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Spomienky vojnového veterána ani po rokoch neblednú
Spomienky na roky druhej
svetovej vojny, na strastiplnú
cestu do radov československej
armády i na vylodenie v júni
1944 v Normandii, sú pre Štefana Mikláneka stále ako živé.
Odvtedy prešlo už 70 rokov, ale
v jeho pamäti sú osudové udalosti zapísané navždy.
Nemal ešte ani 18 rokov, keď
vypukla 2. svetová vojna a spolu
s kamarátom sa rozhodol ujsť a
stať sa príslušníkom tvoriacej sa
československej armády. Vtedy
pracoval na Okresnom úrade v
Novom Meste nad Váhom. Kamarátovi v odchode zabránili
rodičia, no Š. Miklánek bol odhodlaný ísť aj sám. Cez Maďarsko putoval do Rumunska, odkiaľ sa odplavil na lodi s novým
kamarátom Jánom Tomečkom
cez Istanbul až do sústreďovacieho centra v Bejrúte a odtiaľ
do Francúzska, keďže sídlo tvoriacej sa čs. armády bolo vtedy
vo francúzskom meste Agde.
Absolvoval vojenský aj rádiotelegrafický výcvik, ktorý mu bol i
po vojne na osoh. Po kapitulácii

francúzskej armády Š.
Mikláneka spolu s ďalšími vojakmi trasportovali do Anglicka a
v júli 1940 sa vylodil
ako príslušník zreorganizovanej čs. armády vo Veľkej Británii.
S československými
vojenskými jednotkami sa zúčastnil na
všetkých bojových akciách až do skončenia
2. svetovej vojny. Bitka
o Normandiu patrila k
najväčším vojenským
operáciám a vyžiadala
si 600 tisíc mŕtvych,
ranených či nezvestných. Zúčastnil sa na
nej i Š. Miklánek. Za jeho hrdinstvo v bojoch získal viacero
vyznamenaní – medzi najvyššie
patrí Rad Čestnej légie od francúzskeho prezidenta a Medaila
prezidenta SR. Pred desiatimi
rokmi bol ocenený i Cenou primátora mesta Poprad.
„Asi najťažším momentom
bolo, keď pri meste Dunkerque

pod naším tankom vybuchovali
protitankové míny. Roztrhlo nám
pásy a nemohli sme sa pohnúť z
miesta. Nemci nás ostreľovali a v
ďalšom tanku, ktorý nám poslali
na pomoc, mali raneného, tak ho
odvolali. Nakoniec sa nám podarilo z tanku utiecť,“ zaspomínal
na najnebezpečnejšie chvíle Š.
Miklánek (na foto spomína s

dcérou a 1. viceprimátorom Popradu). Rodák z Dolného Srnia
a občan Popradu už takmer 65
rokov, sa s manželkou, ktorá
bola jednou z prvých pilotiek
Československa, zoznámil v
roku 1950. Š. Miklánek pracoval
na pražskom a okrem iného i
popradskom letisku.
(Pokračovanie na str. 2)

Prebiehajú práce na Ulici 1. mája

Od polovice
júla 2014 je už
sprejazdnená Alžbetina ulica
(na foto vľavo) - od križovatky
s Wolkerovou ul. k veľkému
kruhovému objazdu v celom
úseku komunikácie.
Od 15. júla sa začali práce súvisiace s rekonštrukciou Ul. 1.
mája (na foto vpravo) v Poprade

a v rámci nich došlo k obmedzeniu dopravy. Parkoviská pri Sociálnej poisťovni a pri bytových
domoch na Ul. 1. mája sú neprístupné, vozidlá majú umožnené
parkovanie na dočasných vyznačených parkovacích miestach
v úseku medzi križovatkami

Ul. 1. mája a Ul. Wolkerovou a
Hviezdoslavovou. Je potrebné,
aby všetci účastníci cestnej premávky a tiež vlastníci a užívatelia nehnuteľností v danej lokalite
rešpektovali dočasné dopravné
značenia. Stavebné práce potrvajú do 9. septembra 2014.

Zároveň je od
polovice
júla
sprejazdnený úsek na Športovej ulici k prevádzke AquaCity
Poprad (cez most vedúci ponad rieku Poprad) a následne
sa z dôvodu rekonštrukčných
prác uzavrie most na Športovej
ulici, ktorý prechádza cez Velický potok.
(pmp)
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Stručne

MESTO Poprad ako príslušný orgán územného plánovania
v zmysle stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznamuje, že začalo proces zabezpečenia
zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad v k.ú. Poprad, lokalita
Komenského ulica - Poprad. Zmena sa týka využitia územia na plochy telovýchovy, športu, rekreácie
a cestovného ruchu vrátane zelene
a technickej infraštruktúry. Viac
na www.poprad.sk
NA Mesto Poprad podal navrhovateľ Pilsberg investment
žiadosť o predĺženie platnosti
rozhodnutia o umiestnení stavby
Pivovar Poprad. Dňom podania
žiadosti koncom júna bolo začaté konanie o predĺžení platnosti
rozhodnutia o umiestnení stavby.
Viac na www.poprad.sk
MINULÝ piatok v popoludňajších hodinách došlo k sprejazdneniu komunikácie Pod Bránou v Spišskej Sobote. Z dôvodu
zmeny organizácie dopravy bude
táto komunikácia zjednosmernená - v smere od Kežmarskej ulice
k Sobotskému námestiu. Zároveň
je do cestovných poriadkov zaradená zastávka MHD „Spišská Sobota, námestie“, ktorú môže verejnosť využívať od pondelka 21. júla.
V PONDELOK 21. júla sa začali práce súvisiace s rekonštrukciou Slavkovskej ulice v Spišskej
Sobote. Z dôvodu týchto prác
dôjde k obmedzeniu dopravy. Potrebné je rešpektovať dočasné dopravné značenia.
PAMIATKU padlých v prvej
svetovej vojne, ktorá sa začala 28.
júla 1914, pripomína v Poprade
pamätník v parku na námestí v
Spišskej Sobote.
SALEZIÁNI v Poprade pripravili predovšetkým pre deti z nášho
mesta, ale aj okolia, dva saleziánske letné tábory. Oba sa začali v
pondelok a potrvajú do konca týždňa. Jeden prebieha v areáli Základnej školy vo Veľkej a druhý v
oratóriu DOMKA na sídlisku Juh.
O oba bol veľký záujem a zúčastňuje sa na nich spolu 215 detí.
ĎALŠIE podujatie zo série
Artmax opera sa uskutoční v popradskom kine Cinemax v ZOC
Max v utorok 29. júla. Diváci uvidia operu Don Carlos zo Salzburského festivalu.
JÁN Marton, rodený Popradčan, žijúci vo Svite, vydal v týchto
dňoch novú zbierku básní. Debutoval v roku 2009 zbierkou Život
nie je pes, je to suka a jeho v poradí
šieste dielo má tiež naturalistický
názov Srať na lásku.
(ppš)
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Mesto získalo ďalšie dotácie na dopravné ihrisko
Mesto Poprad otvorilo ešte
v roku 2007 detské dopravné
ihrisko pri Základnej škole na
Komenského ulici. Odvtedy
sa pravidelne zapája do projektov vyhlásených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zameraných
na zabezpečenie praktického
výcviku detí na dopravných
ihriskách. Doteraz bola radnica vždy úspešná a inak tomu
nebolo ani tento rok.
„V roku 2014 mesto získalo dotáciu 5 608 eur. Z týchto peňazí
máme v pláne zakúpiť ďalšie bicykle, náhradné diely, ale aj výukový program Premium, ktorý je
určený pre učebne dopravnej výchovy. Mesto k tomuto projektu
takisto prispieva svojím vkladom
- platíme učiteľa dopravnej výchovy cez centrum voľného času
a základná škola hradí energie
na dopravné ihrisko a údržbára,“
povedal Emil Turčan z oddele-

nia školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade.
Praktický výcvik dopravnej
výchovy prebieha v priestoroch
dopravného ihriska vždy od
polovice marca. „Je určený pre
prvý stupeň ZŠ a každý rok sa
ho zúčastňuje niekoľko tisíc detí
z Popradu, ale aj okolia. Výučba
je zdarma, pretože je tiež zabezpečená z dotácie. Sme jedným
z mála miest na Slovensku, kto-

ré robí výcvik nielen pre žiakov
prvého stupňa ZŠ v rámci projektu, ale aj pre žiakov šiesteho
ročníka ZŠ s MŠ na Komenského ulici v rámci školského vzdelávacieho programu, pre deti
z materských škôl v programe
Bezpečne do školy a tiež prostredníctvom mestského tábora
Mladý cyklista zameraného na
bezpečnosť v doprave,“ dodal
E. Turčan.
(mav)

Aj v lete sa dá študovať!

Už o týždeň zavíta 35 študentov z celej Európy
na Slovensko a pobudne aj v Poprade. Európske
fórum študentov a jeho pobočka AEGEE Bratislava pre nich prichystalo letnú univerzitu s
podtitulom Otvor svoju myseľ. Od 31. júla do 7.
augusta na študentov čaká množstvo workshopov a prednášok na tému neformálneho vzdelávania, na ktorej organizátori úzko spolupracujú
s IUVENTOU. Letná univerzita má tiež za úlohu spropagovať krásy Slovenska.
Študenti nebudú zatvorení iba v učebniach, ale
uvidia aj najzaujímavejšie lokality Bratislavy. Po
víkende sa presunú do Popradu, kde budú pokračovať prednášky, pôjdu na túry, do Demänovskej
ľadovej jaskyne, aquaparku a absolvujú prehliadku Košíc. Študenti sa už teraz môžu tešiť na typické slovenské jedlá a nápoje a nekonečne veľa

zážitkov. Po slovenskej časti môžu pokračovať na
Ukrajinu a ďalšie štyri dni spoznávať túto krajinu.
Prezidentka AEGEE Bratislava Lucia Gavulová hovorí: „Verím, že vďaka tímu nadšených ľudí
dokážeme týmto mladým proeurópsky cítiacim
ľuďom ukázať, že Slovensko je právoplatne zaradené medzi krajiny strednej Európy, a že neformálne
vzdelávanie je niečo, za čo nemusia platiť a môžu z
toho profitovať do konca života.“
Projekt letnej univerzity je známy po celej Európe a Slovensko nie je jedinou krajinou, ktorú majú
európski študenti možnosť navštíviť. Tento rok bolo
možné vycestovať až na 82 letných univerzít napr. v
Taliansku, Španielsku, Rusku, Nemecku, Francúzsku až po Bajkal. Počas celého roka prebieha ešte
aj nespočetné množstvo AEGEE eventov, na ktoré
môžu vycestovať slovenskí študenti.
(age)

