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Porota vyberala z návrhov parkovacieho domu

Minulý týždeň sa na pôde Mestského úradu v Poprade zišla odborná porota, ktorá vyhodnocovala návrhy v rámci anonymnej
architektonickej súťaže na riešenie viacpodlažného parkoviska na
Rastislavovej ulici na sídlisku Juh
III. Táto súťaž je podľa radnice pilotným projektom a spôsobom ako
dostať parkovacie domy do mesta.
Mesto Poprad dostalo celkovo
devätnásť návrhov. „Pracovali sme
v dvoch kolách. Najskôr sme vybrali sedem návrhov, ktoré postúpili do
druhého kola. Ocenili sme tri návrhy sumou od tisíc do tritisíc eur, na
odmeny pre zvyšné návrhy v druhom
kole bolo vyčlenených 800 eur za
parciálne návrhy,“ uviedol predseda
poroty Peter Marcinko zo Slovenskej
komory architektov.
Porota bola zložená zo zástupcov mesta, stavovských organizácií, Slovenskej komory architektov
a Slovenskej komory stavebných
inžinierov. Zhodla sa vo výbere víťaza, ale verejnosti meno zatiaľ neprezradila. Urobí tak hneď po tom,
ako o výsledkoch súťaže informuje
jednotlivých účastníkov. P. Marcin-

ko vyzdvihol spôsob
hľadania najlepšieho
návrhu. „Pozitívne hodnotíme rôznorodosť riešení daného problému.
Získali sme množstvo
názorov a z nich budeme čerpať. Je to dobrý
postup pri riešení verejných investícií. Sme však iba na začiatku, proces ďalej pokračuje. Vybrali sme taký návrh a kolektív, ktorý je
schopný danú tému zvládnuť,“ dodal
P. Marcinko.
Vypracovaná štúdia by mala v bu-

dúcnosti slúžiť pri budovaní podobných parkovacích domov. „Dostali
sme množstvo návrhov a bolo v nich
toľko inovácií, koľko som ešte v rámci
garáží nevidel. V návrhu je obsiahnutých asi 260 parkovacích miest, čo

na 90 percent vyrieši problém s parkovaním na sídlisku,“ povedal predseda komisie výstavby a majetku pri
Mestskom zastupiteľstve v Poprade
Slavomír Božoň. „Ide o pilotný projekt, ktorý by mal mať využitie aj
v ďalších častiach mesta. Súťaž má
zmysel, preto chceme pri riešení ďalších urbanistických otázok v meste
pokračovať touto cestou,“ dodal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.
Po skončení tejto súťaže bude nasledovať rokovanie so zhotoviteľom
víťazného návrhu a jeho výsledkom
bude zmluva o dielo na predmet zákazky. O pridelení finančných prostriedkov budú rozhodovať popradskí
poslanci zrejme ešte v tomto roku.
Návrhy na riešenie parkovacieho
domu si bude môcť pozrieť aj verejnosť vo vestibule mestského úradu
od 1. augusta, ale aj na webových
stránkach mesta. „Chceme dať možnosť občanom, aby sa zoznámili s ponúknutými riešeniami a vyjadrili sa.
Ich názory budeme preberať s autormi víťazného návrhu,“ doplnil vedúci odboru urbanizmu a územného
plánovania MsÚ v Poprade Ľuboslav
Mlynarčík.		
(mav)

Rallye Tatry štartuje už v piatok

Tohtoročný 43. ročník automobilovej súťaže Rallye Tatry 2016 sa
uskutoční od piatka 22. do soboty
23. júla a opäť bude súčasťou Majstrovstiev Slovenska v rally (MSR),
Slovenského rally pohára (SRP),
Rally Legend a Rally Historik. Jej
súčasťou je aj Rallyškola a zároveň
pôjde o národné podujatie s povolenou zahraničnou účasťou. Najúspešnejší český jazdec získa pohár
organizátorov Rallye Tatry.
Pre súťažné dvojice a ich tímy pripravil hlavný organizátor podujatia,
AOS klub Poprad, trať s deviatimi
rýchlostnými skúškami, ktorých

dĺžka je 90 km. Novinkou bude testovacia jazda tzv. Shakedown, ktorá
sa uskutoční v piatok dopoludnia na
uzavretej cestnej komunikácii Poprad
- Sp. Bystré.
Na podujatie sa prihlásilo 69 posádok zo 6 krajín (Slovensko, Poľsko,
Česko, Maďarsko, Belgicko a Monako). Na štart by sa malo postaviť 5
vozidiel špecifikácie WRC a osem áut
špecifikácie R5. V zozname prihlásených nechýbajú víťazi posledných
štyroch ročníkov Rallye Tatry Tomáš
Ondrej (2012), Jaroslav Melichárek
(2013), Jozef Béreš (2014) a Grzegorz Grzyb (2015). „V rámci regiónu

sú v štartovom poli bratia Vallušovci
z Popradu na Renaulte Clio RS Ragnotti, ktorí jazdia Slovenský rally
pohár a v kategórii Rally Historik sa

predstavia Popradčania Martin a Ján
Dudžákovci na Škode 130LR,“ doplnil
tajomník pretekov Peter Oravec.
(Pokračovanie na str. 10)

Voda
netečie
kvôli
poruchám

Rušné leto
pre mestských
policajtov

Mladí šachisti
z celého sveta
v Poprade

Viac na str. 3

Viac na str. 3

Viac na str. 10

20. 7. 2016

Strana 2

Stručne

• ZASADNUTIE komisie sociálnej,
bytovej a zdravotnej pri mestskom

zastupiteľstve sa uskutoční dnes 20.
júla o 14.30 hod. na Mestskom úrade
v Poprade.

•

MIERA evidovanej nezamestnanosti
bola v júni v Prešovskom kraji 14,31 %.
Najviac nezamestnaných bolo v okrese Kežmarok 21,45%, najmenej 9,28%
v okrese Poprad.
POBOČKA Podtatranskej knižnice
na sídlisku Juh 1 bude od 21. júla a počas celého augusta otvorená pondelok,
utorok, štvrtok a piatok od 9. do 17. hod.
V stredu a v sobotu bude zatvorená.
3. AŽ 6. augusta sa na Nám. sv. Egídia v Poprade uskutoční podujatie Made
in Slovakia. V rámci kultúrneho programu sa predstaví Majk Spirit, Kandráčovci aj Iné kafe.
SIEŤ slovenských kín pozýva v sobotu 23. júla na satelitný prenos koncertu
kráľa valčíkov - Andrého Rieu. Tradičný letný koncert holandského huslistu,
skladateľa, kapelníka a producenta sa
uskutoční v jeho rodnom Maastrichte,
kde sa každoročne zídu tisícky fanúšikov
z celého sveta. Diváci popradského kina
Cinemax si ho môžu vypočuť v sobotu
o 19.50 hod. André Rieu bude sprevádzaný slávnym orchestrom Johanna
Straussa a ďalšími hosťami.
ÚNIA žien v Poprade, mesto Svit
a Podtatranské osvetové stredisko vyhlasujú okresnú súťaž Spieva celá rodina.
Spievať môže najviac 5 rodinných príslušníkov a zastúpenie musia mať aspoň
dve generácie. Bližšie informácie na tel.
čísle 052/775 59 89.
V NEDEĽU 31. augusta o 19.30
hod. vystúpi na terase hotela Lomnica
35-členný symfonický orchester z Košíc. Spolu s ním bude účinkovať aj Filip
Tůma a Helena Szaboová. Hotel Lomnica
bol s kultúrou vždy spájaný a jeho snahou
je opäť vrátiť kultúrny život do Tatranskej
Lomnice. Koncert je bezplatný.
UŽ viac ako rok je pre verejnosť
otvorená najvyššie položená kaplnka v
strednej Európe, ktorá sa nachádza na
Skalnatom plese. Kaplnka Presvätej Bohorodičky Nepoškvrnenej čistoty, leží v
nadmorskej výške 1 751 metrov. Sväté
omše sa tam konajú každú nedeľu v letnom období o 15. hod. a v zimnom vždy
o 14. hod., pričom sa striedajú rímskokatolícke a gréckokatolícke bohoslužby.
V rybníku pri Červenom Kláštore
sa minulý týždeň utopilo 12-ročné dievča.
V podvečerných hodinách boli na miesto,
kde sa dievča topilo, privolaní záchranári
Horskej záchrannej služby. V čase ich príchodu už boli na mieste príslušníci Hasičského záchranného zboru a dve posádky
Rýchlej zdravotnej pomoci. Aj napriek
snahe všetkých zúčastnených záchranárov sa dievča zachrániť nepodarilo.
OPRAVA - V minulom čísle novín Poprad bol v článku Čo bude ďalej
s Kvetnicou ?!... uvedený nesprávny názov lesnej kaplnky v tejto mestskej časti.
Správny názov je Kaplnka Panny Márie Lurdskej.		
(ppš)

•
•
•

Niektoré letné dni sa dajú stráviť aj v čitárni

Podtatranské múzeum po roku
opäť ponúka vo svojej pobočke
v Spišskej Sobote Letnú čitáreň. Tá
sa začala minulú stredu večer prednáškou s názvom Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka.
V Gánovciach sa výskum realizoval aj v 50. rokoch minulého storočia. Okrem fosílnych nálezov rastlín
a vyhynutých zvierat priniesol aj
objav kostí ďalšieho, mladšieho neandertálskeho človeka. Všetky tieto
významné nálezy sú datované do
obdobia poslednej doby medziľadovej až posledného zaľadnenia a sú
jedinečným dôkazom o živote blízko
Popradu pred 120 000 až 11 500 rokmi. Riaditeľka Podtatranského múzea Magdaléna Bekessová povedala:
„Pripomíname si 90. výročie nálezu
mozgovne neandertálca z Gánoviec
a 140. výročie vzniku Podtatranského múzea. Preto sa prvá prednáška
venuje tomuto výročiu. Letná čitáreň sa koná už šiesty rok a druhý rok
v priestoroch pobočky Múzea v Spišskej Sobote (Múzeum v Poprade je
v rekonštrukcii). Po rekonštrukcii

v átriu vznikol veľmi pekný priestor.
Okrem toho, súčasťou sobotského
múzea je aj knižnica. Je to aj forma
propagácie jej obsahu. Popradčania
sú už o tejto možnosti informovaní,
ale chodia aj ľudia z Tatier.“
Letná čitáreň bude otvorená v
júli a auguste každú druhú stredu
od 17. do 20. hodiny, celkovo ponúkne štyri prednášky. V stredu 27.

