1. 8. 2018

Strana 1

Streda 1. 8. 2018

Číslo 29

Ročník XXIX.

www.noviny-poprad.sk

Cena 0,30 €

Neplánované zastupiteľstvo bolo plné basketbalistiek

V pondelok 30. júla sa
v Poprade uskutočnilo 3.
neplánované Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad,
ktorého najsledovanejším
bodom bol opäť zámer
postaviť v našom meste
tréningovú basketbalovú
halu. Napokon došlo k zhode, ktorú akceptovali aj
popradské basketbalistky,
pričom by nová hala mala
vyrásť v lokalite JUH IV na
zelenej lúke.
Rokovaciu sálu v pondelok
zaplnili medzi hosťami zástupcovia BK a BAM Poprad
spoločne s početnou skupinou mladých basketbalistiek,
aby na vlastné oči videli postup, akým budú poslanci
rozhodovať o lokalite, kde
bude stáť nová tréningová
basketbalová hala. V návrhu
na schválenie zámeru pre-

nájmu pozemkov bolo niekoľko alternatív, medzi nimi
lokalita JUH IV, priestor
oproti Aréne Poprad, lokalita pri SPŠ Poprad, ale aj pôvodný návrh vo vnútrobloku
na JUHU III, kvôli ktorému
bolo rozhodovanie presunuté. Poslanci sa aj tentokrát
zhodli na tom, že vnútroblok
susediaci so Spojenou ško-

lou na Letnej ulici má ostať
zelenou plochou, pričom za
názorom dotknutých obyvateľov niektorí osobne vyrazili
do ulíc. Kvôli rôznym prekážkam vypustili z hlavy aj
ďalšie lokality, okrem JUHU
IV od Suchoňovej ulice až po
plánovaný skatepark. Toto
bolo pre nich najschodnejšie
riešenie a na tom sa jedno-

hlasne zhodli. Zástupcovia
BK a BAM Poprad mali obavy, ale napokon odchádzali
spokojní, nakoľko sa týmto
rozhodnutím pohli veci dopredu.
Zaujímavou témou bol aj
návrh na zmenu rozpočtu
mesta Poprad na rok 2018,
pričom poslanec Štefan Pčola navrhoval zaoberať sa kaž-

dým bodom návrhu zvlášť.
To poslanci neodobrili a tak
návrh prešiel ako celok. Obsahoval okrem iného aj nutné výdavky na modernizáciu učební, či rekonštrukciu
zatekajúcej plochej strechy
telocviční v ZŠ s MŠ A. V.
Scherfela vo Veľkej.
Poslanci schvaľovali aj dočasný prenájom 1-izb. bytu
pre farára novovzniknutej
farnosti na sídlisku JUH. Bytová komisia tento prenájom
síce neodporúčala, ale zastupiteľstvo návrch schválilo.
Jednotlivým témam sa budeme venovať v ďalšom vydaní novín Poprad.
V závere primátor Jozef
Švagerko predniesol návrh na
zmenu člena Mestskej rady
mesta Poprad po odvolaní
viceprimátora Igora Wzoša
(viac na str. 5).
(ppv)

Mesto Poprad vybuduje vďaka prostriedkom z fondov nové múzeum

Mesto Poprad uspelo so žiadosťou o nenávratný finančný
príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu
INTERRERG v rámci projektu
cezhraničnej spolupráce „Človek v
Tatrách - Tatry v človeku - História
poznávania Tatier ako spoločného kultúrneho dedičstva Poľska a
Slovenska“. Samospráva tak bude
môcť vybudovať vo Veľkej nové
múzeum zamerané na turistiku.
Cieľom projektu, vďaka ktorému
vyrastie v Poprade Múzeum turistiky
a v Zakopanom Múzeum horolezectva, je ochrana, zvýšenie atraktivity
kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia a jeho popularizácia u miestneho obyvateľstva, s
priaznivým dopadom na zvyšovanie
povedomia o dedičstve Tatier spolu s

modernizáciou objektov kultúrneho
dedičstva v Poľsku a na Slovensku.
Na tento zámer získali obe mestá
sumu vo výške 1 642 610,22 eur.
Múzeum turistiky bude sídliť v objekte bývalého Tatranského múzea
vo Veľkej. Objekt postavený okolo
roku 1880 samospráva odkúpila v
minulom roku od súkromných osôb.
O rok na to získalo mesto vďaka projektu cezhraničnej spolupráce na realizáciu svojho zámeru sumu viac ako
830-tisíc eur. „Sme veľmi radi, že sme
v tejto výzve uspeli a získali prostriedky nielen na záchranu historickej budovy, ale rovnako aj na to, aby sme jej
vrátili život a dali plnohodnotné využitie. Naše kultúrne dedičstvo si takýto objekt zaslúži, nehovoriac o tom, že
to bude ďalší projekt na zatraktívnenie ponuky cestovného ruchu v našom

meste,“ uviedol primátor Popradu
Jozef Švagerko. „Aktuálne komunikujeme s riadiacim orgánom a finalizujeme detaily. Po podpise zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude nasledovať proces
verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukčných prác a samotná

rekonštrukcia. V zmysle projektu by
múzeum malo slúžiť svojmu účelu do
dvoch rokov od podpísania zmluvy o
získaní nenávratného finančného príspevku,“ informoval Slavomír Karabinoš zo Strategického rozvojového
manažmentu MsÚ v Poprade.
(Pokračovanie na str. 3)

Školy si
priestory
rekonštruujú
aj
svojpomocne

Kultúrny
kalendár
na august

Futbalová
rezerva
Popradu
si márne
brúsila zuby
na nováčika

Viac na str. 2

Viac na str. 9

Viac na str. 10

1. 8. 2018

Strana 2

Stručne

MEDIAČNÁ poradňa pre Poprad•čanov
bude zajtra 2. augusta od 14. do
16. hod. v kancelárii na prízemí Mestského úradu v Poprade.
MESTO Poprad upozorňuje občanov na blížiaci sa termín úhrady
druhej splátky miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý je stanovený na 31.
augusta 2018. V prípade nedodržania
termínu splatnosti splátky správca
dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu.
ÚČASTNÍCI Národného stretnutia mládeže P18, ktoré sa konalo v
Prešove, aktívne pomôžu rodinám v
núdzi. Na podujatí vyzbierali približne 2 500 kusov školských pomôcok.
Podporia tým celoslovenskú zbierku
spojenú so zbieraním pier, školských
tašiek, peračníkov, zošitov, pasteliek
a iných školských pomôcok, ktorú od
júna do augusta už po deviatykrát organizuje Slovenska katolícka charita.
SOCIÁLNA poisťovňa evidovala
v júni tohto roka denne 92 899 práceneschopných poistencov. Je to približne rovnaký počet ako v máji, keď
bolo denne na „péenke“ v priemere
92 903 poistencov. V júni najdlhšie
maródovali poistenci v okresoch Poprad - 68,88 dní, najkratšie v okrese
Rožňava - 32 dní. Priemerné obdobie
trvania jedného prípadu dočasnej
pracovnej neschopnosti za celé Slovensko pritom predstavovala 51,48
dňa, čo je najviac od začiatku roka.
POŠTA vo Veľkej bude od 6. do
24. augusta zatvorená. Poštové služby budú počas dočasného zatvorenia
pôšt zabezpečované Poštou Poprad 1
a Poprad 2.
KRYTÁ plaváreň vo Svite je od polovice júla opäť v prevádzke.
NEMOCNICA Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku participuje na
projekte Nadácie Križovatka „Mamička dýcham“. So šiestimi novými
monitormi dychu budú sledované
všetky detské postieľky pre novorodencov v zdravotníckom zariadení.
OD otvorenia letnej turistickej
sezóny absolvovali horskí záchranári už viac ako sto výjazdov, pričom
najčastejšie vo Vysokých a v Nízkych
Tatrách. Podľa štatistík najčastejšie
potrebovali pomoc Slováci, nasledujú Česi a Poliaci. Pod časté zásahy sa
podpísalo aj daždivé počasie, ktoré
komplikuje výstupy po vysokohorských chodníkoch.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
(ppš)
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Školy si priestory rekonštruujú aj svojpomocne

