
do orgánov samosprávy v 
Poprade zaregistrovaní títo 
kandidáti na primátora mes-
ta Poprad:
1. Bednár František, 61 r., 
štatutár združenia, nezávislý 
kandidát,
2. Beljajev Alexej, Ing., 62 r., 
súkromný podnikateľ, nezá-
vislý kandidát,
3. Budzák Marek, Ing., 48 r., 

manažér, nezávislý kandidát,
4. Danko Anton, Ing., 59 r., 
konateľ spoločnosti, nezávislý 
kandidát,
5. Dujava Peter, Ing., 41 r., 
riaditeľ stavebnej spoločnosti, 
nezávislý kandidát,
6. Gápa Peter, 51 r., živnost-
ník, nezávislý kandidát,
7. Hrubovčák Jozef, 34 r., 
manažér, nezávislý kandidát,
8. Kavka Ondrej, Ing., 57 r., 
živnostník, občiansky aktivis-

ta, Spolu - občianska demok-
racia, Sloboda a solidarita, 
Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti, Kresťanskodemo-
kratické hnutie,
9. Kornaj František, Ing. 49 r., 
ekonóm a manažér cestovné-
ho ruchu, nezávislý kandidát,
10. Košický Jozef, PhDr., 38 
r., riaditeľ Centra sociálnych 
služieb v Poprade, nezávislý 
kandidát,
11. Schlosserová Anna, 62 r., 

tlmočníčka posunkovej reči, 
nezávislá kandidátka,
12. Švagerko Jozef, Ing., 51 r., 
primátor, nezávislý kandidát,
13. Wzoš Igor, Mgr., 50 r., 
poslanec mestského zastupi-
teľstva, nezávislý kandidát.

Pre voľby vo volebnom ob-
vode č. 1 - centrum, Západ, 
Veľká, Spišská Sobota, Mate-
jovce, Stráže pod Tatrami, kde 
budú voliči voliť 9 poslancov, 
bolo zaregistrovaných 64 kan-

didátov, pre volebný obvod č. 
2 - Juh I, II, III, V, VI a Kvet-
nica, kde budú voliči voliť 10 
poslancov, bolo zaregistrova-
ných 68 kandidátov na po-
slancov. 

Jeden nezávislý kandidát 
nesplnil podmienku mini-
málneho počtu podpisov a 
nebol mestskou volebnou ko-
misiou zaregistrovaný. Pod-
robný zoznam je na www.
poprad.sk.  (ppp)

Podujatie COOL túra do lomu, 
ktoré sa konalo minulú sobotu v 
Kvetnici, bolo veľkou príležitosťou 
spoznať pre mnohých nepoznanú 
lokalitu mesta. Napriek chladnému 
počasiu Popradčania neváhali a pri-
šli na jedinečnom mieste v prírode 
nielen zažiť kultúrny program s ka-
pelami Heľenine oči, Peter Bič Pro-
jekt, Gladiátor, operným spevákom 
Ivanom Ožvátom a FS Vagonár, ale 
pozrieť si aj filmy s potápačskou te-
matikou. 

Svojou troškou prispel i Vlado 
Benko z Divadla Commedia, kto-
rý zinscenoval pásmo na hladine 
kvetnického zatopeného lomu a za-
pojil doň aj popradského primáto-
ra, členovia Baníckeho cechu hor-
ného Spiša z Popradu prezentovali 

banskú minulosť Kvetnice, na pa-
neloch si mohli návštevníci pozrieť 
budúcnosť areálu lomu, potápači 
predviedli svoje umenie pod vo-
dou, deti a dospelí vypustili balóny 
označené logom podujatia a večer 
jazero v lome zasvietilo farbami. 
Kto prišiel, ten určite neoľutoval a 

odniesol si pekné zážitky.
Podujatie je výsledkom spolupráce 

mesta Poprad a Potápačského klu-
bu Vodnár. Primátor Popradu Jozef 
Švagerko povedal: „Tento kameňolom 
dostal povolenie od ministerstva vý-
stavby 7. decembra 1976, v roku 1977 
sa začalo ťažiť a ťažba bola ukonče-

ná v roku 2009. Postupne tu vznikla 
vodná plocha a prírodný areál. S po-
mocou Potápačského klubu Vodnár 
sme sa podujali priblížiť ho verejnosti. 
Potápači jazero vyčistili a verím, že 
tento priestor sa stane vyhľadávaným 
miestom nielen v lete, ale aj v zime.“ 

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne V Matejovciach stojí novučičká Immaculata
• OKTÓBER je Mesiacom úcty 
k starším. Aj tento rok pre poprad-
ských seniorov pripravilo mesto 
viacero podujatí. Tradične nebude 
chýbať Tretí vek sa zabáva 17. ok-
tóbra, či filmové predstavenie Muz-
zikanti 29. októbra v kine Tatran. 

• RADA Klubu Veličanov organi-
zuje spomienkové stretnutie obetiam 
2. svetovej vojny, ktoré sa uskutoční 
pri pamätníku na Velickom námestí 
v piatok 28. septembra o 12. hod.

• V  PONDELOK 17. septembra 
bol začiatkom zimného semestra 
akad. roku 2018/2019 na Katedre 
manažmentu Katolíckej univerzity 
v Poprade. Do prvého ročníka den-
ného štúdia sa zapísalo takmer 100 
študentov, čo je najviac za posled-
ných päť rokov.

• SLÁVNOSTNÉ ukončenie 
druhého ročníka sochárskeho sym-
pózia Recycleart (dajme veciam 
druhú šancu) sa uskutoční zajtra 
27. septembra o 16. hod. v parku pri 
Tatranskej galérii v Poprade. 

• DNES 26. septembra o  10. hod. 
sa v Podtatranskej knižnici v Popra-
de uskutoční vyhodnotenie štvrtého 
ročníka súťaže školských časopisov 
základných škôl Prešovského a Ko-
šického samosprávneho kraja s  ná-
zvom Podtatranský školák.  

• OD 1. októbra sa frekvencia zbe-
ru biologicky rozložiteľného odpa-
du v  Poprade zmení na raz za dva 
týždne - vždy v párny týždeň. Zber-
né nádoby je potrebné vyložiť v deň 
zberu do 6. hod.

• MUZIKÁL Kubo si záujemcovia 
môžu pozrieť zajtra 27. septembra 
o 19. hod. vo viacúčelovej hale Aré-
na Poprad. Účinkujú Peter Brajerčík, 
Janko Jackuliak, Adelka Mojžišová, 
Silvia Holečková, Milan Bahúl, Marta 
Potančoková, Judit Hansman a ďalší.

• ŽELEZNICE Slovenskej re-
publiky realizujú až do piatka 28. 
septembra výlukové práce v  úseku 
Tatranská Lomnica - Starý Smoko-
vec. Cestujúci budú prepravovaní 
náhradnou autobusovou dopravou. 

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z dôvo-
du plánovaných prác na zariadení 
nízkeho napätia.

• TVORIVÉ dielne pre seniorov 
prebiehajú v rámci projektu Tvo-
rivé dielne s hlinou pre seniorov 9, 
do ktorého sa zapojili aj členovia 
DC v Sp. Sobote. Dnes popolud-
ní budú glazovať adventné kera-
mické vence.   (ppš)

Do popradskej mestskej časti Ma-
tejovce sa vrátil Mariánsky stĺp - Im-
maculata. Poškodenú sochu bolo 
potrebné zreštaurovať. Originál Im-
maculaty, ktorý niekoľko rokov chát-
ral, pred rokom demontovali. Na jej 
kópii odvtedy pracoval akademický 
sochár a reštaurátor Štefan Kovaľ. 

Mariánsky stĺp so sochou Panny 
Márie bol v Matejovciach postavený 
v roku 1728, obnovili ho v roku 1912, 
potom pred takmer 50-timi rokmi 
a teraz. Š. Kovaľ mal pri demontáži veľ-
ké obavy, či to vôbec dokážu urobiť bez 
vážneho poškodenia sochy. „Stav tejto 
pamiatky bol veľmi zlý, až zúfalý.. Immaculaty sú pieskov-
cové diela, takže je obdivuhodné, že v našich podtatran-
ských podmienkach vydržali takmer 300 rokov. Diela nie 
sú ničím chránené a stoja vystavené dažďu, mrazu, vetru 
a slnku. Je obdivuhodné, že do dnešných dní ani jeden 
z  5-tich stĺpov na území mesta nespadol.“ Najbližšie sa 
chcú pustiť do obnovy Mariánskeho stĺpu vo Veľkej. Je 
to obdobný prípad, keď kus tvárovej časti jednoducho 
odpadol pôsobením poveternostných podmienok. Pri 
Matejovskej Immaculate išlo o zásah v poslednej chvíli, 
keďže hrozilo, že stĺp sa zrúti a socha sa rozpadne.

Riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková na 
nedeľňajšej slávnosti uviedla: „Všetkých 13 Immaculát na 

Spiši sú výtvarnými sochárskymi dielami obdobia baroka. 
Vznikli v období, kedy sa sochy dostávali z  interiéru do 
exteriéru. Na Spiši boli sochárske a rezbárske dielne veľmi 
aktívne od čias Majstra Pavla a aj pred ním.“  

Socha Nepoškvrnenej Panny Márie mala plniť ochran-
nú funkciu pred vojnovými a prírodnými pohromami, 
ale bola tiež pamiatkou na obete moru. Mariánsky stĺp 
v  Matejovciach požehnal spišský biskup Štefan Sečka: 
„Immaculata je predovšetkým povzbudením, aby sme 
sa usilovali o  čistotu mysle. Hlavne, keď vnímame ľudí 
okolo seba, aby sme nepredpokladali zlo. Tvorme okolo 
seba dobro, a majme čisté srdce.“ V Poprade sa nachádza 
päť Immaculát, obnovou zatiaľ prešli dve.  (kpa)

Aktivita lekárov  po-
pradskej nemocnice bola 
ocenená v  podobe šty-
roch nominácií Zdravot-
níckych novín na cenu 
TOP INOVÁCIE v medi-
cíne za rok 2017.

 Nominované bolo chi-
rurgické oddelenie s  vý-
konom  Najmodernejší 
spôsob miniinvazívneho 
riešenia pruhov v slabi-
nách u  detí, oddelenie 
úrazovej chirurgie s  JIS 
za prvú slovenskú úspešnú operáciu 
trieštivej zlomeniny panvy a to dna 
acetabula pomocou špeciálnej dlahy 
Medin Omega, oddelenie diagnos-
tickej a intervenčnej rádiológie, kto-
ré ako prvé  na Slovensku ponúklo 
aplikáciu CO₂insulfátorom pri CT 

virtuálnej kolonoskopii a oddelenie 
vnútorného lekárstva s  JIS-metabo-
lickou, ktoré začalo  realizovať nové 
endoskopické vyšetrenie endosko-
pická retrográdna cholangiopankre-
atikografia (ERCP).