Spomienky vojnového veterána ...
(Dokončenie zo str. 1)
Ako účastník bojov na západnom fronte bol však pre minulý
režim nedôveryhodný, po roku
1948 bol perzekvovaný a určitý
čas nemohol prácu rádiotelegra-

fistu vykonávať. Dnes už 92-ročný vojnový veterán je stále svieži a teší sa z dvoch detí a troch
vnúčat.
V súčasnosti sa mu dostáva
úcty a uznania. V júni sa zú-

častnil vo Francúzsku na slávnosti pri príležitosti 70. výročia
vylodenia v Normandii, kde
jemu aj ďalším vojnovým veteránom vzdali česť. V piatok prijal Š. Mikláneka v obradnej sieni
mesta Poprad 1. viceprimátor
Popradu Adrián Kromka. Povedal: „Je pre mňa veľkou cťou,
že som mohol prijať významného
Popradčana, priameho účastníka
vylodenia spojencov v Normandii. Človeka veľkej odvahy, ktorý
nasadil život v boji za slobodu.
Svojím silným životným príbehom sa stal osobnosťou presahujúcou hranice mesta, ale aj našej
krajiny a zaslúži si našu veľkú
vďaku a úctu.“
(mar)
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Úrad práce spolupracuje s popradskou radnicou
V Poprade je od 1. júla aktivovaných podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi 1 900
občanov poberajúcich pomoc
v hmotnej núdzi. Stalo sa tak
po dohode popradského Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
s miestnou radnicou a Správou
mestských komunikácií. Ľudia
v hmotnej núdzi majú vykonávať pracovnú činnosť formou
menších obecných služieb pre
obec, rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec alebo formou
dobrovoľníckej služby.
„ÚPSVaR Poprad má uzatvorenú dohodu s SMK Poprad na
obdobie od 1. júla do 31. decembra 2014. Na základe tejto
dohody bude vykonávať menšie
obecné služby 200 občanov poberajúcich pomoc v hmotnej núdzi
v skupinách dopoludnia a popoludní po 4 hodiny denne. V rámci mesiaca každý občan odpracuje 32 hodín. Uvedené činnosti
v spolupráci s SMK v Poprade
koordinujú dvaja koordinátori z ÚPSVaR Poprad,“ uviedol
Rastislav Boron z kancelárie
riaditeľa ÚPSVaR Poprad, pracovisko Levoča a pokračoval:
„ÚPSVaR má tiež uzatvorenú
dohodu s Mestom Poprad na to
isté obdobie. Na základe tejto
dohody bude vykonávať menšie
obecné služby 180 občanov za
tých istých podmienok. Dohľad
vykonáva jeden koordinátor
z ÚPSVaR Poprad a koordiná-

tori Mesta Poprad, ktorí úzko
spolupracujú.“
Radnica musela v prvom kroku presne zadefinovať činnosti,
v ktorých by mali byť poberatelia pomoci v hmotnej núdzi
aktivovaní. „Ide hlavne o verejnoprospešné práce na verejných
priestranstvách, čiže čistenie rigolov, zametanie chodníkov, hrabanie lístia, čistenie pieskovísk, natieračské práce a čistenie záhonov
od burín. Od začiatku júla bolo
začlenených asi 67 ľudí, no úrad
práce oslovil približne 690 osôb.
Mesto Poprad uzatvorilo dohodu
na počet 180 ľudí. Nezamestnaní
budú aj naďalej vyzývaní, pretože
mnohí sa jednoducho nedostavili
alebo výzvu neprebrali,“ uviedla
referentka oddelenia životného
prostredia MsÚ v Poprade Daniela Polaštiková.
SMK má pre nezamestnaných

práce dosť. „Na začiatok podpísal úrad práce dohodu so 120
ľuďmi, pričom do práce sa nehlásili Momentálne s nimi pripravujeme chodníky pred pokládkou nového asfaltu, natierame
zábradlia a lávky, čistíme parkoviská, chodníky a cesty, okopávame burinu a prevádzkujeme
bežnú letnú údržbu,“ vysvetlil
riaditeľ SMK Peter Fabian.
Od 1. júla v rámci mesta
vykonávajú občania poberajúci pomoc v hmotnej núdzi
pracovné činnosti aj formou
dobrovoľníckej služby u organizátorov ako Slovenský Červený kríž, Materské centrum
Bambino, Nesires n.o., OZ
Centrum pre rodinu, ZŠ s MŠ
Poprad - Matejovce, či Nemocnica Poprad, s ktorými má
ÚPSVaR Poprad taktiež uzatvorené dohody.
(mav)

PIETNY akt odhalenia pamätnej tabule občanom Štrby,
ktorí zahynuli v 1. svetovej vojne
sa uskutočnil minulú sobotu v
tejto obci pri pamätníku Smútiaca mať. Z približne 70 Štrbanov
zahynulo v prvej svetovej vojne
30. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia oblastného pracoviska
Matice slovenskej v Poprade. Po
skončení pietneho aktu program
pokračoval zapálením Vatry zvrchovanosti pri príležitosti 22. výročia vyhlásenia zvrchovanosti SR.
DIVADLO Commedia z Popradu vystúpi v piatok 25. júla
o 20.30 hod. na Hradnom nádvorí v Kežmarku s predstavením Skrotenie zlej ženy.
GOLFOVÝ areál Black Stork
vo Veľkej Lomnici organizuje
v nedeľu 27. júla Deň otvorených
dverí, na ktorom bude možnosť
vyskúšať si zadarmo odpaly golfovou palicou pod dohľadom
skúseného trénera.
STREDOVEKÉ
hradné
slávnosti obohatené vystúpením
sokoliarov, šermiarov, dobovej
hudby, hradným šašom a tradičnými remeselníkmi sa uskutočnia na hrade Ľubovňa od 25. do
27. júla.
KOMBAJN uviazol v piatok
18. júla v prepadnutej ceste I/18
v obci Tatranská Štrba. Dočasne
musel byť tento úsek cesty uzavretý v obidvoch smeroch až do
odstránenia problému.
ASTRONOMICKÝ
ústav
Slovenskej akadémie vied má v
lete štyri dni otvorených dverí
vo svojom pracovisku na Lomnickom štíte. Prvý bol 19. júla,
ďalší bude v sobotu 26. júla a nasledujúci 2. a 9. augusta. Od 9.30
do 15. hod. sa návštevníci môžu
oboznámiť s cieľmi vedeckého
výskumu a technickým vybavením observatória.
MEDZINÁRODNÝ olympijský tábor mládeže sa koná od
20. do 26. júla v Hornom Smokovci. Účastníci majú v programe environmentálny deň, Fair
play deň i Fun day.
NA výstave Spiš-EXPO od
17. do 20. júla v Spišskej Novej
Vsi sa zúčastnilo vyše 70 vystavovateľov, ktorí sa prezentovali
v komoditách Postav dom, Domov a vkus, Domov a žena, Dvor
a záhrada, Auto-Paráda a služby.
KONCERT country formácie
zo Spišskej Novej Vsi The Colt sa
uskutoční v sobotu 26. júla o 13.30
hod. v parku v Tatranskej Lomnici a o 16. hod. na terase Grandhotela v Starom Smokovci. (ppš)

•
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Po stopách prvej svetovej vojny
Pre zopár nadšencov histórie v Poprade bolo
nedávne upratovanie starého židovského cintorína v blízkosti centra nášho mesta začiatkom
úvah vydať sa po stopách prvej svetovej vojny. Na
jednom hrobe bola totiž tabuľa z roku 1915 na
pamiatku obete tohto veľkého vojnového besnenia. Sú v Poprade i ďalšie hroby a miesta, ktoré
dejiny zahalili rúškom zabudnutia? Sú - a pri príležitosti stého výročia vypuknutia 1. sv. vojny 28.
júla sa po ich stopách vydajú bádatelia v minulosti. Môžu sa k nim pripojiť aj občania - kontakt
dostanú v redakcii novín Poprad.
„Vieme o miestach, ktoré sú v Poprade späté s 1.
svetovou vojnou. Putovanie začneme pri pomníku
padlých v Spišskej Sobote, plánujeme pokračovať do
sobotského evanjelického kostola, kde chceme zapáliť sviečku obetiam vojny a pán farár sa pomodlí
pri tabuli s menami tých, ktorí v nej zahynuli. Takáta tabuľa je umiestnená i v evanjelickom kostole
na Námestí sv. Egídia, kde takisto zapálime sviečky. Chceme sa tiež zastaviť pri pozostatkoch brány
bývalej spišskosobotskej nemocnice, lebo práve tu
zomrela jedna z prvých známych obetí tejto vojny
Jozef Baranič. Nevieme, odkiaľ pochádzal, ale pochovali ho v Spišskej Sobote, no jeho hrob už nee-

•

xistuje,“ prezradil Mikuláš Argalács, jeden z iniciátorov myšlienky putovania po stopách 1. svetovej
vojny v Poprade a regióne. Podotkol, že bádanie
po začiatkoch a obetiach prvej sv. vojny v Poprade sťažuje fakt, že krátko po jej vypuknutí zasiahla
mesto aj cholerová epidémia. „Podarilo sa mi však
zistiť, že prvým Popradčanom, ktorý zahynul, bol
učiteľ tunajšej chlapčenskej Ľudovej školy Béla Fekete. V septembri 1914 bol na srbskom fronte ťažko
zranený a 14. októbra 1914 zomrel v budapeštianskej nemocnici. Prvý vyznamenaný dobrovoľník bol
Jacz zo Sp. Soboty, ktorý dostal medailu 1. triedy za
statočnosť pravdepodobne za záchranu jednotky z
obkľúčenia,“ dodal M. Argalács.
„Pútnici“ sa mienia zastaviť aj na sobotskom
cintoríne, zájsť do Veľkej, Stráží aj do Matejoviec. Pri múroch Tatramatu si chcú pripomenúť
zaujímavú skutočnosť. „Táto firma sa okamžite
preorientovala na vojnovú výrobu a dá sa povedať,
že každá prilba, ktorú mal rakúsko-uhorský vojak
na hlave a každá poľná fľaška, boli z Matejoviec.
V samotnom Poprade sa chystáme navštíviť rodinný dom, v ktorom je uložené tablo popradských
účastníkov 1. svetovej vojny - v strede s tými, ktorí
v nej zahynuli,“ zhrnul M. Argalács.
(mar)
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sedeli počas predstavenia na javisku
Falun Gong Diváci
miestami som od smiechu až plakaPočasie vo štvrtok večer nelel. Zasmejme sa, lebo sa to stalo
druhým ľuďom, ale odíďme domov
prívetivé. Pol hodinu pred
la,“ opisuje po kultúrnom zážitku
aj v Poprade bolo
a zamyslime sa, ako sme na tom
začatím predstavenia organizádiváčka Anna.