Leto je v popradských školách
spojené aj s mnohými úpravami,
rekonštrukciami, či bežnou údržbou. Mnohé si priestory vylepšujú
svojpomocne z vlastných prostriedkov. Takou je aj ZŠ s MŠ na
Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote, ktorá sa pustila do rekonštrukcie kuchyne.
V Spišskej Sobote sa do výmeny
obkladov, podlahy a elektroinštalácie v školskej kuchyni pustili po
vyše štyridsiatich rokoch, novšie
bolo len vybavenie. Rekonštrukcia už bola nevyhnutná. „Hygiena
niekoľkokrát upozornila na nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť,
preto sme sa nechceli dožiť toho, že
nám zatvoria kuchyňu, ktorá varí
pre 500 žiakov,“ uviedla vedúca
odboru školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade Edita Pilárová. „S
rekonštrukciou sme začali hneď na
začiatku prázdnin. V prvom týždni
sme vypratávali priestory a následne začala firma likvidovať staré
obklady. Na rekonštrukciu sme použili vlastné finančné prostriedky.
Obkladačky sme zakúpili už v mi-

nulom roku za viac ako štyri tisíc
eur a samotné práce nás stoja asi 19
tisíc eur,“ vysvetlila ekonómka ZŠ
s MŠ v Spišskej Sobote Edita Majerčáková.
V lete nelenia ani ostatné základné a materské školy v meste Poprad. „Niektorí robia menšie opravy,
iní sa pustili do väčších úprav, ako
napríklad aj na Tajovského ulici.
Kuchyne sa však priebežne opravujú v každej škole. Mesto vyčleňuje

z kapitálových výdavkov približne
50 tisíc eur ročne len na spotrebiče,“
objasnila E. Pilárová.
Mesto sa v lete pustilo aj do ďalších investícií. Postavia sa dve multifunkčné ihriská, pričom s výstavbou
sa začalo v Matejovciach, na Komenského ulici sa na ťažké stroje stále
len čaká. V auguste by sa malo začať
pracovať na prístavbách aj v materských školách na Podtatranskej ulici
a vo Veľkej.		
(mav)

Pokračujú práce na zefektívnení dodávok tepla a teplej vody

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. (PES), ktorá spravuje tepelné hospodárstvo v našom meste, aj v týchto letných mesiacoch
pokračuje v realizácii prác podľa
schváleného plánu investícii na rok
2018. Ich cieľom je znížiť náklady
a zvýšiť komfort pre odberateľa tepla.
V investičnom pláne
PES-ky na rok 2018 bolo
zrealizovať
rekonštrukcie a opravy rozvodov na
okruhu kotolne v Matejovciach a na okruhu kotolne
K3/3, na sídlisku Juh III
zrealizovať prepoj kotolní
PK1 a PK2 a na sídlisku
JUH V inštalovať nové
domové odovzdávacie stanice (DOST). S prácami
PES-ka začala v máji tohto
roka. O ich realizácii nám
porozprával Ing. Pavol Kubičko, konateľ Popradskej energetickej spoločnosti.
• Čo prinesú tieto akcie odberateľom tepla a teplej vody?
„Druhá
etapa
rekonštrukcie
a opravy rozvodov na okruhu kotolne
v Matejovciach nadväzuje na minuloročnú prvú etapu rekonštrukcie. Po
jej ukončení budú tepelné rozvody na
okruhu kotolne v Matejovciach kompletne zrenovované. Výmena rozvodov tepla na okruhu kotolne K3/3

nadväzuje na minuloročnú inštaláciu
DOST na tomto okruhu. Postupnou
výmenou rozvodov tepla a teplej vody
znížime tepelné straty, zefektívnime
dodávku tepla a teplej vody, ale nezanedbateľným prínosom je aj predĺženie životnosti rozvodov. Prepojením

kotolní na sídlisku JUH III znížime
energetickú náročnosť dodávky tepla
a teplej vody pre našich odberateľov.“
• V akom štádiu sú v súčasnosti
tieto akcie?
„Niektoré práce súvisiace s opravami sme už začali realizovať, na niektorých sme zatiaľ v procese vybavovania potrebných povolení. Paralelne
s administratívnymi povinnosťami
prebiehajú obstarávania komponentov, napríklad tohto týždňa očakávame dodávku odovzdávacích staníc.“

• Kedy predpokladáte ukončenie
naplánovaných akcií?
„Akcie by mali byť ukončované
priebežne, ale posledné terénne úpravy by mali byť ukončené na prelome
septembra a októbra.“
• Aký objem finančných prostriedkov na investičné
akcie preinvestuje PES-ka?
„Investičné náklady sa
pohybujú na úrovni 700
tis. eur.“
• Robili ste okrem týchto investičných akcii aj
pravidelnú letnú údržbu?
„Samozrejme, pravidelná letná údržba kotolní
bola zahájená 14. mája na
okruhu kotolne Okružná
a bude ukončená 31. augusta na okruhu kotolne
E6/I na Tomášikovej ulici.“
• Ako ste pokročili v komunikácií s odberateľmi tepla? Podarilo sa
Vám zrealizovať informovanie občanov o odstávkach?
„Okrem zákonnej povinnosti sme
pripravili v rámci našej webovej
stránky aj interaktívny priestor pre
informovanie občanov o odstávkach,
kde si občan môže zistiť, či a kedy
bude odstávka na príslušnej ulici. Momentálne pripravujeme rozšírenie tejto funkcionality o odstávkach o informovanie aj formou SMS správ.“ (ppš)
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Mesto Poprad vybuduje vďaka prostriedkom ...

(Dokončenie zo str. 1)

Zámerom mesta je v rámci rekonštrukcie zveľadiť nielen samotný historický objekt, ale aj
jeho okolie. „Existuje obrovské
množstvo zbierkových predmetov,
ktoré by sme chceli do tohto múzea
dostať. Veľká bude mať konečne
svoj hlavný turistický bod, rovnako ako ho má aj Spišská Sobota
a zaslúžili by si ho aj iné mestské
časti, ktoré majú čo ponúknuť.
Dôležité je, že mesto po dlhých rokoch začalo majetok kupovať a nie
predávať. Bolo to odvážne rozhodnutie, ale vyplatilo sa,“ povedal
dosluhujúci viceprimátor mesta
Poprad Igor Wzoš. „V Klube Veličanov sme veľmi radi, že sa podarilo
zachrániť tento architektonický klenot
Velického námestia. Teší nás, že opäť

bude slúžiť účelu, na ktorý bol v minulom storočí určený,“ dodal predseda
Klubu Veličanov Milan Hámor.

Vďaka zrealizovanej cezhraničnej kultúrnej ponuke Múzea horolezectva a lyžiarstva v Zakopanom a Múzea turistiky v Poprade
by malo byť sprístupnené kultúrne a prírodné dedičstvo Tatier
ležiacich na hranici Poľska a Slovenska. Vzájomne dopĺňajúca sa
téma oboch múzeí by mala zároveň vytvoriť komplexnú, vzájomne sa dopĺňajúcu ponuku. Kým
v Poprade bude hlavnou témou
turistika a život ľudí v Tatrách,
v Zakopanom budú prezentované konkrétne formy využitia
hôr - horolezectvo a lyžiarstvo.
Obe múzeá by mali inšpirovať
nielen k poznávaniu kultúrneho
dedičstva, ale zároveň aj k vzájomným návštevám turistov na opačnej
strane Tatier.
(mag, ppv)

Cestovná kancelária vyhlásila insolventnosť

Cestovná kancelária Albania Travel so sídlom v Poprade vyhlásila minulý týždeň v utorok insolventnosť.
Poisťovňa, s ktorou mala cestovná kancelária uzatvorené poistenie zájazdu pre prípad úpadku, kontaktovala delegátku cestovnej kancelárie v Albánsku, ako aj
klientov, ktorí sa nachádzali v prímorských strediskách
v blízkosti Tirany. Poisťovňa im zabezpečila cez noc
ubytovanie a následný prevoz klientov na Slovensko.
Tí pristáli na letisku v Poprade v stredu minulý týždeň
vo večerných hodinách lietadlami letky Ministerstva
vnútra SR. Ďalší klienti čakali na letisku v Poprade odkiaľ mali odletieť opäť na zájazd do Albánska.
Klienti sa môžu obrátiť na call centrum alebo web
stránku UNIQA poisťovne, kde im budú poskytnuté
ďalšie informácie pre riešenie danej udalosti.
(ppš)