Ako prvý vyslovil slová vďaky a 

uznania priamo po odo-
vzdaní ocenenia generálny 
riaditeľ a predseda pred-
stavenstva Nemocnice 
Poprad Peter Petruš: „Sr-
dečne blahoželám nomi-
novaným primárom a  ich 
oddeleniam a  zároveň ví-
ťazovi kategórie Chirurgia 
a  kardiochirurgia, primá-
rovi oddelenia úrazovej 
chirurgie s  JIS, MUDr. 
Martinovi Lajošovi s ko-
lektívom. Tieto informácie 

ma uisťujú v  tom, že v  poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti  sa uberáme 
správnym smerom, avšak dôležité je 
ani po udelení takýchto ocenení neza-
stať na mieste a príliš dlho neoslavovať 
víťazstvo. Na našu pomoc už čakajú 
ďalší pacienti a nové výzvy.“  (sga)

Ocenenie TOP INOVÁCIE v medicíne pre Nemocnicu Poprad

Pavel Svitánek z PK Vodnár sa pripojil: „Jed-
nou zo sprievodných akcií Medzinárodného 
festivalu potápačských filmov, ktorý bude za-
čiatkom októbra v Tatrách, je aj čistenie tatran-
ských plies. Preto vznikla myšlienka, aby sme 
svoje portfólio rozšírili o čistenie tohto lomu. 
Som rád, že sa stretla s podporou mesta. Mohli 
sme ukázať nielen naše aktivity, ale aj to, ako 
sa dá táto oddychová zóna využiť. Dnešný deň 
je toho výsledkom, aj keď nám počasie neprialo. 
Želám obyvateľom Popradu, aby sa táto lokalita 
stala ozdobou - perlou mesta.“  (mar)

Lom ožil
(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyPráce na výstavbe skateparku postupujú bez sklzu
• OD minulého týždňa je tatranská 
Botanická záhrada zatvorená. Šancu 
zoznámiť sa so vzácnymi druhmi tat-
ranskej flóry ponúkne záujemcom až 
v máji budúceho roka. Dovtedy môžu 
turisti obdivovať tatranskú flóru v 
Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lom-
nici, kde nájdu približne 150 druhov 
kvetov vrátane tých, ktoré sa v bota-
nickej záhrade nedajú dopestovať.
• NA čistení Slovenského raja sa os-
tatný víkend zúčastnilo vyše sedem-
desiat dobrovoľníkov. Skauti z Podtat-
ranskej skautskej oblasti v spolupráci 
so Správou NP Slovenský raj zorgani-
zovali akciu Čistenie Slovenského raja 
po letnej turistickej sezóne už po 18. 
raz. S čistením Raja sa ešte tuto jeseň 
bude pokračovať - najbližšie to budú 
opäť vodáci, ktorí budú loviť odpad 
z rieky priamo z lodí. Ročne sa takto 
prostredníctvom viacerých dobrovoľ-
níckych podujatí vyzbierajú stovky kíl 
rôzneho odpadu, prevažne plastových 
fliaš.
• VO štvrtok a  v piatok 11. a 12. 
októbra 2018 sa na Štrbskom Plese 
uskutoční samit prezidentov krajín 
Vyšehradskej štvorky.
• NEZISKOVÝM organizáciám, 
občianskym združeniam a  nadáciám 
darovali 2% zo svojich zaplatených 
daní fyzické a  právnické osoby tento 
rok rekordnú sumu. Na svojich účtoch 
majú neziskovky už viac ako 66 mi-
liónov eur. Suma však ešte nie je ko-
nečná. Narásť môže aj po odovzdaní 
odložených daňových priznaní k dani 
z príjmov za rok 2017, ktoré odovzda-
jú subjekty do konca septembra. 
• ŠTÁTNE lesy TANAP-u vymenili 
staré drevené schránky na Náučnom 
chodníku Zverovka za nové. Počas 
najbližších dvoch týždňov ich doplnia 
aj o nové informačné materiály, ktoré 
návštevníkom tejto časti Tatranského 
národného parku priblížia zaujíma-
vosti späté s touto lokalitou. 
• DO Levoče zavítalo minulý týždeň 
vo štvrtok 20. septembra takmer 400 
lekárov, sestier a ďalších medicín-
skych pracovníkov. Uskutočnilo sa 
tam celoslovenské vzdelávacie podu-
jatie s názvom Levočský lekársky deň. 
Levočská nemocnica si podujatím pre 
zdravotníkov pripomenula i 118. vý-
ročie založenia.
• SPIŠSKÉ divadlo vstupuje do 
novej divadelnej sezóny premiérou 
inscenácie Reštavrácia od Jána Kalin-
čiaka, ktorú zdramatizoval Vladimír 
Hurban Vladimírov. Divadelnú sezó-
nu 2018/2019 nazvali Slovenské storo-
čie a je venovaná 100. výročiu vzniku 
Československej republiky. Premiéra 
inscenácie sa uskutoční v piatok 28. 
septembra o 19. hod.  (ppš)

Európska Noc výskumníkov na 
Slovensku sa uskutoční v piatok 28. 
septembra od 9.30 do 20. hod. v OC 
Max v Poprade. Cieľom je priblížiť 
prácu vedcov širokej verejnosti, no 
najmä žiakom a študentom a pod-
nietiť ich pre štúdium prírodných a 
technických vied. Poprad je piatym 
mestom na Slovensku, kde sa bude 
toto podujatie konať už piaty raz. 

Zúčastnené výskumné, vedecké a 
vzdelávacie inštitúcie predstavia mo-
zog a hippokampus v procese pamäte a 

učenia, Hi-tech technológie v automo-
biloch, výskum vo Vysokých Tatrách, 
monitorovanie ľudského tela, veDec-
káreň - fyziku pre najmenších, meranie 
kozmického žiarenia na Lomnickom 
štíte, odevy a postroje proti kliešťom, 
výskum vesmíru, ovládanie štvoroso-
vého robota s konštrukčnými prvkami 
vyrobenými 3D tlačou a ďalšie. 

V rámci programu sa záujemcovia 
môžu zúčastniť v priestore kina Cine-
max 28. septembra od 9.30 do 10.15 
hod. na prednáške Petra Hrabčáka 

Ozón - „zázračný plyn“, od 10.30 do 
11.15 hod. Marcely Bodnárovej Dary 
Slnka a od 11.30 do 12.15 hod. Ma-
reka Husárika o astronomických no-
vinkách. 

Slávnostné otvorenie Noci vý-
skumníkov 2018 v Poprade bude o 15. 
hod. za účasti predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja Milana Ma-
jerského a primátora mesta Poprad 
Jozefa Švagerka, ktorí nad podujatím 
prevzali záštitu. Predstavia sa aj všet-
ky zúčastnené organizácie.  (ppp)

Celoslovenská súťaž Do 
práce na bicykli 2018 tento 
rok v Poprade lámala rekor-
dy. V tomto ročníku sa do 
nej zapojilo 147 súťažiacich 
v  42 tímoch a spoločne tak 
najazdili 3 057 jázd a re-
kordných 20 219,02 km do/z 
práce na bicykli.

Svojou aktivitou počas 
mája ušetrili 5088,22 kg CO2. 
„Tento ročník bol z  pohľadu 
záujmu a počtu prihlásených 
účastníkov skutočne prelomo-
vý. V  porovnaní s  predchádzajúcim rokom  dosiahnuté 
čísla v najzásadnejších  parametroch niekoľkonásobne 
narástli. Viac účastníkov, viac tímov a viac najazdených 
kilometrov znamenalo v tomto prípade aj viac ušetreného 
CO2 a viac radosti zo súťaženia,“ uviedol lokálny koordi-

nátor Andrej Zreľak z MsÚ v 
Poprade.

Súťažilo sa v dvoch kategó-
riách zvlášť jednotlivec/tím. 
V  aktuálnom ročníku bola 
ocenená aj spoločnosť, ktorá 
registrovala najväčší počet sú-
ťažných tímov - v Poprade to 
bola Všeobecná úverová ban-
ka, ktorá postavila do súťaže 
päť tímov.

Najviac kilometrov me-
dzi tímami najazdili RO-
ADPIRATES SPORTRY-

SY (1820,49 km), najviac jázd VAGON PEDAĽÁRI 
(164 jázd). Medzi jednotlivcami najazdil najviac ki-
lometrov Ján Šimkulák (873,2 km) a  najväčší po-
čet jázd (49) urobili hneď traja účastníci Ľubica Ži-
deková, Iveta Jabrocká a Vladislav Šustr.  (mag)

Rekordné výsledky súťaže Do práce na bicykli

Noc výskumníkov v Poprade s pútavým programom

Výstavba skateparku v Poprade, 
ktorá sa začala v auguste, postupu-
je. V minulých dňoch už pracov-
níci firmy FIVERAMPS z Čiech 
dokončovali zemné práce, mali 
urobený šalovanie, armovanie a 
začali betónovať prvé prekážky. 

Do konca minulého týždňa vládlo 
dobré počasie, a tak pracovali bez 
sklzu. Spolumajiteľ firmy Denis Mar-
taus minulý štvrtok podotkol: „Za-
tiaľ všetko pokračuje podľa plánu. Už 
máme pripravených šesť prekážok na 
betonáž.“ Stavba v blízkosti cyklistic-
kého chodníka a rozostavaného špor-
tového komplexu neďaleko cesty I/18 
bude mať tri hlavné výškové úrovne a 
bude sa na nej nachádzať vyše 40 be-
tónových prekážok a kovových railov. 
Bude mať štyri sekcie - flow, street, 
bmx zónu a bowl a rozprestierať sa na 
ploche viac ako 1 842 m2. 

Primátor Popradu Jozef Švagerko, 
ktorý prišiel na prehliadku stavenis-
ka, bol spokojný s prebiehajúcimi 
prácami: „Termín  dokončenia je 6. 
novembra 2018 a práce postupujú 
podľa harmonogramu. Som presved-
čený, že sme vybrali dobrú lokalitu, 
obyvatelia nebudú rušení. Podľa do-

stupných informácií pôjde o funkčne 
a dizajnovo top skatepark na Sloven-
sku. Verím, že tu budeme môcť orga-
nizovať významné podujatia na vyso-
kej úrovni v tomto športe.“ V blízkosti 
stavby skateparku stojí nedokončený 
športovo-oddychový komplex, v 
ktorom má byť hokejová hala, cen-
trá pre rôzne športy, detská aktívna 
zóna, ubytovacie kapacity, reštaurá-

cia a ďalšie. Predpokladaným termí-
nom dokončenia komplexu bol rok 
2014, odvtedy stojí bez úžitku. Pri-
mátor v tejto súvislosti uviedol, že sa 
veci pohli a dúfa, že už v blízkej dobe 
sa do nedostavaného areálu vráti 
stavebný ruch. Dodal: „Verím, že to 
spojíme s našimi aktivitami a záme-
rom doriešenia celej športovo-rela-
xačnej zóny v tomto území.“  (mar)
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Zrakovo postihnutí ľudia sa chcú cítiť v meste bezpečne

Gymnazisti zachraňovali životy počas účelového cvičenia

Tohtoročné podujatie 
Biela pastelka, ktoré upo-
zorňuje na problémy nevi-
diacich, sa konalo minulý 
piatok na Slovensku už 
po 17-krát. Na Námestí 
sv. Egídia si postavila svoj 
stánok Podtatranská orga-
nizácia Únie nevidiacich 
a slabozrakých Sloven-
ska. Záujemcovia si v ňom 
mohli vyskúšať Brailovo 
písmo, chôdzu s bielou pa-
ličkou a v priestoroch blíz-
keho obchodného centra dať zmerať 
vnútroočný tlak.