•
•

Prerušená
dodávka
teplej vody

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

Vážení odberatelia,

•

•

júla to bude prednáška s názvom
Vzácne tlače knižnice Podtatranského múzea v Poprade, vyhlásené za historický knižničný fond
a 10. augusta budú záujemcovia
počúvať prednášku o Archeológii
zblízka. Posledná bude v stredu 24.
augusta venovaná histórii Podtatranského múzea, predstaví ju jeho
riaditeľka.		
(kpa)

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom offroad. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

•

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

6 ROKOV ZÁRUKA

PP-1

z dôvodu plánovanej opravy tepelných rozvodov kotolne E 6/I budú
na ulici Tomášikova v Poprade
v období od 18. júla 2016 do 19.
augusta 2016 prebiehať výkopové, stavebné a montážne práce.
Z dôvodu výmeny tepelných rozvodov zo 4-rúrkového systému na
2-rúrkový bude nutné prerušiť dodávku teplej vody. Táto odstávka je
naplánovaná od 1. 8. 2016 do 10. 8.
2016. Tento termín sa môže vzhľadom k priebehu stavebných prác
posunúť. Obmedzenie dodávky
teplej vody bude trvať približne 10
dní. Ak to okolnosti dovolia, tento
čas sa budeme usilovať čo najviac
skrátiť. Konečná úprava plôch po
rekonštrukcii skončí 31. augusta
2016. Celkovo bude vymenených
520 metrov tepelných rozvodov
s predpokladaným znížením tepelných strát o 13 percent.
Všetkým dotknutým zákazníkom
sa ospravedlňujeme za spôsobené
obmedzenia.
Veolia Energia Poprad, a.s. PP-88
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Voda netečie kvôli poruchám

Popradčanov vo viacerých častiach mesta od začiatku prázdnin
trápia odstávky vody. Zvlášť nepríjemné je to v horúcich letných
dňoch. Podtatranská vodárenská
a prevádzková spoločnosť však
k tomuto kroku musela pristúpiť kvôli poruchám na verejnej vodovodnej sieti.
Obyvateľom dotknutých lokalít v horúcich letných dňoch
voda viditeľne chýba. „K odstávke vody na Okružnej iba
toľko: Je to starý, chronický,
neriešený problém, ktorý treba
riešiť komplexne. Treba urobiť
revíziu a výmenu potrubí, či
kanalizácie, nakoľko to trápi
všetkých obyvateľov tejto lokality. Lezie im to už na nervy. Za
vodu a služby treba predsa platiť a k
službám, ktoré nie sú poskytnuté čo
i len jeden deň patrí primeraná zľava, či úľava v zmysle platných právnych predpisov,“ uviedol Popradčan
Marián Korvín.
„Od začiatku mesiaca júl naša spo-

ločnosť odstraňovala sedem porúch
- havárií na verejnej vodovodnej sieti
v lokalitách mesta Poprad (ul. Francisciho, J. Curie, Banícka, Bernolákova, Šrobárová, Nová, Pod bránou, Továrenská štvrť Poprad - Matejovce) v

zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách
§ 32, ods. b, podľa ktorého prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť
dodávku vody na verejnom vodovode
alebo vodovodnej prípojke počas poruchy (havárie). Naša spoločnosť bez-

odkladne odstraňuje havarijné stavy
verejnej vodovodnej siete. Zároveň
ich v zmysle zákona oznamuje do 24
hodín príslušným úradom a organizáciám. Pri vykonávaní plánovaných
opráv, údržbárskych a revíznych prác
naša spoločnosť v zmysle vyššie
uvedeného zákona oznamuje
plánované odstávky vody 15 dní
vopred prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov a elektronickej komunikácie
mestskému úradu, dotknutým
subjektom, organizáciám a
spoločenstvám vlastníkov bytov. PVPS, a.s. počas havárií
a plánovaných odstávok vody
zabezpečuje náhradné zásobovanie pitnej vody cisternami.
Najbližšia plánovaná odstávka
vody je oznámená príslušným úradom a zároveň je uvedená na internetovej stránke našej spoločnosti na
deň 28. júla pre lokalitu Dlhé Hony
na sídlisku Poprad - Juh,“ uviedla
v stanovisku tlačová hovorkyňa spoločnosti Božena Dická.
(ppv)

Rušné leto pre mestských policajtov

Mestská polícia Poprad posilnila bezpečnostné opatrenia v meste
počas letnej turistickej sezóny, nakoľko každoročne počas leta zavíta
do nášho mesta viac návštevníkov,
či už zahraničných alebo z iných
slovenských miest. Najviac ľudí je
na miestach, kde sa konajú rôzne
kultúrne a spoločenské podujatia.
Pre Mestskú políciu Poprad sa letná turistická sezóna 2016 začala vykonaním kontroly dodržiavania VZN
č. 5/2015 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva, ktorým sa
určujú podmienky pre vytvorenie
letných terás na území mesta Poprad.
Vykonanou kontrolou neboli zistené porušenia zo strany žiadateľov.
„Osobitnú pozornosť chceme venovať
kamerovému systému na teritóriu
mesta Poprad a zvlášť v centre mesta,
kde sa osvedčil ako jeden z účinných
prostriedkov ochrany, čo potvrdzujú i
policajné štatistiky. Počet vreckových
krádeží na verejných priestranstvách,
ktoré monitorujú naše kamery, sa
podstatne znížil,“ uviedol náčelník
MsP v Poprade Štefan Šipula a dodal, že stále však pretrvávajú kráde-

že drobných osobných vecí priamo
v reštauráciách, kaviarňach či v exteriérových sedeniach. „Ľudia totiž
mnohokrát počas rozhovoru resp. zábavy nevenujú dostatočnú pozornosť
svojim osobným veciam, čím nechávajú voľné pole pôsobnosti pre páchanie
tejto činnosti,“ spresnil.
Denne sú v uliciach motorizované i pešie hliadky, ktoré majú slúžiť
hlavne na prevenciu, pretože páchateľ v prípade prítomnosti hliadky
mestskej polície mnohokrát upustí
od svojho konania. „Je to veľmi potrebné a bol by som rád, keby bolo našich uniformovaných policajtov v uliciach čo najviac,“ povedal Š. Šipula.
Počas letnej turistickej sezóny sa
mestská polícia častejšie stretáva s
oznámením občanov o rušení nočného pokoja, kde však v prípadoch,
kedy sa takéhoto konania dopúšťa
právnická osoba, sú možnosti mestskej polície na riešenie obmedzené.
„Takéto prípady budeme oznamovať na Regionálny úrad verejného
zdravotníctva za účelom vykonania
kontroly dodržiavania prípustných
hodnôt hluku. Od začiatku letnej

•
•
•

•
•
•

turistickej sezóny sme doposiaľ riešili šesť takýchto prípadov zo strany
zábavných podnikov a päť zo strany
fyzických osôb,“ zhrnul šéf MsP, ktorý apeluje aj na občanov: „Chceme
ich zároveň požiadať, aby v prípade,
že sa občan alebo návštevník nášho mesta stane svedkom výtržnosti,
prípadne obeťou agresívneho správania, môže to telefonicky prostredníctvom tiesňovej linky 159 nahlásiť
na operačné stredisko mestskej polície. Každé takéto volanie operátor
okamžite postúpi príslušnej hliadke
mestskej polície, ktorá udalosť preverí priamo na mieste.“
(ppv)

Začnú sa Svetové dni mládeže 2016 v Krakove

V poľskom Krakove sa v utorok 26. júla začnú otváracou svätou omšou Svetové dni mládeže 2016. Jej
hlavným predsedajúcim bude biskup mesta Krakov
- kardinál Stanislaw Dziwisz. Slovenských pútnikov,
vrátane mnohých Popradčanov, však už v pondelok 25.
júla o 21. hod. čaká slovenský otvárací ceremoniál Obrazy milosrdenstva a slávnostná otváracia svätá omša.