Krátke správy

•

ŠTÁTNE lesy TANAP-u žiadajú
návštevníkov Tatranského národného
parku, ktorí počas najbližších týždňov
plánujú výlet do Tatier o zvýšenú opatrnosť. Dôvodom je odstraňovanie
škôd po silných prívalových dažďoch
a opravy poškodených turistických
chodníkov a mostov.
POČET cestujúcich vo vlakoch vo
Vysokých Tatrách sa zvyšuje. Železničná spoločnosť Slovensko prepravila
na Tatranských elektrických železniciach a na Ozubnicovej železnici v
prvom polroku tohto roka 1 014 milióna ľudí. V porovnaní s vlaňajším
prvým polrokom je to viac o 71 600
osôb, resp. o 7,6 %. Osobný vlakový
dopravca očakáva rovnaký nárast aj
do konca tohto roka.
MEDVEDIE dni na Hrebienku začali dnes 1. augusta a potrvajú do soboty 4. augusta. Pripravený je bohatý
kultúrny program pre deti aj dospelých. Podujatím bude sprevádzať Andrej Bičan.
SPOLOČNÝ program folklórneho
súboru Kicora z Lendaku a detského
folklórneho súboru Jánošíček zo Svitu
bude v sobotu 4. augusta o 17.30 hod.
v areáli kúpeľov v Novom Smokovci.
MINULÝ týždeň podpísala kežmarská radnica zmluvu na budovanie
druhej etapy Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier. Na výstavbu
získali podporu z eurofondov. Cieľom
je priblížiť historicky a prírodne cenné
územie cykloturistom. Cyklochodník
bude prechádzať katastrom Kežmarku
a Ľubice. Začiatok bude napojený na
už vybudovaný cyklochodník pri čističke odpadových vôd.
V pondelok ráno si Vysoké
Tatry vyžiadali ďalšiu obeť. Horolezca
v Medenej kotline pod stenou Ušatej
veže zasiahla padajúca skala priamo
do hlavy. Aj napriek použitiu prilby
boli zranenia hlavy, ktoré český horolezec utrpel nezlučiteľné so životom a
ani rýchly zásah záchranárov mu už
nedokázal pomôcť.
TATRANSÝ Grand Hotel Kempinski High Tatras obhájil vlaňajšie
prvenstvá v medzinárodnej ankete
World Travel Awards. Získal dve ocenenia v kategóriách Slovakia‘s Leading
Hotel a Slovakia‘s Leading Hotel Suite. Podľa cestovateľov a profesionálov
z oblasti cestovného ruchu sa tak stal
najlepším hotelom na Slovensku a zároveň má najlepší apartmán v krajine.
FANÚŠIKOVIA cyklistiky môžu
vďaka nedeľným cyklovýletom spoznávať Liptov aj so sprievodcom. Za
výlety a ani sprievodcu neplatia. Projekt pripravila OO CR Región Liptov a je naplánovaný až do poslednej
augustovej nedele. Pre záujemcov
bude vyrážať z Liptovského Mikuláša aj bezplatný cyklobus na začiatok
cyklotrasy.		
(ppš)

•

•
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Nový cyklistický chodník pribudne v širšom centre mesta •

Mesto Poprad pokračuje v budovaní cyklistických
trás. Nový cyklochodník povedie od veľkej kruhovej križovatky pri mestskom úrade,
popri rieke Poprad, až po
aquapark. Jeho výstavba by
sa mala začal v auguste.
Výberové konanie na dodávateľa stavby je aktuálne už
ukončené. „Sme krátko pred
podpisom zmluvy s víťazom
a v auguste by sme chceli odovzdať stavenisko. Predpokladaná
doba výstavby cyklochodníka je štyri
až päť mesiacov, no konečný termín
bude závisieť aj od poveternostných
podmienok. Budeme sa snažiť, aby
v tom období boli obmedzenia minimálne, nezasahovali do dopravy
a nekomplikovali ľuďom život v meste,“ uviedol vedúci oddelenia strategického rozvojového manažmentu
MsÚ Poprad Slavomír Karabinoš
a dodal: „Samotná výstavba sa bude
skladať z viacerých častí. Projektová

dokumentácia počíta s premosteniami, prekládkou elektrických káblov
a samozrejme aj s úpravou okolia,
vrátane výsadby zelene.“
Predpokladaná cena za kompletnú
výstavbu v štyroch etapách je viac
ako 800 tisíc eur. Mesto požiadalo aj
o eurofondy, no na výsledok sa stále
čaká. „Žiadosť bola podaná v decembri minulého roka, preto ešte nebola
vyhodnotená. Stane sa tak zrejme až
na prelome augusta a septembra. Takáto výzva nám však umožňuje začať

stavať skôr a v prípade úspechu
si vieme spätne niektoré výdavky refundovať,“ vysvetľoval S.
Karabinoš. „Na výstavbu cyklochodníka od veľkej kruhovej križovatky po aquapark budú nadväzovať ďalšie etapy. Budú to
úseky od aquaparku po čerpaciu
stanicu a následne od čerpacej
stanice po Čistiareň odpadových
vôd. Rovnako dôležité bude prepojenie od kruhovej križovatky
po jestvujúci cyklochodník pri
vodnej kaskáde. Na výstavbu prvého
úseku by mala nadviazať aj revitalizácia celého územia, vrátane parkových
úprav a ďalších vylepšení,“ zhrnul komunikačný manažér MsÚ v Poprade
Marián Galajda.
Plánovaný úsek cyklochodníka
rozšíri ponuku cykloturistiky v našom meste popri už jestvujúcich
necelých dvanástich kilometroch
cyklotrás, ktoré Poprad spájajú
so Svitom a tiež s mestskou časťou Kvetnica.		
(mav)

•

•
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Kladzanské ľudové divadlo
KĽUD sa predstavilo popradskému publiku minulý týždeň
vo štvrtok s divadelnej hrou
s názvom Cicho, bo skajpujem
s dzivku. Komédia vychádza
z reálnych životných situácií. Je
o súčasnej rodine, ako jej členovia žijú a komunikujú s použitím moderných technológií. Je
plná netradičných, vtipných,
ale aj smutných situácií, ktoré
sú ešte znásobené rázovitým
nárečím. FOTO - Silvia Šifrová

Večer otvorených dverí

Mesto Poprad pripravilo v Mestskom útulku pre túlavé a odchytené psy ďalší ročník podujatia Večer otvorených dverí. Uskutočnil sa v piatok 27. júla popoludní. Návštevníci sa zoznámili z ponukou psíkov hľadajúcich nový domov. Útulok v súčasnosti poskytuje domov 42 psom. „Za prvých
6 mesiacov tohto roka sme prijali 42 psíkov, nový domov sme našli 23 psom. Ďalších 18 psíkov sme
vrátili pôvodným majiteľom,“ informoval vedúci útulku Peter Greňa. FOTO - Silvia Šifrová

Pozvánka MUZIKÁL Kubo, ktorý je oslavou slovenského folklóru a vzdáva hold velikánovi slovenskej filmovej a divadelnej scény - Jozefovi Krónerovi, môžu záujemcovia vidieť v sobotu 4. augusta na Štrbskom Plese. (ppš)

PP-68

Zmena programu vyhradená! Začiatok predstavení je len orientačný, premietať sa začína krátko po zotmení.
Predstavenie sa nekoná v prípade nepriaznivého počasia, predovšetkým silného vetra.
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Čínski podnikatelia chcú investovať v našom regióne

O investovanie v Prešovskom
kraji prejavila záujem významná čínska spoločnosť Shanxi First
Construction Group Co., Ltd. Jej
vrcholní manažéri rokovali s predsedom PSK Milanom Majerským
a informovali sa o možných lokalitách pre potenciálnu investíciu
v regióne.
Zástupcovia ázijskej spoločnosti
pricestovali do Prešovského kraja
v nadväznosti na podnikateľské fórum v Bejingu z júna tohto roka, ktorého sa zúčastnil aj prešovský župan.
Bilaterálne kontakty, ktoré sa tam
podarilo nadviazať, vyústili do návštevy čínskych partnerov na východe Slovenska ako možnej destinácie
pre etablovanie ich podnikateľských
aktivít. „Je to veľká príležitosť pre Pre-

šovský kraj. Ide o významnú štátnu
firmu, ktorá sa orientuje na výstavbu, investície, financovanie a obchod.
Keďže vo svojom portfóliu má širokospektrálne podnikateľské odvetvia

Dopravní policajti hodnotili prvý polrok

Za prvých šesť mesiacov tohto
roka polícia eviduje 6 432 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s
rovnakým obdobím v minulom
roku o 62 nehôd menej, ťažko sa
však zranilo o 34 osôb viac, teda
536 osôb a o život prišlo 98 osôb,
čo je o 11 menej. O 46 stúpol počet
vinníkov nehody pod vplyvom alkoholu zo 689 na 735 osôb.
„Podľa druhu vozidla vinníka sme
zistili zaujímavé údaje. Klesol počet
vinníkov nehôd v osobných aj nákladných autách a naopak stúpol počet
nehôd zavinených cyklistami a motocyklistami. Najlepšie sú na tom vodiči
autobusov, nezavinili ani jednu nehodu,“ uviedla hovorkyňa Prezídia PZ
Denisa Baloghová a pokračovala:
„Nevenovanie sa vedeniu vozidla je
na prvej priečke čo do hlavných príčin
nehôd, preskočilo o viac ako 2 000 nehôd dlhodobé prvenstvo neprimeranej

rýchlosti jazdy. Na treťom mieste evidujeme nesprávne otáčanie a cúvanie,
na štvrtom nedodržanie vzdialenosti
medzi vozidlami a na piatom mieste
nesprávnu jazdu cez križovatku.“
Podľa D. Baloghovej sa najmä
v letných mesiacoch pod nehody
často podpisujú ospalosť a únava.
„Od tohto stavu je už len krôčik k
mikrospánku a okamih k vzniku nehody. Ospalosť a únava boli za šesť
mesiacov tohto roka príčinou dopravných nehôd u 72 vodičov,“ dodala.
Aj tento rok policajti pripravili zvýšené bezpečnostné opatrenia počas
celej letnej turistickej sezóny. „V letných mesiacoch sa zameriavame najmä na miesta kultúrno-spoločenských
podujatí, festivaly, okolie kúpalísk,
letovísk, priechodov pre chodcov, zastávky hromadnej dopravy, železničné
stanice, detské ihriská a parky,“ uzavrela hovorkyňa Prezídia PZ. (ppv)

Týždeň s mestskou políciou

MINULÝ týždeň v pondelok večer
•mestskí
policajti privolali sanitku k

zranenému 63-ročnému Popradčanovi, ktorého našli ležať na zemi za NC
Limba. Zranenia na hlave, z ktorých
krvácal, si vyžiadali ošetrenie v nemocnici, kde bol prevezený sanitkou.
V STREDU 25. júla krátko po
polnoci bolo na linke 159 prijaté
oznámenie ohľadom nádoby na komunálny odpad nachádzajúcej sa
na vozovke pred bytovým domom
Torysa na Ulici L. Svobodu. Mestskí
policajti prekážku z vozovky odstránili a cestnú komunikáciu sprejazdnili bez obmedzení.
VO ŠTVRTOK 26. júla v noci
hliadka MsP Poprad zistila dve nedospelé osoby požívajúce alkohol.