Predseda PO ÚNSS v Poprade Ma-
rián Zvalený pri príležitosti verejnej 
zbierky Biela pastelka konštatoval: 
„Vzhľadom na skúsenosti v sociálnom 
poradenskom centre našej organizácie, 
môžem povedať, že počet ľudí, ktorí 
majú problémy s očami evidentne stúpa. 
Vlani sme zaznamenali 198 záujemcov 
o poradenstvo, čo je nárast o 30 percent.“ 
V meste Poprad sú prvky, ktoré nevi-

diacim a slabozrakým uľahčujú orien-
táciu a pohyb - vodiace lišty, zvuková 
signalizácia na priechodoch a pod. M. 
Zvalený pochválil dobre zrekonštruo-
vané ulice Bernolákovu, Alžbetinu a 1. 
mája, ale zároveň poukázal aj na nedo-
statky: „Dlhoročnou najväčšou bolesťou 
je označenie cyklistického chodníka v 
centre mesta. Chýba okolo neho signa-
lizačná varovná dlažba. Označenie línií 
zelenou farbou je pre ľudí s poruchami 
zraku zlé. Tiež sa stretávame s tým, že 

MHD nezastavuje presne na 
svojom stanovišti, čo robí zra-
kovo postihnutým, no aj star-
ším a iným hendikepovaným 
ľuďom, problémy a necítia sa 
bezpečne.“

Podujatie Biela pastelka 
využili viaceré školy. Deti sa 
prišli zoznámiť so životom 
nevidiacich (na foto žiaci zo 
ZŠ Mládeže). Brailovo písmo 
s nimi spoznával aj primá-
tor Popradu Jozef Švagerko, 
ktorý povedal: „Zrakovo hen-

dikepovaní mi hovoria o prekážkach, 
ktoré v meste sú, najmä o označení 
cyklistického chodníka v centre. Verím, 
že rekonštrukciou námestia sa vyrieši 
aj tento problém. Chceme zaručiť ľu-
ďom s problémami zraku, aby sa mohli 
na verejných priestoroch pohybovať 
a orientovať čo najlepšie.“ V samot-
nom mestskom úrade majú vytvorené 
podmienky pri vybavovaní v priesto-
roch prvého kontaktu, hlasové po-
vely sú i vo výťahoch.  (mar)

Minulý týždeň sa mnohí popradskí 
žiaci a  študenti vybrali s  učiteľmi do 
terénu v rámci pravidelného účelového 
cvičenia, väčšinou do prírody. Gymna-
zisti z Ulice D. Tatarku však zvolili inú 
formu. V  piatok venovali čas vzdelá-
vaniu v oblasti prvej pomoci v  spolu-
práci so Slovenským červeným krížom 
a s hasičmi si svoje zručnosti otestovali 
na simulovaných nehodách.

„V rámci účelového cvičenia sme v ško-
le zorganizovali kombináciu dvoch akcií. 
Jedna polovica študentov absolvovala 
školenie so Slovenským červeným krí-
žom ohľadom prvej pomoci a  tá druhá 
navštívila hasičov, kde si študenti vyskú-
šali zručnosti v  praxi. Hasiči nám po-
mohli naaranžovať rôzne nehody, počas 
ktorých sa účastníci veľmi ťažko zranili. 
Záchranármi sa stali študenti, ktorí už 
majú osemnásť rokov a  väčšina z  nich 
bude o chvíľu vlastniť vodičský preukaz. 
Môže sa stať čokoľvek a  preto považu-

jem za zmysluplné, oboz-
námiť ich s  tým, čo možno 
v  reálnom živote využijú,“ 
vysvetľoval autor myšlienky 
a učiteľ Gymnázia na Ul. D. 
Tatarku Roman Švarc a do-
dal: „Z  vraku auta zachra-
ňovali študenti štyroch ťažko 
zranených pasažierov. Neďa-
leko bol veľmi ťažko zranený 
chodec, ktorého auto zrazilo 
a ostal v kóme. Na ďalšom stanovisku le-
žal človek, ktorý spadol zo strechy. Jeden 
zo študentov zahral aj epileptika, poprí-
pade srdcový infarkt.“

Hasičom sa táto idea pozdávala a preto 
veľmi ochotne pomohli. „Títo mladí ľu-
dia majú život pred sebou a aj keď verí-
me, že sa im nikdy nič nestane, môže ich 
postretnúť akékoľvek nešťastie, vlastné, ale 
i  cudzie. Je dobré ak človek vie, ako má 
v danej situácii zareagovať,“ povedal Ma-
rián Lopuch z HaZZ v Poprade.

Študenti túto aktivitu plnili zodpoved-
ne, uvedomujúc si, ako sa im dané ve-
domosti môžu zísť. „Ak uvidím podobnú 
situáciu na ceste, dokážem sa rýchlejšie 
rozhodnúť, zorientovať sa a  zareagovať 
v  priebehu pár sekúnd, ktoré môžu byť 
rozhodujúce. Je fajn, keď človek ovláda 
teóriu, ale praktická časť je úplne o nie-
čom inom. Každý je hrdina, keď tvrdí, že 
vie ako na to, ale keď sa stretne s reálnou 
situáciou, tak uteká preč,“ skonštatoval 
gymnazista Samuel Javorský.  (mav)

Vyšetrovateľ národnej pro-
tizločineckej jednotky minu-
lý týždeň vo štvrtok obvinil 
dve osoby z úkladnej vraždy a 
nedovoleného ozbrojovania. 
Vražda mala byť vykonaná 
nelegálne držanou automa-
tickou zbraňou. Išlo o samo-
pal kúpený na čiernom trhu 
za tisíc eur.

Obvinený Popradčan Jaro-
slav D. (32) mal pripravovať 
vraždu svojho spoločníka 
vo firme. Motívom mali byť 

finančné nezhody v ich spo-
ločnom podnikaní. Mal preto 
osloviť Ružomberčana Mi-
chala D. (42), aby mu zohnal 
zbraň. Na obstarávaní zbrane 
sa mali podieľať aj ďalšie dve 
osoby, z ktorých je jedna už 
mŕtva a ďalšia vo výkone tres-
tu odňatia slobody.

Policajti národnej kriminál-
nej agentúry osoby zadržali. 
V prípade dokázania viny im 
hrozí trest odňatia slobody na 
15 až 20 rokov.  (mis)

Samopal na spoločníka

Cez naše územie prechádza 
studený front spojený s tlako-
vou nížou. Za ním k nám od 
severozápadu preniká studený 
arktický vzduch. V dôsledku 
toho sa v týchto dňoch očakáva-
la prevažne veľká oblačnosť, na 
viacerých miestach dážď, večer 
a v noci na miestach s nadmor-
skou výškou od zhruba 900 m 
sneh. Pod vplyvom ochladenia 
môže najnižšia nočná teplota 
na viacerých miestach klesnúť 
pod 0°C, môže sa vyskytovať 
prízemný mráz, vo vyšších po-
lohách aj silný vietor.

„Aj keď zimnú údržbu ciest 
oficiálne začíname 1. novembra, 
našu činnosť neriadi kalendár, 
ale príroda. Vzhľadom k nepriaz-
nivým prognózam počasia som 
nariadil na nami spravovaných 
cestách od pondelkového večera 
aktivovať výkon zimnej údržby 
ciest. Naši vodiči budú pripravení 
v denných aj nočných zmenách 
okamžite reagovať na aktuálny 
vývoj počasia,“ povedal Marián 
Barilla, riaditeľ Správy a  údržby 
ciest PSK, oblasti Poprad.

Prvé zásahy očakávali na Ceste 
Slobody vo Vysokých Tatrách, na 
ceste od Tatranskej Kotliny sme-
rom na poľskú hranicu, Podspá-
dy a Tatranskú Javorinu, v oblasti 
Štrby a Liptovskej Tepličky a na 
horskom priechode Vernár.

Riaditeľ podtatranských cestá-
rov verí, že vodiči budú pred-
vídať situáciu na cestách a brať 
do úvahy vplyvy nepriaznivého 
počasia. Ani pri plnom nasadení 
techniky a zamestnancov nie je 
možné pri veľmi nepriaznivom 
počasí ošetriť cesty k všeobecnej 
spokojnosti v celom podtatran-
skom regióne.  (suc)

Počasie
zburcovalo
cestárov

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície:

údržbár  
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: •stredoškolské vzdelanie • prax v oblasti údržby 
výhodou • bezúhonnosť • vodičský preukaz sk. B. Požadované doklady k prihláške na výbe-
rové konanie: •písomná prihláška do výberového konania • doklady o dosiahnutom vzdelaní 
• štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu. Platové podmienky: 
V súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uzávierka prihlášok je 12. októbra 2018 do 14.00 hod.
Prihlášky s označením „neotvárať - údržba“  posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad, oddelenie personálneho manažmentu a miezd, Nábrežie Jána Pavla II. 
2802/3, 058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 
tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať požadované podmienky.    PP-97
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Symbolicky v  Poprade 
- v  meste, odkiaľ zo želez-
ničnej stanice odišiel prvý 
transport židovských žien 
a dievčat do koncentračných 
táborov - sa 16. septembra 
konal Deň zmierenia, tohto-
ročný Deň Východného 
dištriktu Evanjelickej cirkvi 
a. v. na Slovensku. Viac ako 
2  500 účastníkov myslelo 
na pohnuté „osmičkové“ 
roky 1938 a 1968, najmä na 
prenasledovanie židovských 
obyvateľov a  obete komu-
nistického režimu. Už ke-
dysi biskup Vladimír Pavel 
Čobrda, väznený fašistami 
aj komunistami, mal vo 
svojom programe potrebu 
ospravedlnenia sa všetkým 
obetiam holokaustu, ale feb-
ruárové udalosti 1948 mu 
jeho snahy prekazili. Jeho 
sen čiastočne naplnil Deň 
zmierenia  2018 vo viacúče-
lovej hale Aréna Poprad.  

