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Popradské kultúrne leto láka na námestie čoraz viac ľudí
Popradské kultúrne leto (PKL)
sa prehuplo do druhej polovice.
Doterajší priebeh ukázal, že vytvorenie úplne novej dramaturgie,
ku ktorej mesto Poprad pristúpilo
v tomto roku, láka do centra čoraz
viac ľudí. Programy sú každý deň
v týždni, počas ktorých sa striedajú rôzne žánre – džez, revival, divadlo, promenádne koncerty, folklór a ďalšie.
PKL spolu s otvorením letnej turistickej sezóny sa začalo 28. júna
2019 skvelým koncertom nemeckej
skupiny Saragossa Band. Do 4. augusta má už za sebou 50 kultúrnych
podujatí vrátane Made in Slovakia,
na ktorých sa zúčastnilo približne
50 tisíc návštevníkov. „Na základe
doterajších ohlasov a referencií zo
strany verejnosti a návštevníkov mesta môžeme hodnotiť inováciu letného
festivalu ako správne zvolenú cestu
- ako správny krok samosprávy mesta Poprad. Môžeme konštatovať, že

pre Popradčanov sú letné programy
zaujímavé a vedia si vybrať zo širokej
ponuky rôznych podujatí,“ uviedla
vedúca odboru kultúry MsÚ Poprad
Ivana Piataková. Dodala, že veľký
úspech u divákov zaznamenali najmä revivalové koncerty napr. AC/
DC alebo originálne vystúpenie skupiny Kiss Forever Band z Maďarska.
Z džezových vystúpení sa záujmu tešil okrem iného Peter Lipa, z piatkových koncertov hlavne Zeus a Henry
Tóth či Nerez s Luciou Šoralovou.
Minulý týždeň si Popradčania a návštevníci mesta tiež vychutnali bohatý program festivalu originálnych
slovenských výrobkov a ľudovoumeleckej tvorby Made in Slovakia.
Na preplnené námestie prilákali vystúpenia Paľa Drapáka, Duchoňovcov, Vaša Patejdla (na foto), Čarovné
ostrohy či Starmánia, Kmeťo band aj
diskotéka.
„Som milo prekvapený, koľko ľudí
chodí na programy. Myslím si, že

FOTO – Silvia Šifrová

nová koncepcia PKL priniesla pozitívnu zmenu. Mojím cieľom je vrátiť
ľudí na námestie a aj toto je jeden zo
spôsobov, ako to dosiahnuť. Spočiatku
som sa obával, že ľudia nebudú chodiť na každodenné akcie, ale vidím,
že prichádzajú aj za zlého počasia.
Čísla hovoria za všetko, obzvlášť ma
milo prekvapili revivaly,“ konštatoval
primátor Popradu Anton Danko.

V súčasnosti mesto Poprad začalo
druhú časť PKL 2019 a v auguste sú
pripravené ďalšie skvelé podujatia –
džezový koncert Dana Bártu a Robert Balzar Tria, revivalový koncert
Queen, Smokie, Roxette, rôzne divadelné predstavenia. 30. augusta vystúpi Filip Jančík s jeho bandom a s
letom sa v Poprade rozlúči Rico Sanchez a Gipsy Kings Party. (mar)

Slovensko ako na dlani
Od stredy až do soboty minulého týždňa sa
na Námestí sv. Egídia
v Poprade konal tradičný
festival Made in Slovakia,
ktorý prilákal množstvo
návštevníkov, aj napriek
nie vždy vydarenému po-

ných krás. Veľa turistov to
využíva. Chceli sme, aby
aj priamo v meste vznikol program, kedy sa ľudia
zídu na námestí. Mesto
ožilo stánkami, ktorých
bolo tento rok 140. Priniesli rôzne chute a remeslá
z celého Slovenska. Sú
to výrobky, ktoré sa nedajú zohnať v bežných
obchodoch. Atmosféru
dotváral bohatý kultúrny program,“ uviedol
za organizátora súčasne
aj viceprimátor mesta
Poprad Ondrej Kavka.
„Celé námestie sme rozdelili na dve časti a stánky boli rozmiestnené po
FOTO – Silvia Šifrová oboch stranách. Delili sa

časiu. V 8. ročníku dali
organizátori viac priestoru remeselníkom a umelcom z nášho regiónu.
„Festival Made in Slovakia už má svoju tradíciu.
Poprad je bohatý a očarujúci blízkosťou prírod-

FOTO – Marek Vaščura

na tri gastro zóny a zóny
remeselníkov. Väčší priestor
dostali remeselníci, ktorí
tvorili dve tretiny účastníkov, a to aj tí spod Tatier,
ktorí boli sústredení pri
fontáne,“ doplnila Kristína
Mlynárová z OZ Pre mesto.
Práve regionálni reme-

selníci boli predzvesťou
toho, že organizátori nevynechali po úspešnom
nultom ročníku opäť ani
dôležitý bod programu –
Made in Poprad v spolupráci s mestským odborom
kultúry.
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne
MESTO Poprad oznamuje, že
od 5. augusta 2019 prešiel mestský
úrad z pohyblivej opäť na pevnú
pracovnú dobu. Občania si svoje
záležitosti môžu vybaviť v čase
úradných hodín a to: v pondelok,
utorok, štvrtok od 7.30 hod. do
15.30 hod., v stredu od 7.30 do 16.
hod. a v piatok od 7.30 do 15. hod.
OD pondelka 12. augusta do
piatka 16. augusta sa v Tatranskej
galérii v Poprade bude konať ďalší
denný tábor malých umelcov.
POPRADSKÉ divadlo Commedia bude účinkovať v piatok 9.
augusta v Kremnici, kde sa prestaví s hrou Skrotenie zlej ženy od
Wiliama Shakespeara.
CENTRUM kreatívnej recyklácie +WAHL bude otvorené v stredu 7. augusta o 17. hod. na Scherfelovej ulici č. 15 vo Veľkej.
V PIATOK 9. augusta o 17.30
hod. sa v Artklube Tatranskej galérie v Poprade uskutoční krst knihy
Do neba ma nevezmú, ktorej autorkou je Gréta Fábryová.
POČET návštevníkov Vysokých Tatier, ktorí v meste aj prenocujú, sa z roka na rok zvyšuje.
Poukazuje na to rastúci trend výšky vybratej dane za ubytovanie za
posledných päť rokov. Kým v roku
2014 mesto Vysoké Tatry na tejto
dani získalo 615 000 eur, vlani to
už bolo takmer 832 000 eur.
V dňoch 7. a 8. augusta a
19. a 20. augusta od 8. hod. do
odstránenia poruchy bude prerušená dodávka pitnej vody v
meste Poprad na Ulici L. Svobodu. Informácie na tel. čísle
052/772 9548.
NA mieru šité riešenia pre rozvoj elektroenergetickej infraštruktúry Prešovského samosprávneho
kraja, to je časť dohody, ktorú minulý týždeň vo štvrtok 1. augusta
slávnostne podpísali zástupcovia
Východoslovenskej distribučnej a
Prešovského samosprávneho kraja
(PSK). Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci je verejným prísľubom oboch strán zintenzívniť komunikáciu a investičné
aktivity na území PSK.
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. Práce súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. (ppš)

Slovensko ako na dlani na popradskom námestí
(Dokončenie zo str. 1)

„Osvedčilo sa to a preto aj tento rok patril posledný deň festivalu práve Popradčanom, umelcom
a remeselníkom z Popradu a okolia.
Som presvedčený, že aj do budúcna
si tento deň nájde miesto v programe Made in Slovakia. Tento rok sme
pre nich vymysleli priestor pri fontáne, kde bolo desať stánkov a na
pódiu sa v sobotu vystriedalo množstvo domácich kultúrnych telies,“
dodal O. Kavka.
Jedným z „takmer“ domácich remeselníkov bol rezbár Karol Kopčák, ktorý pochádza z Popradu, ale
momentálne žije a tvorí spolu so
synom v Spišskej Novej Vsi. „Venujem sa drevu už od detstva. Mám tu
aj veci, ktoré som vyrobil v štrnástich rokoch, vrátane prvej fujary. Je
to moje remeslo, ale hlavne koníček.
Bol som súčasťou aj takého projektu, ako je kniežacia hrobka v múzeu, kde sme zabezpečovali šliapací
drevený sústruh, tkáčske stroje, lavice, či náradia. Snažím sa remeslo
odovzdávať ďalej a venuje sa tomu
aj môj syn. Nie je to ľahké, ale koho
toto remeslo osloví, ten mu ostane
verný celý život,“ povedal.