V šiestich mestách na Slovensku, medzi nimi aj v Poprade,
sa v tomto týždni uskutočnia
zhromaždenia pri príležitosti
15. výročia od začiatku prenasledovania Falun Gongu v Číne.
Falung Gong, nazývaný aj Falun
Dafa, je starodávna kultivačná
prax, inými slovami metóda na
zušľachtenie mysle i tela. Učí
ľudí nasledovať princípy pravdy,
súcitu a znášanlivosti. Avšak v
súčasnej Číne sú jeho prívrženci prenasledovaní. V Poprade
sa zhromaždenie bude konať
v sobotu 26. júla od 10. do 13.
hod. na Námestí sv. Egídia. Informačné podujatie je spojené s
petíciou, ktorú budú môcť okoloidúci podpísať a vyjadriť tak
svoj nesúhlas s prenasledovaním
Falun Gongu.
(ifg)

tori zvažovali, či sa bude v rámci
kultúrneho leta v Poprade konať.
Nakoniec 17. júla v podvečer odohrali divadelníci z divadla
Commedia divadelnú hru
Keď muži plačú. Tri jednoaktovky O škodlivosti
tabaku, Tragikom proti
svojej vôli a Labutia pieseň
sú z dielne spisovateľa Antona Pavloviča Čechova.
Divadelníci videli, že
o divadlo bude záujem. A
rozhodli sa, že zvolia netradičnú alternatívu. Aj
obecenstvo sedelo na javisku, pre
prípad, že by začalo pršať. „Prišlo
asi ďalších sto ľudí, čo bolo príjemným prekvapením. Tí si posadali
okrem javiska aj zboku do hľadiska,“ vyjadril sa herec D. Kubáň.
„Oplatilo sa prísť na toto divadlo,

Obrazy, ktoré majú dušu
Galéria Scherfelov dom vo
Veľkej hostila v piatok priaznivcov umenia na vernisáži
Miloslava Bušovského a jeho
dcéry Martiny Zbojovskej. Do
výstavných priestorov priniesli
obrazy a fotografie, z ktorých
mnohé nesú v sebe ezoterický
náboj. Netradičné použitie orgonitu, achátov či citlivé pozitívne zobrazenie mandál, dalo
dielam dušu.
M. Bušovský, ktorý prednedávnom oslávil okrúhlu sedem-

desiatku, sa rozhodol predstaviť
svoju tvorbu s dcérou, pretože sú
si nielen ľudsky, ale aj umelecky
blízki. „Viem, že dcéra ma nesklame a do obrazov sme využili aj
dekoračné predmety, ktoré vyrába.
Kým Martina sa orientuje viac na
akryl a olej, ja som na výstavu pripravil obrazy od ceruzy po pastel,
akvarel, temperu a iné techniky.
Maľby a fotografie sú väčšinou z
prírody a väčšinou práve z nášho
regiónu. Veď, čo je krajšie ako podtatranská a tatranská príroda?!,“

vyznal sa autor. Výtvarné vzdelanie nadobudol vo voľakedajšej
ĽŠU u akademického maliara
Jozefa Olexu, viac rokov pracoval ako samostatný výtvarník na
propagačnom oddelení vo Vagónke Poprad. Hoci v neskorších
rokoch pôsobil na iných postoch,
predsa na maľovanie nezanevrel.
Ako Veľčan rád prijal možnosť
vystavovať v tejto mestskej časti.
M. Zbojovská síce neabsolvovala
žiadne výtvarné vzdelanie, ale jej
abstraktné obrazy návštevníkov
skutočne zaujali.
Kombinácia farieb,
tvarov a použitých
materiálov prezrádza skrytý talent.
Autorka uviedla:
„Tieto diela tvorím
približne päť rokov
a výstava je moja
premiéra.
Keďže
získavam veľa vedomostí z ezoteriky,
uplatnila som ich i v tvorbe.“
Výstavu otvoril predseda Klubu
Veličanov Milan Hámor, ktorý
dodal: „Umenie nás núti pozerať sa
na svet inými očami - očami umelca a mení nás k lepšiemu.“ K týmto
slovám sa pridal jeden z priateľov
a susedov M. Bušovského, ktorý
vyzdvihol jeho umelecké ambície. Prejavili sa pred pár rokmi
aj na spoločnej výstave viacerých
amatérskych výtvarníkov. Súčasná výstava potrvá v Scherfelovom
dome do konca augusta. (mar)

Herci do súboru boli vyberaní na
základe osobných sympatií a hereckých kvalít. „Herec nemusí byť

skúsený. Je to o tom, ako pôsobí na
javisku. Taktiež o tom, ako k nám typovo zapadne,“ povedal D. Kubaň.
Keď muži plačú je smutná komédia, lebo divák sa smeje a zároveň plače na nešťastí druhých.
„Čechov to aj týmto spôsobom mys-

my, či nie sme náhodou v niečom
podobní,“ zhodnotil D. Kubáň.
Najradšej sa domácim divadelníkom hrajú komédie.
„Raz za štyri - päť rokov
robíme drámu. Vždy je to
zvláštne, že drámy majú
na festivaloch väčší ohlas,
no komédie zas na predstaveniach medzi divákmi,“ vyjadril sa herec D.
Kubáň.
Divadlo Comedia nacvičuje v divadelnej sále
v Spišskej Sobote. Vďaka
podpore mesta Poprad môžu
divadelníci mať v týchto priestoroch základňu, kde nacvičujú
svoje predstavenia, respektíve,
kde si odkladajú svoje kulisy. Od roku 1972 je režisérom
Vlado Benko.
(aba)

Deti sa môžu vyšantiť v galérii
Tatranská galéria v Poprade
ponúka deťom nielen počas leta
možnosť vychutnať si vynovené
priestory zážitkovou formou.
Pre prihlásené skupiny tvorí
program plný hier, zábavy a poznania.
Projekt s názvom Tatranská
galéria deťom nie je novinkou.
„Niečo podobné sme robili aj počas
osláv Dňa detí. Po absolvovaní jednoduchých úloh môže každé dieťa
získať preukaz mladého umelca,“
povedala galerijná pedagogička
Anna Húsková.
Na tieto aktivity nie je určený
termín a nevzťahujú sa iba na leto.
Pre každú skupinu, ktorá sa prihlási, pripravia pracovníci galérie pohotovo zaujímavý program. Takúto
možnosť využili minulú stredu deti
zo Šrobárovho ústavu v Dolnom
Smokovci. „Ich úlohou bolo vymaľovať obrázky, poskladať puzzle, či
zahrať si pexeso, a to všetko na motívy originálov zo zbierok galérie.
V disciplíne Nakresli svoj obraz mal
každý nakresliť to, čo ho v galérii inšpirovalo. Prihlásiť sa môže akákoľ-

vek skupina ľudí. Ak počas prázdnin
nemá človek s deťmi kam ísť, môže
takto zmysluplne u nás využiť voľný
čas,“ doplnila A. Húsková.
Deti, ktoré sa zišli na liečení
v Tatrách z celého Slovenska takéto spestrenie pobytu s radosťou
privítali. „Veľmi sa mi to páčilo,
boli tu nádherné obrazy. Pri rôznych hrách sme sa aj dobre zabavili. Inšpiroval ma vysoký komín
na dvore a tak som ho namaľoval,“
prezradil Jakub Hrabčák. „Mysleli
sme si, že si pozrieme nejaké obrazy a odídeme, ale nečakali sme, že
sa aj zabavíme. Mám rada umenie a tak ma to potešilo,“ dodala
Nina Ducová. Program
pre tieto deti vymýšľajú
učiteľky zo ZŠ s MŠ pri
zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci.
„Deti z celého Slovenska
takto spoznávajú okolité
kultúry,“ zdôraznila učiteľka a vychovávateľka
v jednom - Katarína Gánovská.
(mav)
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Čaj o piatej v Spišskej Sobote

Vidiek zaplnil námestie
Skupina Vidiek koncertovala v Poprade na narodeniny jej
najmladšieho člena. Štvorčlenná kapela vo štvrtok večer naplnila celé medzikostolie.
Ľudia sedeli, stáli, no i tancovali pod javiskom. „Veľmi sme sa zabavili. Poprad úplne ožil,“ poznamenala diváčka Anita. Členovia
kapely boli radi, že sa ľudia bavili
a nálada bola fantastická. „Keď sa
ľudia bavia, tak nám viac netreba,“ prezradil hudobník Martin
Klačanský. „Veľmi nás to
pobavilo, zatancovali sme si,
spievali a krásne sme sa odreagovali,“ vyjadrila sa po
koncerte fanúšička Zuzana.
„Kapela rada prezentuje,
že som sa narodil rok potom, čo oni vznikli,“ úsmevne konštatoval basgitarista
M. Klačanský. Ten mal

v deň koncertu dvadsiate siedme
narodeniny.
Skupina Vidiek má nacvičený
repertoár skladieb, ktoré na vystúpeniach hrávajú. „Veľmi nenacvičujeme, ale keď príde nový
album, tak nové pesničky budeme
cvičiť,“ prezradil M. Klačanský.
Slovenská poprocková kapela bola založená v roku 1987.
Okrem koncertov ich čaká
v priebehu leta vydanie nového albumu.
(aba)