•

Mimoriadnou udalosťou bude vo štvrtok 28. júla
privítanie Svätého Otca Františka, s ktorým účastníci SDM absolvujú v piatok 29. júla Krížovú cestu, v
sobotu 30. júla sa budú spoločne modliť pred sviatosťou oltárnou a v nedeľu 31. júla vyvrcholí hlavný program svätou omšou, ktorú bude celebrovať
Svätý Otec František.			
(ppm)

Krátke správy

DNES 20. júla o 19. hod. sa
v Grandhotel Bellevue v Hornom Smokovci uskutoční koncert veľkého študentského orchestra z Londýna King
Solomon Academy. Vstup je voľný.
SLOVENSKÁ speváčka Mária Čírová bude so sláčikovým kvartetom
vystupovať na hrade Ľubovňa v piatok 22. júla o 20. hod.
10. ROČNÍK - Dni mesta Spišská
Stará Ves sa uskutoční 22. až 24. júla
2016. Pripravený je bohatý kultúrny a
športový program.
OBČIANSKE združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá a obec
Štrba organizujú 3. ročník podujatia
Ľudové umelecké remeslá, ktorý sa
bude konať 23. a 24. júla na Štrbskom
Plese. Predstaví sa 90 ľudových remeselníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska,
Maďarska, Srbska a Ukrajiny. Prezentovať budú svoje remeslá a prácu
svojich rúk. Návštevníci uvidia keramikárov, drotárov, drevorezbárov,
kováčov, šperkárov, tokárov, medovnikárov, čipkárky, korytárov, remenárov, fujaristov, výrobcov kraslíc,
pastierskych palíc, bačovského riadu,
drevených hračiek, textilných hračiek
a mnohé ďalšie remeslá.
V SOBOTU 23. júla o 16. hod.
v Tatranskej Lomnici v mestskom
parku a o 19. hod. v Novom Smokovci
v areáli kúpeľov bude účinkovať skupina Ružový Panter z Lipian s huslistom Stanislavom Salancim.
OD júla sprístupnila Levoča vežu
Baziliky sv. Jakuba, na ktorú sa dá
vystúpiť len v doprovode sprievodcu.
Návštevníci sa dostanú do výšky približne 55 metrov.
LETNÉ podujatie s názvom Benátska noc, ktoré sa malo konať minulú sobotu na Štrbskom Plese pre
nepriaznivé počasie zrušili. Nový termín organizátori oznámia v najbližších dňoch.
NOČNÝ pochod s originálnymi
lampášmi okolo Štrbského plesa sa
počas leta koná každý piatok o 21.
hod. Táto tradícia vznikla už v roku
2010, keď ešte chodník okolo plesa
nebol osvetlený. Hostí Grand Hotela Kempinski vždy sprevádza niekto
z manažmentu hotela a na konci približne 45-minútového pochodu čaká
na rodičov malé prekvapenie a deti
sladká odmena.
PO bezplatných informatívnych
SMS správach, prichádza tatranská
samospráva s ďalšou službou pre verejnosť. Od polovice júna je možné
si stiahnuť mobilnú aplikáciu, vďaka
ktorej sa zobrazí podobné vyobrazenie stránky, ako pri webovej stránke
www.vysoketatry.sk. Táto služba je
k dispozícii v Google play ako ktorákoľvek iná aplikácia pre mobilné
telefóny. Mobilná aplikácia je dostupná pre operačné systémy iOS
a Android od verzie 4.4.
(ppš)

•

•
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Zmeny teplôt istú skupinu ľudí
trápia, inú nie

V rámci podujatí Popradského kultúrneho leta mali diváci vidieť vo štvrtok minulého týždňa premiérovu komédiu popradského divadla Commedia. Vzhľadom
na to, že jeden z hlavných účinkujúcich ochorel, zmenili organizátori program
a návštevníci videli predstavenie Keď muži plačú. Napriek veternému počasiu si
prišlo pozrieť domáce divadlo množstvo ich fanúšikov.
FOTO - Silvia Šifrová

Vplyvy klimatických zmien sa
už prejavujú a predpokladá sa, že
budú ešte viditeľnejšie. Očakáva sa,
že extrémne výkyvy počasia vrátane
teplotných vĺn, sucha a záplav budú
častejšie a intenzívnejšie. Časté
zmeny počasia sú jedným z dôsledkov ničenia planéty. Pod Tatrami sa
počasie mení ako na hojdačke a to
môže nepriaznivo pôsobiť na každého z nás.
„Ak sú ľudia v dobrej kondícii, tolerujú výkyvy počasia. Horšie je to s meteosenzitívnymi a staršími ľuďmi. Ani
ľudia, ktorí majú problémy so srdcom
alebo mávajú závraty, príp. reumu
sa takýmto zmenám počasia netešia. Je bežné, keď sa u nich objavujú
bolesti kĺbov, svalov. Počasie musíme
rešpektovať a snažiť sa mu čo najviac
prispôsobiť. Vo veľmi horúcich dňoch
by napr. klíma v aute mala byť nastavená len o tri stupne menej, ako je
vzduch vonku. Samozrejme denne je
potrebné vypiť aspoň 2 litre vody, čo
nám nie vždy vyjde, lebo nemusíme
mať pocit smädu. Najlepšia je čistá

voda a neperlivé minerálky. Nie studené, aby telo nezažilo šok. Telo vodu
využije, až keď si ju ohreje na svoju
teplotu,“ vysvetľoval všeobecný lekár
Jaroslav Grochola.
V Poprade sme na časté výkyvy počasia zvyknutí, ale problémy môžu
postihnúť aj tunajších ľudí. „Pri zmenách počasia mám častejšie migrénu,
som unavená a náladová, často zívam,
mávam závraty. Vtedy si idem zacvičiť do fitka alebo si pustím príjemnú
hudbu. Keď zasvieti slniečko, hneď sa
mi ľahšie žije a funguje,“ prezradila
Zuzana Skočeková. „Mám rada tropické teploty nad 30 stupňov, aj keď
tu pod Tatrami to zažívame málokedy. Niektorým ľuďom vysoké teploty
spôsobujú kolapsy z tepla, tak nech si
oddýchnu pri 20-tich stupňoch,“ povedala Romana Hamráková. „Pred
zmenou počasia ma bolievajú bedrové
kĺby a nie je to nič príjemné. Niekedy
až krívam. K tomu sa pridá únava a
v noci nespavosť. Ale počasie sa každý
deň mení a asi to tak má byť,“ skonštatoval Tomáš Horevaj.
(kpa)

Do Čaju o piatej napršalo
Počas uplynulého víkendu sa na spišskonovoveskom námestí uskutočnili Spišské trhy. Viac ako 200 stánkov s rôznym tovarom, kolotoče a rýchle občerstvenie, taká bola atmosféra trhov. Napriek nepriaznivému počasiu ich opäť navštívilo aj množstvo Popradčanov. Súčasťou bola tiež kontraktačno - predajná
výstava bývania, kde sa prezentovali nové trendy v architektúre, dizajne, nábytku a ďalšie.				
FOTO - Silvia Šifrová

Na Slovensku bude svetový kongres esperanta

Slovensko opäť získalo príležitosť zviditeľniť sa. V prvom mesiaci
nášho predsedníctva Rady Európskej únie sa v Nitre uskutoční 101.
Svetový kongres esperanta. Od 23.
do 30. júla 2016 sa na tomto podujatí zúčastní približne 2000 účastníkov z viac ako 60 krajín sveta.
Nosnou témou kongresu je Sociálna spravodlivosť - jazyková spravodlivosť. Návštevníci kongresu sa môžu
zúčastniť odborných prednášok na
rôzne témy, výstav, kurzov esperanta a pod. Nebude chýbať sprievodný
program - výlety, hudobné vystúpenia interpretov v esperante, divadelné predstavenia. Súčasťou podujatia
je Medzináboženské stretnutie predstaviteľov náboženstiev na Slovensku, Jazykovo - politická konferencia
krajín V4+ ako i Medzinárodný medicínsky esperantský kongres. Hlavným komunikačným jazykom bude
esperanto. Jeho autorom je poľský le-

kár Dr. Ludwik L. Zamenhof. Jazyk,
čo spája ľudí z celého sveta - esperantistov bez rozdielu veku, farby pleti,
národnosti...Dnes je dostupný všade,
je v piesňach, poézii, próze, vede i
zábave. Budúci esperantista sa može
ponoriť do učebníc, slovníkov, internetových kurzov esperanta na www.
lernu.net, vypočuť si album skupiny
Team, naspievaný v tomto jazyku, či
zúčastniť sa júlového kongresu.
Členka organizačného výboru
kongresu Zlatica Gregorová uviedla:
„Poprad bol dlhé obdobie významným centrom esperantského diania
vďaka Milanovi Zvarovi, ktorý sa mu
venoval celým srdcom, ako i vďaka
členom nášho esperantského združenia, kde som i ja s radosťou pracovala. A tak vás, milí Popradčania, esperantisti, srdečne pozývame do Nitry.
Kompletné info o pripravovanom
kongrese nájdete na: http://www.nitra2016.sk/sk/.“		
(ppg)

V sobotu popoludní sa zišli členovia Klubu Sobotčanov pri Čaji
o piatej v priestoroch hasičského
dvora v Spišskej Sobote. Tretí ročník oživenej tradície zmáčal dážď,
ale ani to neodradilo účastníkov,
aby si zaspomínali na mladosť a poriadne sa zabavili.

Samotnému podujatiu aj tento rok
predchádzalo posedenie pri kotlíkovom guláši, ktorý si prišlo vychutnať
viac ako sto hostí. Neskôr sa mnohí
z nich presunuli do divadelnej sály, kde
im do tanca zahrala kapela Trio star.
„Čaj o piatej sme začali organizovať
pred troma rokmi, pretože sme chceli
nadviazať na starú tradíciu, ktorá bola
za našich mladých čias veľmi populárna. Po roku sme to opäť spojili s kotlíkovým gulášom a aj napriek zlému
počasiu si ho prišlo vychutnať množstvo hostí. Čaj o piatej je pre staršiu generáciu spomienkou na mladosť a pre
mladých ukážka, ako sa dá zabaviť aj
bez alkoholu,“ povedal predseda Klubu Sobotčanov Ján Brndiar.
(ppv)
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Darujte krv aj počas leta