Atmosféru jedinečného
festivalu si užívali
predajcovia z celého Slovenska.
„Najviac
vecí
šijeme z kežmarského ľanu. Sú
to bežné veci pre
celú rodinu, všetko však s ľudovou
tematikou v štýle
moderného folku. Sme domáca
firma – mama
a dcéra,“ prezradila Mária Smiková
z Levoče. Okrem chutných tradičných jedál a všelijakých dobrôt to
počas štyroch dní krásne rozvoniavalo napríklad aj pri stánku Ivany
Ferkovej z Banskej Bystrice, ktorá
sa venuje špeciálne úprave cesnaku.
„Tento cesnak je zaujímavý hlavne
tým, že ho nie je cítiť z dychu a je
ľahko stráviteľný. Je taký vďaka špeciálnej úprave. Nie je to bioprodukt,
ale je pestovaný v zemi, ktorá nie je
hnojená chemickým hnojivom. Cesnak pripravujeme v piatich príchutiach. Je lahodný a všetky jeho účinky sú zachované. Takto upravený sa
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nedá nájsť v bežných predajniach,“
uzavrela.
Návštevníci festivalu si prišli
na svoje nielen pri kúpe remeselných produktov, ale aj pri kultúrnom programe. Za všetkých
Popradčan Marián Korvín povedal: „Made in Slovakia a Made in
Poprad bolo jedinečné podujatie,
ktoré pritiahlo na naše námestie
veľa vyznávačov remesiel. Najviac
ma však teší, že bolo opäť spojené s kultúrou. Nechcem spomínať
všetkých účinkujúcich, ale napríklad na Starmániu, no nielen na
ňu, sme sa všetci veľmi tešili.“ (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Stavebný ruch na Jarnej
Nielen tri materské školy, do
ktorých mesto v tomto roku investovalo nemalé peniaze, ale aj ZŠ
na Jarnej ulici sa v lete pustila do
väčšej investície. Za viac ako 100
tisíc eur tu prechádzajú kompletnou rekonštrukciou sociálne zariadenia.
„Najväčšou investíciou v rámci základných škôl je v tomto roku počas
letných prázdnin rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch ZŠ
na Jarnej ulici. Do konca augusta by
mali byť práce ukončené a sociálne
zariadenia skolaudované. Poskytnuté finančné prostriedky sú zo schválených kapitálových výdavkov mesta,“
uviedla vedúca odboru školstva,
mládeže a športu MsÚ v Poprade

Edita Pilárová. „Počas leta
pracujeme na
rekonštrukcii
a modernizácii
sociálnych zariadení v celej
budove
školy. Začali sme
koncom júna
a skončiť by
sme mali do
konca augusta.
Niektoré
zariadenia neboli rekonštruované niekoľko rokov a preto sme v spolupráci
s mestom pristúpili k tejto rekonštrukcii v celkovej hodnote približne
120 tisíc eur. Okrem toho však robí-

FOTO – Marek Vaščura

me aj bežné úpravy vo vlastnej réžii.
Prevažne maľujeme triedy a opravujeme menšie nedostatky,“ dodal riaditeľ ZŠ s MŠ na Jarnej ulici v Poprade Ján Brndiar (na foto). (mav)
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Sgrafito sa začína podobať originálu

Krátke správy

ní lešenia a bližšom prístupe sme začali so záchranou
degradácie omietky. Museli
sme ju po hranách upevniť
špeciálnou maltou, ktorá
prichytila okraje a do uvoľnenej omietky sme vstrekovali lepidlo. K tomuto stavu
prispelo niekoľko vplyvov.
Prvým je podtatranské počasie a veľká zmena klímy
a druhým je vplyv človeka.
Stalo sa, že ktosi sgrafito
natrel nevhodnou farebnou
vrstvou a tá zabránila prirodzenému dýchaniu omietkovej vrstvy.
Došlo k tomu, že vlhkosť pod farbou
sa nedostala von. Pri klimatických
zmenách to vymrzlo a omietka stratila svoje spojivo. Množstvo práce
je rovné týmto úkonom. Niektoré
postupy sa nedajú urýchliť. Po desiatich dňoch by malo byť sgrafito
upevnené a postupne budeme dopĺňať vypadané veci. Farebné plochy
sa budú dopĺňať
omietkou podobnej
textúry a štruktúry,
ako mal originál.
Farebne to vyretušujeme a práce by
mali byť ukončené
do konca augusta.
Problémom je, že
chýbajú dva obrazce, ktoré budeme
musieť na základe
historických fotografií preniesť na

AREÁL niekdajšej fabriky
na spracovanie ľanu v Kežmarku,
známy ako Pradiareň, dostane
novú podobu. Svoju výrobu tam
v rámci mesta presunul slovenský
výrobca liehovín, ktorý plánuje
do areálu investovať od troch do
päť miliónov eur. Zároveň by tam
malo vzniknúť múzeum venované zakladateľovi továrne na spracovanie ľanu Karolovi Weinovi a
tkáčskemu remeslu.
HOCI počasie doteraz túram
v Slovenskom raji veľmi neprialo, národný park zatiaľ navštevuje
podobný počet turistov ako vlani.
Nezmenilo sa ani národnostné
zloženie. Takmer polovicu tvoria
Slováci, nasledujú Česi, Poliaci,
Maďari a Nemci. V utorok 23. júla
spočítavali turistov na túre na trinástich stanovištiach Slovenského
raja, od 8. do 16. hod. ich napočítali
viac ako 5 000, z toho 33 % ich prišlo do Dobšinskej ľadovej jaskyne.
ŽELEZNIČNÁ
spoločnosť
Slovensko (ZSSK) prepravila v prvom polroku tohto roka vyše 38
miliónov cestujúcich. V porovnaní s tým istým obdobím vlaňajška
je to viac o 5,2 %. Počet platiacich
cestujúcich v štátnych vlakoch
dosiahol 22,905 milióna (60,2 % z
celkového množstva), medziročne
vzrástol o 3,2 %. Pribudlo aj cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu. Za polrok ich bolo
15,129 milióna (podiel 39,8 %), čo
znamená nárast o 8,4 %. V tomto roku plánuje ZSSK prepraviť
celkovo 76,7 milióna cestujúcich,
pričom podiel tých s nárokom na
bezplatnú prepravu by sa mal pohybovať na úrovni 38 až 40 %.
OBČANIA či podnikatelia sa
môžu dostať do situácie, v ktorej
nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. V takom prípade je dôležité
komunikovať s daňovým úradom,
pričom daňový subjekt môže písomne požiadať o odklad platenia
dane alebo zaplatenie dane, resp.
daňového nedoplatku v splátkach
aj pred splatnosťou nedoplatku. V
krajnom prípade ale musia daňovníci počítať aj s možnosťou daňovej
exekúcie. Daňoví exekútori pritom
pracujú aj priamo v teréne prostredníctvom neohlásených návštev. Len počas poslednej takejto
celoslovenskej akcie zexekvovali
takmer 52 000 eur. Ide o sumu
odobratú na mieste priamo z pokladníc, ako aj úhrady vykonané
dotknutými dlžníkmi bezprostredne v nasledujúcich dňoch. (ppš)

Akademický sochár a reštaurátor Martin Kútny z Bardejova sa
s chuťou pustil do veľkej výzvy –
obnoviť sgrafito vynímajúce sa
na budove Gymnázia na Ul. D.
Tatarku v Poprade. S prácou by
chcel byť hotový do konca prázdnin.
Popradské gymnázium sa už
nevie dočkať ukončenia obnovy
svojej pýchy. „Hoci sú letné prázdniny, naše gymnázium celkom neoddychuje. Reštaurovanie sgrafita
pokročilo úspešne. Letný výskum
sa doplnil o fotografie z 80. rokov,
kde je sgrafito v pôvodnom stave.
Reštaurátor ho tak môže dať do
úplne pôvodnej podoby,“ uviedla
učiteľka gymnázia Jana Harbuľová.
M. Kútny sa pustil do práce,
i keď bez prekážok to nešlo. „Po
predbežnej prehliadke tohto výtvarného diela sme zistili, že jeho
stav je priam havarijný. Po postave-

FOTO – Marek Vaščura

kartón a podľa neho kresbu presunúť na stopy, ktoré ostali,“ vysvetľoval reštaurátor.
Po dokončení čaká toto umelecké dielo veľká sláva. „18. septembra
sa v doobedňajších hodinách uskutoční v Tatranskej galérii súborná
prednáška určená najmä študentom popradských škôl. Bude tam
prezentovaný vrchol celého projektu a teda proces reštaurovania
sgrafita. Chceme mladým ľuďom
ukázať pozitívny príklad, ako by
sa malo s umeleckými dielami vo
verejnom priestore zaobchádzať.
Bude to spojené aj so slávnostným
odhalením sgrafita na tejto budove. Pozveme tiež viacero rečníkov,
ktorí sa budú venovať rôznym
súvisiacim témam. Pripravujeme otvorenie malej výstavy z diel
študentov popradského gymnázia,
ktorí sa inšpirovali touto problematikou,“ uzavrela kurátorka a vedúca oddelenia zbierok Tatranskej
galérie Lívia Pemčáková. (mav)