Mesto Poprad v spolupráci s Klubom Sobotčanov pripravilo
aj v tejto letnej sezóne pre Popradčanov podujatie s názvom Čaj
o piatej. Radnica tak v rámci leta oprášila starú tradíciu z minulosti a potešila milovníkov starej dobrej tancovačky.
„S touto myšlienkou nás oslovil viceprimátor mesta Poprad Adrián
Kromka a podujatie sa osvedčilo. Nadviazali sme na to, čo bolo dobré v minulosti. Čaj o piatej má v Spišskej Sobote obrovskú tradíciu.
Čaj o piatej by mal byť dvakrát počas leta. Stretnutie si
zopakujeme 16. augusta,“
povedal predseda Klubu
Sobotčanov Ján Brndiar.
Podujatie sa začalo na
hasičskom dvore v Spišskej
Sobote oficiálne o štvrtej
popoludní, no Klub Sobotčanov si vymyslel malý
predkrm. „Tento rok sme
akciu obohatili o kotlíkový guláš pre členov Klubu
Sobotčanov. Ak sa nám to
osvedčí, tak by sme na guláš pozvali aj verejnosť,“ dodal J. Brndiar.
Čaj o piatej je o hudbe, tanci, zábave, ale predovšetkým o priateľských stretnutiach. Do tanca hrala v sobotu hudobná skupina Ta
– To. Medzi návštevníkov zavítal aj mentor tejto myšlienky – prvý
viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka. „Našou ambíciou je
vytvárať kultúrno-zábavné podujatia vo všetkých mestských častiach.
Spoločne s Klubom Sobotčanov sme chceli pokračovať v tradícii, ktorá
tu v minulosti bola. Vždy pozývame všetkých obyvateľov, nakoľko je to
akcia zakomponovaná aj v programe Leta v Poprade,“ uviedol viceprimátor. Podľa neho je v záujme radnice, aby to v mestských častiach
Popradu žilo viac. „Blíži sa Annabál, opäť sa zopakuje Čaj o piatej
a v septembri sa stretneme v Strážach,“ uzavrel A. Kromka. (mav)

Oddaní cirkusanti potešili Popradčanov
Národný cirkus Aleš je na
Slovensku veľmi obľúbený. Do
Popradu sa artisti a ich cirkusová šou vrátili po dvoch rokoch.
Od štvrtka do nedele dokázalo
ich pútavé vystúpenie vždy zaplniť šapitó. „Alešovci“ priniesli
pod Tatry aj novinku v podobe
amerického kolesa smrti.
Aj keď cirkus Aleš vznikol
v Čechách, jeho členovia sa považujú po štyridsiatich rokoch
pôsobenia prevažne na našom
území viac za slovenský cirkus.
„Tento rok máme na Slovensku
celkom dobrú sezónu a aj chuť

prinášať nové veci,“ rozhovoril
sa syn majiteľa cirkusu Antonín
Aleš mladší a pokračoval: „Po
prvýkrát sme predviedli americké
koleso smrti (na foto hore), čo je
rekvizita, ktorá má jedenásť metrov. Na oboch koncoch je upevnený kôš, v ktorom bežia dvaja
artisti. V Európe toto číslo takmer
vôbec nevidno, skôr ho predvádzajú cirkusy v južnej Amerike. Rozšírili sme drezúru šeliem, obnovili
sme drezúru tiav a prijali sme aj
nového klauna. O dva týždne sa
k nám pripojí aj pán z Nemecka
s drezúrou slonov. Škoda, že sme

to nestihli v Poprade, ale v budúcom
roku bude s nami
počas celej sezóny.“
Sezóna sa cirkusantom začína
koncom februára
a trvá do 22. novembra. Za ten čas
sa dá stihnúť veľa
vystúpení, no pre
oddaných artistov
je to málo. „V zime
stojíme tri mesiace
a to je pre nás zabitý čas. Aby sme sa nenudili,
zvykneme chodievať na galapredstavenia do Nemecka, Francúzska, či Španielska, kde máme
samostatné vystúpenia v rámci
vianočného programu,“ vysvetľoval A. Aleš ml. Je jedným zo
štrnástich artistov, no počas sezóny tvorí celý tím asi 35 ľudí.
Navyše - čo by to bol za cirkus
bez poriadnej zoo? „Chováme
dva druhy tigrov, dvojhrbé ťavy,
lamy, kone, hady, miniprasiatka,
indické kačky, opice a podobne.
Staráme sa o ne príkladne, aby
boli v psychickej pohode,“ reago-

val A. Aleš ml. na fakt, že cirkusanti sa stretávajú často s kritikou na chov zvierat. „Každý
zverolekár, ktorý tomu rozumie,
vidí, že je o zvieratá dobre postarané. Cirkus bez zvierat nie
je cirkusom a musím povedať, že
Česi a Slováci majú v tomto obrovskú tradíciu,“ zdôraznil syn
majiteľa cirkusu.
Úchvatné vystúpenie artistov
z cirkusu Aleš Popradčanov
doslova dvíhalo zo sedadiel.
„Alešovci“ veria, že sa pod Tatry čoskoro vrátia aj s ďalšími
novinkami.
(mav)
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Vlani
na
jeseň sme si
v Poprade s veľkou slávou
na viacerých „frontoch“ pripomenuli osobnosť Dávida
Husza. Bolo to pri príležitosti
200. výročia jeho narodenia.
Osobnosť Dávida Husza stojí v rebríčku histórie Popradu
a jeho osobností na najvyššom
stupni. Počas osláv však nezriedka vyznievalo, ako keby
bol Dávid Husz osobnosťou izolovanou, strácali sa mená jeho
spolupracovníkov, priateľov, bez
ktorých by azda každé jeho snaženie zostalo – iba snažením.
Jedným z okruhu vtedajších
osobností, Dávidovi Huszovi
nepochybne najbližším popri
manželke, bol Karl Wünschendorfer. Keďže žijeme v časoch
milujúcich okrúhle výročia, tak
iba pripomínam, že táto tiež
výnimočná osobnosť Popradu
zomrela pred 100 rokmi.

Zabudnutý (?) veľký občan Popradu
Karl Wünschendorfer sa narodil 21. októbra 1832 v Majerke.
Študoval v Kežmarku, evanjelickú teológiu v Prešove, kde aj
zložil v roku 1852 komisionálnu skúšku. Do Popradu prišiel
po dvojročnom kaplánskom
období v Levoči 15. novembra
1857. V kňazskej službe pôsobil
plných 52 rokov. Službu ukončil
15. septembra 1909, naďalej však
pôsobil vo verejnom živote až do
svojej smrti 16. júla 1914.
Zapojenie sa do verejného
života musíme vnímať vo viacerých rovinách. Ako veľmi dobrý priateľ s Dávidom Huszom
často zostával v pozadí jeho
činov. Vynikajúci znalec Tatier,
aktívny horolezec (ako prvý
vystúpil 6. 8. 1877 na Prednú
Baštu) vnímal Tatry ako budúcu mimoriadnu oblasť cestovného ruchu. Spolu s Huszom

sa zaslúžili o trasovanie Košicko-bohumínskej železnice
cez Poprad, podporoval Husza
v zámere vybudovať Husz-park
ako vo svojej dobe výnimočnú
turistickú bázu. Pôsobil od založenia (1873) v štruktúrach
Uhorského karpatského spolku,
bol predsedom jeho Muzeálnej
komisie a kustódom Karpatského (dnes Podtatranského) múzea. V Poprade viedol od roku
1900 Hospodárske kasíno, čo
bolo podnikateľské zoskupenie
zásadným spôsobom sa podieľajúce na búrlivom rozvoji Popradu. Bol aj vo vedení Popradsko
– velickej banky.
Bohatou publicistickou činnosťou sa zaslúžil o propagáciu
Popradu, Vysokých Tatier a širšieho regiónu. Publikoval vo
všetkých regionálnych periodikách, ale aj v rakúskej, nemec-

Nevšednú knihu o odsúdených napísal Popradčan
V polovici júla vyšla na trh nová kniha popradského autora Dávida Kičina Zatratení a už 17. júla
mal autor v jednom kníhkupectve vo veľkom obchodnom centre v Poprade autogramiádu. Čitatelia sa s ním mohli porozprávať, vyfotiť, či získať do
knihy originálne venovanie.
Tri roky zbieral autor príbehy
o doživotných väzňoch. D. Kičin
spracúval výpovede do nevšednej
a autentickej knihy. Spolupráce s na
doživotne odsúdenými zločincami
sa ale nebál: „Sú to ľudia, ktorí sú za
mnohými múrmi a mrežami, čiže už
nie sú nebezpeční pre túto spoločnosť.
Skôr sú nebezpečnejší tí, ktorí sa stále
pohybujú na slobode.“
Autor knihy posielal väzňom prostredníctvom listov otázky. Všetky

odpovede, ktoré mu poslali naspäť prepísal v nemennej forme. „Motivovali ma ich príbehy, ktoré sú ojedinelé. Na konci má každý rovnaký trest, ale začiatok
má každý z desiatich odsúdených odlišný. Niekto sa do
väzenia dostal na základe finančných problémov, iný
na základe svojej psychickej poruchy, ďalší bol mafián,
ktorý sa chcel rýchlo dostať k peniazom...,“ priblížil autor Dávid Kičin.
V budúcnosti plánuje napísať
knihu o jednom väzňovi s trvalým
pobytom v Ústave na výkon trestu v
Leopoldove. „Nechcel byť v tejto knihe, ale dal mi podnet nato, aby som
napísal knihu o jeho celom živote,“
prezradil o budúcom titule D. Kičin.
V internetovom rebríčku kníh sa
nový titul Zatratení dostal do prvej
päťky predávaných titulov. (aba)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Získajte vstupenky na koncert Miriam Kaiser
V drevenom artikulárnom
kostole v Kežmarku sa v nedeľu
3. augusta o 18. hod. uskutoční
koncert Miriam Kaiser & band.
Miriam Kaiserovú (husle) budú
sprevádzať Adriana Duliaková
a Milan Adamec (husle), Tomáš
Kaiser (viola), Zuzana Ráhlová
(violončelo), Miloslav Šuster (gitara) a Jarka Krajčíová (bicie).
Skladateľka, huslistka a speváč-

Ku p ó n

ka ponúka svieži prístup k popu,
v ktorom sa snúbi autorkina láska ku klasickej hudbe s odvahou
experimentovať s jemnou elektronikou a rôznym žánrovým vyjadrením. Miriam tvorí rozmanitú,
farebne a štýlovo nespútanú hudbu, ktorou oslovuje širokú škálu
poslucháčov. Povedala: „Veľa hudobníkov tvorí, pretože vie, čo ľudia chcú počuť. Je dôležité, čo ľudia
počúvajú, ale to nie je určujúce pre
moju tvorbu. Moja hudba vychádza z lásky k Bohu. On mi dáva
schopnosť tvoriť.“
Na úvod koncertu sa predstaví klasické komorné zoskupenie
profesionálnych
hudobníkov
Slovenského národného divadla

a Slovenskej filharmónie. Na koncerte predstavia nový album Deň
dňu s možnosťou si ho zakúpiť.
Predpredaj vstupeniek na koncert
v Kežmarku je na ticketportal.
Organizátori koncertu venovali trom našim čitateľom po dve
vstupenky na koncert Miriam
Kaiser & band v Kežmarku. Podmienkou je vystrihnúť kupón
súťaže, nalepiť ho na korešpondenčný alebo podobný lístok a
zaslať resp. priniesť do redakcie
novín Poprad na adresu: Podtatranská ul. 149/7, 058 01 Poprad
(redakcia sa nachádza na sídlisku
Západ) do 27. júla 2014. Mená
výhercov uverejníme v novinách
Poprad 30. júla 2014.
(ppm)

kej a sliezskej
tlači.
Dnes v Poprade pôsobí viacero inštitúcií so zameraním na
históriu (osobitne Podtatranské
múzeum, popradská pobočka Štátneho archívu v Levoči,
regionálne odd. Podtatranskej
knižnice), občianske združenia. Je tu viac ako 20 škôl
základných a stredných, teda
minimálne raz toľko učiteľov
histórie či dejepisu. Je to dostatočný odborný potenciál, ktorý
by mohol celkom kvalifikovane diskutovať a prijať závery
k téme: Významné osobnosti
Popradu v XVIII. – XX. storočí.
Aby sa nám nestávalo, že aj 100.
výročie narodenia či úmrtia
tých, ktorí sa zaslúžili o mesto
a jeho rozvoj, prejdeme bez čo
len malej spomienky. Každá výhovorka je totiž v tomto prípade – smiešna a neúctivá.
Mikuláš Argalács