•

•

U 14-ročného maloletého z Matejoviec bolo dychovou skúškou preukázané množstvo 0,65 mg/l a 15-ročný
mladistvý z Popradu nafúkal dokonca 1,06 mg/l, čo je 2,21 promile, a to
predstavuje už ťažkú opitosť. Oboch
si prevzali zákonní zástupcovia. Vec
bola v oboch prípadoch postúpená
do správneho konania.
V NEDEĽU 29. júla krátko po polnoci preverili mestskí policajti oznam
ohľadom rušenia nočného pokoja v
byte na Ulici L. Svobodu. Po príchode na miesto bolo zistené, že v byte sa
nachádzal 26-ročný muž, ktorý mal
sebapoškodzovacie sklony, keď sa pokúsil podrezať si žily. K mužovi bola
privolaná sanitka, ktorou bol následne prevezený do nemocnice. (msp)

a svoju pobočku na Slovensku, verím,
že časť svojich iniciatív presmeruje
viac od hlavného mesta na východ,
do nášho regiónu,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Ako dodal,

zástupcovia spoločnosti prejavili záujem o poľnohospodárstvo, stavebníctvo a drevospracujúci priemysel,
nevylúčili ani developerskú činnosť.
Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na Úrade PSK, bol prezentovaný
investičný i priemyselný potenciál
kraja. Svoje možnosti i zámery predstavili aj čínski podnikatelia. „Vidíme
tu perspektívu na výhodnú spoluprácu
a obchod. Nie sme ale za jednostranné
kontakty, ktoré spočívajú v dovoze našich produktov. Na Slovensko prichádzajú plné kontajnery z Číny, naspäť
prázdne, a to by sme chceli zmeniť.
Posilniť nielen dovoz, ale aj vývoz vašej produkcie a lokálnych výrobkov,
ktoré by mohli byť u nás zaujímavé,“
povedal na stretnutí Tantai Yinuyu,
prezident spoločnosti.
(daj)

Viceprimátor sa rozlúčil

Od dnešného dňa má vedenie mesta Poprad už len jedného viceprimátora. Primátor Jozef Švagerko odvolal Igora Wzoša. Ten skončil vo funkcii k 31. júlu. Nakoľko je mestská rada tvorená zo zástupcov primátora
a predsedov komisií, poslanci v závere 3. neplánovaného zasadnutia MsZ
v pondelok odsúhlasili, že po zvyšok volebného obdobia zaujme miesto I.
Wzoša viceprimátor Anton Andráš v pozícii nehlasujúceho člena. I. Wzoš
bude naďalej pôsobiť ako poslanec MsZ a vo svojom príhovore poďakoval za spoluprácu primátorovi, všetkým kolegom poslancom, ako aj zamestnancom radnice. Vyzdvihol najvýznamnejšie medzníky, ktoré spoločne dokázali pretaviť do reálnej podoby.
FOTO - Marek Vaščura

•

Po rekonštrukcii ľadovej plochy a výmene technológie chladenia pokračujú
práce na Zimnom štadióne mesta Poprad už inštaláciou mantinelov.
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Osudom skúšané deti opäť navštívili Poprad

Po roku sa v Tatrách uskutočnil tábor pre deti z neúplných rodín, ktorý pre ne organizuje nezisková organizácia Kolobeh života. V programe
nevynechali ani návštevu Popradu.
V stredu sa stretli s hasičmi i hokejistami a zahrali si aj bowling.
„Nezisková organizácia Kolobeh života pomáha ľuďom, ktorí stratili nejakú blízku osobu. Tento tábor je zameraný na deti, ktoré stratili jedného,
alebo oboch rodičov. Každý rok máme
inú tému, tentoraz to boli zmysly. Pre
36 detí z celého Slovenska sme pripravili atraktívny a zaujímavý program
a tešili sme sa aj do Popradu. Tábory
robíme päť rokov a toto bol už ôsmy z
nich. Tretí rok sme však v Tatrách kde

sa cítime veľmi dobre. Deti si tunajšie
prostredie nevedia vynachváliť a preto sa sem veľmi radi vraciame. Tábor
je bezplatný a na tom celý rok pracujeme. Pomáhajú nám rôzne nadácie,
samosprávy a organizácie,“ uviedla
Zuzana Pitková z OZ Kolobeh života. „Stretol som sa s deťmi, ktoré majú
ťažkú životnú situáciu a som rád, že
si na výlet vybrali aj naše mesto. Pripravili sme im krátky program a teší
nás, že aj my sme im mohli spestriť
chvíle v tábore,“ dodal primátor
mesta Poprad Jozef Švagerko, ktorý sa s deťmi stretol pri hasičskej
zbrojnici, kde sa deti zoznámili s hasičskou technikou a prácou popradských hasičov. Následne si zahrali

aj bowling spoločne s popradskými
hokejistami, ktorí sa im venovali počas autogramiády.		
(ppv)

Zaujalo nás

Jeden z najčítanejších britských
denníkov The Telegraph zverejnil
zoznam 100 najlepších kníh pre deti,
ktoré boli kedy napísané. Aj slovenské
vydavateľstvá, ktoré sa dlhodobo venuju vydávaniu kvalitnej detskej literatúry majú vo svojej ponuke množstvo z ocenených titulov. Nasledovné
knihy sú preto skvelou voľbou ako
zaujať deti akejkoľvek vekovej kategórie a motivovať ich k čítaniu aj počas
prázdnin. Nájdete medzi nimi klasiky
ako Medvedík Pú, Pippi Dlhá pančucha alebo Alica v krajine zázrakov, ale
aj diela súčasných autorov ako Patrick Ness alebo manželia Mizilienski,
ktorí sú s atlasom Mapy jediní autori zo strednej Európy.
(ppp)

Školiace stredisko hostilo prvého zahraničného lekára

V nadväznosti na vytvorenie centra excelentnosti
vzniklo na ortopedickom
oddelení v popradskej nemocnici školiace stredisko
pre operácie totálnych
endoprotéz
spoločnosti
B.Braun. Primár ortopedického oddelenia Pavol
Kalina zapojil do operačného tímu prvého zahraničného lekára - Haim Shtarkera z Galilee Medical
Center v Nahariyi v Izraeli.
Keďže lekári nemocnice
zrealizujú ročne priemerne
800 - 900 operácií totálnych
endoprotéz, prednosta Kliniky ortopédie a pediatric-

kej ortopédie M.D. Haim
Shtarker počas štyroch dní
sledoval priebeh operácií,
postupne operatérovi asistoval a nakoniec pod vedením
primára P. Kalinu niekoľko
operácií zrealizoval.
H. Shtarker sa počas
svojej vyše 30-ročnej odbornej praxe špecializuje
na ortopédiu, ortopedickú
pediatriu a protetiku, keď
v nahariyjskej nemocnici
viedol v rokoch 2006 - 2013
Kliniku pediatrickej ortopédie a od roku 2013 vedie
Kliniku ortopédie a ortopedickej pediatrie. V súčasnosti pôsobí v rámci Izraela

Záchranársky vrtuľník z Popradu
cez víkend zasahoval pri niekoľkých
úrazoch. Pomoc leteckých záchranárov potrebovala v sobotu najskôr
62-ročná cyklistka, ktorá v Osturni
spadla z bicykla a utrpela vážny úraz
hlavy. V stabilizovanom stave ju letecký záchranári previezli do popradskej
nemocnice. Po návrate na svoju základňu smerovali záchranári do Vysokých Tatier, k Žabím plesám. Na tu-

Inzercia

ako garant pre ortopédiu
a ortopedickú pediatriu.