Monitoring kvality pieskov v detských pieskoviskách
Počas letných prázdnin
využívajú detské pieskoviská na sídliskách mesta Poprad malé deti pod
dozorom svojich rodičov.
Je známe, že znečistené
trávniky a pieskoviská od
exkrementov
domácich
zvierat nesú so sebou riziko ohrozenia zdravia
detí. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Poprade preto
každoročne
monitoruje
kvalitu pieskov v pieskoviskách na
sídliskách, aj v areáloch predškolských zariadení.
V znečistených pieskoviskách
hrozí najmä parazitárne ochorenia
toxoplazmóza a toxokaróza, ktorých
zdrojom nákazy sú psie a mačacie
exkrementy. Ochorenie može byť
prenosné aj na človeka za určitých
podmienok, najmä pri nedodržiavaní zásad osobnej hygieny, v tomto
prípade znečistenými rúčkami detí

sezóny 2019 bolo z pieskovísk na popradských sídliskách odobratých 25 vzoriek
pieskov. Pre prítomnosť
indikátorov parazitárneho
znečistenia – vajíčka geohelmintov bolo 6 vzoriek
hodnotených ako nevyhovujúcich. Na zistené nedostatky bol prevádzkovateľ
upozornený a vykonal nápravné opatrenia. Laboratórne výsledky opakovane
FOTO – Silvia Šifrová odobratých vzoriek pieskov
do úst a nedostatočným umytím po z inkriminovaných pieskovísk boli
návrate z pieskoviska. Príznakmi vyhovujúce a opatrenia zo stramôžu byť zvracanie, hnačky, bolesti ny prevádzkovateľa boli účinné.
bruška, slabosť. Následkom môže Veľkou mierou by však mohli byť
byť aj poškodenie orgánov ako je nápomocní majitelia psov, ktorí
pečeň, obličky, pľúca.
by mali dodržiavať povinnosť záPrevádzkovateľ detských pies- kazu vstupu psov na pieskoviská
kovísk (mesto Poprad) je povinný a čistenie verejných priestranstiev
zabezpečiť starostlivosť o údržbu od exkrementov. RÚVZ v Popraa kvalitu pieskov na pieskoviskách, de bude aj v auguste pokračovať
aby nepredstavovali riziko ohro- v monitorovaní kvality pieskov na
zenia zdravia. Od začiatku letnej sídliskových pieskoviskách. (rúvz)
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V materskej škole na Tajovského je rušno
V popradských materských školách, kde mesto
investovalo počas prázdnin najviac, sa práce hýbu
rýchlym tempom. Vo Veľkej na Tranovského je už
všetko pripravené na nával
detí. Na Podtatranskej ulici rastie ako z vody
nová
prístavba
a v MŠ na Tajovského usilovne pracujú
na vynovení priestorov po odchode
Centra pre rodinu.
„Na Tajovského ulici si materská škola
svojpomocne z vlastných zdrojov momentálne
renovuje priestory pavilónu, ktorý im odovzdalo
Centrum pre rodinu. Od 2.

odboru školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade
Edita Pilárová. „Maľujeme,
opravujeme a rekonštruujeme, aby sme v septembri
mohli otvoriť dve nové triedy. Máme zapísaných 140
detí a tým pádom zaplnia
spolu sedem tried.
Je tu veľa práce,
ale veríme, že to
všetko stihneme.
Niektoré veci treba úplne vymeniť,
tak snáď sa nám
to podarí. Financií veľa nemáme,
FOTO – Marek Vaščura
ale pomáhame si
dosť, nakoľko bolo všetko za- aj z príjmov od rodičov,“
starané a niečo si Centrum priznala zástupkyňa riadipre rodinu odnieslo so se- teľky pre MŠ na Tajovského
bou,“ skonštatovala vedúca ulici Eva Hešová. (mav)
septembra by mali do týchto priestorov nastúpiť novoprijaté deti. Zaplniť by
sme mali ďalšie dve triedy
a prijímali sme aj deti od 2
a pol roka. Na prijatie dokonca čakajú aj mladšie
deti. Práce je tam však stále

Maďarský KISS predviedol minulý týždeň v utorok na
Námestí sv. Egídia v Poprade poriadnu rockovú šou. Energickí rockeri zo skupiny KISS FOREVER BAND sa už
niekoľko rokov prezliekajú do kostýmov a make-upu Kiss
a robia show po celom svete. Je to jedna z najlepších Kiss
revivalov na svete. Minulý týždeň zavítali aj do Popradu,
kde na koncert prilákali množstvo priaznivcov tejto legendárnej skupiny. Popradskému publiku zahrali najväčšie
„kissácke“ hity.
FOTO – Silvia Šifrová

Na podnet čitateľa

Prečo vláčik nejazdí?
„Som z toho smutný. Navštívil som Námestie sv. Egídia v Poprade a jeho letnú okrasu – turistický vláčik som nenašiel. Smutné detí sa pýtali: „Kedy pôjde vláčik? Kedy sa
povozíme po Poprade?...“ Prečo zobrali radosť deťom, návštevníkom a turistom nášho
mesta, ktorí obdivovali túto krásnu turistickú atrakciu?! Naše mesto si ju zaslúži. Kedy
vláčik opäť uvidíme? Dúfam, že to bude čím skôr, verím, že už v budúcej letnej sezóne.
To by ma ako občana Popradu veľmi potešilo.“ 
Marián Korvín
Reaguje prednostka MsÚ
v Poprade Oľga Netočná:
„V prechádzajúcich sezónach v rokoch 2016, 2017
a 2018 bol na objednávku
mesta vláčik prevádzkovaný súkromnými spoločnosťami M&R Magura
a Slovenská autobusová
doprava Poprad, a.s. Údaj,
koľko osôb bolo vláčikom
prepravených a či to malo
pozitívny efekt mesto
nemá. Čo sa týka ponuky
pre turistov, mesto Poprad
sa usiluje spestriť pobyt
návštevníkom, ale aj obyvateľom mesta predovšetkým vytvorením programu
kultúrneho leta, ktorý je v
tomto roku mimoriadne
bohatý a denne, dokonca
v niektorých termínoch i
niekoľkokrát za deň, prebiehajú rôzne vystúpenia
a akcie v centre mesta.
Okrem toho v spolupráci s
OOCR Región Vysoké Tatry a rímskokatolíckou farnosťou zabezpečilo mesto
výstupy na vežu kostola
sv. Egídia, ktoré realizuje
MIK Poprad. Sprievodcovia MIK-u poskytujú na
objednávku taktiež služby

sprevádzania v Spišskej
Sobote či v Kvetnici. V
ponuke MIK Poprad najnovšie pribudli atraktívne
sprevádzané
prehliadky
vo výrobných podnikoch v
našom meste, určené skupinám návštevníkov od
5 osôb. Tieto podniky sú
producentom brúseného
krištáľu, domáceho piva či
premiérových destilátov a
prehliadku si možno objednať s 2-dňovým predstihom priamo na stránke
www.VisitPoprad.sk.
Cestovný ruch je v meste
podporovaný tiež tvorbou rôznych bezplatných
sprevádzaných
podujatí
v spolupráci s Podtatranským múzeom, Hydrometeorologickým ústavom,
či s viacerými cirkevnými
farnosťami v rámci sprevádzania po sakrálnych pamiatkach v Poprade, ktoré
za bezcieľnych okolností
nie sú sprístupnené. Mesto
Poprad zatraktívnilo pobyt
v našom meste i športovo
zameraným
návštevníkom. Moderný skatepark,
workoutové
exteriérové
ihrisko a predovšetkým

sieť cyklotrás, do ktorej v
tomto roku pribudol cyklookruh v Kvetnici a nový
cyklochodník
spájajúci
východnú a západnú časť
Popradu, ktorý vedie centrom mesta, sú významným lákadlom pre nadšencov aktívneho oddychu.
Ďalšími atrakciami sú napríklad aj nové expozície
v Podtatranskom múzeu,
ktoré určite zaujmú aj rodiny s deťmi. S podporou
mesta múzeum počas rekonštrukcie zabezpečilo
vitríny pre svoje zbierkové
predmety. Pri vymenovávaní noviniek a lákadiel pre
letnú sezónu 2019 musíme
tiež spomenúť výstavu Terakotovej armády v Tatranskej galérii, ktorá prebieha
počas celého leta.“
Už skôr mesto informovalo o tom, že sa prevádzku
turistického vyhliadkového vláčika rozhodla pozastaviť z dôvodu, že nespĺňal
požadované bezpečnostné
predpisy, obmedzoval cestnú dopravu a jeho fungovanie predstavovalo pre
mesto neprimerane veľkú
finančnú záťaž.
(ppp)

Poslednú júlovú sobotu skupina členov Klubu
Popradčanov (KP) navštívila pohraničné mestečko
Muszyna v Poľsku. Počasie bolo ideálne na poznanie tohto malého mesta. Členovia KP navštívili regionálne
múzeum, záhrady, miestne kúpalisko. Posedeli si aj pri rieke Poprad, kde videli prípravu poľskej skupiny na rafting
na rieke. Členovia KP odporúčajú Popradčanom využiť
medzinárodný rýchlik, ktorý premáva v sobotu a nedeľu do
1. septembra 2019 do tohto pohraničného mestečka a urobiť si príjemný výlet, tak ako si ho urobili oni.
Júlia Watter Domaratzká,
predsedníčka Klubu Popradčanov.