Knižnica otvorená

i cez prázdniny
Podtatranská knižnica v Poprade na sídlisku Západ (Podtatranská ul. č. 1548) pozýva do
zrekonštruovaných priestorov,
kde na návštevníkov čaká literatúra pre deti a mládež s detským
kútikom pre najmenších, beletria, náučná literatúra, čitáreň,
internet, študovňa, prednášková
a výstavná miestnosť, v ktorej je
v súčasnosti inštalovaná výstava
s názvom Farby mojich snov, ktorej autorom je Popradčan František Žoldák. V lete je knižnica
otvorená v pracovných dňoch
od 9. do 17. hod. (okrem stredy).
Viac informácii nájdete na www.
kniznicapp.sk
(ppš)

Knihy od IKAR-u
Redakcia novín POPRAD
v spolupráci s vydavateľstvom
IKAR pripravila pre čitateľov
súťaž o tri knihy. Uverejnená
bola v Novinách Poprad č. 27.
Spomedzi tých, ktorí splnili
podmienky boli vyžrebovaní:
Dominik Vnenčák, Stavbárska
ul., Poprad, ktorý získal knihu
s názvom 1222 metrov nad morom. Knihu Kód 1 Tajomstvo
zázraku vyhrala Mária Lazarová, Ul. mládeže, Poprad a knihu
s názvom Čierny havran Božena
Balážová, Pavlovova ul., Poprad.
Ceny si môžu prevziať v redakcii
(Podtatranská 149/7) v pracovné dni do 15. hod.
(ppš)
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Policajti pátrali aj v Poprade
V posledných týždňoch zaznamenala polícia
v Prešovskom kraji niekoľko trestných činov
násilného či sexuálneho charakteru. Okrem
týchto závažných trestných činov eviduje aj
rôzne priestupky, či obťažovanie obyvateľov
a turistov, ako aj vyberanie kontajnerov, po
ktorom ostáva neporiadok.
V rámci vyšetrovania jednotlivých prípadov
bolo zistené, že viacerí páchatelia neboli občanmi mesta, v ktorom sa dopustili protiprávneho
konania. Hlavne, ak išlo o väčšie mestá, tak títo
ľudia prespávajú v ich odľahlých častiach na cudzích pozemkoch a odtiaľ už v skorých ranných
hodinách vyrážajú do miest a dopúšťajú sa rôznej
protiprávnej a protispoločenskej činnosti.

HZS zasahovala

•

V UTOROK 15. júla popoludní pomáhali horskí záchranári pod Zamkovského chatou
70-ročnej poľskej turistke, ktorej
prišlo nevoľno a zároveň mala
problém s nohou. O súčinnosť
bola požiadaná VZZS z Popradu. Na magistrále pacientku
ošetrili a transportovali do nemocnice v Poprade.
V STREDU 16. júla krátko poobede spadla počas túry
po žlto značenom turistickom
chodníku vedúcom z Vyšných
Hágov smerom na Batizovské
pleso nemecky hovoriaca turistka a poranila si členok. Zá-

•

•

chranári HZS 55-ročnú ženu na
mieste ošetrili a transportovali
do Starého Smokovca.
V PIATOK 18. júla večer
požiadal český turista záchranárov o pomoc. Po výstupe na
Kežmarský štít sa rozhodol zostúpiť do Skalnatej dolinky, no
nesprávne odbočil a dostal sa do
horolezeckého terénu. O spoluprácu bola požiadaná VZZS,
ale pre tmu nebolo možné pokračovať. V skorých ranných
hodinách 27-ročného turistu
vyslobodili a následne vysadili
v Starom Smokovci.
Z CHATY pri Zelenom
plese prišla v sobotu 19. júla
žiadosť o pomoc pre 40-ročnú

•

•

Zoslabnutej
žene pomohli.
V posledný júnový deň pomohla hliadka popradskej mestskej polície obyvateľke jedného
z bytov na Baníckej ul. Susedka si všimla, že
túto 78-ročnú občianku, žijúcu osamote a bez
príbuzných, už tri dni nevidela. Napriek tomu,
že mala od bytu kľúč, nemohla sa doň dostať.
Policajti zavolali hasičov, ktorí vnikli do bytu.
Pani bola veľmi zoslabnutá, ale ešte pri vedomí. Privolaná RZP ju odviezla do nemocnice.
Pomoc jej v tom čase zachránila život, avšak
neskôr skonala.
Pokuta za pitie na verejnosti. V prvý
prázdninový pondelok mestskí policajti zasahovali na Francisciho ul., kde za Stodolou mládež popíjala alkohol a bola hlučná. Policajti na
mieste udelili dvom osobám blokovú pokutu po
15 € za pitie alkoholu na verejnosti. V ďalší deň
občan z Okružnej oznámil, že pri tamojšej materskej škole mládež rozbíja lampu verejného
osvetlenia fľašami. Hliadka na mieste zasiahla
voči 4 osobám a za rušenie nočného pokoja im
udelila pokutu po 10 €. Rozbiť lampu nestihli.
Obťažujú ľudí privážajúcich odpad. Občanov, ktorí privážajú veľkoobjemový odpad do
Zberného centra na Ul. L. Svobodu v Poprade
často obťažujú Rómovia. Stalo sa tak aj 3. júla.
Hliadka MP zasahovala voči 4 občanom zo Sp.
Štiavnika, ktorí nerešpektovali upozornenia zamestnancov Brantnera a robili neporiadok. Museli po sebe upratať a boli z lokality vykázaní.

Na linke 159

•

•

Polícia preto v uplynulých dňoch vykonala
v mestách Prešov, Poprad a Stará Ľubovňa preventívno-bezpečnostné a pátracie akcie. Policajti
sa zamerali na hľadané osoby, veci pochádzajúce z trestnej činnosti a podozrivých z trestných
činov a priestupkov. Celkovo policajti skontrolovali 112 osôb, pričom sedem bolo predvedených na policajné oddelenie na vykonanie
procesných úkonov, resp. zistenie totožnosti.
Jednej osobe bol zadržaný občiansky preukaz z
dôvodu jeho značného poškodenia. Počas akcií policajti zistili 22 rôznych priestupkov a jeden trestný čin. Skontrolovali aj 78 motorových
vozidiel. Vo všetkých troch mestách akcie prebehli bez zranení a rušivých javov.
(krp)

•

turistku, ktorá si pošmyknutím
spôsobila poranenie ruky. Po
príchode na miesto záchranári
HZS turistke končatinu ošetrili a zafixovali. Následne bola
transportovaná terénnym vozidlom na Bielu vodu a odovzdaná
posádke RZP.
V POPOLUDŇAJŠÍCH hodinách v sobotu 19. júla požiadal personál z chaty záchranárov
prostredníctvom tiesňovej linky
HZS o pomoc pre 82-ročnú turistku, ktorá pre celkové vyčerpanie nebola schopná zostúpiť zo
Zamkovského chaty. Záchranári
jej pomohli zísť k Rainerovej
chate, odkiaľ bola prevezená do
Starého Smokovca.
(hzs)

•

Za voľne pustených psov dostali pokutu.
4. júla predpoludním zasahovala hliadka MP
na cyklochodníku na Suchoňovej ulici. Voľne
pustené psy obmedzovali pohyb cyklistov. Policajti na mieste uložili psičkárom v dvoch prípadoch blokovú pokutu.
Poctivá nálezkyňa. 4. júla popoludní priniesla na mestskú políciu pani z Popradu peňaženku, ktorú našla pred jedným nákupným
centrom. Obsahovala 15 € a doklady. Policajti
majiteľa zistili a peňaženku, v ktorej nič nechýbalo, mu odovzdali.
Prišla o mobil. 17-ročné dievča nahlásilo
5. júla o 1.30 hod. stálej službe MP, že jej zmizol mobil z bundy odloženej na nestráženom
mieste v jednom nočnom bare na sídlisku Západ. Mala ho len dva týždne a keďže mal vyššiu
hodnotu ako 266 €, mestskí policajti dievčine
odporučili postúpiť vec štátnej polícii.
Odpad musel odviezť späť. 5. júla popoludní hliadka MP zistila na Letnej ulici, že pri kontajneri sú uložené rozobraté vstavané skrine a
ďalší veľkoobjemový odpad. Zakladateľa skládky
zistila, uložila mu blokovú pokutu 30 € a musel
celý priestor vypratať. Ako uviedol náčelník MP
Jaroslav Marušin, veľkoobjemový odpad patrí do
Zberného centra na Ul. L. Svobodu, kde ho zlikvidujú zadarmo, a nie ku stanovištiam kontajnerov.
Mal štyri promile. Z herne na sídlisku Západ zavolali 6. júla hliadku MP, pretože opitý
zákazník nechcel zaplatiť útratu. 24 ročný Popradčan mal pri dychovej skúške 4 promile alko-