Venuje sa predovšetkým
kostnej chirurgii rozličného charakteru, avšak až 70

Rušný víkend záchranárov

ristickom chodníku spadol 38-ročný
muž. Spôsobil si úraz dolnej končatiny
a v zostupe už nedokázal pokračovať.
Z miesta bol evakuovaný, počas medzipristátia mu lekárka doplnila potrebnú liečbu a opäť vrtulník smeroval
s pacientom do nemocnice v našom
meste. Tretia požiadavka o pomoc prišla zo Západných Tatier, z vrchu Bysč. 052/773 22 22 alebo osobne na prevádzke u personálu.
48/18-R
Prijmeme upratovačky a chyžné na
upratovanie kancelárskych, hotelových
a bytových priestorov. Plat 500 eur. Inf.
č. t.: 0910 964 997.
49/18-R

• Predám kvalitný leštený Tatranský •

drevený obklad - 3 €, perodrážka, Zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf. č. t.: 0908 234 866.
1/18-P
Predám úplne nový trojkolesový bicykel na batériu, prípadne vymením za dojkolesový. Nový stál
830 eur, teraz za 530 eur. Inf.: č. t.
0908 268 425.
11/18-P
Pizzeria Utópia (Dostojevského
ul. č. 23, starý juh, Poprad) prijme
ihneď upratovačku (dôchodkyňu)
na dohodu, plat 3 €/hod. netto. V prípade záujmu bližšie informácie na tel.

•
•

% zákrokov tvoria akútni
pacienti. Často ide o zranených z neďalekej Sýrie.
„Som veľmi rád, že sme rozbehli spoluprácu s takýmto
odborníkom, kde skutočne
nebude získavať len jedna
strana. Aj my sa môžeme
oboznámiť s postupmi v endoprotetike dospelého alebo detského pacienta, ktoré
využívajú izraelskí lekári.
Výmena skúseností je vždy
prospešná pre obe strany, v
tomto prípade však bude z
aktivity profitovať najmä
pacient, bez ktorého by naša
prax a vzdelávanie strácali
význam,“ uviedol primár

•

Prijmeme zamestnanca na trvalý
pracovný pomer - Stodola Bar Poprad, nástupná mzda 3,50 €/1 hod.
Inf. č. t. 0905 457 099.
50/18-

• Prenajmeme

kancelárske priestory v Poprade, Teplická 34, bývala AB
Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905 563 836,
e-mail: pabamke@gmail.com 51/18-R

trá, kde skupinku turistov zo Slovenska
zasiahol blesk. 49-ročná žena ostala v
bezvedomí, utrpela ľahšie popáleniny celého tela, úraz chrbtice a nohy.
Po ošetrení bola z miesta prevezená
opäť do nemocnice v Poprade. Posádka leteckých záchranárov z Popradu
bola v nedeľu privolaná do Vysokých
Tatier na pomoc 40-ročnej slovenskej

ortopedického oddelenia
Pavol Kalina. Generálny
riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad
Peter Petruš doplnil: „S
týmto prvým kontaktom
školiaceho strediska nemocnica nadviazala spoluprácu
na výmenu rezidentov, ktorí sa naučia naše osvedčené
postupy a naopak naši lekári budú mať možnosť poznať
iné metódy, ktoré prinesú na
naše pracovisko. Vzájomná
výmena informácií s odborníkmi z rôznych krajín bude
vzájomne prospešná a užitočná pre lekárov i liečených
pacientov.“
(sga)

turistke, ktorá sa pošmykla pod Rysmi
a spôsobila si úraz nohy. Po ošetrení
zranenia bola letecky prevezená do
nemocnice v Poprade. Hneď po návrate na základňu prišla ďalšia výzva o
pomoc. Opäť išlo o poranenie dolnej
končatiny pri túre v oblasti Furkotskej
doliny. 44-ročnú turistku lekárka po
vysadení do terénu ošetrila a následne
pacientku previezli na ďalšie vyšetrenie do popradskej nemocnice. (ppš)

Prijmeme do trvalého
pracovného pomeru
pracovníka na pozíciu

Ú D R Ž B Á R.

Požadujeme: * technickú zručnosť, * dôslednosť a detailnosť, * časovú flexibilnosť, * vodičský preukaz skupiny B.
Ponúkame: * prácu v stabilnej rozvíjajúcej sa spoločnosti, * možnosť
samostatnej práce pri podieľaní sa na technickom zabezpečení prevádzky, * koncoročné, dovolenkové odmeny, * hrubá mzda 800 - 900 eur.
Informácie: Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. Hranovnica, e-mail:
neupauer.r@stefanknizka.sk, tel.: 0905 842 170.		
PP-65
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BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 1. augusta má meniny - Božidara, vo štvrtok 2. augusta
- Gustáv, v piatok 3. augusta - Jerguš, v sobotu 4. augusta Dominik, Dominika, v nedeľu 5. augusta - Hortenzia, v pondelok 6. augusta - Jozefína a v utorok 7. augusta - Štefánia.

Manželstvo uzavreli
14. júla 2018 - Natália Nemešová a Peter Bednár, Veronika
Krafčíková a Jozef Krafčík, Denisa Jendrušáková a Kamil
Petický, 21. júla 2018 - Mgr. Jana Maličká a Ján Jurčo, Jana
Mlynárová a Martin Drugaj, Beáta Vaňová a Daniel Záhradník, Mgr. Dominika Bednárová a Michal Ráliš.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 26. júla 2018
vo Veľkej s

Miroslavom Ivančákom,
54-ročným

V piatok 27. júla 2018
v Strážach so

Žofiou Bončovou,
75-ročnou

V piatok 27. júla 2018
vo Veľkej s

Máriou Ilavskou,
58-ročnou

V pondelok 30. júla 2018
vo Veľkej s

Martinom Krojerom,
81-ročným

V pondelok 30. júla 2018
vo Veľkej s

Cecíliou Kováčovou,
86-ročnou

V pondelok 30. júla 2018
vo Veľkej s

Máriou Pavlíkovou,
79-ročnou

V utorok 31. júla 2018
vo Veľkej s

Ing. Štefániou Baranovou,
48-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 1. augusta 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Ivorom Jahodníkom,
64-ročným

V stredu 1. augusta 2018
o 14. hod. v Hranovnici s

Miroslavou Kopáčovou,
20-ročnou

Vo štvrtok 2. augusta 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Máriou Kapinusovou,
87-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 2. augusta do 8. augusta

Rodinka Úžasných 2 3D:
o 13. hod. (hrá sa len cez
víkend), Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka 2D: o 13.10 hod. (hrá
sa len cez víkend), o 15.40
hod., Rodinka Úžasných 2
2D: o 17.50 hod., Mission:
Impossible - Fallout 2D:
o 20.40 hod., Smelé ma-

čiatko: o 15.20 hod., Mamma Mia: HereWe Go Again!: o 17.30 hod., Redbad:
o 20.10 hod. (nehrá sa 7.8.),
Artmax filmy: Okupácia
1968: o 20.10 hod. (hrá sa
len 7.8.), Rodinka Úžasných
2 2D: o 13.40 hod. (hrá sa
len cez víkend), Chata na
predaj: o 16.20 hod., Whitney: o 18.20 hod., Plán
úteku 2: o 21. hod. Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

www.noviny-poprad.sk

na Boha sa ide ťažšie. Niekedy
si vyberieme zlú odbočku, ak
nám funguje svedomie, zabliká
kontrolka na návrat. GPS zhora vie naviesť na správnu cestu.
Ak prosíš o vedenie do svojho
života, dostaneš ho. Vedie nás
aj naša duša, ak s ňou máme

dobré spojenie, cítime kadiaľ
vedie správna cesta a robíme
správne rozhodnutia,“ uviedol
M. Štrbák.
Skupina Ty&My ponúkla
publiku spolu 16 piesní. Slová
piesní boli povzbudivé, odrážali lásku Boha k ľuďom. (kpa)
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www.premesto.sk

Podujatie je realizované s finančnou podporou
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„Kto miluje, ten chce darovať seba samého.“ Ján Pavol II.

Na Námestí sv. Egídia bol
v stredu minulého týždňa
koncert popradskej gospelovej skupiny Ty&My. Na
gospelovej hudobnej scéne
sú známi piesňami Končí
sa deň, Chcem uzrieť Tvoju
tvár, Tancujem, či Lebo viem.
Názov Ty&My znamená: „Ty
spolu s nami môžeš vytvoriť na
každý deň chválu a uctievanie,
ktoré bude Bohu milé a príjemné“. Marek Štrbák (na foto s
klobúkom na hlave), šéf kapely, gitarista a spevák zaželal divákom pred koncertom, nech
sú cez hrané piesne povzbudení. V prvom bloku zneli texty o vďačnosti. „Pre každého
existuje mapa pre jeho život.
Ale bez GPS a bez prepojenia

SPOLUORGANIZÁTOR

Povedali slávni

Spievajú preto, aby sa viac priblížili k Bohu

ORGANIZÁTOR

Spoločenská kronika

www.sabma.sk

Pohotovosť v lekárňach

V stredu 1. august - Lekáreň Nemocnice Poprad, vo štvrtok 2. august - Včela, v
piatok 3. august - Adus, v sobotu 4.
august - Avena, v nedeľu 5. august Aduscentrum, v pondelok 6. august
- Ekolekáreň - OC Forum a v utorok
7. august - Aduscentrum. Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka ul. 28, Včela:

Tatranské nám. 1, Adus: Mnoheľova ul. 2,
Avena: Karpatská ul. 11, Aduscentrum:
Nám. sv. Egídia 22/49, Ekolekáreň
- OC Forum: Nám. sv. Egídia. Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od
16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 16. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Starosti
hoďte
za
hlavu a užívajte si dni voľna. Máte
najvhodnejší čas na dovolenku.