Krv je vzácna a nenahraditeľná
tekutina. Aj keď niektoré orgány
alebo časti tela už možno nahradiť
umelými náhradami, napriek vytrvalému úsiliu vedcov sa umelú krv
dosiaľ vyrobiť nepodarilo. Krv pomáha zachraňovať životy dlhodobo chorým pacientom ako aj tým,
ktorí utrpeli úraz a prišli o množstvo krvi. Práve počas leta je výskyt
úrazov väčší, a tým aj lekári potrebujú viac tejto vzácnej tekutiny.
Vedúci lekár Pavel Repovský z popradskej Národnej transfúznej služby preto vyzýva darcov, aby prišli darovať krv aj v tomto dovolenkovom
období. Dá sa tak urobiť na pracovisku v Poprade v pracovné dni od
6. do 14. hod. a v utorok až do 17.
hod. Krv môže darovať každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov
s hmotnosťou nad 50 kg. Darcom
nemôže byť osoba, ktorá prekonala alebo trpí na niektorú z chorôb
prenosnú krvou. Zo skupiny sú vyradené aj osoby s rizikovým správaním, ako sú narkomani či alkoholici, alebo také, ktoré v poslednom
období prekonali akútne ochorenie
vyžadujúce si antibiotickú liečbu, dl-

hodobo užívajú lieky, či pricestovali
z rizikových krajín. Krv nesmú darovať ani tehotné ženy a ženy počas
menštruácie. „Výhodou darovania
krvi je, že pri jej vyšetrení sa môžu
včas odhaliť aj závažné ochorenia.
Darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu a má stimulujúci účinok“, uviedol P. Repovský. Na odber
krvi je potrebné priniesť si so sebou
občiansky preukaz alebo iný identifikačný doklad a kartičku poistenca.
Odber trvá približne 10 až 15 minút.
Množstvo odobratej krvi je pre dar-

Kino Tatran
20. júl o 19. hod.
ZEM, KTORÁ HĽADÁ
SVOJE NEBO
SK, dokument, 70 min., slovenská verzia,
MP 12
Príbeh horehronskej obce, o hľadaní
zmyslu bytia či vzťahu k svojej zemi, k svojim koreňom. Udržiavanie tradícii ľudovej
kultúry a folklóru nie je iba romantickým zahľadením sa do dedinskej society.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

cu neškodné, predstavuje stratu iba
desatiny až trinástiny objemu krvi.
Objem krvnej straty sa doplní do
24 hodín. „Deň pred odberom ani v
deň odberu by sa darca nemal ťažko
námahať, neodporúča sa konzumácia mastných jedál. Vhodné však nie
je ani hladovať. Konzumovať by mal
darca prevažne pečivo, ovocie, zeleninu a piť dostatok tekutín. Pred odberom sa nesmie piť alkohol a fajčiť“,
doplnil P. Repovský. Ďalej uviedol,
že najviac sa vždy potešia mladým
prvodarcom.		
(ppš)

Derniéra mimoriadnej výstavy Zdeňka Hošeka

V Galérii Scherfelov dom v Poprade
- Veľkej otvoril v júni Klub Veličanov
výstavu „Neha Tatier“ pražského
akademického sochára Zdeňka Hošeka.
Výnimočnosť výstavy spočíva nielen v špeciálnej akvarelovej technike,
ale hlavne v netradičnom pohľade
na naše majestátne Tatry. Výstava
dáva možnosť rozmýšľať vo veľkých
dimenziách, vo veľkorysom formáte
obrazov, kde je na tvrdej skale zakomponovaná neha vody, či už vo
forme snehu, hmly, oblakov.
Významný slovenský historik umenia Bohumír Bachratý o tvorbe autoŠtvrtok 21. júl o 20. hod.
Námestie sv. Egídia
DIVADLO NA DOSKE PREŠOV / RYSAVÁ JALOVICA
Známa poviedka Martina Kukučína v dramaturgickej úprave Ireny Čaneckej- Kasalovej.
Piatok 22. júl o 19. hod.
Námestie sv. Egídia
MARTIN BIES & FLAMENCO CLAN / KONCERT
Korene lídra skupiny M. Biesa
siahajú do južného Španielska
do Andalúzie. Hre na gitaru
sa venuje od trinástich rokov.
Jeho začiatky sú spojené s flamenco gitarovou školou Paca

ra napísal: „Akvarely Zdenka Hošeka
nesú svetlá farieb i farby svetiel. Kúzlo,
ktoré ako závoj zahaľuje ostré hrany
materiálnej reality krehkým, viditeľne
- neviditeľným opojením. Magickým
kúzlom akvarelov...“
Vo štvrtok 28. júla 2016 o 16.30 hod.
sa návštevníci môžu posledný raz v
Galérii Scherfelov dom v Poprade
- Veľkej stretnúť nielen s autorovými obrazmi, ale i osobne na besede a
autogramiáde so samotným autorom
akademickým sochárom Zděnkom
Hošekom, ktorý pri tejto príležitosti
navštívi Poprad spolu so svojou manželkou.		
Emília Ferková

21. júl o 19. hod. a 22. júl o 20.30 hod.
JULIETA
ES, dráma, 99 min., titulky, MP 15
Režisér Pedro Almodóvar získal námet
z knižnej predlohy Runway, od držiteľky
Nobelovej ceny, Alice Munro. Dráma hovorí o boji matky, o osude a o komplexe
viny. Vstupné: 4 €
22. júl o 17. hod.
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK
USA, animovaný/rodinný, 91 min., slovenský dabing, MP
Piate pokračovanie animovanej filmovej
série so všetkými starými známymi. Prichádza ľadová udalosť roka a s ňou mamuty
Manny a Ellie, leňochod Sid, tiger Diego a
vačice Crash a Eddie. Vstupné: 5 €
25. júl o 19. hod. - PROTI PRÍRODE €URÓPSKE FILMY ZA €URO
NO, dráma, 80 min., titulky, MP12, FK
Cesta do drsnej nórskej krajiny a do hlavy
tridsiatnika Martina, mladého otca a manžela. Vstupné: 1 €
26. júl o 10. hod. - MALÝ DRÁČIK
DE, animovaný/rodinný, 80 min., slovenský dabing, MP
Kokosík a Oskar sa narodili na Dračom
ostrove, no sú iní ako ostatní. Kokosík je
lietajúci drak, ktorý nelieta a Oskar je drak
- mäsožravec, ktorý sa stal vegetariánom.
Vstupné: 2 €
26. júl o 19. hod. - DOKONALÝ ZMYSEL
VB, romantická dráma, 92 min., titulky,
MP15
Zatiaľčo Susan a Michael objavujú nové,
nepredvídateľne hlboké city, ľudia na celom svete sa začínajú chovať zvláštne.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
Viac na www.kinotatran.sk

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2016
Letný festival hudby, filmu a divadla
Peňu. V súčasnosti Martin prezentuje koncertné programy
zostavené z vlastnej tvorby, ale
aj aranžované skladby najslávnejších gitaristov flamenca ako
syntézu flamenco gitary, spevu
a tanca.
Sobota 23. júl o 10. hod.
Námestie sv. Egídia
GAŠPARKO A DRAK
Stražanovo bábkové divadlo
pripravilo marionetové predstavenie Gašparko a drak nie-

len pre deti od útleho veku, ale
aj pre mládež.
Sobota 23. júl o 19. hod.
hasičský dvor
v Spišskej Sobote
ANNABÁL
Tradičná tanečná zábava s bohatou tombolou a s kultúrnym
programom v priestoroch hasičského dvora v Spišskej Sobote. V prípade nepriaznivého
počasia sa akcia uskutoční v divadelnej sále v Spišskej Sobote.

Sobota 23. júl o 21. hod.
Námestie sv. Egídia
NOČNÝ BEŽEC
FILMY NA PLÁTNE
USA/Akčný/114 min.
Nedeľa 24. júl o 15. hod.
Námestie sv. Egídia
DYCHOVÁ HUDBA
POPRADČANKA / PROMENÁDNY KONCERT
Kapela nehrá len klasickú dychovú hudbu, ale aj tanečné a
moderné skladby.

Štvrtok 28. júl o 20. hod.
Námestie sv. Egídia
KRÁĽOVNÁ ZLODEJOV
ALIMAH FUSION
& DIVADLO ALCHÝMIE
POPRAD
Atraktívne predstavenie Alimah Fusion s tanečnými choreografiami,
šermiarskymi
súbojmi a led show.
Zmena programu vyhradená!
V prípade nepriaznivého
počasia si mesto Poprad vyhradzuje právo zmeniť čas a
miesto podujatia. Na všetky programy na voľných
priestranstvách je vstup voľný.
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Vieme vďaka vám

Žiak SPŠ ocenený v literárnej súťaži

Už tretíkrát za sebou sa
podarilo študentovi SPŠ
v Poprade presadiť vlastnou
tvorbou v literárnej súťaži
Prečo mám rád slovenčinu,
prečo mám rád Slovensko.
Jej v poradí už 24. ročník vyvrcholil odovzdávaním cien
najlepším v júni v priestoroch Mestskej organizácie
Matice slovenskej v Nových
Zámkoch.
Do súťaže sa zapojilo celkom 150 škôl z celého Slovenska, z toho stredných škôl
bolo spolu 35. Súťažné práce
posudzovalo 15 profesionálnych porotkýň z rôznych inštitúcií SR. Tomáš Gajdoš z II.
SA SPŠ v Poprade pri takom
počte obstál a doniesol si domov čestné uznanie, bulletin

24. ročníka súťaže, knižné
odmeny, ako aj dobrý pocit,
že čas strávený nad tvorivým
písaním sa mu vyplatil. Je
veľmi sympatické, že Tomáš
sa na slávnostné vyhlásenie
obliekol do ľudového kroja.
Usporiadatelia spomienkovej súťaže to hneď aj využili
a poctili pri spomienkovej
slávnosti nášho žiaka tým, že
držal štátnu vlajku. Vo svojej literárnej práci študent
s príznačným názvom Vlasť
moja krojovaná píše: „Každý
kroj je niečím výnimočný. Náš
napríklad tým, že je zmesou
liptovského a goralského. Cítim sa hrdo, keď sa môžem
v ňom prechádzať, pohybovať
sa na javisku, jednoducho, keď
ho mám oblečený.“
(mam)