•
•
•

•

Celoslovenské
osobitné kontroly

Celoslovenské kontroly so zameraním na dodržiavanie zákazu
požívania alkoholických nápojov
a iných návykových látok vodičmi, porušovanie povinností vodičov, rýchlosti a spôsobu jazdy
budú 1. a 15. augusta. Najmä
počas týchto dní polícia evidovala v minulom roku nepriaznivý
vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách. V 29., 31. a 33.
týždni v minulom roku zahynulo
pri nehodách 9, 12 a 8 osôb.
Od pondelka do nedele, teda od
21. do 27. júla prebieha nielen na
celom území Slovenska, ale aj v celej Európe, dopravno-bezpečnostná
akcia TISPOL, zameraná na kontrolu nákladných vozidiel, autobusov
a dodržiavanie povinností ich vodičov. Polícia pristúpila počas letnej
turistickej sezóny 2014 a aj v nasledujúcom období k dopravno-bezpečnostným opatreniam v dohľade
nad cestnou premávkou s cieľom
zlepšiť vývoj dopravnej nehodovosti
v SR. Tieto opatrenia sú zamerané
najmä na najzávažnejšie porušenia
pravidiel cestnej premávky.
Vyhlásenie mimoriadnych bezpečnostných opatrení prezidentom Policajného zboru priniesli
očakávané výsledky a situácia na
cestách je stabilizovaná. Nehodovosť a následky na životoch, či
zdraví klesajú.
(deb)

holu a bol vykázaný z prevádzky. Obsluha bola
poučená, ako má postupovať ďalej a vec riešiť.
Porušili dopravné predpisy. Až 14 prípadov porušenia dopravných predpisov - parkovania v rozpore s dopravným značením,
oznámili občania 7. júla od 11. do 15. hod. MP
previnilcom buď založila blokovacie zariadenie
alebo na mieste udelila blokové pokuty.
Hromadná bitka. K hromadnej bitke približne 15 osôb došlo 7. júla v jednom bare na
Levočskej ulici. Zasahovať museli dve hliadky
mestskej polície a dve Policajného zboru SR,
ktorý celú vec ďalej rieši.
Vozidlo vypátrali. Policajný zbor SR vyhlásil 10. júla pátranie po vozidle Škoda Octavia.
Už 15 minút po tom hliadka MP zistila, že sa
pohybuje po meste Poprad, vozidlo zastavila,
vodiča zadržala a privolala hliadku PZ SR.
Mal rozbitú hlavu. 10. júla o 22.15 hod.
hliadka MP pomáhala na Podjavorinskej ul.
mužovi s rozbitou hlavou pod vplyvom alkoholu. Nevedel, či spadol alebo ho niekto udrel.
Privolala k nemu RZP, ktorá do dopravila na
ošetrenie do nemocnice.
Nedovolený predaj. 11. júla o 13.15 hod. prijala MP v Poprade oznámenie, že pri nákupnom
centre na sídlisku Juh je organizovaná skupina
„hluchonemých“ osôb, ktoré núkajú za peniaze
rôzne sošky a tovary bez akéhokoľvek povolenia. Na mieste MP zistila 28 ročného muža
maďarskej národnosti, ktorému za nedovolený
predaj uložila pokutu 15 €.
(pmm)

•
•
•
•
•
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Šťastný je človek, ktorého varuje cudzia chyba. J. A. KOMENSKÝ

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 23. júla má meniny Oľga, zajtra 24. júla Vladimír, v piatok 25.
júla Jakub, v sobotu 26. júla Anna, Hana, v nedeľu 27. júla Božena,
v pondelok 28. júla Krištof a v utorok 29. júla Marta.

VITAJTE MEDZI NAMI
V Nemocnici Poprad sa narodili: 25. júna 2014 - Daniela Balogová, Švábovce, 30. júna 2014 – Filip Čonka, Liptovská Teplička,
Justin Pechá, Svit, Vanesa Gáborová, Batizovce.
Rodičia, ktorí majú záujem o uverejnenie mena svojho novonarodeného dieťaťa v Spoločenskej kronike novín Poprad, môžu ho nahlásiť aj priamo v redakcii.

MANŽELSTVO UZAVRELI
28. júna 2014 - Slavomíra Kovalíková a Vladimír Kučerka, 5. júla
2014 - Andrea Augustiňáková a Róbert Novák, Michaela Šafranková a Marcel Jacoš, Lenka Madaiová a Lukáš Novotný, Ľudmila
Škovierová a Peter Michalko, Bc. Jana Kšenzakovičová a Daniel
Kušion, Mária Kubíková a Antonín Šotek, 12. júla 2014 - Ing. Michaela Vengrinová a Miroslav Kaprál, Anna Suchá a Michal Ilenčík,
Silvia Barillová a Peter Michlík, Katarína Čendulová a Maroš Fidrik,
Martina Mikesková a Ján Oravec, Jana Satorisová a Ivan Kandra,
Mgr. Miroslava Bodyová a Štefan Lichvan.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V utorok 15. júla 2014
vo Veľkej s

Kolomanom Puškom,
80-ročným

V stredu 16. júla 2014
vo Veľkej s

Irenou Alexyovou,
86-ročnou

V piatok 18. júla 2014
vo Veľkej s

Andrejom Gorelom,
84-ročným

V piatok 18. júla 2014
v Spišskej Sobote s

Máriou Kurdelovou,
87-ročnou

V sobotu 19. júla 2014
vo Veľkej s

Jozefom Čarnogurským,
62-ročným

V pondelok 21. júla 2014
v Novej Lesnej s

Jánom Gáborom,
70-ročným

V utorok 22. júla 2014
vo Veľkej s

Jozefom Danilom,
67-ročným

V utorok 22. júla 2014
vo Veľkej s

Františkom Hrbaľom,
82-ročným

V utorok 22. júla 2014
v Novej Lesnej s

Jaroslavom Michnom,
48-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V sobotu 26. júla 2014
o 11. hod. vo Veľkej s

Branislavom Balcom,
81-ročným

Spomienka
V piatok 25. júla 2014 uplynie bolestný rok,
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.

Stredoveké dejiny Slovenska
Ďalšia prednáška v Letnej čitárni Podtatranského múzea v
Poprade na Vajanského ul. sa
uskutoční dnes 23. júla o 20. hod.
Prednášať bude docent Michal
Slivka z Katedry archeológie FF Univerzity Komenského Bratislava na
tému Pohľady do stredovekých dejín
Slovenska. Je zároveň prezentova-

ním rovnomennej publikácie autora
a bude spojená s autogramiádou.
Podujatie sa uskutoční v átriu
budovy múzea, v prípade nepriaznivého počasia sa presunie
do priestorov študovne muzeálnej knižnice. Čitáreň je otvorená
v júli a auguste každú stredu od
15. do 19. hod.
(ppp)

Predajcovia porušili zákon
Na medzinárodnom festivale
remesiel a ľudovej kultúry EĽRO
v Kežmarku skontrolovali colníci z Prešova, Košíc a Michaloviec
14 prevádzok, pričom až v 11tich prípadoch zistili porušenie
zákona. Na mieste uložili pokuty
v celkovej výške 3 770 eur. Ako
uviedla hovorkyňa CÚ Prešov Renáta Kravcová, colníci počas spoločnej akcie zistili, že aj napriek

avizovaným kontrolám, predajcovia naďalej nedodržiavajú zákon.
Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie tržby v elektronickej
registračnej pokladnici a nevydanie pokladničného dokladu.
Možnosť nahlásiť porušenie zákona majú aj samotní občania, ktorí nedodržiavanie zákona zistili. Na
tieto účely slúži mailová adresa pokladnica@financnasprava.sk. (rkr)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 23. júla - Lekáreň Nemocnice Poprad, vo štvrtok 24. júla Dr. Max - námestie, v piatok
25. júla - Aduscentrum, v sobotu 26. júla - Sunpharma Kaufland, v nedeľu 27. júla
- Dr. Max - ZOC Max, v pondelok
28. júla - Sunpharma - Kaufland
a v utorok 29. júla - Dr. Max ZOC Max.
Lekáreň Nemocnice Poprad:

Banícka ul., Dr. Max - námestie:
Nám. sv. Egídia, Aduscentrum:
Nám. sv. Egídia 22/49, Sunpharma - Kaufland: Moyzesova ul., Dr. Max - ZOC
Max: Dlhé hony.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22.
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Bude sa vám
mimoriadne
dariť najmä vo vybavovaní rôznych úradných záležitostí.
Nečakané
peniaze vás
potešia, lebo v poslednom čase
ste museli počítať každý cent.
Na z b i e r at e
nové sily a
toto leto vám zvlášť prinesie veľa
optimizmu.
Viete iným
poradiť
v
každej situácii, ale tentoraz vaša
pomoc nebude vítaná.
Na cestách
buďte opatrní, lebo vám hrozia kolízie a zbytočné výdavky.
Pre vás bude
toto
leto
osobitne pekné. Zlepšíte si vzťahy s mnohými ľuďmi. Čaká vás
aj zaujímavá cesta s veľkými zážitkami.

Niečo sa nevyvinie tak,
ako ste si predstavovali. Niekedy
netreba prezrádzať svoje plány
príliš skoro.
Choďte na
dovolenku,
ak ste ešte na nej neboli. Zažijete
príjemné dobrodružstvá.
Vo vašom živote sa toto
leto stane niečo prevratné, čo
vám zmení budúcnosť.
Nechajte
prácu prácou a viac oddychujte. Niečo za
vás môžu tentoraz urobiť aj iní.
Niekto vám
bude lichotiť, ale vy jeho zámery prekuknete. Za sladkými rečami sa skrýva
snaha využiť vás.
Všetky povinnosti
zvládnete bravúrne, ba popri nich
sa stihnete ešte aj príjemne zabaviť.
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LETO V POPRADE
Štvrtok 24. júl o 20. hod.
na Námestí sv. Egídia

ALIMACH / FORTIS

Exotické tance magického
orientu spojené so strhujúcou ohňovou show a príťažlivý pohyb doplnený leskom
farebných kostýmov, to všetko umocnené fascinujúcimi
ohňovými efektmi a šatkami.
Piatok 25. júl o 19. hod.
na Námestí sv. Egídia

CITY

Popradská formácia vznik-

la v roku 2005 a v súčasnej
zostave pôsobí od roku 2007.
City hrá melodický neo-classic
rock, má za sebou účinkovanie
na viacerých renomovaných
pódiách a vydanie niekoľkých
autorských CD, na ktorých sú
ich skladby nabité novou energiou.
Sobota 26. júl o 10. hod.
na Námestí sv. Egídia

ČERT A KÁČA

Sobota 26. júl o 21. hod.
na Námestí sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE

son a Wesley Snipes.

USA / 114 min.
Hlboko v púšti vodcovia upírov oživili stvorenie, ktoré
stálo na počiatku ich rasy.
Legendárny Dracula teraz vystupuje pod menom Drake a
disponuje schopnosťami, ktoré
boli doposiaľ upírom upierané.
Hororová komédia so známymi hercami - Kris Kristoffer-

SLOVAK TANGO

BLADE 3 TRINITY

Nedeľa 27. júl o 15. hod.
na Námestí sv. Egídia
BANSKÁ BYSTRICA
PROMENÁDNY KONCERT
Skupinu Slovak Tango tvoria
mladí a študovaní hudobníci,
ktorí sa zameriavajú na interpretáciu slovenskej populárnej piesne 30. až 50. rokov
20. storočia.