Primátor mesta Poprad Jo-
zef Švagerko je vďačný za to, 

že Dištriktuálny deň práve 
z  Popradu vyslal historické 
posolstvo: „Žijeme dobu, 
z  ktorej sa vytráca ľudskosť 
a bezprostrednosť. Deň zmie-
renia je dňom, kedy by sme 
mali byť pripravení zastaviť 
sa - pozrieť sa zoči-voči ľu-
ďom, situáciám či udalos-
tiam a zaujať postoj. Mali by 
sme byť pripravení priznať 
chyby, poprosiť o  zmierenie 
a odpustenie.“ 

Biskup Východného 

dištriktu Slavomír Sabol je 
presvedčený, že je dôležité 
prehodnocovať skutky, ktoré 
sa udiali v  20. storočí, hoci 
na nich nemáme osobný po-
diel: „... aj keď nemáme naoko 
nič spoločné s hriechmi otcov 
v  minulosti, predsa aj u  nás 
sa musí zmeniť myslenie, aby 
sme chybu otcov viacej neopa-
kovali.“

Spovedi a  prisluhovaniu 
sviatosti Večere Pánovej 
predchádzalo tzv. Stretnu-
tie pri kríži. Predstavitelia 
evanjelických duchovných 
prečítali spoločné vyhlásenie, 
ktoré pre Deň zmierenia pri-
pravil renomovaný historik 
a  bibliograf Miloš Kovačka. 
Vyhlásenie je vyjadrením 
vďačnosti, ale aj pokánia za 
krivdy spôsobené obetiam to-
talitných režimov. Nasledoval 
symbolický akt ich uloženia 
pod Kristov kríž spolu s bie-
lymi kameňmi - symbolmi 
ťarchy viny a prežitej bolesti.

Na adresu židovských spo-

luobčanov, ktorí 
boli zo Slovenska 
deportovaní z  viac 
ako dvoch tretín, 
vyhlásenie uvádza: 
„Prijmite, prosíme, 
vážení židovskí 
spoluobčania, slo-
vo ospravedlnenia 
a ruku zmiere-
nia.  Vyznávame a 
sme presvedčení, 
že niečo podobné sa z  našej 
evanjelickej strany viac ne-
stane. Veríme, že naše vzťahy 
budú budované a  rozvíjané 
v  úcte, podľa slov Písma v 
Desatore, ktoré vám i nám 
zakazuje vraždiť, krivo sved-
čiť a  siahnuť na dom či ma-
jetok svojich blížnych. Šalom! 
Pokoj vám i  nám, židovskí 
priatelia, starší bratia a sestry 
vo viere!“

Podpredseda Ústredného 
zväzu židovskej náboženskej 
obce Richard Duda chcel 
svojou prítomnosťou na Dni 
zmierenia vyjadriť vďaku za 

tento prejav ľudskosti: „Vý-
zvu na zmierenie z  úst pred-
staviteľov evanjelickej cirkvi 
si nesmierne vážime, lebo 
cítime, že sme členmi jednej 
rodiny - rodiny slušných ľudí. 
Vaše gesto je o to cennejšie, že 
nie je doplnené o spojku „ale“, 
teda sa nesnažíte o relativizá-
ciu dejinných udalostí, či ich 
zľahčovanie. Aj vďaka vám 
dá slovenský národ jedného 
dňa hrubú čiaru za temným 
obdobím, ktorým prešiel a za-
radí sa  medzi sebavedomé 
moderné a  uznávané európ-
ske národy.“  (emi)

Dali ste nám vedieť Deň zmierenia v Poprade

Multimediálne pro-
tidrogové predstavenie 
The Light Trip minulý 
piatok v popradskej 
Aréne bolo určené ka-
tegórii žiakov 7.-9-tych 
ročníkov základných 
škôl a stredoškolákom. 

Je voľným pokračova-
ním predchádzajúceho 
projektu The Dark Trip 
v produkcii OZ Meta-
morfozis z Bratislavy v 
spolupráci s neziskovou 
organizáciou Život bez závislostí v 
Poprade, s podporou mesta Poprad, 
Prešovského samosprávneho kraja a 
Podtatranského osvetového stredis-
ka. Preto sa na podujatí zúčastnil aj 
predseda PSK Milan Majerský, pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko, po-
slanec Zastupiteľstva PSK Igor Wzoš 
a ďalší.

Jozef Brenkus z n.o. Život bez 
závislostí uviedol: „Zmyslom toh-
to multimediálneho protidrogového 
predstavenia bolo vzbudiť v mládeži 
silnú emóciu, aby si uvedomili, že 
majú život pred sebou a môžu roz-
vinúť množstvo svojich obdarovaní. 
Veríme, že sa dotklo mladých ľudí a 
začnú uvažovať nad svojím životom, 
aby ho nepremrhali a nestratili ži-
votné šance.“ Poslaním organizácie 
Život bez závislostí je prerušovať 
cyklus závislostí v rodinách, venuje 
sa hlavne prevencii medzi deťmi a 

mládežou, v rómskych komunitách 
a poskytuje pomoc závislým a ich 
rodinám. 

Predseda PSK mladých vyzval, 
aby sa nebáli výziev a nikdy sa ne-
vzdávali, a aj keď prídu prehry a 
pády, dokázali vstať. Drogy však 
rozhodne nie sú riešením prob-
lémov. Primátor Popradu pozna-
menal: „Dnes  mladých obklopujú 
všelijaké nástrahy a je treba, aby 
si uvedomili, že drogy nie sú také 
vzdialené, ako sa zdá. Je dobré, ak 
si vypočujú skúsenosti iných, ktorí 
padli a vedeli sa postaviť. Som rád, 
ak sa robia takéto preventívne 
podujatia a varujú nielen pred dro-
gami, ale aj pred inými závislosťa-
mi. Mesto sa snaží o rozvoj rôznych 
pohybových aktivít, aby sme deti a 
mládež pritiahli k športu a kultúre, 
aby sa mohli čo najlepšie vyvíjať a 
nemali čas na zlé veci.“  (mar)

Príbehom varovali pred drogami
Popredné bezpečnostné fórum v 

Strednej Európe GLOBSEC uspo-
riada v Poprade verejnú diskusiu 
Globsec City Talks pod záštitou 
popradskej samosprávy. Ide o ve-
rejnú diskusiu o aktuálnych spolo-
čenských, zahranično-politických 
a občianskych témach s expertmi, 
akademikmi a inšpiratívnymi osob-
nosťami. 

Popradská debata s názvom Kam 
kráčaš Slovensko, 100 rokov demo-
kratickej cesty sa uskutoční vo štvrtok 
4. októbra od 17.30 do 19. hod. v Tat-

ranskej galérii. Vstup je zdarma, regis-
trácia na: www.globsec.org. Hosťami 
budú Maroš Šefčovič, podpredseda 
Európskej komisie pre energetickú 
úniu, Oľga Gyarfášová, sociologička, 
analytička z Inštitútu pre verejné otáz-
ky, riaditeľka Ústavu Európskych štú-
dií a medzinárodných vzťahov FSEV 
UK Bratislava, Róbert Vass, prezident 
Globsec Bratislava a Michal Sýkora, 
predseda ZMOS a starosta obce Štrba. 

Okrem Popradu sa na jeseň usku-
toční Globsec City Talks aj v Žiline, v 
oboch mestách prvýkrát.  (mba)

Verejné diskusia Kam kráčaš, Slovensko?

Známa akcia Čisté hory vstúpi v sobotu 29. septembra  2018 do svojho 
40. ročníka. Vrecia na odpad si môžu záujemcovia vyzdvihnúť na niekto-
rom z 9 nástupných miest od Oravíc až po Tatranskú Javorinu. Veľké upra-
tovanie po letnej turistickej sezóne v rovnakom termíne čaká aj Pieniny. 
Pracovníci Štátnych lesov TANAP-u budú na jednotlivých stanovištiach 
od 8. do 12. hod. Okrem ďalších je nástupným miestom Hrebienok, Štrb-
ské Pleso pri informačných mapách vedľa centrálneho parkoviska, zastáv-
ka TEŽ Popradské pleso, ústie cesty na Sliezsky dom v T. Polianke, par-
kovisko pri kabínkovej lanovke v T. Lomnici, zastávka SAD Biela Voda, 
vstup do Bielovodskej doliny. Podrobne na www.sltanap.sk.  (ppp)

Túto sobotu Čisté hory

Mesto Poprad ako správca dane 
upozorňuje daňovníkov na blížia-
ci sa termín úhrady druhej splát-
ky dane z  nehnuteľností, ktorý je 
stanovený na 30. septembra 2018. 
Nakoľko lehota splatnosti druhej 
splátky dane z  nehnuteľností pri-

padne na nedeľu, posledným dňom 
lehoty je najbližší nasledujúci pra-
covný deň, t.j. 01.10.2018. V  prí-
pade, ak daňovník nezaplatí splátku 
dane v uvedenej lehote, správca dane 
je povinný vyrubiť úrok z omeškania 
za oneskorenú úhradu.  (ppp)

Termín sa blíži
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Mestskí policajti predstavili žiakom
využívanie rôznych druhov dopravy

26. až 28.septembra
BE2CAN 5- TO NAJLEPŠIE 
ZO SVETOVÝCH FESTI-
VALOV BERLINÁLE, BE-
NÁTOK A CANNES
26. septembra  o  17. hod. 
- 3 dni v Quiberone 
   
26. septembra o  19. hod. 
-  Zlodeji- Zlatá palma Can-
nes
27.  septembra  o  17. hod. 
- Modlitba - Strieborný med-
veď - herec Berlinále
27. septembra  o  19. hod. 
-  Láska medzi regálmi- 
Cena Ekumenickej poroty 
Berlinále 
28. septembra  o  17. hod. 
-  Tvár - Strieborný medveď 
Berlinále
28. septembra o  19. hod. - 
Utøya, 22. júla  
 
Vstupné: 5 € / film, Vstupné 
FK, ŤZP: 3 € / film

29. a 30. septembra o  16.30 
hod. - PIADINÔŽKA 
USA, animovaný, dabing, MP
Príbeh obráti mýtus hore no-
hami, keď mladý šikovný Yeti 
nájde niečo, o čom si myslel, 
že neexistuje. Človeka - pia-
dinôžku.  
Vstupné: 5 €, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

29. a 30. septembra o  19. 
hod. - PIVNICA
SK, dráma, 114 min., sloven-
ská verzia, MP15   
Manželstvo Milana a Táni je 
v troskách, spája ich už len 
dcéra. Keď sa však tínedžer-
ka nevráti domov z párty, ich 
život sa obráti naruby. Čoho 
všetkého je schopný zúfalý 
rodič, keď mu zmizne dieťa?
Vstupné: 5 €

1. októbra o  19. hod. - PO-
SLEDNÝ AUTOPORTRÉT 
(PROJEKT 100)+ predfilm 
MONŠTRUM (uvedú reži-
séri)
SK, dokumentárny, 72 min.+ 
7 min. predfilm, slovenská 
verzia, MP15, FK
Známy slovenský dokumen-
tarista po dlhých rokoch tvo-
rivej (ne)absencie dokončil 
film. Spolu so slovenskými 
filmármi, ale aj  ľuďmi z jeho 
skorších filmov, sa snaží nájsť 
na svoje neľahké otázky nie 
jednoduché odpovede...
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

Kino tatran

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V septembri si pripomíname:

Popradskí bilingvalisti začali
školský rok workshopom

Bilingválna sekcia Gymnázia na Ulici 
Dominika Tatarku v Poprade je už etab-
lovanou školou v  rámci Slovenska. Za 
viac ako štvrťstoročie má stovky absol-
ventov, ktorí študovali a neskôr sa uplat-
nili na rôznych postoch a v rôznych po-
zíciách po celom svete. Dvadsiaty ôsmy 
školský rok začali „bilinky“ worksho-
pom, ktorý sa zameral na ich budúcnosť.