Pekné leto
bude trvať.
Tešte sa z priazne vplyvných ľudí
aj z náklonnosti okolia.

Nedajte
sa odviesť
od svojho pracovného zámeru.
Bude mimoriadne úspešný.

Dajte
si
pozor na
klebety, ktoré vôbec nemusia byť
pravdivé. Neuverte rečiam.

Oddýchnete si tak,
ako už dávno nie. Budete sa cítiť
mimoriadne dobre.

Nerobte si
zbytočné
starosti za iných. Nie je to vaša
záležitosť, nechajte nech si to vyriešia sami.

Zmeníte
mienku o
niekom, koho ste doteraz poznali len letmo. Stane sa váš priateľ.

V kruhu rodiny a priateľov strávite pekné dovolenkové
dni. Nezatieni ich ani mráčik.

Priaznivé
obdobie
využite na nazbieranie nových
síl. Po lete vás čaká zmena.

Nič si neplánujte,
lebo sa vyskytnú nepredvídané
príhody, ktoré vaše zámery zmenia.
Rozdeľte
úlohy aj na
vašich blízkych a kolegov, inak
sa vyčerpáte a budete unavení.

Držte jazyk
za zubami a
vyhnete sa zbytočným nepríjemnostiam. Inak to bude pokojný
týždeň.

1. 8. 2018

Strana 8

Kino Tatran
1. augusta o 18. hod.
IMT SMILE A LÚČNICA
- MADE IN SLOVAKIA
V KINE TATRAN
SK, hudobný / tanečný / dokumentárny, 110 min., slovenský
verzia, MP
Spojenie súboru Lúčnica s kapelou IMT Smile, na čele s obľúbeným a charizmatickým spevákom
I. Táslerom, v režisérskom počine
Jána Ďurovčíka. Vstupné: 3 €
2. a 3. augusta o 19. hod.
MISSION:
IMPOSSIBLE- FALLOUT
USA, akčný triler, 147 min., titulky, MP12
Ethan Hunt si vždy vyberal nesplniteľné misie, v ktorých bol vždy
úspešný. Tentokrát sa však niečo
pokazilo a vinou jeho zlyhania sa
ocitnú v smrteľnom ohrození vybrané svetové metropoly. Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €
4. a 5. augusta o 16.30 hod.
RODINKA ÚŽASNÝCH 2 +
PREDFILM BAO
USA, dobrodružný/animovaný/
akčný, 118 min. + 8 min. predfilm, dabing, MP7 Očakávaný
návrat rodinky superhrdinov.

Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
4. a 5. augusta o 19. hod.
WHITNEY
GB / USA, dokumentárny / hudobný/životopisný, 120 min.,
titulky, MP12
Najpredávanejšia, najúspešnejšia, najoceňovanejšia - každý
prívlastok sa k Whitney Houston hodí. Dokument nezabudnuteľnou formou približuje
božskú speváčku tak, ako ju
ešte nepoznáme. Vstupné: 5 €,
Vstupné zľavnené (deti, študenti,
seniori, ŤZP): 4 €
6. augusta o 19. hod.
NYMF()MANKA II.
(režisérska verzia) - €URÓPSKE FILMY ZA €URO
DK, dráma, 180 min., titulky,
MP18, FK
Odvážny, poetický príbeh nymfomanky Joe, sledujúci ju od
detstva až do stredného veku,
ale i ľudskú sexualitu ako takú.
Vstupné: 1 €
Predaj, rezervácie lístkov a vchod
do kina cez Mestskú informačnú
kanceláriu. Program a online predaj lístkov na stránke www.kinotatran.sk alebo na www.facebook.
com ako Kino Tatran.

Kamzičia inventúra

Výsledky tohtoročnej jarnej kamzičej inventúry nepotešili. V porovnaní s vlaňajškom narátali na území
Tatranského
národného
parku menej kamzíkov. Zatiaľ čo minulú jar zapísali do
sčítacích hárkov na
slovenskej i poľskej
strane Tatier dokopy 1 042 kamzíkov,
tento rok to bolo
„len“ 989.
„Sami sme boli zvedaví na výsledky sčítania, keďže uplynulá
zima dala kamzíkom poriadne
zabrať. Najväčší úbytok kamzičej zveri bol najmä v južnej
časti Vysokých Tatier, kde naši
lesníci zaznamenali aj najviac
úhynov. V porovnaní s uplynulými rokmi bol pozorovaný nižší
počet novonarodených mláďat,

POPRAD

ale je predčasné povedať, či ich
je skutočne menej, alebo neboli všetky kamzíčatá v členitom
teréne nájdené. Viac nám napovie jesenné spočítanie, kedy
už mláďatá podrastú a budú
pohybovo aktívnejšie. Preto sa
z jedného sčítania
nedajú robiť nejaké
unáhlené
závery,“
okomentoval výsledky ostatnej kamzičej
inventúry
zoológ
Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler.
Sčítanie
kamzičej zveri organizujú Štátne
lesy TANAP-u dvakrát ročne - vždy na jar a na jeseň.
Zatiaľ čo jarné spočítanie je
zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné
mapuje početnosť kamzičej
populácie pred zimou. (ppp)

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón
052/788 64 71. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka
vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta,
Mediapress, objednávky na predplatné 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.

Kultúrny kalendár na august
Tatranská galéria v Poprade
Tatranská galéria - Elektráreň
Od 3. augusta
Viktor FREŠO - Od Tatier k Dunaju
Výstava jedného z najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej slovenskej výtvarnej scény, predstaví jeho aktuálne myslenie, aj jeho cesty za 3D
realizáciami. Koncentruje sa na jeho materiálne
kľúčové sochárske práce - prvýkrát ukázané v takom rozsahu a premenách.
STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130 diel zo zbierkového fondu Tatranskej galérie predstavuje to najlepšie z tvorby takmer 80-tich autorov.
INÉ PODUJATIA
Koncert
3.augusta o 17. hod.
VENI30 [6] | Cave Songs
Vystúpenie legendárneho súboru súčasnej hudby v rámci vernisáže výstavy Viktora Freša.
Účinkujú: Branislav Dugovič - klarinet | Michal

Matejka - elektrická gitara | Milan Osadský akordeón, Daniel Matej - laptop, elektrosluch,
live-elektronika, objekty, umelecké vedenie

Denný tábor
14. až 16. augusta - Letný tábor malých umelcov
Tvorivé dielne
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám a vynovenej stálej expozícii.
Vila Flóra Starý Smokovec
Jozef Česla - Tajomné savany africké
Výber 20 veľkorozmerných fotografií afrických
zvierat nafotených počas jednomesačného pobytu autora v africkej Keni.
Stála expozícia
Tatry v umení
Kolekcia vybraných diel zo zbierok Tatranskej galérie predstavuje krajinomaľbu s tematikou Vysokých Tatier v tvorbe olejomalieb, akvarelov a grafík
výtvarníkov spätých s dedičstvom našich veľhôr.

Podtatranské múzeum v Poprade

Výstavy
Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška
v Hranovnici

prednáška pri príležitosti 100. výročia vzniku
Českolovenska, prednášajúci: Mgr. P. Minarčák,
PhD., Podtatranské múzeum v Poprade

Spoločenské hry a logické hlavolamy

22. august o 20. hod. - Osmičkové roky - 50
rokov od augusta 1968 - prednáška pri príležitosti 50. výročia augustových udalostí v Poprade,
prednášajúci: PhDr. Bc. M. Bekessová, Podtatranské múzeum v Poprade

Expozície múzea
Poprad a okolie v zrkadle vekov - svojím obsahom, štruktúrou, členením poskytne návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom,
politickom, hospodárskom, duchovnom, kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad
a okolia od praveku až po súčasnosť. Svojím obsahom, prezentovanými predmetmi korešponduje s tematickým zložením zbierkového fondu
Podtatranského múzea v Poprade.
Letná čitáreň 2018
1., 8., 15. a 22. augusta od 15. do 17. hod.
+ prednášky spojené s prezentáciou
8. august o 20. hod. - Osmičkové roky - 100.
výročie vzniku Československej republiky -

Otvorené utorok až nedeľa od 9. do 17. hod.,
v pondelok a počas štátnych sviatkov zatvorené.
Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom Spiši, Meštianske
bývanie, Vznešenosť a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.
Otvorené utorok až piatok od 10. do 17. hod.,
v sobotu a v nedeľu od 13. do 17. hod., v pondelok a počas štátnych sviatkov zatvorené.