Tomáš Gajdoš zo SPŠ Poprad 3. zľava v kroji.
FOTO - Mária Marcinková

MESTO POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru č. 3 o výmere 118,40 m2 nachádzajúce sa
v budove postavenej na parcele KN-C 3226/84 na Novomeského
ulici 3918 v Poprade, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, k. ú. Poprad, na liste vlastníctva č. 3455.
Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 2 613,- €
Začiatok prenájmu: najskôr od 2.8.2016
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27.7.2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel.
052/7167293, 052/7167297.			
PP-86

POĎAKOVANIE

Touto cestou chcem vyjadriť úprimné poďakovanie pracovníkom oddelenia úrazovej a rekonštrukčnej chirurgie popradskej nemocnice za ich výnimočnú starostlivosť a prístup počas môjho pobytu, špeciálne MUDr.
Jánovi Palkovi, ktorý ma operoval. Poprad a celý tatranský
región má šťastie, že tu žije tím odborníkov ako ste VY. S
úctou a vďakou Radim Šebej.
72/16-R

Originálna súťažná práca študentky

Originálna súťažná práca popradskej študentky
získala ocenenie na celoslovenskej súťaži Som
fér. Zmyslom súťaže bolo
upriamiť pozornosť detí,
mladých ľudí a ich pedagógov a vedúcich na vnímanie
férovosti a spravodlivosti
v riešení situácií bežného
života.
Je potešiteľné, že aj v SPŠ
v Poprade sa našli žiaci, ktorých téma férovosti v živote
zaujala. Pod vedením svojich pedagógov dokázali 8
študenti vo voľnom čase vytvoriť literárne práce a traja
spracovali výtvarné námety.
Otázky férovosti, čestnosti
a objektívnosti v bežnom

živote zarezonovali predovšetkým po diskusii v rámci
predmetu občianskej náuky
a navrhovania. Všetkých zapojených študentov čakala v
júni 2016 netradičná odmena - pozvanie na slávnostné

Dali ste nám vedieť
vyhodnotenie
súťažných
prác v kultúrnom stánku
našej vlasti - v priestoroch
Slovenského národného divadla v Bratislave.
Do súťaže prišlo spolu 503
prác z celého Slovenska a
v rámci kategórie stredných
škôl odborná porota vyberala najlepšie práce spomedzi
123 literárnych príspevkov.

Študentka stavebného odboru SPŠ v Poprade - Monika
Kolláriková z II. SA bola
spolu so svojím pedagógom
vyzvaná, aby si osobne prevzala ocenenie za 2. miesto
v rámci celoslovenského
kola súťaže z rúk jednej
z ambasádoriek projektu herečky Zuzany Fialovej.
O kvalite práce svedčí aj
Monikina výzva v závere jej
úvahy Maťko: „Preto buďme
k sebe ohľaduplní v každom
smere, snažme sa pochopiť
ľudí - aj tých, ktorí sa nám
zdajú byť „neNORMAlni“.
Som si istá, že časom sa dá
nájsť ku každému človeku
cesta.“
Mária Marcinková

ŽSR vybudovali nový železničný
priechod v Tatranskej Lomnici

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
opravili a dali do užívania obyvateľom
i návštevníkom Tatranskej Lomnice nový
železničný priechod.
Pôvodný priechod sa skladal z viacerých
súčastí a rôznych materiálov, ktoré boli opotrebované a technický nevyhovujúce. Pôvodný priechod železničiari rozšírili o úsek na
nevyužívanej tretej koľaji. Nový asfaltový
povrch zvýšil bezpečnosť priechodu cez
všetky štyri koľaje. Okrem opraveného priechodu kultúru cestovania a bezpečnosť zvýši
aj nový náter nástupiskových hrán.
Tatranskú Lomnicu a ďalšie tatranské

Už 27 rokov si 11.
júla pripomíname Svetový deň populácie. V tento
deň ešte v roku 1987 dosiahol počet obyvateľov
Zeme 5 miliárd.
Čo sa týka populácie Európskej únie (EÚ), na začiatku tohto roka mala viac
ako 510 miliónov obyvateľov, čo je nárast približne
o dva milióny v porovnaní
so začiatkom roka 2015.
Podľa údajov Eurostatu
vzrástol za posledné desaťročie priemerný vek európskej populácie skoro o tri
roky, z 39,5 v roku 2005 na
42,4. Najvyšší počet mladých ľudí bol pritom v Írsku
(22,1%), zatiaľ čo najmenej
mladých tvorili Nemci, iba
13,2%. V celej EÚ sa vlani
narodilo takmer 5,1 milióna detí, pričom viac ako 5,2
milióna ľudí zomrelo. Je to
teda historický prvýkrát, čo

stanice a zastávky čaká aj rozsiahlejšia rekonštrukcia, aby získali modernú podobu
staníc 21. storočia. Rekonštrukcia stanice
Tatranská Lomnica je momentálne v prípravnej fáze realizácie. Jej súčasťou bude aj
bezbariérový prístup a prestavba koľají. Obnovou prejde aj historická budova železničnej stanice, ktorá bola vybudovaná v roku
1895. Tatranská Lomnica bola historicky
prvou osadou, ktorá mala priame železničné
spojenie a po roku 1937, kedy bola stanica
obnovená, tu pravidelne premávajú vlaky.
V súčasnosti prejde železničnou stanicou
denne vyše 5 tisíc cestujúcich.
(ppp)

EÚ zaznamenala negatívny prírastok obyvateľstva.
Najviac detí sa narodilo
v Írsku, Francúzsku, Veľkej
Británii a Švédsku. Naopak,
najmenej detí vlani pribudlo v Taliansku, Portugalsku a Grécku.

ZAUJALO NÁS
Medzi
najľudnatejšie
krajiny EÚ sa stále radia
Nemecko (82,2 milióna
obyvateľov),
Francúzsko
(66,7 mil.), Veľká Británia (65,3 mil.) a Taliansko
(60,7 mil.). Spolu tak tvoria
viac ako polovicu celej európskej populácie. Slovensko sa na nej podieľa len
1,1%. Nárast obyvateľstva
zaznamenalo vlani celkovo
17 krajín EÚ, medzi nimi
aj my. Najviac obyvateľov
pribudlo v Luxembursku,
Rakúsku, Nemecku, na

Malte, vo Švédsku, Dánsku
a Belgicku. Naopak, najväčší pokles obyvateľstvo bol
v Litve, Lotyšsku, Chorvátsku, Bulharsku, Grécku
a Rumunsku. Podľa predpovedí by v roku 2080 malo
byť v EÚ vyše 63 miliónov
obyvateľov, ktorí majú 80
a viac rokov. Vlani túto vekovú skupinu tvorilo viac
ako 37 milióna ľudí.
Slovensko sa v štatistikách
vyníma ukazovateľom ekonomickej závislosti starších
osôb, čo je pomer medzi
počtom obyvateľov nad 65
rokov a ekonomicky aktívnym obyvateľstvom. Podľa odborníkov bude práve
Slovensko na čele tohto
rebríčka v roku 2080. Spomínaný ukazovateľ bude
naopak najnižší v Litve, odhady počítajú s pomerom
34%, slovenské čísla dosiahnu 68,7%.
(ppp)

20. 7. 2016

Strana 7

Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Riadime sa citom, keď máme myslieť - z toho plynie polovica
našich chýb. Tá druhá polovica je z mudrovania, keď máme poslúchnuť cit.				 COLLINS

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 20. júla má meniny Iľja, Eliáš, vo štvrtok 21. júla Daniel,
v piatok 22. júla Magdaléna, v sobotu 23. júla Oľga, v nedeľu
24. júla Vladimír, v pondelok 25. júla Jakub a v utorok 26. júla
Anna, Hana.

MANŽELSTVO UZAVRELI
2. júla 2016 - Mgr. Jana Hrebíková a Stanislav Mačák, Zuzana
Pravlíková a Peter Kožuch, Ing. Pavla Kovařiková a Erik Vujčik,
Anna Grivalská a Martin Kalafut, 9. júla 2016 - Kristína Šomják
a Jozef Šuba, Andrea Krempaská a Lukáš Gorlický, Lucia Palgutová a Jaroslav Vajgl.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 14. júla 2016
vo Veľkej s

Helenou Jurišičovou,
84-ročnou

Vo štvrtok 14. júla 2016
vo Veľkej s

Dušanom Malinovským,
63-ročným

V sobotu 16. júla 2016
vo Veľkej s

Vladimírom Pokrivčákom,
60-ročným

V pondelok 18. júla 2016
vo Veľkej s

Vladimírom Kučerkom,
63-ročným

V pondelok 18. júla 2016
vo Veľkej s

Cyrilom Chovanom,
64-ročným

V pondelok 18. júla 2016
vo Veľkej s

Ing. Kamilou Donovalovou,
77-ročnou
Jozefom Račekom,
66-ročným

V utorok 19. júla 2016
vo Veľkej s

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 20. júla 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

Ing. Elvírou Brugošovou,
65-ročnou

V stredu 20. júla 2016
v Matejovciach so

Silviou Gadžiovou,
36-ročným

Spomienka

V pondelok 25. júla 2016 si pripomenieme
3. výročie, čo nás navždy opustila
moja milovaná manželka

ANNA BEDNÁRIKOVÁ
rod. Malatinová z Hranovnice.

Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Manžel Juraj a smútiaca rodina
týždenník občanov mesta. Vydáva RePOPRA D -dakcia
Poprad - noviny občanov. Šéfre-

daktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 772 10 62. 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 prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, Poprad.
ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

Historické osobnosti mesta Poprad (2)
V júli si pripomíname:

70 rokov od smrti prokuristu, riaditeľa pivovaru Alexandra GUNDELFINGENA (*24. 7. 1897
Krompachy - †12. 7. 1946
Poprad).
Otcom mu bol Alfréd
Aladár, matkou Margita,
rod. Szönyeiová, manželkou
Margita, rod. Páriová (*31.
5. 1901), s ktorou mali syna
Alexandra (*4. 4. 1927).
Do Popradu prišiel v detstve s rodičmi z Krompách
a 1. septembra 1913 tu sám
získal domovskú príslušnosť.
V roku 1916 ukončil Štátnu vyššiu obchodnú školu
v Kežmarku a po jej ukončení narukoval na front
v čase 1. svetovej vojny. Tu
padol do zajatia a domov
sa vrátil v roku 1920. Od
1. januára 1921 nastúpil
do zamestnania v Prvom
spišskom parnom pivovare
a sladovni v Poprade, kde
pôsobil ako prokurista do
roku 1938. Od roku 1939
do roku 1945 pôsobil v pivovare ako riaditeľ. Zaslúžil
sa o výstavbu domov pre 20

robotníckych rodín.
Bol aktívnym športovcom. Patril medzi najlepších futbalistov v klube PAC
Poprad. Aktívne sa venoval
ľahkej atletike, o čom svedčia viaceré poháre a medaile. V letnom období
sa súťažne venoval tenisu
a v zime krasokorčuľovaniu.
Ako náruživý turista navštevoval Vysoké a Nízke Tatry,
bol aj poľovníkom a aktívnym rybárom.

100 rokov od úmrtia
kňaza, entomológa Jána
(Johann, János) HUSZA
(*23. 7. 1843 Poprad - †7. 7.
1916 Budapešť).
Manželka Ľudmila, rod.
Kochová, syn Vojtech, Ján
(* 3. 2. 1892) a Ján Ľudovít
(*6. 7. 1895).
V Poprade navštevoval
evanjelickú ľudovú školu.
gymnaziálne štúdiá absolvoval v Kežmarku a potom
študoval na kolégiu v Prešove. Štúdium ukončil v roku
1863 maturitnou skúškou a
zapísal sa v tom istom roku
na prešovskú teologickú

akadémiu. V roku 1866 zložil v Dobšinej skúšku pod
vedením superintendanta
Mádayho. Jeden rok pracoval ako vychovávateľ u rodiny Pottornovej na Liptove.
Po roku odišiel do Nemecka,
do Jeny, kde ostal na univerzite ako poslucháč jeden rok.
V roku 1870 sa vrátil do
Veľkej, kde pôsobil v ľudovej škole 34 rokov ako učiteľ. Bol členom mestského
predstaviteľstva a dozorca
veľčianskej sporiteľne. Bol aj
presbyterom evanjelického
cirkevného zboru a členom
školskej rady. V roku 1905
odišiel do Popradu a do
roku 1915 pôsobil ako kustód v Karpatskom múzeu.
Už pred zvolením za kustóda múzea pracoval od roku
1899 ako vedúci zoologického oddelenia. Zaoberal
sa entomológiou a zbierky
múzea obohatil o početné
zbery hmyzu. V roku 1915
sa kvôli ťažkej chorobe
vzdal svojich funkcií a vysťahoval do Budapešti, kde
za krátky čas zomrel.
Zuzana Kollárová

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 20. júla - Ekolekáreň - OC Forum, vo
štvrtok 21. júla - Dr. Max - námestie, v piatok
22. júla - Aduscentrum, v sobotu 23. júla
- Tília, v nedeľu 24. júla - Zlatý had, v pondelok 25. júla - Lekáreň na autobusovej stanici a v utorok 26. júla - Adus.
Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia, Dr.
Max - námestie: Nám. sv. Egídia, Aduscen-

trum: Nám. sv. Egídia 22/49, Tília: Banícka
ul. 28, Zlatý had: Novomeského 3918, Lekáreň na autobusovej stanici: Wolkerova
ul., Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18.
do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov
od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Nejaký váš
nápad
sa
skončí úspechom. Budete žiariť
od radosti, hlavne preto, že sa polepší vaša finančná situácia.
Zažijete neopakovateľné chvíle s vašou rodinou. Poteší
vás aj nejaká maličkosť, ktorú si
kúpite.
Budete riešiť
nejakú záležitosť a okolie ocení, že nájdete
najlepšie východisko.
Budete sa
vznášať od
radosti. Také pekné životné obdobie v rodine aj v práci ste už dávno
nemali.

Chcete silou-mocou
zarobiť, ale mali by ste prehodnotiť svoje priority. Niečo vás upozorní, že máte nesprávny postoj k
životu.

Neopakovateľné chvíle
s rodinou vám prinesú chvíle šťastia a pohody. Budete mať krásnu
dovolenku.

Potrpíte si
na detaily a
preto vás bude rozčuľovať lajdáckosť vašich blízkych alebo kolegov.

Pracovné
povinnosti
vám budú liezť hore krkom. Napokon, komu by sa chcelo pracovať v lete.

Pôjdete na
nejakú dôležitú schôdzku. Dajte si záležať,
aby ste na ňu boli pripravení, lebo
pôjde o veľa.

Budete mať
sklony k neviazaným ľúbostným dobrodružstvám. Opatrnosti však nikdy nie
je dosť.

Dostanete
sa do sporu
s niekým z vášho okolia, lebo sa
budete cítiť v niečom ukrivdení.

Nedajte sa
zmanipulovať k rýchlym uzáverom, nemusia
byť správne. Niekto vás chce dotlačiť k nejakému rozhodnutiu.
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Mesto Svit

MESTO POPRAD

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI

pozemku parc. č. KN- 3289/172 o výmere 15 m2, druh pozemku ostatné plochy,
ktorý vznikol odčlenením časti pôvodného pozemku parc. č. KN-C 3289/172
o výmere 18 m², druh pozemku ostatné plochy v katastrálnom území Poprad,
obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 65,- €/m², t. j. vo výške 975,- € za celý
predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 29. júla 2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.			
PP-79

MESTO POPRAD
vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
Tenisového areálu na Ulici B. Nemcovej v Poprade.
Predmet predaja:
- Prevádzková budova tenisového areálu súp. č. 4899, postavená na pozemku parc.
č. KN-C 287, v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria.
- Tenisové kurty s príslušenstvom na pozemku parc. č. KN-C 288,
- Pozemok parc. č. KN-C 287 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 185 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
- Pozemok parc. č. KN-C 288 v katastrálnom území Spišská Sobota o výmere 4722 m2,
druh pozemku ostatné plochy.

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy,
Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
 najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Ďalšie požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka,
 znalosť príslušnej legislatívy,
 bezúhonnosť,
 komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
 spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:
 prihláška do výberového konania,
 štruktúrovaný profesijný životopis,
 overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.),
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok je 8. augusta 2016.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZUŠ Kpt. Nálepku 107, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné
doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v.r.
primátor mesta Svit

PP-84

Podmienkou zaradenia ponuky do obchodnej verejnej súťaže je okrem navrhovanej
kúpnej ceny predloženie záväznej architektonickej štúdie riešenia rekonštrukcie a modernizácie areálu, ktorá bude následne súčasťou kúpnej zmluvy. Podmienkou riešenia
je zachovanie tenisových kurtov so zázemím.
Minimálna cena: nie je stanovená
Termín na predloženie súťažných návrhov: 29. júla 2016, do 12. hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: lucia.polanovska@msupoprad.sk, tel. č. 0910 890 234, 052 /716 72 97
PP-77

MESTO POPRAD

Inzercia
Pre daj

2004, STK 1/2017, naj. 62 800 km, servisná knižka, prvý majiteľ, cena 3 500
€. Inf.: č. t. 0915 376 150.
36/16-P

Predám lacno drevený obklad - 3
€, zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 0908
234 866.			 4/16-P
Predám garáž pri Kauflande v Poprade, cena dohodou. Inf.: č. t. 0903
622 476.		
32/16-P
Predám 1-izb. byt na sídl.
Juh 3 v Poprade. Inf.: č. t. 0904
629 905.			35/16-P
Predám Seat Ibiza 1,2 sedan hatchback, 5-dverový, šedá metalíza, r. v.

Náter striech, fasády a kostoly - 3
€/m2 s farbou, základ a vrch. Inf.: č. t.
0915 423 705 (p. Ivan).
69/16-R
Dám do prenájmu zariadený 2-izb.
podkrovný byt v rodinnom dome
so samostatným vchodom pre jednu
osobu v Poprade. Cena 250 €/l mesiac. Inf.: č. t. 0911 690 817. 71/16-R
Zber jabĺk v Taliansku. Inf.: č. t.
0950 665 147.
73/16-R

•
•
•
•

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov o celkovej výmere 15 m2, ktoré sa nachádzajú
v budove na Scherfelovej ulici, súp. č. 1308, or. č. 15 v Poprade postavenej
na pozemku KN-C 6/1, k. ú. Veľká, zapísané na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytové priestory
sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 260,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním nebytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 29. júla 2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297
PP-85

•

Rôzne

•

•

Program kina CINEMAX Poprad
Od 21. júla do 27. júla

Doba ľadová: Mamutí tresk 3D - o 14.
hod. (hrá sa len cez víkend) a o 18.20
hod., Doba ľadová: Mamutí tresk 2D
- o 13.30 hod. (hrá sa len cez víkend)
o 16.10 hod., Učiteľka - o 20.30 hod.,
Hľadá sa Dory 2D - o 15.40 hod. (hrá
sa len cez víkend), Predtým, ako som
ťa poznala - o 18. hod. (nehrá sa 23.7.

a 26.7.), ARTMAX FILMY - Leonardo
da Vinci: Génius v Miláne - o 18. hod.
(hrá sa len 26.7.), Legenda o Tarzanovi
2D - o 20.20 hod. (nehrá sa 23.7.), Julieta - o 18.50 hod., Nezhasínaj! - o 21.
hod., Hľadá sa Dory 3D - o 14.20 hod.
(hrá sa len cez víkend), Mike a Dave
zháňajú baby - o 16.40 hod., ARTMAX KONCERT - André Rieu: 2016
Maastricht koncert - priamy prenos
- o 19.50 hod. (hrá sa len 23.7.). Viac
na www.cine-max.sk.
(ppp)
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Koncert
pod štítom

V sobotu v obradnej sieni mesta Poprad prijal viceprimátor Pavol Gašper jubilujúcich Popradčanov, ktorí oslavujú svoje narodeniny v júli. 95 rokov oslavuje Mária Martineková, 90 rokov Darina Ondrušeková, Anna Závacká, 85 rokov Anna Hovorková, Veronika Mlynarovičová, Margita Petríková, Magdaléna Vojtková, 80 rokov Milan Jurčo (na
foto vpravo), Anna Kocúrová, Mária Zarembová, Dušan Paulíny (na foto vľavo), 75 rokov Mária Krajčová, Eva Kuľková, Mária Možuchová, Viktória Suchá, Alfréd Fabiny, Ján Kišidaj, Erich Novák, Ján Patúš, František Sabo, 70 rokov Anna Bobišová, Miroslav Baranovič, Dušan Blablo, Augustína Fabianová, Helena Hadbavná, Magdaléna Kačinová, Marta Smiešna, Oľga Valenčíková, Imrich Henkeľ, Michal Ilavský, Ján Šajty.
FOTO - Silvia Šifrová

Staňte sa
súčasťou
úspešnej firmy!
Do nášho tímu hľadáme
šikovného zvárača!