Spoluorganizátorom podujatia bola 
nemecká Centrála pre školy pôsobiace 
v zahraničí (ZfA). Školiteľka Ulrike Han-
nemann zdôraznila, že cieľom trojdňovej 

práce je vízia ďalšieho zlepšo-
vania školy. Svoje názory v pra-
covných skupinách prezentovali 
a  zjednocovali nielen slovenskí 
a nemeckí učitelia, ale aj zástup-
covia rodičov a  študentov. Ria-
diteľ školy Dušan Nebus i vedúci 
nemeckej sekcie Bernhard Sabol - Wim-
mer sa zhodli na tom, že workshop prinie-
sol mnoho zaujímavých impulzov. Pavol 
Horák z Rady rodičov vyzdvihol vysokú 
profesionálnu úroveň podujatia a  pripo-
menul, že dôležitá bude ďalšia etapa - od-

komunikovať výsledky učiteľom, žiakom 
i  rodičom. Seminár pozitívne hodnotili 
aj študenti Petra Lichá a František Galik. 
Obaja maturanti ocenili, že učitelia počú-
vali a akceptovali ich názory nadobudnu-
té počas doterajšieho štúdia.  (zsu)

Do Európskeho týždňa mobility v 
roku 2018, ktorým bol minulý týž-
deň, sa opäť zapojilo aj mesto Poprad.

V rámci neho mestskí policajti na-
vštívili žiakov štvrtého ročníka v Zák-
ladnej škole A. V. Scherfela vo Veľkej 
a žiakov tretieho ročníka v Základnej 
škole na ulici Vagonárskej v Spišskej 
Sobote, s ktorými diskutovali na tému 
„Multimodalita“. Multimodalita pod-

poruje využívanie a kombináciu rôz-
nych druhov dopravy v meste, a to pre 
cestujúcich aj tovar. Celkovo 62 žiakom 
boli prezentované jej výhody, ako na-
príklad:

využiť čas vo verejnej doprave čo 
najlepšie,  naplánovať si pohyb pri pre-
sune na krátke vydialenosti s využitím 
bicykla alebo pešej chôdze, šetrenie 
peňazí pri využití inteligentnej kom-

binácie iných spôsobov prepravy, než 
motorovým vozidlom.  (msp)

Deti z popradských materských škôl sú opäť na 
ľade. Populárny prípravný výcvik v korčuľovaní 
pre materské školy mesta Poprad pripravila sa-
mospráva v súlade s koncepciou rozvoja športu v 
meste Poprad.

Cieľom je podpora aktívneho pohybu a športovania 
už u najmladšej vekovej kategórie. S  organizovanou 
výučba korčuľovania u najmenších detí začala poprad-
ská samospráva už v roku 2013. „Mesto Poprad patrí 
medzi priekopníkov výučby korčuľovania detí v  ma-
terských školách. Od začiatku celého projektu prešlo 
kurzom už takmer dvetisíc detí. V aktuálnom školskom 
roku majú možnosť deti trénovať pod dohľadom bývalého legen-
dárneho hokejového brankára Pavla Svitanu a jeho brata Petra,“ 
uviedol Peter Procházka z odboru školstva, mládeže a športu 
MsÚ v Poprade. „Tie deti, to je náš život a budúcnosť, preto sme 
radi, že takáto akcia existuje. V prvom rade by sme deti chceli na-
učiť odrazy, výdrž na obidvoch nohách, tie úplné základy korču-
ľovania,“ vysvetlil Pavel Svitana. Kurz korčuľovania absolvuje 
v tomto roku približne 350 detí z 10 škôlok, ako prvá sa dostala 

na ľad MŠ Podtatranská. „Záujem o korčuľovanie v našej škôl-
ke je veľký. Tento rok máme na ľade 50 detí vo veku  5-6 rokov. 
Už z predchádzajúcich kurzov vieme, že deti dokážu počas nich 
urobiť veľký pokrok a prispieva to aj k zveľadeniu ich pohybovej 
zdatnosti,“ uviedla Oľga Korbová z MŠ Podtatranská. Samotná 
výučba bude prebiehať na Zimnom štadióne mesta Poprad a od 
decembra v prípade priaznivých poveternostných podmienok 
aj na otvorenej ľadovej ploche pri Aréne Poprad.  (mag)

Popradskí škôlkari opäť na ľade

110 rokov od narodenia ob-
chodníka, mäsiara a športové-
ho sponzora Rudolfa MOZE-
RA (*4. 9. 1908 Poprad - †3. 8. 
1941 Poprad). 

Otcom bol Alexander a mat-
ka Karolína, rod. Scherfelová, 
manželka Margita, rod. Veréczy, 
deti Rudolf, Alexander a  Ger-
trúda. Absolvoval gymnázium 
v Kežmarku a sedem semestrov 
na Vysokej škole veterinárnej 
v  Brne. Po smrti matky, ktorá 
viedla rodinné hospodárstvo 
musel opustiť štúdium, vrátiť 
sa domov a  prevziať obchod. 

Hneď začal stavať vo dvore 
veľkú mäsovýrobňu. Okrem 
širokého sortimentu mäsa vy-
rábal aj mäsové výrobky, ktoré 
rozvážal do celej tatranskej ob-
lasti. Niektorými výrobkami, 
ako napr. mozerovská saláma, 
spišské párky, alebo čabajská 
klobása sa preslávil na Morave 
a  hlavne v  Brne, ale aj v  Koši-
ciach, Užhorode, Čope, čím 
vlastne propagoval Tatry a naše 
mesto. V Poprade zriadil prvý 

bufet, kde sa predávali desiatové 
polievky a hlavné jedlá. 

Bol veľkým milovníkom ho-
keja a  podporoval vtedajšieho 
brankára HC Poprad Bandiho 
Grofcsíka. V rokoch 1936 - 1939 
finančne podporoval viacerých 
obchodníkov a  podnikateľov. 
Tragicky zomrel veľmi mladý.

120 rokov od narodenia 
a  40 rokov od úmrtia lekára 
MUDr. Michala MLYNÁRA 

(*24. 9. 1898 Bronfield, USA - 
†19. 4. 1978).

Promoval v  roku 1924 (iné 
pramene uvádzajú rok 1925) 
v  Bratislave. Do Popradu pri-
šiel v  roku 1927. Pracoval ako 
okresný lekár v  Poprade od 1. 
apríla 1927 do 31. decembra 
1939 a  predseda Spolku Čes-
koslovenského Červeného krí-
ža od 24. mája 1940 do 2. júna 
1945. V  rokoch 1936 - 1945 
bol predsedom Dobrovoľného 
slovenského hasičského zboru 
v Poprade.

Zuzana Kollárová
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SpoločenSká kronika

Pozor na 
zdravotné 

problémy. Potrebujete viac po-
hybu a lepšiu životosprávu.

Viete dobré 
rozlíšiť, čo 

je správne a čo nie. Ale tentoraz 
sa môžete mýliť.

Dajte v 
niečom na 

svoj pocit. Tak sa v nejakej zále-
žitosti rozhodnete dobre.

V tom-
to čase sa 

ukáže, kto sú vaši priatelia a kto 
sa tak len tvári. Zistíte, že intuí-
cia vás nesklamala.

Nedajte sa 
strhnúť k 

náhlym rozhodnutiam a počkaj-
te. Niektoré negatíva sa ukážu až 
o pár dní.

Očakávajte 
nejakú fi-

nančnú injekciu. Poteší vás o to 
viac, že sa pri tom nenarobíte.

Rozmyslite 
si, čo vlast-

ne chcete. Niekto vo vašej blíz-
kosti vám môže dobre poradiť.

Potrebujete 
pokoj a od-

dych. Vytvorte si ho sami a pre-
neste starosti na iných.

V rodine 
bude prí-

jemná atmosféra, ale pričiňte sa 
o ňu aj vy nejakým darčekom 
alebo pozvaním.

Ne o č a k á -
vajte v nie-

čom výsledky hneď teraz, preja-
via sa až v októbri.

N e d a j t e 
sa nikým 

ovplyvniť a dajte len na svoj vnútor-
ný hlas. Bude to tak najsprávnejšie.

Dozviete sa 
nejakú no-

vinku, ktorá vás veľmi nepoteší. 
Budete riešiť nejaký problém.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V  stredu 26. septembra - Limba, vo štvr-
tok 27. septembra - Benu - Kaufland - Juh, 
v piatok 28. septembra - Lekáreň na 
autobusovej stanici, v  sobotu 29. sep-
tembra - Dr. Max - námestie, v nedeľu 
30. septembra - Dr. Max - Kaufland, 
v  pondelok 1. októbra - Diecézna lekáreň 
sv. Lukáša a  v  utorok 2. októbra - Victoria. 
Limba: Podtatranská 5, Benu: Moyzesova 

3 (Kaufland - Juh), Lekáreň na autobuso-
vej stanici: Wolkerova 466, Dr. Max: Nám. 

sv. Egídia, Dr. Max: Wolkerova ul. 
(Kaufland), Diecézna lekáreň sv. Lu-
káša: Alžbetina ul., Victoria: Dre-
várska ul. Lekárne s  pohotovostnou 

službou sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

poHotovoSť v lekárňacH

V  piatok 21. septembra 2018 
v Tatranskej Lomnici s

V pondelok 24. septembra 2018
vo Veľkej s

V utorok 25. septembra 2018
vo Veľkej s

V utorok 25. septembra 2018
vo Veľkej s

Máriou Ivanovou,
93-ročnou

Máriou Kučerkovou,
92-ročnou

Jozefom Hurčalom,
60-ročným

Jánom Glatzom,
83-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Väčšina ľudí žije viac podľa módy než podľa rozumu.“
Georg Christoph Lichtenberg                                                 

povedali Slávni

Dnes 26. septembra má meniny - Edita, vo štvrtok 27. septem-
bra - Cyprián, v piatok 28. septembra - Václav, v  sobotu 29. 
septembra - Michal, Michaela, v nedeľu 30. septembra - Jaro-
lím, Ráchel, v pondelok 1. októbra - Arnold a v utorok 2. ok-
tóbra - Levoslav, Levoslava.