Rozprávkové predstavenie pre
deti.
Sobota 26. júl o 19. hod.
na hasičskom dvore
v Spišskej Sobote

ANNABÁL

Vstupenky v cene 2 € v predpredaji a 3 € v deň podujatia. V
prípade nepriaznivého počasia
sa akcia uskutoční v divadelnej
sále v Spišskej Sobote.

Súťažia aj dva popradské Zlodej ukradol psa
policajti vyšetrujú krádež sučky nemeckého ovčiaka z koterca
stredoškolské časopisy naPopradskí
Levočskej ulici v Poprade, ktorý sa nachádza na oplotenom, ale neobývaDo krajskej súťaže stredoškolských časopisov v Prešovskom
kraji sa v tomto roku prihlásilo
spolu 19 časopisov. V piatok sa
na Úrade PSK uskutočnilo prvé
stretnutie poroty, ktorá bude časopisy hodnotiť.
Súťaž už po druhýkrát organizuje PSK a krajská organizácia
Slovenského syndikátu novinárov v Prešove. Časopisy poslali
stredné školy z 11 okresov. Až
päť časopisov je z Prešova, po
dva poslali školy z Popradu,
Kežmarku, Vranova nad Topľou a Lipian. Naše mesto repre-

Inzercia

•

P r e da j

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1
m2, zrubový profil, hranoly
a dlážkovicu na podlahy. Inf.:
č. t. 0908 234 866.
9/14-P
Predám záhradku s vymurovanou pivnicou v OV
v Gánovciach. Inf.: č. t.
0903 902 702.
78/14-P

•

zentuje časopis SpeŠnet zo SPŠ
na Mnoheľovej ulici a časopis
AHA! zo SOŠ na Okružnej ulici. Z Popradského okresu sa ešte
o titul uchádza aj Internátna pavučina zo SOŠ vo Svite.
Päťčlenná porota bude v tomto
roku opäť hodnotiť obsah časopisov a ich prepojenie so životom
školy a regiónu. Zamerajú sa
tiež na kreativitu, grafiku, prácu
s fotografiou, titulku, štylistiku
a spracovanie tém. Ocenený by
mal byť aj top článok. Slávnostné
vyhodnotenie sa uskutoční v jeseni v Prešove.
(vef/red)

•
•
•

Predám kozí syr aj kozie
mlieko. Cena dohodou. Inf.: č.
t. 0908 215 187.
83/14-P
Predám zariadený 3-izb.
byt na sídl. Juh v Poprade. Inf.:
č. t. 0904 504 280. 84/14-P
Predám rodinný dom v samom centre mesta Poprad
s veľkou záhradou. Inf.: č. t. 0948
021 437, 0918 754 750. 85/14-P
Predám dva stavebné pozemky na výstavbu RD v areáli bývalých kasárni. Inf.: č. t.

•

nom pozemku. Ku krádeži došlo v noci z pondelka na utorok, kedy neznámy páchateľ rozstrihol oplotenie, podišiel ku kotercu, na ktorom zvesil zo
záveskov bránku a ukradol odtiaľ trojmesačnú sučku. Spôsobená škoda bola
vyčíslená na 150 eur. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin krádeže. (krp)

•

0908 254 433.
86/14-P
Predám staršiu budovu
s pozemkom v areáli bývalých kasární. Inf.: č. t. 0908
254 433.		
87/14-P

•

SÚŤAŽ!!! Požičajte si a vyhrajte DOVOLENKU!!! od 300
€ do 4 000 €. www.popradskepozicky.sk. Tel.: 0911 913 849,
0917 668 003.
45/14-R

Ponúkam na predaj detskú postieľku prestaviteľnú pre junio-

ra vrátane dielov na prestavbu, nastaviteľný rošt do 3 polôh, 2
vyberateľné tyčky pre samostatný priechod dieťaťa, vrátane kvalitného antialergického matraca 70 x 140 cm a príslušenstva.

To všetko len za 80 eur. t. č. 0903 962 192.

Rôzne

88/14-P

•

Hĺbkové tepovanie a obšívanie kobercov. Dôchodcovia
-20%. Inf.: č. t. 0949 385 057,
www.obsivanie.info 90/14-R
Dám do prenájmu 1-izb.
byt v Poprade - širšie centrum,
oproti nemocnici. Inf.: č. t.
0948 007 776.
104/14-R
w w w. ku r z - m e d i a c i e. s k
v Poprade a Košiciach. Mimosúdne riešenie sporov. Inf.:
č. t. 0905 270 546.
101/14-R
Postihnutý chorý občan
daruje detský lyžiarky vlek
v dĺžke 150 m zn. Komi. Inf.: č.
t. 052/776 37 11.
102/14-P
Dám do prenájmu 3-izb. byt
v Poprade pri Kauflande. Inf.:
č. t. 0948 007 776.
103/14-R

•
•
•
•
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Popradskí kamzíci trénovali po prvýkrát na ľade
Letná zaberačka
na suchu sa pre hokejistov HK Poprad
skončila. Od pondelka rána už naplno využívajú aj ľad zimného štadióna.
Trénerskej dvojici Milan Jančuška - Vladimír Turan sa hlásilo takmer tridsať hráčov.
V pondelok trénovali na
ľade ešte všetci spolu. Od
utorka sa rozdelili na skupiny.
„Začali sme predsúťažné obdobie, ktoré bude trvať sedem týždňov. Od utorka sa skupinky
striedajú v posilňovni, na ľade,
pri výbehoch a na bicykli. Večer trénujeme opäť všetci spolu,“ povedal tréner HK Poprad
Milan Jančuška.
Okrem hráčov, ktorí absolvovali celú letnú prípravu sa
k mužstvu pripojili aj ďalší. Tí
sa však prevažne s kamzíkmi
len rozohrávajú. „Prišiel Štefan Fabian, Jaroslav Kasík, Radoslav Suchý, Adrián Hoffman,
Marek Nagy, či syn Petra Bon-

dru - Dávid (na foto dole). Uvidíme, ako sa to v jeho prípade
vyvinie. Budeme ho sledovať,
v akom stave je po hernej
i kondičnej stránke,“ pokračoval popradský kormidelník.
Milan Jančuška je s letnou
prípravou spokojný. Mrzí ho
len fakt, že v dnešnej dobe
ju nemôžu absolvovať všetci adepti na jeden dres spolu.
„Formovanie mužstva bude
prebiehať počas celého predsúťažného obdobia a myslím si, že
ešte aj na začiatku ligy. Máme
dostatok prípravných zápasov
na to, aby sme si pozreli najmä
hráčov, ktorí neabsolvovali letnú časť na suchu. Určite budú
príchody, ale aj odchody,“ zdôraznil. Zranenia si doliečuje
Mário Kurali, Dávid Gaborčík,
či Andreas Štrauch. Posledný
menovaný si to však aj napriek
sadre na ruke namieril v pondelok na ľad. Do Popradu už
dorazil aj brankár Dušan Sidor
a tak sa pridal k dvojici Juraj

Sedlačko - Erik Kmeť (ten prišiel z Prešova, pozn. red.).
Kamzíci na ľade: Dušan
Sidor, Juraj Sedlačko, Erik
Kmeť, Ľubomír Malina, Daniel Brejčák, Tomáš Sýkora,
Lukáš Paukovček, Arne Kroták, Ján Šeliga, Štefan Fabian,
Matúš Paločko, Samuel Takáč,
Peter Gápa, Mário Kurali, Ľubomír Dinda, Peter Boltun,
Matúš Matis, Marek Nagy,
Marek Pitka, Denis Šterbák,

Jakub Lapšanský, Róbert Jenčo, Dávid Tomečko, Radoslav
Suchý, Dávid Bondra, Patrik
Svitana, Adrián Hoffman, Jaroslav Kasík, Michal Babinský,
Andreas Štrauch.
(mav)

Vo Svite rekonštruujú

športovú halu

Futbalisti pred ostrým štartom
Generálkou na blížiaci sa prvý duel futbalistov FK Poprad
v DOXXbet lige skupina Východ proti Prešovu bolo sobotňajšie posledné prípravné meranie síl proti účastníkovi skupiny
Západ FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa v NTC.
Tréner Vladimír Lajčák si otestoval niekoľko nových, no najmä
mladých hráčov. Na zohratejšieho súpera to nestačilo, Poprad
prehral 0:2.
„Hrali sme proti dobrému konsolidovanému súperovi. V prvých
minútach sme sa len hľadali, hráči si nevedeli zvyknúť, že teraz
bude každý o čosi rýchlejší, tvrdší a agresívnejší. V prvom polčase
sme mali svetlé chvíľky, ale dostali sme zbytočný gól. Po prestávke
sme ovládli hru my, ale nedokázali sme premieňať šance,“ hodnotil
tréner FK Poprad Vladimír Lajčák, ktorý postavil na zápas v NTC
množstvo mladých futbalistov. „Nastúpili traja dorastenci a dvaja
noví hráči. Dvanásť chlapcov malo do 22 rokov. Ukázali, že futbal hrať vedia,“ dodal popradský tréner.		
(mav)
Výsledok: v sobotu 19. júla FK Poprad – FK Pohronie 0:2 (0:1).
Program DOXXbet ligy Východ: 1. kolo v sobotu 26. júla
o 17:30 1. FC Tatran Prešov – FK Poprad.