Vstupenky vyhrali
V nedeľu 18. augusta
2019 bude priamo pod
skokanskými mostíkmi
na Štrbskom Plese koncertovať najpopulárnejšia
česká speváčka Lucie Bíla.
Spolu s kapelou Petra Maláska zaspieva tatranskému
publiku svoje najväčšie hity.
Súčasťou podujatia budú aj
tradičné sprievodné podujatia, ako Spievanie okolo
plesa, či predprogram podtatranských folklórnych sú-

borov a skupín.
V minulom vydaní novín Poprad bola uverejnená
súťaž o vstupenky na tento
koncert. Spomedzi tých,
ktorí sa do súťaže zapojili
boli vyžrebovaní: Anna Juhová, Ul. mládeže, Poprad
a Mária Stračianská, Ul. L.
Svobodu, Poprad.
Vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. (ppš)
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Deti, ktoré sa odmalička kamarátia s vodou

oddelenia strategického rozvojového manažmentu
a cestovného ruchu
Kvalifikačné predpoklady a mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
iné požiadavky:
27. apríla 2016 o ochrane fyzicukončené vysokoškolské vzde- kých osôb pri spracúvaní osoblanie min. I. stupňa,
ných údajov a o voľnom pohybe
prax v oblasti geografia, regio- takýchto údajov.
nálny rozvoj výhodou,
Miesto práce: Mestský úrad
skúsenosť so štrukturálnymi Poprad
fondami EÚ,
Druh pracovného pomeru:
organizačné schopnosti,
plný úväzok na pracovnú zmlubezúhonnosť, zodpovednosť, vu
samostatnosť, komunikatívnosť,
Predpokladaný nástup:
flexibilnosť,
1. 9. 2019
AJ – slovom aj písmom (oveZákladná zložka mzdy: od
renie úrovne na výberovom ko- 790,- €, v závislosti od dĺžky zananí),
počítanej praxe
práca s počítačom – pokročilý,
Termín doručenia privodičský preukaz sk. B.
hlášky: 16. august 2019 do
Požadované doklady k pri- 12.00 hod.
hláške na výberové konanie:
Prihlášku a požadované dopísomná žiadosť o prijatie do klady je potrebné doručiť v zapracovného pomeru,
lepenej obálke s označením
profesijný štruktúrovaný živo- neotvárať „výberové konanie –
topis ,
rozvojový manažment a CR“
kópia dokladov o dosiahnu- do podateľne Mestského úradu
tom vzdelaní,
v Poprade, alebo ich poslať poščestné prehlásenie o bezúhon- tou na adresu:
nosti,
Mesto Poprad, Nábrežie Jána
súhlas uchádzača so spraco- Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad.
vaním osobných údajov pre
Vyhlasovateľ výberového kopotreby výberového konania nania si vyhradzuje právo nepodľa zákona č. 18/2018 Z. z. zaradiť do výberového konania
o ochrane osobných údajov a tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
nariadenia Európskeho parla- požadované podmienky. PP-95

pod vodou, loviť z dna bazéna hračky, skákať do vody
a správne plávať.“ Plávať s
malými deťmi chodievajú
nielen rodičia z Popradu,
ale aj zo širokého okolia,
dokonca z okruhu 70 a viac
km. Deti získavajú plavecké

Zdroj - AquaCity Poprad

zručnosti nenúteným spôsobom, cvičia vo vode, učia
sa riekanky, budujú si vzťah
k športu, naučia sa disciplíne a určitému systému v
kolektíve. Alžbeta Gordiaková zdôraznila: „Sme radi,

Pozvánky

DNES 7. augusta o 20.
hod. sa v Podtatranskom
múzeu v Poprade uskutoční ďalšia Letná čitáreň. Témou prednášky
bude 90 rokov organizovaného hokeja na Sloven-

že môžeme realizovať naše
kurzy v tunajšom aquaparku, kde máme výborné podmienky. Voda v bazénoch
je pravidelne kontrolovaná
podľa najprísnejších noriem
a je zaručene hygienicky nezávadná. Pre deti je pohyb vo
vode prirodzený a prospešný.
Tohto roku sme zaviedli i
primerané saunovanie detí
po plávaní. Plávanie považujem za základ a vynikajúcu prípravu pre každý druh
športu v budúcnosti a deti
vďaka nemu získavajú kladný vzťah k športovaniu.“ Po
zdravotnej stránke je pobyt
vo vode mimoriadne osožný. Manželia Gordiakovci
to vidia najmä pri deťoch so
zdravotnými problémami.
Je blahodarný nielen pre pohybový aparát, ale viditeľné
výsledky sú aj u autistických
detí a detí s Downovým
syndrómom, ktoré koľkokrát pri cvičení vo vode
predčia iné deti. (mar)
sku, o ktorom porozpráva
novinár Rastislav Ovšonka.
KONCERT
Katky
Knechtovej si záujemcovia môžu vypočuť v piatok 9. augusta o 20.45
hod. v mestskom parku v
Tatranskej Lomnici. (ppš)

PP-93

Pri mori alebo pri bazé- dá s bábätkom už odmalička
noch tieto deti vynikajú, a je to pre neho zmysluplná
lebo sú s vodou kamaráti aktivita vysoko prospešná
a vedia sa v nej dokonale a pre celkový psychomotorický
bezpečne pohybovať. Ide o vývoj. Takisto sa upevňuje
malých absolventov lekcií vzťah matky a dieťaťa, alebo
pohybu vo vode poprad- ocka, babky či dedka. U detiského aquaparku. Ak dieťa čiek budujeme vzťah k vode
nadobudne už v útlom detstve vzťah k vode, prospeje
to jeho telesnému aj duševnému vývinu.
Cvičenie a plávanie vo
vode dlhé roky vedú manželia Gordiakovci a je určené
deťom od 3 mesiacov do 6
rokov. Mamy alebo otcovia s
menšími detičkami do 3 rokov väčšinou využívajú kurzy viac cez týždeň, staršie
deťúrence s rodičmi chodia
na lekcie najviac cez víkend.
Miroslav Gordiak vyzdvi- najideálnejšie vo veku od 5
hol význam tejto aktivity: mesiacov, čím sa naštartuje
„Voda je médium, ktoré je veľa iných aktivít. Je dôležité,
prospešné už pred narode- aby si to užívali, preto volíme
ním aj počas celého života. formu hry. Po 10 týždňoch
Nie náhodou sa dieťa vyvíja sa už takmer všetky deti vev plodovej vode. Plávať sa dia ponárať, robiť otočky
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie
pracovnej pozície:
odborný referent/ka

Kino Tatran

Defibrilátory pomôžu
pri záchrane života
Prešovský samosprávny
kraj (PSK) odovzdal minulý týždeň 14 zariadeniam sociálnych služieb
vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti automatické
externé defibrilátory. Aj
takýmto spôsobom chce
pomáhať regiónom.
„Ľudský život
je to najcennejšie,
čo máme.
Preto sme
odov z dali
14 zariadeniam
sociálnych
služieb v Prešovskom kraji
automatický externý defibrilátor. Najlepšie by bolo,
ak by sme tieto zariadenia
vôbec nepotrebovali. Budem
však rád, ak sa pomocou

nich podarí zachrániť aspoň
jeden ľudský život,“ uviedol predseda PSK Milan
Majerský, ktorý odovzdal
defibrilátory
zástupcom
jednotlivých zariadení.
Minulý týždeň defibrilátor dostalo aj Centrum
sociálnych služieb Domov pod
Ta t r a m i
v Batizovciach a tiež
Centrum
sociálnych
služieb v
Kežmarku.
Má
jednoduché používanie, človeka
naviguje povelmi krok
po kroku. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade
potreby
použije
elektrický výboj. (ppp)

8. a 9. augusta o 19. hod. KRÁĽOVNÉ ZLOČINU
70. roky, New York, oblasť nazývaná Hell´s Kitchen. Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €
10. a 11. augusta o 16.30
hod. - TOY STORY 4
Kovboj Woody vie, že zmyslom jeho života je starať sa a
chrániť jeho deti, Andyho a
Bonnie. Vstupné: 5 € / vstupné
zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP: 4€
10.8. a 11.8. o 19. hod. FREE SOLO (OSCAR 2019)
Špičkový americký športovec udivuje svet odvážnymi
balansovaním na hrane života
a smrti, keď zdoláva zložité strmé vrcholy sám a bez istenia.
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4
€
12. augusta o 19. hod. ŠIALENE
ŠŤASTNÁ€URÓPSKE FILMY ZA €URO
Film o priateľstve dvoch žien
z psychiatrického ústavu, ktorým šanca na útek zmení život.
Vstupné: 1 €

Digitalizáciu Kina Tatran
finančne podporil

Inzercia
Predám kvalitný leštený
Tatranský smrekový obklad
– 3 €, perodrážku, zrubový
profil – pologuľatý, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866,
www.drevozrubyobklady.sk
2/19-P
Výkup parožia. Inf. č. t.
0904 834 937.
3/19-R
Náter striech za 3€/1
m2. V cene je farba + práca. Inf.: č. t. 0905 922 418.
19/19-R
OTEC Antonio veští
a pomáha v nešťastí. Inf.: č. t.
0904 228 728. 
32/19-R
Dáme do prenájmu
kancelárske priestory v Poprade, Teplická 34, bývalá AB
Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
 35/19-R
Pizzéria Utópia (Dostojevského 23, starý Juh,
Poprad) prijme ihneď upratovačku (dôchodkyňu) na
dohodu, plat 3 €/hod. netto.
Inf.: č. t. 052/773 22 22 alebo
osobne na prevádzke u personálu. 
36/19-R
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Láska je ako príklad z matematiky...počítaš...zmýliš
sa...chceš sa opraviť, ale už je neskoro...zvoní.“
ALBERT EINSTEIN