BlaHoŽeláme k meninám

Jesenné upratovanie v Poprade

VP-69

program kina cinemaX poprad
Od 27. septembra do 3. októbra

15. septembra 2018 - Mgr. Zuzana Uličná a Martin Kubaský, 
Erika Banasiewiczová a Marián Vaverčák, Mgr. Lucia Zemčá-
ková a Marek Pristáš.

manŽelStvo uZavreli

V stredu 26. septembra 2018
o 12.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 26. septembra 2018
o 15. hod. v Spišskej Sobote s

Vo štvrtok 27. septembra 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 27. septembra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 27. septembra 2018
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Jánom Bobkom,
79-ročným

MUDr. Olinou Kňazovickou,
98-ročnou

Dávidom Ludvigom,
71-ročným

Ing. Evou Košťálovou,
70-ročnou

Alojzom Kyselom,
66-ročným

navŽdy Sa roZlÚčime

Piadinôžka 2D: o  13.40 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
o 16.10 hod. (hrá sa len 2.10.), 
o 17.30 hod. (nehrá sa 2.10.), 
Piadinôžka 3D: o o  13. hod. 
(hrá sa len cez víkend), o  15. 
hod. (hrá sa len 2.10.), o 15.10 
hod. (nehrá sa 2.10.), Po čom 
muži túžia: o 18.20 hod. (hrá 
sa len 2.10.), o 20. hod. (nehrá 
sa 2.10.), BABSKÁ JAZDA: 
Zrodila sa hviezda:  o  18.00 

hod. (hrá sa len 2.10.), Pivni-
ca: o 16. hod. a o 18.30 hod., 
Mníška: o  21. hod., Hotel 
Transylvánia 3: Strašidel-
ná dovolenka 2D: o o  13.30 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Srdcoví rebeli: o  15.50 hod. 
(nehrá sa 2.10.), Nebezpečná 
láskavosť: o  18.10 hod. (ne-
hrá sa 2.10.), Hell Fest: Park 
hrôzy: o  20.40 hod.. Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

V meste Poprad sa 21.sep-
tembra začalo tradičné je-
senné upratovanie, ktoré 
potrvá do 26. októbra. Na 
zvyčajných miestach budú 
pristavené veľkoobjemové 
kontajnery (VOK) určené 
pre občanov mesta, ktorí  sa 
prostredníctvom nich môžu 
bezplatne zbavovať drobné-
ho stavebného odpadu (ob-
klady z udržiavacích prác a 
pod.), objemového odpadu 
(napr. staré nábytky, okná 
dvere a pod). 

Počas jesenného upratova-
nia sa môžu občania mesta 
bezplatne zbavovať aj koná-
rov z údržby záhrad,   ktoré     
však     nesmú     byť   ukladané  

do VOK-v, ale vedľa nich, na-
koľko sú následne drvené a 
drevná štiepka zhodnocovaná 
pri údržbe verejnej zelene.  Do  
VOK-ov  nesmú  byť uklada-
né stavebné odpady (tie musí 
stavebník   v  súlade so staveb-
ným rozhodnutím na vlastné 
náklady uložiť na riadenej 
skládke a mať doklad o jeho 
likvidácii), elektroodpad, trá-
va, lístie, nebezpečný odpad 
a pod. Veľkoobjemných od-
padov, drobných stavebných 
odpadov, elektroodpadov, trá-
vy, lístia,  skla a pod.  sa  môžu  
občania celoročne zbavovať v 
zberných centrách na Hranič-
nej ulici a na Ul. L. Svobodu. 
VOK-y nie sú určené pre pod-

nikateľské subjekty, ktoré sú 
povinné zbavovať sa odpadov 
zo svojej činnosti v súlade so 
zákonom a na vlastné náklady.

Ukladanie odpadu na sta-
novištiach VOK-ov po skon-
čení jesenného upratovania je 
považované za tvorbu divokej 
skládky. Dodržiavanie termí-
nov a pravidiel pri nakladaní 
s odpadmi v čase jesenného 
upratovania bude pravidelne 
monitorovať Mestská polí-
cia Poprad a v prípade ich 
nerešpektovania bude vyvo-
dzovať dôsledky formou blo-
kových pokút. Lokality s pres-
ným rozpisom umiestnenia 
VOK-ov nájdu obyvatelia na 
webovom sídle mesta Poprad.

Od 21. do 28. septembra 2018:
Staré mesto - Hviezdoslavova, Levočská, Sa-
dová, Banícka, Popradskej brigády, Bernolá-
kova, Murgašova, Okružná (garáže), Juh III 
- Suchoňova, Jesenná, Záborského.
Od 28. septembra do 5. októbra:
Západ - 29. augusta, pred bytovým domom 
Šípka, za cestnými stavbami, garáže (pri hoteli 
Olympia), Juh V, VI - L. Svobodu (bytový dom 
Labe), Šrobárova (bytový dom Sázava), Šrobá-
rova pri OSBD, parkovisko bytový dom Amur.
Od 5. do 12. októbra:
Veľká - Na letisko (pri potravinách Fresh a pri 
viadukte), Vodárenská (pri autobusovej za-
stávke), Scherfelova (pred domov č. 1313/73), 

Nová (pod železničným mostom), Široká (pri 
učilišti), Stavbárska, Jarmočná, futbalový šta-
dión, Kvetnica - pri klzisku.
Od 12. do 19. októbra:
Juh I, II - parkovisko bytový dom Antimón, 
za bytovým domom Váh a  Bárium, Spišská 
Sobota - B. Němcovej, pri ZŠ, Košická, pri 
cintoríne, Sobotské námestie, Nižany (pri 
mostíku) Gattingerova.
Od 19. do 26. októbra:
Matejovce - Puškinova, Bezručova/J. Kráľa, To-
várenská štvrť, Allendeho (pri garážach), Ma-
tejovské námestie, Lidická, Stráže - P. Jilemnic-
kého (pri záhradkách), pri ihrisku, v parku. Fr. 
Hečku, Štefánska, Švermova.  (pmp)

Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) také-
to: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných 
rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 
5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a viac opakovaní 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 €.
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Podtatranské
osvetové stredisko

Tatranská galéria v Poprade

Podtatranské múzeum v Poprade

zVeReJňUJe záMeR PReNaJať NehNUTeľNoSť
v katastrálnom území Matejovce, a to pozemok časť parc. č. KN-C 
940, zastavané plochy a nádvoria, časť parc. č. KN-C 989/7, ostat-
né plochy a časť parc. č. KN-E 4748, ostatné plochy spolu o výme-
re 75 m² za účelom jeho užívania ako prístupu k inému pozemku 
a záhrady. 

Výška nájmu je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované pri 
rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky.

(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením 
MsZ č. 117/2012, zo dňa 6.6.2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.) 

Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrál-
nej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich po-
skytne 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 cenových ponúk končí dňa 1. 10. 2018 o 
12. 00 hod.     PP-91

MeSTo  PoPRaD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

inZercia
• Predám kvalitný leštený 
Tatranský drevený obklad 
- 3 €, perodrážka, Zrubový 
profil, hranoly a dlážkovicu 
na podlahy. Inf. č. t.: 0908 
234 866.    1/18-P

• DIZETA SLOVAKIA, 
s.r.o. prijme do TPP zoraďo-
vača vstrekolisov - majstra. 
Mzda 4,5 €/hod. v hrubom + 
prémie. Nástup ihneď. Inf.: 
admin.sk@casagrandesrl.it, 
č. t. 052/772 15 58.  57/18-R

• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-
cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: 

PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny PO-
PRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. E-mail: 
noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané 
príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú 
stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné pri-
jíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Po-
pradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, 
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

POPRAD

vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  58/18-R

• Hľadáme distribúto-
rov reklamných materiálov 
v  Poprade. Inf.: č. t. 0911 
623  572, e-mail: poprad@
redpost.sk  59/18-R

• Centrum sociálnych slu-
žieb v  Poprade príjme do 
pracovného pomeru zdra-
votnú sestru, kuchára a 
pomocnú silu do kuchyne. 
Žiadosti so životopisom po-
sielajte na adresu: Centrum 
sociálnych služieb v Poprade, 
Komenského 3454/12, 058 
01 Poprad, príp. e-mailom: 
pam@css.poprad.sk  60/18-R

Kultúrny kalendár na október 2018

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Celý október
Francisco Goya - Vízie - Unikátna výstava gra-
fických cyklov Francisca Goyu (1746-1828) vý-
ber takmer 80 leptov zo štyroch cyklov - Capri-
chos, Proverbios, Hrôzy vojny, Tauromachia. 

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130 diel zo zbierkové-
ho fondu Tatranskej galérie predstavuje to naj-
lepšie z tvorby takmer 80-tich autorov.

Tatranská galéria - Artklub
Do 21. októbra
Daniela a Michal Helienek - Výstava „cestova-
teľských“ akvarelov a olejomalieb slovákov žijú-
cich v Rakúsku - námorného kapitána Michala 
a jeho manželky Daniely.

Iné podujatia
Nedeľa 28. októbra od 14. do 16. hod. - Hel-
loweenske tvorivé dielne - výroba helloween-
skych dekorácií a aranžmánov. 

INTEGRÁCIA UMENÍM 2018 

8.-28. októbra 2018
Umelecko - edukatívny projekt Integrácia ume-
ním 2018 je určený pre ľudí zo sociálne znevý-
hodneného prostredia, zdravotne znevýhodne-
ných, ale taktiež pre širokú verejnosť (workshopy 
a tvorivé dielne zamerané na rôzne umelecké 
techniky - šperk, maľba, kresba, umelecké ko-
váčstvo, plstenie,  batika -  pod vedením odbor-
ných lektorov).

Vila Flóra Starý Smokovec
Výstavy
Celý október
Ó hory, ó hory, ó hory - Pohľad na súčasnú ar-
chitektúru v českých a slovenských horách v his-
torickom a krajinnom kontexte.

Stála expozícia
Tatry v umení - Kolekcia vybraných diel zo zbie-
rok Tatranskej galérie predstavuje krajinomaľbu 
s tematikou Vysokých Tatier v  tvorbe olejoma-
lieb, akvarelov a grafík výtvarníkov spätých s de-
dičstvom našich veľhôr.

Tvorivé dielne
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym vý-
stavám a vynovenej stálej expozícii.

Talenty jesene - programy 
v rámci Mesiaca úcty k starším
Utorok 23. október o 11. hod. - 
Rómska paleta - celoslovenská 
výstava výtvarných prác róm-
skych detí

Do 26. októbra 2018
Autorská výtvarná výstava 
umeleckých diel kreatívnej tro-
jice Marcel Kupko, Rado Moj-
žiš a Matúš Kručay.

Štvrtok 18. október o 17. hod. 
- finisáž výstavy.

Stála expozícia 
Zo starej Veľkej - výber z diel 
akademického maliara Ondre-
ja Ivana z Veľkej. 

Otvorené: pondelok, utorok, 
štvrtok od 8. do 12. a od 13. do 
15. hod., streda od 8. do 12. a 
od 13. do 16.30 hod., piatok od 
8. do 13. hod.

Galéria
Scherfelov dom

Galéria
Igora Pančuka

PODTATRANSKÁ PALETA
výstava malieb kytíc, anjelov, 
krajinných zátiší, starých pa-
miatok architektúry Popradu 
a jeho okolia od akademického 
maliara Igora Pančuka

zVeReJňUJe záMeR PReNaJať NehNUTeľNoSť
v katastrálnom území Poprad pozemok časť parc. č. KN-C 
2485/6, ostatné plochy o výmere 65 m2 za účelom vytvorenia par-
kovacích miest.

Výška nájmu je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemky v oboch zó-
nach za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, 
chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť na 
účely podnikania, alebo s ním súvisia. 