Športová hala vo Svite je
jednou z najstarších na Slovensku. Bola postavená ešte
za čias Baťu. Dnes je známa
pod menom Iskra Aréna
a preslávil ju najmä basketbal. Hala prešla viacerými
rekonštrukciami a po postavení tribúny v nej mali diváci vždy blízko k aktérom na
palubovke. Mesto Svit sa rozhodlo z hľadiska bezpečnosti
hráčov, ale i návštevníkov
toto športové prostredie ešte
skvalitniť. Koncom minulého
týždňa odovzdalo halu stavebnej firme, ktorá má štyridsať dní na prestavbu miest
pre hráčov.
„Vypustí sa prístavok, ktorý
bude mať rozmer 22 x 2 metre.
Bude mať novú palubovku a
sedadlá, čím sa vytvorí priestor
pre 22 hráčov a 5 rozhodcov.
V rámci exteriéru sa celá severná strana haly zateplí fasádnou omietkou a kontaktným
zatepľovacím systémom. Stavenisko sme odovzdali 18. júla
a realizácia bude stáť 76 tisíc
eur s DPH. Tým, že sa vytvorí
zázemie pre hráčov, uvoľní sa
zároveň priestor aj pre ďalších
divákov. Vytvoríme do 60 no-

vých miest na sedenie,“ priblížila projekt vedúca oddelenia
životného prostredia a technických činností MsÚ vo Svite
Andrea Kromková. Podľa nej
to nie je posledná rekonštrukcia, ktorá sa týka Iskra Arény.
„Plánujeme zatepliť všetky strany telocvične a zároveň zrekonštruovať strechu,“ dodala.
„Predpokladám, že nebudú nejaké technické prekážky, ktoré
by mohli termín ohroziť,“ podotkol za zhotoviteľa Flavián
Dudaško.
Z rekonštrukcie Iskra Arény má radosť aj primátor Svitu Rudolf Abrahám. „Chceme
zvýšiť bezpečnosť hráčov, ale
aj divákov a zvýšiť tiež počet
sedadiel. V priebehu týždňa
by sa mala začať výstavba.
Ukončenie plánujeme do konca augusta,“ povedal. Správca haly Rudolf Kovalík v tom
vidí veľký prínos. „Má to
opodstatnenie po stránke bezpečnosti hráčov. Hala je dosť
vyťažovaná, keďže tu hrávajú
a trénujú muži, ale aj mládež.
Iskra Aréna je tiež využívaná
aj cezpoľnými užívateľmi a na
rôzne kultúrne i športové akcie,“ doplnil.
(mav)
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V sobotu bude Annabál

Mesto Poprad a Klub Sobotčanov pozývajú obyvateľov, obdivovateľov a návštevníkov Spišskej Soboty na XI. Annabál. Uskutoční sa
v sobotu 26. júla 2014 o 19. hod.
v priestoroch hasičského dvora
v Spišskej Sobote. Na účastníkov čaká dobrá spoločnosť a
výborná nálada, občerstvenie,
živá hudba a bohatá tombola.
Vstupné sú 2 € pre účastníkov
v dobových kostýmoch, členov
klubu, dôchodcov a študentov
a 3 € pre ostatných. Vstupenky budú v predaji pred začatím
Annabálu. V prípade nepriaznivého počasia sa Annabál
presunie do divadelnej sály v
Spišskej Sobote.
(ppp)

Stávate sa tovarom, ste vazalom zmlúv
Dáte sa presvedčiť a podkon u neho, či za vás zaplatí
píšete zmluvu takzvanému
aj túto pokutu, dostanete odpoveď, že predsa vy ste musealternatívnemu dodávateľovi
li rátať s tým, že sa tak môže
elektriny a plynu.
Zmluva nadobudne platnosť,
stať. Je to na prvý pohľad veľmi
ale nie je účinná. Prečo? Lebo
komplikované, ale predsa len
vás osloví bývalý,
jednoduché: staSpotrebiteľ
li ste sa tovarom,
tradičný dodávapod ochranou narábajú s vami
teľ, ktorý vám dá
podpísať tlačivo, kde sa vzdáako s číslom, prehadzujú si
vate nového zmluvného vzťavás z mešca do mešca, a zrazu
hu a splnomocníte toho bývaste medzi dvoma mlynskými
lého, aby za vás konal a zrušil
kameňmi. Každý vás chce, ale
s novým zmluvným partnenikto vám nepomôže.
rom zmluvu. Ako sa vec vyvíja
Odporúčanie? Verte svojmu
ďalej? Ten, s kým ste podpísali
zdravému rozumu, vy sa rozhonovú zmluvu vás chce pokudujte, vy rozhodnite, poraďte sa
tovať, lebo ste nedodržali ich
pred uzatváraním akéhokoľvek
vymyslené obchodné podzmluvného vzťahu. Lebo všetci
mienky a nespolupracovali ste.
tí, ktorí vám chcú tak dobre,
Chce 120 eur ako deaktivačný
sledujú iba svoje vlastné dobro.
poplatok. Keď sa spýtate toho,
Svoje obchodné záujmy, svoje
ktorý vás presviedča, aby ste
plné mešce, svoje peniaze...
všetko zrušili a zostali napoMichal Fáber, SOS, Poprad

Ľudové umelecké remeslá
Občianske združenie Tradičné
ľudové umelecké remeslá a obec
Štrba usporiadajú 1. ročník podujatia Ľudové umelecké remeslá.
Uskutoční sa 26. a 27. júla od 9.
do 17. hod. na Štrbskom Plese.
Slávnostné otvorenie bude o 11.
hod. na priestranstve pri predajni Poniklec. Na podujatí sa
predstaví 90 ľudových remeselníkov zo Slovenska a zahrani-

čia - kováči, hrnčiari, čipkárky,
keramikári, drotári, šperkári,
medovnikári, kožušinári, výrobcovia hudobných nástrojov,
kraslíc, kožených výrobkov a
mnohí ďalší.
Festival chce pozdvihnúť silu
kultúrneho dedičstva slovenského národa a spojiť remeselníkov,
ktorí hovoria jednou rečou - rečou svojho remesla.
(štr)
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Vzdelávanie
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

��ries�or �a va�u �r�le�i�os��
�ento pro�ekt sa realizu�e v�aka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu
�a�es��a�os� a soci�l�a i�kl��ia

Záverečná hodnotiaca správa
Spoločnos� Schüle Slovakia, s.r.o. so sídlom v Poprade ako významný
výrobca tlakových odliatkov z hliníkových zliatin pre automobily a automatizačnú techniku, vyškolila v období od novembra 2012 do júna 2014 v rámci
projektu Vzdelávanie ako podpora zvýšenia adaptability zamestnancov a spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o. 244 zamestnancov. Projekt bol realizovaný
v�aka podpore z �urópskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanos� a sociálna inklúzia.
Zamestnanci, 192 mužov a 52 žien z rôznych cie�ových skupín (výkonní
pracovníci výroby, riadiaci pracovníci výroby, pracovníci technickej
prípravy výroby (nástrojári, kontrolóri, metrológovia), riadiaci pracovníci
technickej prípravy výroby a technicko-hospodárski pracovníci (sekretárka
konate�a, pracovníci oddelenia nákupu, oddelenia predaja, ekonomického
a personálneho úseku) sa v priebehu dvadsiatich mesiacov zúčastňovali
rôznych druhov a typov školení v oblastiach: manažérske zručnosti a riadenie
v praxi, ekonomika a pracovné právo, kvalita výroby, čítanie technických výkresov, zákonné odborné školenia (obsluha VZV, obsluha tlakových nádob
a manipulácia s prepravnými plynovými f�ašami), komunikácia v nemeckom
a anglickom jazyku.

Väčšina školení prebiehala v priestoroch školiaceho strediska spoločnosti
Schüle Slovakia, s.r.o..
Aktivita Čítanie technických výkresov bola realizovaná v spolupráci so SOŠ elektrotechnickou v Poprade-Matejovciach a Manažérske zručnosti, ako verejný kurz v rôznych mestách Slovenska pod�a
ponuky dodávate�a uvedenej vzdelávacej aktivity.
�a záver možno skonštatova�, že hlavný cie� projektu, t.j. vyškoli� a rekvalifikova� 246 zamestnancov a následne zabezpeči� udržate�nos� 246 existujúcich pracovných miest, bol splnený na 99�. Vyhodnotenie �alších cie�ov
projektu, ako zníženie nákladov na nekvalitu, zvýšenie bezpečnosti pri obsluhe
VZV a manipulácii s nádobami, zlepšenie manažérskych zručností, komunikačných zručností aj v cudzích jazykoch, zvýšenie pracovnoprávneho povedomia a povedomia o ekonomických veličinách, sa bude vykonáva� s odstupom času, ke� sa budú postupne vyhodnocova� prínosy zrealizovaných
aktivít pre jednotlivých účastníkov do praxe a vyčíslia sa merate�né ukazovatele (náklady na nekvalitu, úrazovos�, fluktuácia...).

Schüle Slovakia, s.r.o.
www.schuele.sk

Teplická 3860/34A, 058 01 Poprad
telefón: 052/7864223, fax: 052/7864199
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V Bachledovej doline v Ždiari
otvoria v nedeľu 27. júla nový
náučný chodník a detský areál.
O 13. hod. sa uskutoční oficiálne otvorenie chodníka Filipom
Polcom a starostom Ždiaru,
už od 12. hod. sú pripravené
súťaže pre deti, fotenie s maskotmi, preteky na tubingovej
dráhe a sprevádzané vychádzky po chodníku s výkladom.

Otvoria nový náučný chodník
Náučný chodník má dva
okruhy – malý a veľký. Na malom okruhu sa deti majú možnosť oboznámiť so zvieratami,
ktoré tu prirodzene žijú. Má 8
zastávok, dĺžku 300 m a vedie od
detského ihriska k vyhliadkovej
veži. Na každom môžu deti odpovedať na otázky, riešiť úlohy a

odpovede si zaznačiť do mapky.
Keď zodpovedia na všetky otázky, môžu si ich dať skontrolovať
v Infocentre v Bachledovej. Ak
vyriešia všetky úlohy správne,
dostanú odmenu.
Veľký okruh náučného chodníka vedie od vyhliadkovej veže k
Jezerskému jazeru. Má dĺžku 6,5

km a turisti sa na ňom zoznámia
s vtákmi, ktoré tu žijú. V okolí
stanovíšť sú rozmiestnené vtáčie
búdky. Ohybnosť a šikovnosť si
každý môže precvičiť na pohybových stanovištiach.
V rovnaký deň – 27. júla sa v
Bikeparku Bachledova uskutoční 2. Enduro pretek a deň predtým 26. júla Super pojazd so
skvelými cenami.
(ppm)

Pripravuje sa
Made in Slovakia
V Poprade sa od 30. júla do
2. augusta uskutoční 3. ročník
podujatia Made in Slovakia –
ochutnajte Slovensko v centre
Popradu. Cieľom je prezentovať produkty, ktorými je
Slovensko charakteristické a
výnimočné a zároveň popularizovať originálne a autentické slovenské výrobky a ľudovo-umeleckú tvorbu.
Medzi vystavovateľmi budú
vinári, výrobcovia syrov, výrobcovia piva, drevorezbári,
košikári, medári, medovnikári, pekári, maliari, výrobcovia
odevov či šperkov. Súčasťou
podujatia bude pestrý kultúrny program.
(ppp)

AUTONOVA s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad
Tel./fax: 052/773 32 33, e-mail: ford@autonova.sk, www.autonova.sk
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