Zvárač CO2 (štátna skúška)
TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

Zváranie súčiastok a konštrukcií z kovových materiálov
elektrickým oblúkom, zváranie v ochrannej atmosfére CO2 a
argóne. Trojzmenná prevádzka.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
platný zváračský preukaz, zdravotná prehliadka
Stručná charakteristika spoločnosti
TATRAMAT - ohrievače vody, s. r. o. je výrobcom elektrických,
kombinovaných a solárnych ohrievačov vody a tepelných
čerpadiel. Sme členom nemeckej skupiny STIEBEL ELTRON
GRUPPE, významného výrobcu tepelnej techniky.
Adresa spoločnosti
TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.
Hlavná 1
058 01 Poprad
www.tatramat.sk
Kontakt
Telefón: 052 / 7127 125 , 7127 220
E-mail: kariera@tatramat.sk
PP-82

Už po tretíkrát zahral medzinárodný detský husľový orchester
priamo pod Lomnickým štítom.
V piatok na Skalnatom Plese predviedli deti svoje husľové umenie.
Na koncert sa pripravovali pod
vedením skúsenej pedagogičky
Terezy Novotnej, ktorá pôsobila
15 rokov v Štátnej filharmónii Košice ako hráčka na prvé husle. Repertoár bol široký, zahrali skladby
od Bacha, Mozarta a ďalších významných skladateľov, ale aj svetoznámu skladbu Hallelujah od
Leonarda Cohena. „Vďaka tomuto
horskému prostriedku to malo výnimočnú atmosféru. Nič podobné
som doteraz nezažila,“ uviedla po
koncerte holandská turistka. Mladí umelci zožali od publika
veľký potlesk.
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Rallye Tatry štartuje už v piatok

Zo sprievodných podujatí nebude chýbať osvedčená
tombola. Tombolové lístky
budú v predaji počas slávnostného štartu, aj počas
sledovania rýchlostných skúšok. Vyžrebovanie tomboly
prebehne počas vyhlasovania
výsledkov na cieľovej rampe
v sobotu od 18. hodiny pred
OC Forum. Pred slávnostným štartom sa v priestoroch
OC Forum od 17. hodiny
uskutoční autogramiáda najlepších jazdcov a v rovnakom
čase svoje umenie za mixážnym
pultom predvedie z balkóna obchodného centra DJ EKG. „Našou
úlohou bolo zabezpečiť kultúrne vyžitie počas podujatia, aby štart i cieľ
mali svoju úroveň. Budem rád, ak sa
nikomu nič nestane a verím, že ľudia
budú rešpektovať bezpečnostné pokyny,“ zdôrazňoval primátor mesta
Poprad Jozef Švagerko.
Za zmienku stojí aj výroba pamätnej plakety k 43. ročníku Rallye Tatry. Plaketu počas minulotýždňovej
tlačovej konferencie na pôde Mestského úradu v Poprade, ako prejav
vďaky, primátorovi mesta Poprad
Jozefovi Švagerkovi odovzdal riaditeľ súťaže Stanislav Hanzeli. Ide
o dielo podtatranského výtvarníka
Ladislava Galka, ktorý žije a tvorí

v Batizovciach. „Našim cieľom bolo
pripraviť preteky tak, aby mohli byť
v budúcnosti aj súčasťou ME. Dôležitým faktorom motoristických pretekov je bezpečnosť a preto apelujeme
na divákov, aby rešpektovali pokyny organizátorov,“ uviedol riaditeľ
pretekov Stanislav Hanzeli, ktorý
novinárom ukázal označenie dôležité pre verejnosť (na foto). „Sme
v úzkej súčinnosti s príslušníkmi
Policajného zboru SR. Budeme vykonávať zabezpečenie rýchlostných
skúšok a podieľať sa na úplných uzávierkach ciest. Podieľať sa budeme
aj na zabezpečení verejného poriadku na akciách, ktoré bezprostredne
súvisia s týmto podujatím,“ informoval náčelník Mestskej polície
Poprad Štefan Šipula.
(ppv)

Z programu Rallye Tatry 2016
- vo štvrtok 21. júla: o 14. hod. - otvorenie servisného parkoviska
(areál bývalých vojenských kasární Poprad - Západ),
- v piatok 22. júla: o 7.30 hod. - technické preberanie vozidiel (areál
bývalých vojenských kasární Poprad - Západ), o 8. hod. - otvorenie tlačového strediska a začiatok vydávania akreditácií (riaditeľstvo súťaže - Aquacity
Poprad), o 10. hod. - predsúťažné testovanie tzv. Shakedown (cestná komunikácia Sp. Bystré - Poprad), o 17. hod. - autogramiáda najlepších jazdcov
(OC Forum Poprad), o 17. hod. - DJ EKG (OC Forum Poprad), o 18. hod.
- zverejnenie štartovej listiny pre štart rally (oficiálna informačná tabuľa riaditeľstvo súťaže), o 19. hod. - slávnostný štart súťaže (Námestie sv. Egídia
pri OC Forum Poprad), o 22.01 hod. - štart prvého vozidla RS Poprad
- v sobotu 23. júla: o 8.53 hod. - štart RS 2 Šuňava 1, o 9.22 hod. - štart
RS 3 Bystré 1, o 10.44 hod. - štart RS 4 Šuňava 2, o 11.13 hod. - štart RS 5
Bystré 2, o 13.40 hod. - štart RS 6 Šuňava 3, o 14.09 hod. - štart RS 7 Bystré
3, o 15.07 hod. - štart RS 8 Úloža 1, o 16.30 hod. - štart RS 9 Úloža 2, o 17.59
hod. - cieľ rally, slávnostné vyhlásenie výsledkov a dekorovanie víťazov (Námestie sv. Egídia pred OC Forum Poprad)

Mladí šachisti z celého sveta v Poprade Novinky zo zimného štadióna

V Aréne Poprad sa od 21.
do 30. júla stretnú mladí
šachisti zo 40 krajín sveta
počas Šachovej olympiády
mládeže 2016 hráčov do 16
rokov.
„Súťažiť bude viac ako 53
družstiev, z toho osem tímov
nominovalo Slovensko. Turnaj odohrá A aj B družstvo
a zvyšných šesť družstiev z jednotlivých krajov. Pod Tatry zavíta celkovo 350 zahraničných
účastníkov. V počte krajín sme
prekonali rekord spred dvoch
rokov, kedy v Maďarsku štartovali šachisti z 35 krajín,“ uviedla riaditeľka turnaja a prvá slovenská šachová veľmajsterka
Eva Repková (na foto v strede).
Turnaj v Poprade sa bude
hrať švajčiarskym systémom
na deväť kôl. „Každý zápas
medzi tímami sa odohrá na
štyroch šachovniciach. Tempo
hry je 90 minút na celú partiu s
prídavkom 30 sekúnd na každý
ťah. Čakacia doba na partiu je
nulová tolerancia podľa pravi-

diel svetovej šachovej organizácie FIDE,“ vysvetľoval Patrik
Nemergut (na foto vpravo),
ktorý bude turnaj technicky
zabezpečovať a zároveň dodal:
„Všetky partie budú hrané na
elektronických šachovniciach
s online prenosom v reálnom
čase, takže diváci na celom svete budú môcť sledovať svojich
favoritov a držať im palce.“
Priamy prenos bude možné
sledovať na oficiálnej stránke
wyco2016chess.sk.
Otvárací ceremoniál je na
programe vo štvrtok 21. júla
o 20. hodine a zahrá aj hudobná skupina Kollárovci.