(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením 
MsZ č. 117/2012 zo dňa 6.6.2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)

Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrál-
nej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich po-
skytne 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 cenových ponúk končí dňa 1. 10. 2018 o 
12.00 hod.     PP-92

MeSTo  PoPRaD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

Výstavy
Výroba modrotlače z  dielne 
Elemíra Montška v  Hranov-
nici

Expozície múzea
Poprad a  okolie v  zrkadle ve-
kov -  svojím obsahom, štruk-
túrou, členením poskytne náv-
števníkovi podstatné informácie 
o spoločenskom, politickom, 
hospodárskom, duchovnom, 
kultúrnom živote a prírodnom 
prostredí mesta Poprad a oko-
lia od praveku až po súčasnosť. 
Svojím obsahom, prezentova-
nými predmetmi korešponduje 
s tematickým zložením zbier-
kového fondu Podtatranského 
múzea v Poprade.

Utorok 23. október - Deň Pre-
šovského samosprávneho 
kraja - program na webovej 
stránke alebo facebooku múzea

Otvorené utorok až nedeľa od 9. 
do 16. hod., v pondelok a počas 
štátnych sviatkov zatvorené 

Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom 
Spiši, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a  pokora, Osob-
nosti Spišskej Soboty.
Otvorené utorok až piatok od 
10. do 16. hod., v sobotu a v ne-
deľu od 12. do 16. hod., v pon-
delok a počas štátnych sviatkov 
zatvorené

Výstavy
Od 9. októbra - Fotografia - 
výstava fotografií členov klubu 
FOP. Utorok 9. októbra o  17. 
hod. - vernisáž výstavy 
Stála výstava  - S knihou ma 
baví svet - 3. ročník - výstava 

výtvarných prác žiakov základ-
ných škôl v Poprade.
Oddelenie umenia Sp. Sobota
Do 26. októbra - Harmónia 
duše - Ján Pecúch - výstava 
úžitkových a  dekoratívnych 
predmetov.

Podtatranská knižnica v Poprade
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Jančo rozhodol duel s Interom dvoma gólmi

• FUTBALISTI ŠK Zeme-
dar Poprad - Stráže odohrali 
v nedeľu 23. septembra zápas 
8. kola 6. OMV ligy a v Spiš-
skom Hrhove prehrali 0:5. 
V  nedeľu 30. septembra pri-
vítajú zverenci trénera Miro-
slava Olejníka o  15.30 hod. 
Štrbu.• V  NEDEĽU 30. septem-
bra sa o 14. hodine pred OC 
Forum na Námestí sv. Egídia 
uskutoční hasičská súťaž Det-
ský železný hasič 2018, ktorú 
organizuje DHZ Veľká.• V NEDEĽU 23. septembra 
sa v Liptovskej Tepličke konal 
3. ročník hasičskej súťaže jed-
notlivcov TFA Železný hasič. 
Medzi ženami do 35 rokov 
vyhrala Kateřina Klekaro-
vá z  Dolnej Čermnej, medzi 
ženami nad 35 rokov bola 
prvá Daniela Pitoňáková z L. 
Tepličky, medzi mužmi do 35 
rokov triumfoval Lukáš Frid-
man zo Šuňavy, medzi muž-
mi nad 35 rokov patí prvá 
priečka Petrovi Gécimu z  L. 
Tepličky. Spomedzi dorastu 
bol najlepší Adrián Kšenzu-
lák z Babína, u dievčat získala 
prvé miesto Michaela Vacu-
líková z  Veľkej. V  novej ka-
tegórii mužov nad 50 rokov 
zvíťazil Stanislav Ovsiak z  L. 
Tepličky.• V  SOBOTU 29. septem-
bra sa v SKI centre Kubašok 
v Spišskom Bystrom uskutoč-
ní 5. ročník verejných prete-
kov v Slalome na suchu, ktoré 
organizuje Športové stredisko 
detí a mládeže Poprad - Tat-
ry. Štart prvého kola je 
o 10. hodine.  (ppv)

Popradské basketbalistky 
v  závere prípravy na nový 
ročník extraligy odohrali cez 
víkend turnaj v  Rakúskom 
Klosterneuburgu.

V  piatok zverenkyne tré-
nerky Tatiany Gallovej po-
razili tím Vienna D.C. Tim-
berwolves 74:36, v  sobotu 
zvíťazili 64:63 nad UBI Graz 
a  v  nedeľu zdolali aj domáci 
tím BK Duchess 62:58 a  na 
turnaji obsadili prvé miesto.

Už v  sobotu 29. septem-
bra odštartuje ženský tím 
BAM Poprad v novom roč-
níku najvyššej basketbalovej 
súťaže sériu zápasov na sú-
perových ihriskách. 1. kolo 
odohrá o  16. hodine v  Ban-
skej Bystrici.  (ppv)

BaM Poprad

Krátko zo športu

Popradskí fut-
balisti odohrali 
v  sobotu večer 
zápas 10. kola II. 

ligy proti Interu Bratislava 
a boli úspešní. Dvoma gól-
mi rozhodol o víťazstve 2:1 
Denis Jančo, hostia stihli 
korigovať až v  úplnom zá-
vere stretnutia.

„Naše víťazstvo bolo plne 
zaslúžené. Hlavne v  prvom 
polčase sme mali viac gólo-
vých príležitostí ako súper. 
V druhom polčase sme chceli 
zachytávať  rozohrávku In-
teru v  strede ihriska a  to sa 
nám darilo. Druhým gólom 
poistil naše víťazstvo Denis 
Jančo, ktorý dnes podal výbor-
ný výkon. Toto víťazstvo celá 
kabína venovala prezidentovi 
klubu Romanovi Dvorčáko-
vi, ktorý v  deň tohto zápasu 
oslávil narodeniny,“ uviedol 
po zápase tréner FK Poprad 

Marek Petruš.
Popradčania odohrajú 

ďalší zápas už v  piatok 28. 
septembra u  súpera s  Po-
hroním, doma sa predstavia 
takisto netradične v  piatok, 
a to 5. októbra o 17. hodine 
proti Trebišovu.

Výsledok: 10. kolo II. ligy 
v  sobotu 22. septembra FK 
Poprad - FK Inter Bratisla-
va 2:1 (1:0), góly Popradu: 
25. a 87. Denis Jančo.

Program: 11. kolo II. ligy 
v piatok 28. septembra o 19. 

hod. FK Pohronie Žiar nad 
Hronom Dolná Ždaňa - 
FK Poprad.  (ppv)

   Z V R P S  B

1. Komárno 10 7 2 1 19:7 23
2. Skalica 10 7 1 2 21:7 22
3. Pohronie 10 6 4 0 17:8 22
4. L. Mikuláš 10 6 1 3 18:15 19
5. Petržalka 10 5 3 2 15:9 18
6. FK Poprad 10 5 2 3 22:16 17
7. Žilina B 10 5 1 4 22:19 16
8. Prešov 10 4 1 5 17:12 13
9. Dubnica 10 4 1 5 21:19 13
10. Trebišov 10 3 2 5 10:16 11
11. Inter BA 10 3 1 6 12:20 10
12. B. Bystrica 10 2 3 5 11:13  9
13. Lokomotíva KE 10 3 0 7 10:20  9
14. Lipany 10 3 0 7 6:21  9
15. Šamorín 10 2 2 6 9:19  8
16. Bardejov 10 1 4 5 13:22  7

Tabuľka II. ligy

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v  nedeľu 23. septembra Poprad B - Raslavice 9:0. 
Ženy: v  sobotu 22. septembra Michalovce - Poprad 3:4. 
St. dorast U19: v  sobotu 22. septembra Podbrezová - Po-
prad 8:1. Ml. dorast U17: v  sobotu 22. septembra Poprad 
- Podbrezová 3:2. Ml. dorast U16: v  sobotu 22. septembra 
Poprad - Podbrezová 0:5. St. žiaci U15: vo štvrtok 20. sep-
tembra Sp. N. Ves - Poprad 1:0. St. žiaci U14: vo štvrtok 
20. septembra Sp. N. Ves - Poprad 0:4. Dorastenky U19: 
v  nedeľu 23. septembra Ružomberok - Poprad 4:0. Žiač-
ky U15: v nedeľu 23. septembra Ružomberok - Poprad 6:0.

Vydarený víkend popradských kamzíkov
Popradským ho-
kejistom vyšli dva 
Tipsp or tl igové 
zápasy v  závere 
týždňa. Najskôr 

doma porazili Žilinu v  pia-
tok 6:3, keď sa bodovo dari-
lo najmä štvrtej formácii na 
čele s Petrom Bjalončíkom.

Kamzíkom vyšlo aj nedeľné 
derby v  Košiciach, odkiaľ si 
odniesli víťazstvo 1:0. O troch 
bodoch rozhodol v  druhej 
tretine Patrik Svitana.

Výsledky Tipsport Ligy: 4. 
kolo v  piatok 21. septembra 
HK Poprad - MsHK DO-
XXbet Žilina 6:3 (2:2, 3:0, 
1:1), góly Popradu: 6. Peter 
Bjalončík (J. Abdul, M. Za-
grapan), 20. Peter Bjalončík 
(M. Paločko, J. Ťavoda), 23. 
Rastislav Václav (P. Bjalončík, 
M. Petran), 23. Radoslav Ma-
cík (P. Bjalončík), 38. Patrik 
Svitana (L. Paukovček), 60. 

Patrik Svitana (L. Kozák, P. 
Koyš), 5. kolo v  nedeľu 23. 
septembra HC Košice - HK 
Poprad 0:1 (0:0, 0:1, 0:0), gól 
Popradu: 28. Patrik Svitana 
(M. Paločko).

Program Tipsport ligy: 
6. kolo v  piatok 28. septem-
bra o  17. hod. HK Poprad 
- HKM Zvolen, 7. kolo v ne-
deľu 30. septembra o  17.30 
hod. HC 07 Detva - HK 
Poprad, 8. kolo v  utorok 2. 

októbra o  17. hod. HK Po-
prad - DVTK Jegesmedvék 
Miškovec.  (ppv)

   Z V Vp Pp P S B

1. Košice 6 5 0 0 1 24:10 15

2. N. Zámky 6 4 1 0 1 22:9 14

3. L. Mikuláš 5 2 2 1 0 17:11 11

4. Nitra 5 3 0 0 2 18:13  9

5. HK Poprad 5 3 0 0 2 13:12  9

6. Detva 6 3 0 0 3 17:18  9

7. B. Bystrica 5 2 0 2 1 14:18  8

8. Zvolen 4 2 0 1 1 15:9  7

9. Trenčín 5 1 2 0 2 13:12  7

10. Miškovec 6 2 0 0 4 20:28  6

11. Žilina 6 1 1 0 4 19:25  5

12. Budapešť 5 1 0 2 2 11:17  5

13. SR 20 6 0 0 0 6 10:31  0

Tabuľka Tipsport ligy

Z kuchyne HK Poprad
Juniori: v sobotu 22. septembra Trenčín - Poprad 5:3 
a v nedeľu 23. septembra Trenčín - Poprad 7:10. Dorast: v 
sobotu 22. septembra Michalovce - Poprad 1:5 a v nedeľu 
23. septembra Michalovce - Poprad 1:4. St. žiaci 8. roč.: 
v  sobotu 22. septembra Poprad - Košice 2:10. St. žiaci 7. 
roč.: v sobotu 22. septembra Poprad - Košice 2:7. Ml. žia-
ci 6. roč.: v sobotu 22. septembra Košice - Poprad 4:2. Ml. 
žiaci 5. roč.: v sobotu 22. septembra Košice - Poprad 3:9.