Podtatranská knižnica v Poprade

Výstavy
Od 6. augusta - Kamil Leštach a Miloslav Turzák
Od 9. augusta - Spišská paleta - Art klub Spišské osvetové stredisko
Stála výstava
S knihou ma baví svet - 3. ročník - výstava vý-

tvarných prác žiakov základných škôl v Poprade.
Otváracie hodiny:
pobočky Podtatranská ul. 1, Spišská Sobota, Výkrik - pondelok - piatok od 9. do 17. hod., v stredu,
v sobotu a v nedeľu zatvorené, pobočka na sídlisku Juh 3, pondelok a vo štvrtok od 9. do 17. hod.,
utorok, streda, piatok, sobota a nedeľa zatvorené.

GALÉRIA SCHERFELOV DOM

August
VEĽKÁ OČAMI SOCHÁRA - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ IMRICHA SVITANU
Stála expozícia
Zo starej Veľkej - výber z diel akademického

maliara Ondreja Ivana z Veľkej.

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

GALÉRIA IGORA PANČUKA

PODTATRANSKÁ PALETA - výstava malieb kytíc, anjelov, krajinných zátiší, starých pamiatok architektúry Popradu a jeho okolia od akademického maliara Igora Pančuka.
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Futbalová rezerva Popradu si márne brúsila zuby na nováčika

Nielen B-tím FK
Poprad, ale aj diváci vo Veľkej sa
nevedeli dočkať
prvého zápasu v novom ročníku IV. ligy Sever. V nedeľu
dopoludnia mali zverenci
Stanislava Kocha privítať
nováčika súťaže zo Sabinova, ktorý sa sem prepadol
z východnej vetvy III. ligy.
Hodinu pred výkopom však
prišla nečakaná správa od
súpera, že sa na zápas nedostaví. Popradčania sa tak obliekli do tréningového šatu
a zahrali si pred fanúšikmi
modelovaný zápas medzi
sebou (na foto).
Futbalisti popradskej rezervy majú za sebou krátku
prípravu, počas ktorej odohrali tri víťazné zápasy (v L.
Hrádku 0:2, v Stropkove 4:6

a doma zo Svitom 3:1). Na
prvý majstrovský duel v novej
edícii IV. ligy sa všetci tešili,
ale v nedeľu krátko dopoludnia im urobila škrt cez rozpočet nečakaná správa z tábora
súpera. „Vo futbale sa stávajú
rôzne veci, ale toto je pre nás
určité sklamanie. Je urážkou
futbalu, ak sa súper v takejto
súťaži nedostaví na zápas,“

vyhlásil tréner FK Poprad B
Stanislav Koch. „Je smutné,
že vôbec toto niekto v slovenských súťažiach dopustí. Trpí
tým futbal, ale aj diváci,“ pokračoval hráč FK Poprad B
Viktor Maťaš. „Schuti by sme
si zahrali, veď sme sa na úvod
súťaže už tešili. Nič sa nedá
robiť, musíme sa koncentrovať
na ďalší zápas,“ dodal kapitán

Jazdecké záprahové preteky
napísali šestnástu kapitolu

V nedeľu sa v areáli Múzea kočiarov
vo Veľkej Lomnici
uskutočnil už 16.
ročník
Jazdeckých
záprahových pretekov. V kvalitnej konkurencii pretekárov
pripravujúcich sa na
slovenský šampionát
sa nestratili ani popradskí nadšenci tohto športu.
Preteky pozostávali
z drezúry, klasického
a rýchlostného parkúru jednozáprahov
i dvojzáprahov. „Sme radi,
že vydržalo pekné počasie,
účastníkov bol dostatok, ale
vieme, že je to náročný šport
z pohľadu financií i dopravy. Bola to predpríprava
na majstrovstvá Slovenska,
kde sa bude jazdiť drezúra,
parkúr, ale aj kros,“ uviedol
organizátor pretekov Pavol
Baláž. „Jazdci si otestovali
svoje kvality pred šampionátom, ktorý by mal byť
kvalifikáciou pre vyššie medzinárodné súťaže. V predchádzajúcich ročníkoch sme
tu mali aj skoky, ale vzhľadom na snahu rozvíjať záprahový šport sme ich tento
rok vypustili z programu,“
doplnil tajomník pretekov
Cyril Sedlačko.

FK Poprad B Michal Mičko.
Tím FK Poprad B má opäť
v tejto súťaži tie najvyššie
ambície. Kostra kádra sa príliš nezmenila. Odišiel René
Durkot a traja dorastenci,
šancu však dostali ďalší štyria
mladí hráči.
Celé druhé kolo v IV. lige
Sever bolo odložené na koniec augusta a tak by sa popradská rezerva mala predstaviť v rámci tretieho kola
opäť doma, a to v nedeľu 5.
augusta o 10.30 hod. vo Veľkej proti ďalšiemu nováčikovi
- MFK Stará Ľubovňa.
O deň skôr, v sobotu 28.
júla odohrali zápas 2. kola II.
ligy futbalisti A-tímu FK Poprad. U nováčika v Banskej
Bystrici sa po divokej prestrelke zrodila remíza 3:3.
Výsledok: 2. kolo II. ligy

v sobotu 28. júla MFK Dukla Banská Bystrica - FK Poprad 3:3 (2:1), góly Popradu:
2. a 84. Lukáš Horváth, 87.
Stanislav Šesták (pk).
Program: 3. kolo II. ligy
v sobotu 4. augusta o 19.
hod. FK Poprad - 1. FC Tatran Prešov.
(mav)

Tabuľka II. ligy
Z

V

R

P

S

B

1. Petržalka

2

2

0

0

4:2

6

2. Komárno

2

1

1

0

5:1

4

3. Poprad

2

1

1

0

5:4

4

4. Pohronie

2

1

1

0

3:2

4

5. Skalica

2

1

1

0

2:1

4

6. Žilina B

2

1

0

1

7:6

3

7. Dubnica

2

1

0

1

3:3

3

8. Lipany

2

1

0

1

2:2

3

9. L. Mikuláš

2

1

0

1

4:5

3

10. Šamorín

2

1

0

1

2:3

3

11. Trebišov

2

1

0

1

2:3

3

12. B. Bystrica

2

0

1

1

4:5

1

13. Inter BA

2

0

1

1

2:3

1

14. Prešov

2

0

1

1

0:1

1

15. Bardejov

2

0

1

1

4:6

1

16. Lokomotíva KE 2

0

0

2

2:4

0

Tatry Tour vyhral Adrián Babič

V sobotu 28. júla sa v okolí Vysokých Tatier konal 15.
ročník cyklistických pretekov Tatry Tour 2018. Na
upravenej trati sa celkovým
víťazom stal Popradčan
Adrián Babič.
Pretekári 15. ročníka Tatry
Tour 2018 absolvovali oproti pôvodnému plánu kratšiu
155 km trasu len na území
Slovenska. Poľská strana Tatier bola vynechaná z dôvodu
nedávnych povodní. Súťažilo
sa v piatich kategóriách mužov a jednej kategórii žien za

účasti pretekárov zo strednej
Európy, Nemecka a Rakúska.
Celkovým víťazom sa stal
Popradčan Adrián Babič
z kategórie 18-23 ročných,
ktorý došiel do cieľa s takmer
dvojminútovým náskokom
pred ďalším Slovákom Ľubošom Malovecom z kat. 24-39
ročných.
Medzi ženami triumfovala
Nikola Merčáková zo Slovenska s takmer hodinovou
stratou na celkového víťaza,
pričom v absolútnom poradí
obsadila 76. miesto.
(ppp)

Hasičská súťaž v Hranovnici
V kombinovanej súťaži
drezúra + parkúr jednozáprahov dominovala Marcela Viochnová z TJ Žrebčín
Motešice, ktorú naháňal
Marek Rura z JZK Equs Poprad (na foto). Ten bol zasa
najrýchlejší v rýchlostnom
parkúre. „Nechodievam sem
len pretekať, ale aj preto, že
sa mi veľmi páči tento areál.
Na pretekoch je však medzi
nami jazdcami zdravá rivalita a každý chce urobiť čo
najlepší výsledok,“ povedala
M. Viochnová. „Všetci tvoríme partiu, ktorá sa snaží
tento šport postaviť na nohy.
Úspech si vzájomne doprajeme pretože máme jeden cieľ,
a to rozšíriť jazdeckú základňu,“ dodal M. Rura.