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 1. augusta 2019
vo Veľkej s

Júliou Suranovskou,
85-ročnou

Vo štvrtok 1. augusta 2019
vo Veľkej so

Zuzanou Madejovou,
88-ročnou

V piatok 2. augusta 2019
vo Veľkej s

Ing. Miroslavom Čubom,
67-ročným

V piatok 2. augusta 2019
vo Veľkej s

Mgr. Štefanom Mičekom,
80-ročným

V pondelok 5. augusta 2019
vo Veľkej s

Alojzom Petrasom,
69-ročným

V utorok 6. augusta 2019
vo Veľkej s

Máriou Vidišovou,
93-ročnou

V utorok 6. augusta 2019
vo Veľkej s

Annou Pavlanskou,
92-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
Vo štvrtok 8. augusta 2019
o 14. hod. vo Veľkej s

Máriou Kandráčovou,
38-ročnou

Spomienka
V nedeľu 11. augusta uplynú tri roky,
čo nás navždy opustila

ALŽBETA SISKOVÁ.

Verím
vo vzkriesenie
a život večný

Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Zádušná svätá omša za zosnulú bude
v pondelok 12. augusta o 15.45 hod.
v nemocničnej kaplnke.
Manžel, dcéry Danka a Jarka s rodinami

Spomienka
„Bolesťou unavený si tíško zaspal, zanechal si tu všetkých,
ktorých si mal rád. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, v
našich srdciach však budeš navždy žiť.“
Dnes, 7. augusta 2019 uplynuli
štyri smutné roky, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel a otec

JÁN ČERVEŇ
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou manželka

a dcéra
- týždenník občanov mesta. Vydáva
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Kultúrny program mesta Poprad
Streda 7. august o 19. hod.
/ Námestie sv. Egídia – malé
pódium
VLADO KULÍŠEK /
SMETIAK
PANTOMÍMA
Štvrtok 8. august o 14.30
hod./ Námestie sv. Egídia
NEMECKÝ
ORCHESTER / SÚBOR HUDOBNEJ ŠKOLY AKORDEONISTOV MUSIKSCHULE
FRÖHLICH
Súbor hudobnej školy
akordeonistov Musikschule
Fröhlich vedený pani Roßburger existuje už 25 rokov
a hudobníci pochádzajú z
okolia mesta Lipsko. Ich hudobný program zahŕňa všetky
hudobné žánre, takže si každý
milovník hudby príde na svoje. Účastníci tohto turné sú
žiaci hudobnej školy vo veku
14-70 rokov, všetci hrajú na
akordeón minimálne 5 rokov,
niektorí viac ako 20 rokov.
Štvrtok 8. august o 20. hod./
Námestie sv. Egídia
DIVADLO COMMEDIA /
KOVÁČI
Hra Kováči je absurdnou,
miestami trpkou komédiou.
Odohráva sa v šmikni kdesi
v Nemecku. Tridsať rokov po

vojne sa tu stretnú traja kováči, bývalí vojaci – Nemec,
Srb a Rus, aby rozplietli svoje
nechcene prepletené osudy z
vojny. V réžii: Vlada Benka,
účinkujú D. Kubaň, M. Novák, P. Onačilová a V. Benko.
Piatok 9. august o 18. hod.
/ Námestie sv. Egídia
KORBEN DALLAS
PREDKAPELA - OSTROV
Korben Dallas je slovenská
rocková hudobná skupina. V
súčasnosti patrí medzi najúspešnejšie domáce kapely.
Za niekoľko rokov sa vypracovala z undergroundovej
scény na jednu z najžiadanejších slovenských klubových a
festivalových kapiel.
Popradská skupina Ostrov
je na scéne vyše 10 rokov
a verná svojmu názvu postáva
mimo hlavného prúdu domáceho hudobného diania. Hudobne vychádza z gitarového
pesničkárstva, inšpirujúc sa
v indie-rocku, pope či folku.
Zahrá tiež piesne z nového
programu Luna. Ostrov hrá
aktuálne v zložení: Števo Šanta – spev, elektrická gitara,
Richard Gerényi – basgitara,
vokály, Miro Maličký – klávesy a Martin Ridilla – bicie.

Sobota 10. august o 10.
hod./ Námestie sv. Egídia
ĎUROŠÍK / ACTORES
ROŽŇAVA
Sobota 10. august o 20.30
hod. / Námestie sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE / ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VECI
ČR / Komédia /86´/ 2017
Nedeľa 11. august o 15.
hod./ Námestie sv. Egídia
NAJZNÁMEJŠIE DUETY A
SÓLOVÉ ÁRIE
SOŇA GODARSKÁ – SOPRÁN, SPEV
DANIEL KFELÍŘ – BARYTÓN, SPEV
AHMAD HEDAR - KLAVÍR

Pondelok 12. august o 19.
hod. / Námestie sv. Egídia –
malé pódium
STARS MELODY BAND
Amatérske zoskupenie hudobníkov zo Zlína v obsadení klavír, kontrabas, bicie
nástroje a spev. V repertoári
majú známe svetové a české
melódie od swingu, muzikálov až po jazz.
Utorok 13. august o 19.
hod. / Námestie sv. Egídia
QUEEN
QUEENMANIA

Pohotovosť v lekárňach

V stredu 7. agusta – Benu – Juh, Kaufland,
vo štvrtok 8. augusta – Dr. Max – OC Max,
v piatok 9. augusta – Ekolekáreň,
OC Forum, v sobotu 10. augusta –
Dr. Max – OC Max, v nedeľu 11.
augusta – Zlatý had, v pondelok 12.
augusta – Avena a v utorok 13. augusta – Primula.
Benu: sídl. Juh, Kaufland, Moyzesova ul.

3, Dr. Max: OC Max: Dlhé hony 1, Ekolekáreň: OC Forum, Nám. sv. Egídia, Zlatý had:
Novomeského 3918, Avena: Karpatská 11, Primula: Dostojevského 12.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka do
piatka od 16. hod. do 22.30 hod.,
počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 7.
hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Bude sa
vám mimoriadne dariť v práci. Využite priaznivé obdobie na získanie lepšieho
postavenia.
Dáte do
poriad ku
nejakú záležitosť a poriadne sa vám
uľaví. Budete sa tešiť z leta.
Pri letných
radovánkach buďte obozretní. Ľahko sa
môžete zapliesť do neželaného ľúbostného dobrodružstva.
Niekto z
vašej blízkosti sa na vás hnevá, ale zatiaľ vám
to nedáva najavo.

Vy päté
obdobie sa
skončí a vy prežijete príjemný a pohodou naplnený august.

Ešte by ste
potrebovali
dovolenku, ale čaká vás viac povinností než doteraz.

Z a s ko č í
vás nepozvaná návšteva.
Spôsobí vám starosti, ale tie sa napokon premenia na radosť.

Dostanete nejaký
zaujímavý
nápad, z ktorého budete dlhodobo
profitovať.

Nepremysleným
správaním si pohneváte niekoho z
rodiny. Dôjde k hádke.

Dajte si
od niekoho
poradiť, lebo to s vami myslí dobre.
Nadviažete nejaký výhodný vzťah.

Te nt o
týždeň praje
rôznym dobrým investíciám. Môžete kupovať nehnuteľnosť alebo auto.

Dovolenku využite
na to, aby ste nabrali nové sily, lebo
do konca roka ich budete potrebovať.
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tam
rád,
ale
teraz
vidím, že
si šéf hľadá
dôvod na
to, aby ma mohol za niečo skritizovať. Môžem to
niekam nahlásiť? Je možné
moju situáciu vôbec nejako
riešiť, aby som neprišiel o
prácu?
Odpovedá JUDr. Dagmar
Tragalová, riaditeľka Mediačného centra Poprad:
„Šikana na pracovisku môže mať rôzne formy,
a preto existuje aj niekoľko právnych prostriedkov
ochrany obetí bossingu alebo