Atletický klub Steeple Poprad pripravil na nedeľu v areáli základ-
nej školy Jarná 8. ročník pretekov Steeple Kros pre všetky vekové 
kategórie a bol to zároveň už po druhýkrát Memoriál Bianky Še-
ligovej. Darilo sa aj domácim želiezkam v ohni, ktoré vybojovali 
spolu šestnásť pódiových umiestnení. Prvá bola Nina Bartková 
na 300 metrov v kat. 8-9 ročných dievčat, Karolína Kušnieriko-
vá na 600 metrov medzi 10 až 11 ročnými, Katarína Jordánová 
na 900 metrov medzi mladšími žiačkami, Viktória Jordánová 
na 1 200 metrov medzi staršími žiačkami a Peter Babej v Behu 
zdravia na štyri kilometre. Hlavný beh na dvanásť kilometrov 
v okolí sídliska však ovládol Poliak Jan Wydra, ktorý tu z piatich 
účastí vyhral už po štvrtýkrát.         FOTO - Marek Vaščura
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Mediálna vojna v hokejovom Poprade
Na predsezónnej tlačovej konfe-

rencii nenechalo nové vedenie HK 
Poprad nitku suchú na bývalom šé-
fovi popradského hokeja Tiborovi 
Turanovi, ktorý to tiež nenechal 
bez odozvy. Minulý týždeň v  stre-
du sa postavil pred novinárov a ob-
vinenia zo strany súčasného vede-
nia odmietal.

Tibor Turan vo svojom vyjadrení 
reagoval na obvinenia, podľa ktorých 
stojí za fiktívnymi pôžičkami, spo-
chybňoval právoplatnosť jeho vtedaj-
šieho odvolania z funkcie výkonného 
riaditeľa a  konateľa spoločnosti HK 
Poprad, s. r. o. a  neobišiel ani tému 
odpočúvacieho zariadenia, o ktorom 
sme informovali v predchádzajúcom 
vydaní novín Poprad. Podobne ako 
súčasné vedenie HK Poprad, a. s., aj 
on začal rokom 2015 a udelením li-
govej licencie na sezónu 2015/2016. 
„Licenčné podmienky bolo treba spl-
niť do konca augusta 2015 a klub už 
koncom júla poslal vedeniu súťaže 
dokumenty s tým, že svoje záväzky 
má vysporiadané, nie však vyplatené. 
Prečo sa ma potom členovia Správnej 
rady v decembri pýtali, ako sme licen-

ciu získali? Slovenský zväz ľadového 
hokeja v januári 2016 oprávnenosť li-
cencie potvrdil,“ objasňoval T. Turan, 
ktorý si stojí aj za tvrdením, že jeho 
odvolanie z funkcií nebolo v poriad-
ku a podľa listov vtedajšieho krízové-
ho manažéra Petra Žifčáka má právo 
na svoju mzdu. „Boli mi vystavené 
výplatné pásky, no do dnešného dňa 
som za dané mesiace mzdu nedo-
stal. Pritom pán Žifčák v  liste písal, 

že vzhľadom na zánik funkcie, až do 
skončenia pracovného pomeru ne-
môžem vykonávať prácu v  klube, no 
mám nárok na náhradu mzdy v sume 
môjho priemerného zárobku. Valné 
zhromaždenie je najvyšším orgánom 
spoločnosti a len ono má právo meno-
vať a odvolávať konateľa. Valné zhro-
maždenie tak ale neurobilo a dodnes 
ma o  tom nikto neinformoval,“ zdô-
raznil vtedajší čelný predstaviteľ po-

pradského hokeja.
V súvislosti s objaveným odpočú-

vacím zariadením v  kancelárskych 
priestoroch Zimného štadióna mes-
ta Poprad T. Turan uviedol: „Tam 
som nesedel iba ja, ale aj iní ľudia. 
Kto koho vlastne odpočúval? Tie 
priestory sme prerábali a maľovali 
sami a  o  žiadnom takom zariadení 
sme nič nevedeli,“ vyhlásil.

Na margo finančných problémov, 
ktoré sú dodnes predmetom viace-
rých súdnych sporov Tibor Turan 
povedal: „Po sezóne 2008/2009 nám 
jedna anglická firma nevyplatila za-
zmluvnených dvanásť miliónov ko-
rún, čiže asi 400 tisíc eur. Odvtedy 
sme boli namočení v  dlhoch. Snažil 
som sa nájsť ďalšie financie, aby ho-
kej v Poprade fungoval. Podobne to 
bolo aj za čias HC Lev Poprad, kde 
išlo o  sumu približne 500 tisíc eur. 
Siahli sme preto po pôžičkách. Išlo 
najmä o bezúročné pôžičky, ktoré 
sa vyplácali z peňazí od sponzorov. 
Vedeli o  tom aj ľudia, ktorí neskôr 
nastúpili do klubu. Nie sú to fiktívne 
pôžičky, všetko je riadne evidované,“ 
uzavrel Tibor Turan.  (mav)
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CyCloCross
SlovenSký 
 pohár 
	 	 mládeže

  námestie 

v Spišskej Sobote  
        + lesík 

program:
Tréningy na trati

09:45 - 11:00
12:30 - 13:30 pre UCI kategórie

Štarty
11:00	-	Starší	žiaci	+	Ka

detky

11:01	-	mladší	žiaci	+	žia
čky

11:45	-	muži	masters	A
/B

11:46	-	Kadeti
13:00	-	Vyhlásenie	výsle

dkov	

	 doobedných	kategórií

13:30	-	Juniori/UCI

14:30	-	ženy	elite/UCI

15:30	-	muži	elite	+	U23
/UCI

17:00	-	Vyhlásenie	výsle
dkov	

 UCI kategórií

CyCloCrossCyCloCross
SveTový pohár 
1.	KAtegórIe	

organizátori:

WAGONTRADING

d
obrovoľný zbo

r

ŠM STrÁŽE

PANTONE 347 C
C93 M0 Y100 K0
R0 G154 B68
HTML 009A44

PANTONE 360 C
C63 M0 Y84 K0
R108 G194 B74
HTML 6CC24A

PANTONE 166 C
C0 M76 Y100 K0
R227 G82 B5
HTML E35205

PROCESS BLACK
C0 M0 Y0 K100
R41 G41 B41
HTML 292929

sponzori:

29.9.2018
sobota
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Pozor  Pozor,  toto  nie  je  cvičenie!!!

vo  Forume  budú  zasahovať  hasiči.

Akcia Detský železný hasič je spoločným projektom Dobrovoľného Hasičského Zboru Veľká, Červeného Kríža 
a nákupného centra Forum Poprad a uskutoční sa v nedeľu 30. septembra.

Cieľom projektu je ukázať deťom nástrahy, ktoré musia hasiči pri svojej hrdinskej práci prekonávať. Svoje schop-
nosti si deti vyskúšajú na hasičskej prekážkovej dráhe, od záchranárov sa naučia základy prvej pomoci a energiu, 
ktorá im ostane, „spália“ pri šibalstvách vo veľkom nafukovacom hasičskom aute. Pripravené sú samozrejme aj 
diplomy a odmeny.
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V posledných dvoch vydaniach Novín Poprad 
boli na tomto mieste reportáže z významných 
a výnimočných medzinárodných súťaží, ktoré 
členovia reprezentačného tímu slovenskej 
republiky v tanečnom športe, a zároveň 
reprezentanti Tanečného centra FORTUNA 
Poprad „zažili“ v uplynulej tanečnej sezóne. 
Dnes však spomienky nahradia úplne čerstvé 
reprezentačné „zážitky“. 
Po Svetových hrách v júli 2017 a našom 
ázijskom turné na prelome augusta a septembra 
2017 v podaní Ľubomíra MICKA a Adriány 
DINDOFFEROVEJ sme si Áziu po roku 
zopakovali, tentoraz mali tú česť v ďalekom 
svete reprezentovať náš klub, naše mesto, 
no najmä Slovenskú republiku Emília 
SCHERFELOVÁ a Daniel JURČA, strieborní 
medailisti v kategórii dospelí v desiatich tancoch 
pre rok 2017. Sprevádzali nás zároveň rožňavskí 
kolegovia Orsolya Farkašová a Tomáš Baka.

Chao Phraya, v pondelok po súťaži 
zasa krásny výlet do okolia s návštevou 
krokodílej a slonej show, chránených dielní 
s tradičnou thajskou kultúrou, a samozrejme 
výborný obed. V súťaži sa našim darilo, 
v štandardných tancoch obsadili 24. miesto 
zo 78 zúčastnených párov (posledné kolo 
si tak zatancovali v doprovode živého 
orchestra) a v latine skončili na 28. mieste. 

THAJSKO A ČÍNA
EDÍCIA 2018 Po ďalších troch dňoch strávených v Bangkoku, 

plných prehliadok mesta a pamiatok, nasledoval 
trojhodinový prelet do čínskeho Chengdu, kde 
sa konal prestížny Svetový pohár – The World 
Cup pre rok 2018. Čakala na nás nádherne 
upravená športová hala, dokonalý sprievodný 
program, precízna organizácia, welcome dinner, 
a výlet do rezervácie s Pandami veľkými.

Náš prvý let smeroval do thajského 
Bangkoku, na deviaty ročník prestížnej 
medzinárodnej súťaže „King’s Cup 
Thailand Open 2018“. Tak ako minulý rok 
čakal na všetkých zúčastnených – tanečné 
páry i rozhodcov výnimočný servis počas 
celého nášho pobytu. V piatok pred súťažou 
plavba na luxusnej lodi s večerou po rieke 

Tá pochádza z centrálnej Číny, žije v hornatých 
oblastiach provincie S’čchuan a okolie Chengdu 
je jej hlavným domovom (od druhej polovice 
20. storočia sa panda stala národným symbolom 
Číny). Emília s Danielom sa v najsilnejšej 
svetovej konkurencii nestratili a vybojovali 
pre Slovensko krásne osemnáste štvrťfinálové 
miesto.

Nová súťažná sezóna je už v plnom prúde. Nech 
sú aj tieto zážitky pozvánkou pre všetkých, 
mladých i starých, malých i veľkých, medzi nás 
do Tanečného centra FORTUNA Poprad, 
a zároveň na 23.ročník medzinárodnej súťaže 
v tanečnom športe Parketový tiger, ktorá 
sa uskutoční v sobotu 29. septembra 2018 
v športovej hale na Komenského ulici.  (tcf)
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