V rovnakej kombinácii
dvojzáprahov zvíťazil Milan Gajan z KPK Bobrovec.
Rýchlostný parkúr ovládol
opäť Popradčan - Michal
Švagerko ml. z JZK Kavalo
Poprad, ktorý sa tak stal držiteľom aj Ceny primátora
mesta Poprad. „Boli tu pretekári amatéri približne na
rovnakej úrovni. Škoda, že
nás bolo málo. Preteky však
boli pripravené na vysokej
úrovni,“ hodnotil M. Gajan.
„Chodievame sem už šestnásť rokov a je na škodu, že
záprahov ubúda. Chcel by
som však touto cestou poďakovať aj mestu Poprad,
pretože nás v tomto športe podporuje,“ uzavrel M.
Švagerko.
(mav)

Dobrovoľný hasičský zbor
(DHZ) v Hranovnici usporiadal v nedeľu 29. júla ďalšiu
súťaž zo seriálu Podtatranskej hasičskej ligy. Vo výcvikovom priestore DHZ v areáli v časti obce zvanej Lúčka
pokračovala 18. ročníkom
súťaže hasičských družstiev
O pohár obce Hranovnica za
účasti 24 družstiev.
Víťazom u mužov do 35 rokov sa stalo Spišské Bystré I
s dosiahnutým časom 16,03
s pred Spišským Bystrým
II (17,87) a Štrbou (18,36).
U žien bola najlepšia domáca Hranovnica (23,44).
S rozdielom len 0,07 s druhá priečka patrila Šuňave
(23,51), tretie skončilo Spišské Bystré (25,07). Osobitne
súťažili muži nad 35 rokov,

kde bola prvá Šuňava s časom 29,42 s. Druhá bola Hranovnica (32,52).
Medzi dorastencami si víťazstvo na svoje konto pripísala Hranovnica (19,82).
Druhé skončili Gánovce
(27,95) a tretie Batizovce
(30,30). U dievčat sa z prvenstva oprávnene tešili Gánovce (22,52). Striebro patrilo
Spišskému Štiavniku (32,64)
a bronz Spišskému Bystrému
(30,65).
V Hranovnici sa stretli i mladí hasiči vo veku 7
- 16 rokov v disciplíne požiarny útok s vodou. V kategórii chlapcov už štvrtý
rok po sebe zvíťazila Hranovnica, medzi dievčatami bol prvý Spišský Štiavnik (20,50).
(onk)
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Haščák na Poprad nezanevrel, Bondra cíti šancu na úspech

V minulom vydaní novín Poprad sme informovali o začiatku druhej
fázy prípravy HK Poprad, tentokrát už na
ľade. Kamzíci sa museli
zmieriť s azylom v Spišskej Novej
Vsi, nakoľko je popradská ľadová
plocha v rekonštrukcii. Fanúšikov
potešil fakt, že z trojice úspešných
reprezentantov sa po Patrikovi
Svitanovi upísal Popradu pre novú
sezónu opäť aj Dávid Bondra. Na
tréningoch minulý týždeň zaberal aj ďalší reprezentačný útočník
a odchovanec Popradu Marcel
Haščák, ale ten sa stále obzerá po
iných európskych súťažiach.
Popradčania trénujú na ľade
v Spišskej Novej Vsi päťkrát v týždni v skorých ranných hodinách,
v utorok a vo štvrtok dokonca dvoj-

fázovo. Tréner Roman Stantien má
k dispozícii takmer tridsať hráčov
podľa potreby, čaká sa ešte na legionárov. V tejto súvislosti však musí
realizačný tím riešiť aj komplikácie.
„Dvaja, maximálne traja hráči sú
v rokovaní, nakoľko sa vyskytol problém s príchodom Maxa Rossa. Určite
preto hľadáme ešte aspoň jedného
obrancu,“ povedal R. Stantien, ktorému v Spišskej Novej Vsi chýba domáci komfort. „Problém s tým majú
aj maséri. Je tu stiesnený priestor
a časy tréningov musíme rozdeliť
medzi nás a juniorov. Nič sa nedá
robiť, aspoň si niektorí hráči skúsia,
aké to je, vstávať skoro ráno,“ dodal
s úsmevom na tvári.
Fanúšikov popradského hokeja
potešila v posledných dňoch správa, že po Patrikovi Svitanovi ostal
„kamzíkom“ opäť aj Dávid Bon-

dra (na foto vpravo). Do vydarenej
útočnej trojičky z posledných majstrovstiev sveta chýba už len Dávid
Buc. „Cítim sa tu ako doma a už po
šampionáte som vedel, že by som v
Poprade rád ostal. Teším sa na novú
sezónu. Tento rok môžeme spoločne
niečo dokázať a preto to bolo pre mňa
jednoduché rozhodnutie,“ povedal
Dávid Bondra, syn legendárneho
strelca zlatého gólu z Göteborgu Petra Bondru. S tímom trénuje aj ďalší
reprezentant Marcel Haščák (na foto
vľavo), ktorý stále čaká na ponuky,
ale na svoje rodné mesto nezanevrel.
„S niektorými chlapcami som v Poprade vyrastal a je veľmi príjemné
trénovať s nimi v jednom tíme. Som
rád, že je v Poprade konečne aj poriadne vedenie a podporuje ma. Som
za to vďačný a verím, že to možno už
v najbližšej budúcnosti tomuto klubu

budem môcť vrátiť,“ vyhlásil.
Výbornej atmosféry v kabíne
kamzíkov sa nadýchal už aj český
brankár Tomáš Vošvrda, ktorý bude
o post jednotky bojovať spoločne
s Vladimírom Kováčom. „Cítim sa
v Poprade dobre, je tu pekné prostredie. Spoluhráči ma prijali medzi seba.
S Vladom Kováčom sme si sadli. Konkurencia na poste brankára je vždy
dobrá. Kto je lepší, ten chytá a tak to
bude aj v súťažných zápasoch,“ skonštatoval 28-ročný rodák z Ostravy.
Popradčania pilujú herné situácie
pred obdobím prípravných zápasov.
Už vo štvrtok 2. augusta pocestujú
na prvý duel do Havířova, následne
9. augusta do Zvolena. Popradský ľad
by mali mať k dispozícii 14. augusta,
kedy sa o 18. hodine predstavia konečne domácim priaznivcom v odvete opäť proti Havířovu.
(mav)

Slovenskí i kamerunskí volejbalisti zabávali Popradčanov

Slovenská volejbalová reprezentácia mužov si rozložila svoj prípravný stan
pred kvalifikáciou o postup na ME 2019 aj v Poprade. V piatok a v sobotu
odohrali zverenci Andreja
Kravárika prvé dva zo siedmych prípravných zápasov
a to proti Kamerunu v Aréne Poprad.
V piatok sa podarilo Slovákom zvíťaziť nad trojnásobným účastníkom svetového
šampionátu 3:1, v sobotu už
ale rovnakým pomerom triumfovali hostia z Afriky, ktorí tak pobavili našich hráčov,

ale najmä divákov po zápase
svojím tradičným tancom
víťazstva. „S prvým zápasom

Krátko zo športu

o 17. hodine na trávniku MFK Stará
Ľubovňa.
FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad - Stráže odohrajú úvodný zápas
nového ročníka 6. OMV ligy v nedeľu 5. augusta o 17. hodine na ihrisku

FK Poprad spo- •
•znaliFUTBALISTI
svojho súpera v 3. kole nového
ročníka Slovenského pohára. V stredu 8. augusta túto súťaž odštartujú

som veľmi spokojný, nastúpili sme asi s takou zostavou,
v akej chceme odohrať zvyšok

prípravy a možno aj kvalifikáciu. V druhom zápase som dal
príležitosť ďalším chlapcom
a aj napriek tomu, že
sme prehrali, bolo vidieť
snahu,“ hodnotil tréner
slovenskej volejbalovej
reprezentácie
Andrej
Kravárik. „Máme toho
v nohách dosť, sme po
náročnej kondičnej príprave, ktorú sme absolvovali v Liptovskom Jáne.
V Poprade sa predviedla
celá zostava a všetci chalani sa ukázali v dobrom
svetle. V závere trochu
chýbali sily, ale dalo sa na

TJ Baník Hôrka.
V MINULOM vydaní novín Poprad sme avizovali konanie Nočnej
hasičskej súťaže O pohár primátora mesta Poprad, ktorej súčasťou
je aj Spišskosobotská naberačka.

•

to pozerať. Vedeli sme, že Kamerunčania po víťazných zápasoch tancujú a tak sme si to
v sobotu chceli pozrieť,“ dodal
s úsmevom kapitán slovenskej volejbalovej reprezentácie Emanuel Kohút.
Slováci sa na ďalšiu časť prípravy presunuli do Estónska,
kde od štvrtka do soboty odohrajú tri prípravné zápasy proti domácemu výberu. V Nitre
ich následne v dvoch dueloch
preverí Rakúsko a boje v C-skupine kvalifikácie o postup
na ME 2019 proti Islandu,
Čiernej Hore a Moldavsku
odštartujú 15. augusta. (mav)

Z technických príčin sa však súťaž
presúva na 18. augusta od 20. hod.,
naberačka je na programe už o 16.
hodine. Podujatie sa uskutoční na
Sobotskom námestí v Spišskej Sobote.			 (ppv)
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