Otázka z mediačnej poradne

Šikanovanie na pracovisku
Chcem sa opýtať, ako
je možné riešiť šikanu na
pracovisku. Posledné mesiace si na mňa „zasadol“
môj šéf. Na oddelení sme
štyria kolegovia, ktorí
máme rovnaké pracovné
povinnosti a na základe
dohody sa striedame aj pri
zastupovaní kolegu, ktorý
je dlhodobo na maródke.
Niekoľkokrát som odmietol vziať službu za kolegov,
lebo pracujeme už aj tak

veľa a oni si berú voľno,
dovolenky len tak hocikedy. Od šéfa počúvam, že
sa nedokážem prispôsobiť, že neberiem ohľad na
to, že majú rodiny a preto
majú nárok prednostne na
dovolenky. Posledné dva
mesiace som dostal aj nižšie odmeny ako kolegovia
a vždy počúvam, že niečo
nerobím dobre. Doteraz
som problémy v práci s nikým nemal a chodil som

mobbingu ako druhu šikany.
Zákonník práce zakazuje
diskrimináciu zamestnancov
na pracovisku a zároveň akýkoľvek postih zamestnanca
za uplatnenie prostriedkov
právnej ochrany, podanie
sťažnosti alebo oznámení
na zamestnávateľa. Niektoré
formy správania či konania
môžu byť priestupkom alebo napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu.
Ochrany svojich práv sa môžete dovolávať aj prostredníctvom diskriminačnej žaloby
na súde. Nakoľko píšete, že
na pracovisku chcete zotrvať
a k nedorozumeniu ohľad-

ne množstva a kvality vašej
práce a zníženiu odmien dochádza iba v posledných mesiacoch, je vhodné pokúsiť sa
o zmierlivé vyriešenie vášho
sporu s nadriadeným, kým
je konflikt vo fáze možného
zmierlivého riešenia. Z tohto
dôvodu vám odporúčam pokúsiť sa o mediáciu, v ktorej
s pomocou mediátora môže
dôjsť k vydiskutovaniu si vzájomných nedorozumení, nastaveniu pravidiel na pracovisku a nájdeniu riešenia pre
vašu situáciu, tak aby ste aj
naďalej radi chodili do práce a boli s vašou prácou vaši
nadriadení spokojní.“ (ppp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 8. do 14. augusta
Toy Story 4 3D: o 13.20 hod.
(hrá sa len cez víkend), Toy Story 4 2D: o 15.40 hod., o 16.40
hod. Leví kráľ 2D: o 15.30 hod.,
o 18. hod. (nehrá sa 14.8.), Rýchlo a zbesilo: Hobbs a Shaw 2D:
o 18. hod. (hrá sa len cez 14.8.),
o 20.40 hod. (nehrá sa 14.8.),
Kráľovné zločinu: o 18.10
hod. (nehrá sa 13.8. a 14.8.),
o 20.20 hod. (hrá sa len 13.8.),
o 21. hod. (hrá sa len cez 14.8.),
Labková patrola: o 13. hod.

(hrá sa len cez víkend), o 14.50
hod., Loli paradička: o 19. hod.,
Nočné mory z temnôt: o 21.
hod., Tajný život maznáčikov
2 2D: o 13.30 hod. (hrá sa len
cez víkend), Slnovrat: o 20.20
hod. (nehrá sa 13.8. a 14.8.),
ARTMAX FILMY – Apollo 11: o 18.10 hod. (hrá sa len
13.8.), ARTMAX KONCERT
– André Rieu – Smiem prosiť? Maastrich 2019: o 19.30
hod. (hrá sa len 14.8.). Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Celý výťažok z koncertu sa prostredníctvom organizácie Dobrý anjel prerozdelí konkrétnym rodinám s deťmi
z východného Slovenska, ktoré bojujú so zákernou chorobou. Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na
PP-97
podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia. Predpredaj vstupeniek v sieti ticketportal.

NÁKUPNÉ CENTRUM MAX POPRAD DÁVA
PRIESTOR NOVÝM ZNAČKÁM
Popradský MAX sa rozrastá.
Svoje brány otvárajú nové značky
ako supermarket BILLA, ktorý
prvých návštevníkov privítal v
polovici júla a nedávno otvorená
predajňa TEDi, ktorá je svojou
rozlohou najväčšia na Slovensku.
MAX Poprad privíta aj športový
obchod Decathlon, ktorý v MAXe
otvorí svoju prvú predajňu v regióne. Tieto nové predajne skvalitnia
nakupujúcim ich chvíle strávené v
MAX Poprad.
„Obchody otvárajú svoje dvere
zákazníkom na prízemí, v centrálnej časti nákupného centra MAX
Poprad pri hlavnom vchode. Rozloha supermarketu BILLA je 1 416 m2
a predajňa TEDi zaberá približne
1 000 m2. Zastúpenie v regióne bude
mať čoskoro aj Decathlon, ktorého
predajňa umiestnená v MAX Poprad
zaberie rozlohu viac ako 2000 m2,“
komentuje Rastislav Korenko, manažér centra MAX Poprad.
„Otvorenie týchto predajní bezpochyby obohatí ponuku nákupného
centra o sortiment, ktorý v ňom doposiaľ chýbal. Vďaka tomu poskytneme zákazníkom potrebný komfort a

pridanú hodnotu z pohľadu kvality či
šírky výberu sortimentu,“ dodáva R.
Korenko.
Okrem týchto obchodov chce OC
MAX Poprad prilákať aj ďalších maloobchodníkov so zameraním na
športové značky. V súčasnosti sa
vedú so zainteresovanými stranami
obchodné rokovania. Do konca roka
sa zákazníci z regiónu pod Tatrami
môžu tešiť na rozšírenú ponuku nákupných možností.
OC Slovakia, s.r.o.
OC Slovakia, s.r.o. je vlastníkom 4
nákupných centier s názvom MAX
na Slovensku (Poprad, Nitra, Trenčín,
Trnava). Správu týchto centier s vyše
54 000 m2 plochy zabezpečuje vlastník OC prostredníctvom spoločnosti
Multi Slovakia s.r.o.

O spoločnosti Multi
Multi Corporation je vedúcou, celoeurópskou integrovanou servisnou
platformou pre retailové nehnuteľnosti, ktorá spravuje viac ako 110
retailových aktív v celej Európe a
Turecku. Ponúkame široké spektrum
služieb, vrátane manažmentu aktív a
správy nákupných centier, prestavby
a rekonštrukcie, lízingu, marketingu,
právnych záležitostí a dohľadu nad
dodržiavaním predpisov. Naše maloobchodné priestory privítajú ročne
viac ako 400 miliónov zákazníkov,
pričom sa obrat týchto 6 000 obchodov, reštaurácií a voľnočasových
atrakcií odhaduje na 4 miliardy EUR.
BILLA
Počet predajní BILLA sa od roku
1993 rozrástol na viac ako 150 a zá-

kazníci už nechodievajú do BILLA
len zo zvedavosti. Táto značka sa
stala zárukou kvality, čerstvosti,
skvelej chuti, lokálnych výrobkov a
výhodných nákupov. Až 4 500 zamestnancov húževnato pracuje na
tom, aby boli nákupy zákazníkov
chutnejšie, zdravšie aj ekologickejšie, jednoducho príjemnejšie v každom smere.
TEDi
Nemecká spoločnosť TEDi sa
považuje za „rodinného zásobovateľa“, ktorý ponúka nepotravinový
sortiment každodennej spotreby. V
rámci európskeho priestoru patrí k
lídrom vo svojom segmente v ktorom prevádzkuje 2159 pobočiek.
DECATHLON
Decathlon je medzinárodný reťazec francúzskej športovej značky, ktorý od roku 2015 ponúka
slovenským zákazníkom športové
produkty a doplnky pod vlastnými
značkami, navrhnuté a vyrobené
výhradne Decathlonom. Pôsobí až
v 54 krajinách na 4 kontinentoch. V
popradskom MAXe otvorí svoju vôbec prvú predajňu v tomto regióne,
deviatu v rámci Slovenska.
PP-98
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Popradský ľad otestovali
reprezentanti
Od štvrtka do soboty sa v Poprade odohral letný hokejový turnaj
štyroch reprezentácií do 20 rokov
– Summer Hockey Challenge. Slováci vedení novým trénerom Róbertom Petrovickým súperili s Nemeckom, Českom a Dánskom. Vo
výbere nechýbali ani Popradčania.
Mladí slovenskí reprezentanti
majú za sebou vôbec prvý turnaj
v tejto sezóne. Na úvod poľahky
zdolali Nemcov 3:0 a na druhý deň
si poradili aj s výberom Česka do 19
rokov po výsledku 3:2. V tomto zápase otváral skóre Popradčan Jakub
Nespala, ktorý sa stal jediným bodujúcim domácim hráčom z tohto
výberu. V záverečný deň turnaja vyhrali zverenci Róberta Petrovického nad Dánskom 4:2 a dvíhali nad

hlavu trofej pre víťaza. Slovenská
hokejová „dvadsiatka“ tak obhájila
vlaňajšie prvenstvo zo Švajčiarska.
„Tešia nás tri výhry v troch zápasoch
po sebe. Čaká nás ale ďalšia práca
a zápasy, ktoré budú čoraz ťažšie,“
uviedol po turnaji novopečený tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov R. Petrovický.
V kádri nechýbali ani Popradčania. Jakub Nespala sa stal len nedávno legionárom. Bude pôsobiť
vo fínskej juniorskej súťaži a cíti,
že odtiaľ by mohla viesť cesta až na
šampionát. „Hral som pred domácim
publikom prvýkrát v reprezentačnom
drese a užíval som si to. Verím, že
som sa ukázal trénerovi v dobrom
svetle,“ povedal. Martin Semaňák
s Borisom Česánkom sú síce rodení