Pre Popradčanov je pripravený sprievodný program.
Mladý medzinárodný majster Juraj Druska bude hrať
naslepo proti štyrom hráčom
naraz v exhibičnom vystúpení v obchodnom centre
Forum v utorok 26. júla o
17. hodine. „Je to ďalšia príležitosť na prezentáciu nášho
regiónu a mesta Poprad. Rád
prijmem jednotlivých zástupcov aj na pôde mestského úradu a operatívne budeme riešiť
sprievodný program, aby sa
tu každý cítil príjemne,“ doplnil primátor Popradu Jozef Švagerko.
(ppv)

Ľadová plocha Zimného
štadióna mesta Poprad už
v súčasnosti prechádza rekonštrukciou tak, ako to
bolo schválené na zastupiteľstve ešte v apríly tohto roku.
Hokejisti budú môcť počítať
s prípravou na popradskom
ľade začiatkom augusta.
S úpravou ľadovej plochy
súvisí najmä demontáž starých a montáž nových mantinelov na dĺžku 60 metrov
a šírku 29 metrov. „27. júla
by mala vysúťažená firma
prísť montovať nové mantinely a plexisklá. Predpokladaný
termín pre ľadovú plochu,
na ktorej sa bude môcť trénovať, je 5. august. Dovtedy
máme predbežne zabezpečené termíny so Spišskou
Novou Vsou, kde treba ešte
dotiahnuť detaily spolupráce.
Nastavené je to dobre, teším
sa už na organizáciu Tatranského pohára,“ uviedol
primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko. „V zmysle platných

pravidiel IIHF je kvôli MS v
hokeji v kategórii do 18 rokov,
ktoré sa budú konať v Poprade a v Spišskej Novej Vsi na
budúci rok, nutné vymeniť
existujúce mantinely. Pôvodná výška mantinelov bola 1
200 mm okolo celého obvodu. Nový mantinel má výšku
1 100 mm. Pôvodná výška
skiel bola 2 000 mm okolo
celého obvodu ihriska. Nové
sklá majú výšku v oblúkoch
a za bránami 2 500 mm a po
oboch krajoch ľadovej plochy
1 900 mm. Oproti pôvodnému stavu budú doplnené sklá
aj v priestore medzi striedačkami,“ informoval Pavol Kubičko, vedúci Správy športových zariadení.
Hokejový klub Poprad má
naplánovaný výber hráčov
do A-tímu od pondelka 25.
júla. Vzhľadom na dané okolnosti sa tak avizovaný try out
s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční v metropole Spiša.
(ppv)
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Futbalisti finišujú s prípravou na novú sezónu

Popradskí futbalisti
majú
za sebou osem zápasových
previerok v rámci letnej
prípravy na novú sezónu
s bilanciou 3-1-4. Minulý týždeň zdolali v NTC
v siedmom zápase poľský
Nowy Sącz 3:1 a počas víkendu v Hranovnici aj Liptovský Hrádok 3:0.
Vzhľadom na schválený
počet účastníkov II. ligy
Východ, kde bude len desať tímov oproti dvanástim
v západnej časti, sa úvodné
kolo tejto vetvy posúva z pôvodného termínu (posledný
júlový víkend) na sobotu 6.
augusta. Prvým súperom FK

Poprad na domácom ihrisku
bude MFK Zvolen. Tento
posun narušil plán prípravy
zverencov Pavla Mlynára,
ktorí majú naplánovanú už
iba generálku proti Banskej
Bystrici v sobotu 23. júla

o 19. hodine v NTC. Vzniká im však väčší priestor
na tréning. „Prípravu sme
poňali trochu inak a snažili
sme sa hrať proti náročnejším
súperom čo najviac. Herné
sústredenie v Čechách nám

Športové legendy v Poprade

Stretnutie legiend pod
Tatrami sa uskutočnilo minulý týždeň v piatok v Poprade. V obradnej sieni
mestského úradu prijal velikánov československého,
či poľského športu primátor mesta Jozef Švagerko.
Pozvanie prijali také mená
ako Izabela Zatorska, Imrich
Bugár, Tomáš Ploc, Róbert
Štefko, Jozef Plachý, Alžbeta
Havrančíková, Lenka Ilavská,
Eva Šuranová, Peter Bondra,

Ondrej Glajza, Igor Liba, Radoslav Suchý, Miroslav Šimonovič, Roman Volák a neskôr
na autogramiáde aj Mária
Jasenčáková, či Pavol Hurajt.
Po slávnostnom prijatí u primátora sa všetci spoločne vybrali na prechádzku mestom,
počas ktorej navštívili viaceré
športoviská a tiež historickú
Spišskú Sobotu. Verejnosti sa
podvečer ukázali počas autogramiády v OC Forum a o deň
neskôr už sprevádzali bežcov

počas XVII. ročníka Memoriálu Jána Stilla v Novej Lesnej.
„Každý rok pozývame na memoriál významné osobnosti.
Povedali sme si, že tentoraz to
nebudú iba atléti, ale osobnosti
z rôznych športových odvetví,“
povedal starosta Novej Lesnej
Peter Hritz. „Starosta Novej
Lesnej navrhol, aby tieto legendy navštívili Poprad ako
centrum regiónu a turizmu, či
bránu Tatier. Osobne poznám
viacerých, s niektorými som si
za mlada aj zašportoval,“ dodal popradský primátor Jozef
Švagerko.
Sobotňajší Memoriál Jána
Stilla ovládol práve jeden
z legendárnych bežcov Róbert Štefko, ktorý je zároveň
držiteľom traťového rekordu zo VII. ročníka pretekov
v behu do vrchu z Novej
Lesnej na Hrebienok. Medzi
ženami triumfovala Patrícia Puklová.
(mav)

ukázalo, na čom musíme popracovať a tiež poľský Nowy
Sącz nás kvalitne preveril.
Čaká nás už len Banská Bystrica, s ktorou to mala byť generálka na ligu, ale prvé kolo
sa posúva. Celkom to vítam,
pretože budeme mať väčší
priestor na prípravu a možnosť nových hráčov lepšie zapracovať do nášho systému,“
povedal tréner FK Poprad
Pavol Mlynár.
Tím počas prípravy posilnil Miroslav Poliaček a Ján
Hatok z Dolnej Ždane, Viktor Maťaš z Hanisky, Peter
Ľupčo zo Žiliny, či Miroslav Daško zo Zvolena. Na
skúške je aj Boris Turčák,

Nové logo HK Poprad

V súvislosti s inovatívnou filozofiou HK Poprad, ktorá
odštartuje nový a dynamický začiatok hokeja v Poprade sa klub rozhodol pripraviť aj nové návrhy klubového
loga.
Minulý týždeň vyzval popradský hokejový klub prostredníctvom sociálnej siete fanúšikov, aby hlasovali o návrhu loga, ktoré budú v nasledujúcej sezóne nosiť kamzíci
na hrudi. Ľudia vyberali z dvoch alternatív (na foto). Hlasovanie skončilo v nedeľu 17. júla a fanúšikovia rozhodli,
že sa im viac páči logo číslo 1.
Jednym z dôvodov, prečo klub pristúpil k návrhu zmeny
loga je aj to, že súčasné logo je momentálne v procese registrácie v Registri ochranných známok.
Hokejový klub už čoskoro predstaví verejnosti kompletný dizajn manuál.			
(ppp)

Festival futbalových talentov Krátko zo športu

FK Poprad organizuje v termíne
od štvrtka 21. do soboty 23. júla
na dvoch ihriskách vo Veľkej prvý
ročník turnaja Ritro Futbal Fest, na
ktorom sa stretnú tímy do 13 rokov
zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny.
Chlapci z FK Poprad si v tridsať
minútových zápasoch systémom
každý s každým postupne zmerajú
sily vo štvrtok s FS Sjfsoor Užhorod
(o 12.30 hod.), AP Sandecja Nowy
Sącz (o 13.35 hod.) a MFK Michalovce (o 15.20 hod.), v piatok s MŠK
Žilina (o 9. hod.), AS Trenčín (o
10.10 hod.), FK Senica (o 13. hod.)

a ŠK Slovan Bratislava (o 14.10 hod.)
a v sobotu s 1. FC Tatran Prešov (o
9. hod.) a FK Spišská Nová Ves (o
10.10 hod.).
Otvárací ceremoniál sa uskutoční
v prvý hrací deň na Námestí sv. Egídia o 18.30 hod. Nebudú chýbať ani
sprievodné súťaže ako žonglovanie
na čas, rýchlosť streľby, streľba na
presnosť, hádzanie na presnosť, či
preťahovanie lanom.
Vyhodnotenie turnaja je na
programe v sobotu 23. júla o 12. hodine v areáli futbalového štadióna
vo Veľkej.		
(ppv)

V REBRÍČKU európskych hoke•jových
klubov, ktorý zostavujú reno-

movaní hokejoví štatistici figuruje
HK Poprad na 127. mieste, ako piaty
v poradí zo slovenských tipsportligistov. Poprad si pohoršil oproti poslednému rebríčku o 25 priečok. Poradie
v 250-člennom rebríčku zohľadňuje
vystúpenia v domácich ligových súťažiach, ako aj na domácich a medzinárodných turnajoch počas celej sezóny.
Lídrom rebríčka je ruský zástupca KHL
CSKA Moskva.
V NTC Poprad si rozložil prípravný
kemp izraelský futbalový tím Hapoel

•

ktorý mal dlhšiu zápasovú
pauzu a do zostavy sa vrátil aj Poliak Szymek Gruca.
„Už sa toho veľa meniť nebude, možno len doplníme
niektorý z postov, kde chceme väčšiu konkurenciu. Nepredĺžili sme zmluvu Jánovi
Zápotokovi s Erikom Streňom, so zdravotných dôvodov skončil Arnold Šimonek
a tiež René Durkot,“ doplnil
P. Mlynár.
Okrem ligových povinností čaká futbalistov FK Poprad aj účasť v Slovenskom
pohári, kde začnú druhým
kolom proti víťazovi duelu
FK Svit - Hranovnica buď 9.
alebo 10. augusta.
(mav)

Ashkelon. V stredu 20. júla sa v rámci
prípravy pod Tatrami stretne o 17. hodine s MFK Liptovský Mikuláš a v nedeľu 24. júla o 17.30 hod. s FK Spišská
Nová Ves.
DOBROVOĽNÍ hasiči sa stretli
v nedeľu 17. júla na 24. ročníku súťaže o Putovný pohár starostu obce,
na ktorej sa zúčastnilo 28 tímov.
V hasičskom útoku do kopca bola
medzi mužmi prvá Liptovská Teplička, medzi ženami triumfovalo
Spišské Bystré. V kategórii dorastencov zvíťazilo Spišské Bystré, medzi
dievčatami boli najlepšie Vikartovce.
V osobitnej kategórii mužov nad 35
rokov dominovala Šuňava.
(ppv)
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