FOTO – Marek Vaščura

Kežmarčania, ale hokejovo vyrastali
v Poprade. Chcú zabojovať nielen
o miesto v reprezentácii do 20 rokov, ale aj o stabilnú pozíciu v A-tíme „kamzíkov“. „Som rád, že som
sa do tohto výberu dostal. Dobre som
si zahral, aj keď som dostával menej
priestoru. Uvidíme, či ma tréner povolá aj na ďalšie reprezentačné zrazy,“ zamyslel sa M. Semaňák. „Bolo
fajn zahrať si za reprezentáciu na do-

Rozlúčka s legendárnou
trinástkou

Futbalistov nezastavil ani
tretí nováčik v rade
Popradskí futbalisti
narazili
v rámci 3. kola II.
ligy v sobotu už
na tretieho nováčika v rade.
Tentokrát bol ich súperom
znovuzrodený tím FC Košice.
Ešte
pred
úvodným
hvizdom klub FK Poprad
predstavil fanúšikom nového maskota – modrého orla,
ktorému budú vyberať meno
práve priaznivci popradského
futbalu. V samotnom zápase sa museli mať domáci na
pozore, pretože po prvom
polčase prehrávali 1:2. Po
prestávke sa im však podaril parádny obrat a dokázali
zvíťaziť 3:2. V tabuľke majú
zverenci Mareka Petruša po
troch kolách plný počet bodov. „Vyhrali sme úplne zaslúžene a mňa teší predvedený
výkon našich chlapcov počas
celého zápasu. Nevyhli sme sa
malým chybám, ktoré súper

potrestal, ale
som rád, že
sme ukázali
kvalitu a celé
mužstvo
som musel
pochváliť
za prístup
k zápasu,“
uviedol M.
Petruš po
zápase.
Popradčania si spestrili prípravu na ďalší majstrovský
zápas modelovaným prípravným duelom proti reprezentantom Slovenska do 19 rokov, a to v utorok 6. augusta
po uzávierke vydania novín
Poprad. V ďalšom kole II. ligy
sa predstavia opäť doma, keď
v sobotu privítajú o 19. hodine Skalicu.
Výsledok II. ligy: 3. kolo
v sobotu 3. augusta FK Poprad – FC Košice 3:2 (1:2),
góly Popradu: 10. Denis Jančo, 51. Lopez Da Silva Junior,

mácom ľade. Som rád, že sme navyše
turnaj vyhrali. Verím, že mi bude tréner dôverovať aj naďalej. Ja sa budem
snažiť hrať naplno, pretože sa chcem
dostať na majstrovstvá sveta,“ vyhlásil B. Česánek. V tíme R. Petrovického figuroval v prvom turnaji sezóny aj štvrtý Popradčan - Dominik
Šeliga, ktorý je v súčasnosti členom
organizácie z Liberca.    (mav)

FOTO – Marek Vaščura

88. Lukáš Horváth.
Program II. ligy: 4.
kolo v sobotu 10. augusta o 19. hod. FK Poprad –
MFK Skalica.   (mav)

Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v stredu 31. júla
Poprad B – Humenné 0:2 a
v nedeľu 4. augusta Šarišské
Michaľany – Poprad B 0:5.

Tabuľka II. ligy
Z

V

R

P

S

B

1. Dubnica n. V.

3

3

0

0

9:3

9

2. Petržalka

3

3

0

0

10:5

9

3. FK Poprad

3

3

0

0

7:2

9

4. B. Bystrica

3

2

0

1

11:6

6

5. Ružomberok B

3

2

0

1

8:4

6

6. L. Mikuláš

3

2

0

1

4:3

6

7. Skalica

3

2

0

1

4:5

6

8. Komárno

3

1

1

1

5:6

4

9. Slovan BA B

3

1

0

2

4:3

3

10. Žilina B

3

1

0

2

7:10

3

11. Podbrezová

3

1

0

2

3:7

3

12. Trebišov

3

0

2

1

6:8

2

13. FC Košice

3

0

1

2

5:7

1

14. Púchov

3

0

1

2

3:5

1

15. Bardejov

3

0

1

2

2:4

1

16. Šamorín

3

0

0

3

1:11

0

Na oficiálnom
webe HK Poprad
sa minulý týždeň
objavila fanúšikmi
dlho očakávaná
správa. Popradská, ale i slovenská
hokejová legenda Arne Kroták sa v septembri oficiálne
rozlúči so svojou bohatou
hokejovou kariérou.
„Bol 6. jún 1972 a třineckou
pôrodnicou sa ozval detský
plač. Podľa sestričiek pripomínal gólovú sirénu. Na tom
by nebolo nič zvláštne, keďže ju otec chlapčeka do tohto
dňa rozozvučal niekoľkokrát.
V tomto severovýchodnom českom mestečku bol detský krik
s podtatranským prízvukom
celkom nezvyčajným javom.
Rýchlo sa však rozkríklo, že ide
o potomka slovenského junáka,
ktorý každý týždeň dokázal
potešiť tisíce párov očí miestnych hokejových talentov,“
píše sa na webe HK Poprad,
kde príbeh legendy pokračuje:
„Ako štvorročný sa presťahoval
do Popradu, kde sa po vzore
svojho otca začal venovať hokeju. Chýry o mladom talente
sa rozšírili po celej republike.
Dostali sa až do Prahy, a tak
si ucháň z Popradu mohol na
seba obliecť už v pätnástich rokoch aj federálny dres. V ňom
bojoval na ľade nielen so svojím kamarátom Slavom Pavličkom, zahral si napríklad aj
s Jaromírom Jágrom. Vrcholom
bola účasť na ME U18 v roku

1990. To už ale na jeho dvere
klopala seniorská kariéra, ktorú odštartoval na domácom
ľade vo veku sedemnásť rokov.
Svojím nesporným hokejovým umením následne bavil
divákov tri desaťročia. Počas
nich obliekal dresy materského
Popradu, Košíc, Kežmarku,
Spišskej Novej Vsi, Bardejova,
Zlína či Nice. V takmer každej
extraligovej štatistike drží pevné prvé miesto, ktoré sa bude
len ťažko prekonávať. 1259
zápasov a 520 strelených gólov
hovorí snáď za všetko. Azda si
to budú ceniť aj jeho nasledovníci, ktorým sa rozhodol odovzdávať svoje nesporné skúsenosti a poznatky z najrýchlejšej
kolektívnej hry od tejto sezóny
v mládežníckych výberoch Popradu. Kariéra, ktorú absolvoval na slovenských klziskách,
je unikátna a hodná prejavu
úcty.“
A práve na základe týchto
faktov sa očakávajú v piatok
13. septembra 2019 zaplnené
tribúny popradského zimného
štadióna. Tento deň sa navždy
zapíše do dejín nášho hokeja,
pretože legendárna „trinástka“ poslednýkrát vstúpi na zápasový ľad vo svojej rozlúčke
s aktívnou kariérou. (ppp)
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HOKEJISTI
HK
Poprad odohrali prvý prípravný zápas pred novou
sezónou Tipsport Ligy v
Liptovskom Mikuláši. Vo
štvrtok 1. augusta prehrali v
JL Aréne s domácim tímom
2:3, keď za hostí skóroval
Ťavoda a Romaňák. Včera, t. j. v utorok 6. augusta,
hrali s Liptákmi odvetu na
domácom ľade po uzávierke vydania novín Poprad.
Vo štvrtok 8. augusta čaká
Kamzíkov ďalší domáci zápas s poľským tímom Comarch Cracovia o 18. hodine.
POD Tatry priletela v
nedeľu 4. augusta exotická
futbalová výprava žien z
africkej Botswany. V rámci
tunajšieho sústredenia odohrajú reprezentantky tejto
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Krátko zo športu
krajiny tri prípravné zápasy.
Dnes, t. j. v stredu 7. augusta sa v NTC o 18. hodine
stretnú so ženským tímom
z Bardejova, v nedeľu 11.
augusta budú o 16. hodine
opäť v NTC ich súperkami
domáce hráčky z FK Poprad
a posledný zápas odohrajú
Botswančanky v utorok 13.
augusta o 17. hodine proti
Prešovu.
V popradskom NTC
si svoj prípravný stan rozložila slovenská futbalová
reprezentácia mužov do 19
rokov. V rámci sústredenia
odohrali mladí reprezentanti dva atraktívne duely
pre oko popradského diváka. V nedeľu 4. augusta
porazili Slováci rovesníkov

z FK Poprad 1:0 a v utorok
6. augusta odohrali zápas
proti A-tímu FK Poprad po
uzávierke vydania novín
Poprad.
V DRUHOM ročníku
Red Bull 400 – extrémneho
výbehu na veľký skokanský
mostík na Štrbskom Plese
minulú sobotu zvíťazila v
ženskej kategórii Slovenka
Martina Bellušová (4:52,9
min.), v mužskej Čech
Tomáš Maceček (3:38,2
min.), ktorý zároveň dosiahol aj nový rekord na
Š. Plese. O najlepší čas súperila tisícka účastníkov z
celého Slovenska, ale aj z
Česka, Maďarska, Poľska,
Holandska a Veľkej Británie. Najstarším účastníkom pretekov bol 69-ročný Peter Imrich.
(ppv)

Popradské basketbalistky
budú prvoligové
Už dlhšie je známe, že Basketbalový klub Poprad
sa po udalostiach,
ktoré nastali po ostatnej sezóne, rozhodol neprihlásiť
družstvo žien do najvyššej
súťaže. Vedenie BAM Poprad
sa preto rozhodlo vytvoriť
prvoligový ženský tím. Informácie priniesol oficiálny web
popradských basketbalistiek.
„Keďže sa tu nebude hrať extraliga, je potrebné, aby dievčatá, ktoré sme v Poprade vychovali, mali kde hrať. Baby začali
trénovať od 5. augusta a súťaž
sa im začne niekedy koncom
septembra podľa vylosovania.
Ide o celoslovenskú súťaž, kde

bude minimálne desať prvoligových družstiev plus niekoľko
juniorských, keďže ide o spoločnú súťaž,“ uviedla pre klubový
web prezidentka BAM Poprad
Alena Kováčová.
Ako ďalej klub informoval,
prvoligové družstvo budú tvoriť zväčša mládežnícke hráčky
BAM Poprad. Okrem týchto
hráčok by káder mali doplniť
ženy, ktoré už vekovo patria
do seniorskej zložky. „Momentálne sme v štádiu skladby kádra. Gro je postavené na
našich odchovankyniach. Veríme, že ich postupne vhodne
doplníme skúsenejšími hráčkami zo seniorského tímu,” dodala A. Kováčová.   (ppp)

Každý rok pribudnú na veteránoch lahôdky
Uplynulý víkend mohli
priaznivci historických áut
opäť vidieť skvosty motorizmu
v poradí 33. ročníka podujatia
Tatranský Veterán. Podujatie
organizuje združenie Tatranský veterán car club Poprad.
Každý rok majú viac a viac vystavených áut. Z 82 prihlásených
slovenských a českých účastníkov museli 30 z kapacitných
dôvodov odmietnuť. Historické
Horský cyklistický maratón
mal vo Svite premiéru pred
dvadsiatimi rokmi. Skupina
nadšencov horskej cyklistiky
zorganizovala v roku 2000 pokusný prvý ročník. Zúčastnilo
sa ho 50 cyklistov. V sobotu 10.
augusta 2019, v rámci jubilejného 20. ročníka, očakávajú organizátori účasť približne 900
účastníkov.
Hlavným areálom pretekov

Hasiči na
súťažiach

vozidlá vyberali aj podľa toho,
aby nemali príliš veľa rovnakých
áut. Nejde vždy len o najvzácnejšie kúsky, ale skôr o „všehochuť“.
Štartovú listinu sa vždy snažia
navrhnúť tak, aby to bol prierez
histórie automobilizmu (od 20tych po 80-te roky 20.st.), z rôznych kútov sveta – československé značky (Tatra, Škoda, Aero),
európske (Ferrari, Mercedes,
Jaguár), americké (Chevrolet,

Ford, Corvette, Mustang).
Prezident združenia Tatranský veterán car club Poprad
Marek Môcik uviedol: “Pre
verejnosť sú veľmi zaujímavé
autá, ktoré „hrali“ vo filmoch,
napr. DMC DeLorean z trilógie
„Návrat do budúcnosti“, s karosériou vyrobenou z nerezu (je
jediné na Slovensku a niekoľko
desiatok ich je na svete), ďalším
filmovým je Ford Shelby GT500

Eleanor zo snímky
„60 sekúnd“ s Nicolasom Cageom.
Z predvojnového
obdobia
dorazila Tatra 87 a
z 30-tych rokov
20. st. prišiel anglický Morris (6
kusov na svete).“ Historické
vozidlá, ktoré prezentujú vývoj
motorizmu vrátane dizajnér-

HORAL oslavuje dvadsiatku
ostáva priestor pri Iskra Aréne a Mestskom úrade vo Svite.
Tohtoročná trasa povedie Kozími Chrbtami, Nízkymi Tatrami
a okolím Kráľovej Hole.
Tratí a kategórií je päť – Krejzi, Lejzi, Senzi, Ízi a Dejzi a sú
volené tak, aby si cyklista každej
výkonnostnej kategórie našiel tú
svoju. Horal je dnes uznávaným

Minulú sobotu sa vo Svite konal 28.
ročník súťaže hasičských družstiev O
putovné poháre primátorky mesta Svit.
Medzi mužmi zvíťazilo Spišské Bystré,
medzi ženami Spišská Sobota a medzi
hasičským dorastom Batizovce. V nedeľu pokračovala Podtatranská hasičská liga v Hranovnici. U mužov bolo
prvé Sp. Bystré, u žien Sp. Vlachy, u
mužov nad 35 rokov Sp. Štiavnik, u dorastencov Batizovce, u dorasteniek Sp.
Bystré. Súťažili aj mladí hasiči vo veku
6 – 16 rokov, kde v kategórii chlapčenských a zmiešaných družstiev už piaty
rok po sebe zvíťazila Hranovnica. (okl)

cyklistickým podujatím nielen v
rámci Slovenska, ale aj v medzinárodnom meradle. Dvakrát sa
v rámci tohto podujatia konali
Majstrovstvá Slovenska, pravidelne je súčasťou Slovenského
pohára a je členom prestížnych
medzinárodných seriálov. Doposiaľ najvýznamnejšou súčasťou
maratónu boli Majstrovstvá Eu-

rópy v roku 2017. Rekordom bol
rok Majstrovstiev Európy, kedy
Svit hostil viac než 1600 cyklistov. Hlavnými organizátormi jubilejného ročníka sú ŠK HORAL
– ALTO Slovakia, mesto Svit
a obce Liptovská Teplička, Šuňava, Vikartovce, Šumiac a Telgárt.
Jubilejný 20. ročník bude
charakteristický
minimalizá-

Policajné správy
V DOBE od 19. do 21. júla v jednej z
prevádzok kaderníctva v Spišskej Teplici
došlo ku krádeži. Páchateľ vytlačil okno a
z kaderníctva ukradol niekoľko strihacích
strojčekov, naparovaciu žehličku na vlasy,
sadu klieští na napájanie vlasov, šampóny
na vlasy, ale aj finančnú hotovosť. Celková
škoda dosiahla viac ako 650 eur. Páchateľovi
hrozí odňatie slobody na tri až desať rokov.
POPRADSKÝ vyšetrovateľ vzniesol
obvinenie voči 24-ročnému Matejovi zo
Spišskej Novej Vsi za zločin nedovolenej
výroby omamných a psychotropných látok,
jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Ak sa mu preukáže vina, hrozí mu trest odňatia slobody na tri až desať
rokov. Mladík si zadovažoval a následne u

seba prechovával dve prázdne striekačky a
plastové obaly s rastlinnou sušinou nezisteného zloženia i s obsahom najmenej 10,76 g
kryštalickej látky metamfetamín. Zo zaisteného množstva by bolo možné pripraviť
minimálne 53 bežných jednorazových dávok drogy.
KU KRÁDEŽI došlo v dobe od 20.
do 23. júla v jednom z objektov na Ul. 29.
augusta v Poprade. Páchateľ na vchodových dverách odstránil cylindrickú vložku
zámku a vošiel dnu. Odniesol si traktorovú kosačku, krovinorez, teplovzdušnú
pištoľ, stavebný vysávač, vŕtacie kladivo,
chvostovú pílu, ďalšie náradie a stavebný
materiál. Páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. (krp)

FOTO – Katarína Plavčanová

skej práce sa okrem Popradu predviedli aj v Kežmarku
a v Spišskej Novej Vsi. (kpa)
ciou používania jednorazových
plastových produktov. Tisíce
jednorazových pohárov, misiek,
príborov či tašiek budú nahradené buď kompostovateľnými
produktmi, alebo opakovane
použiteľnými výrobkami. Do
organizácie sa okrem profesionálov zapojí aj viac než 200 dobrovoľníkov. Štart prvých pretekov
je o 7. hodine ráno pred Mestským úradom vo Svite. (dav)

Zranený
Poliak

Minulý týždeň v stredu
dostala posádka leteckých
záchranárov z Popradu požiadavku o zásah vo Vysokých Tatrách. Pri schádzaní z vrchu Vysoká spadol
52-ročný turista z Poľska,
pričom si poranil rameno a
v zostupe už nedokázal pokračovať ďalej. K zranenému vysadili lekárku, ktorá
ho ošetrila a v transportnej
sedačke ho záchranári z
miesta evakuovali a letecky previezli do popradskej nemocnice.
(zuh)
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Popradské deti si mohli
leto spestriť aj tancom.
Postaral sa o to obľúbený
denný letný tábor Laciho
Strikea a jeho Street Dance
Academy. Známy slovenský
tanečník a choreograf Laci
Strike spomedzi 18 miest na
Slovensku opäť nevynechal
ani Poprad. Minulý týždeň
sa od pondelka do piatka
konal tábor v priestoroch
ZŠ na Jarnej ulici a desiatky
detí sa pod vedením profesionálnych tanečníkov rozhodne nenudili. Bol pre nich
okrem samotných tanečných
tréningov pripravený bohatý
program, ktorý vyvrcholil
v piatok vystúpením pre rodičov.
 FOTO – Marek Vaščura
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