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Futbalový projekt dostáva Poprad na mapu sveta

V priebehu dvoch
týždňov očakáva prezident Slovenského
futbalového
zväzu
Ján Kováčik začiatok
druhej etapy výstavby Národného tréningového futbalového centra v Poprade.
„Pôvodne sa mala
začať v polovici mája,
ale nastalo zdržanie
kvôli verejnému obstarávaniu.
Verím,
že do konca tohto
roka bude táto etapa
dokončená. Náklady dosiahnu 1,9 až 2
mil. eur. 1,5 mil. je zo
štátnej dotácie na rekonštrukciu a obnovu
štadiónov, zvyšok zo
zdrojov SFZ. Do decembra chceme urobiť tribúnu pre 3700
divákov. V ďalších
rokoch - do konca roka 2016 plánujeme
vybudovať dve ihriská s umelým trávnikom, z toho jedno do roku 2017 prekryť halou a v roku 2018 postaviť ešte
trávnaté ihrisko.“
Primátor A. Danko povedal: „Som

šťastný nielen ako primátor, ale aj Popradčan, že Poprad má takéto centrum.
Toto je správny projekt, ktorý dostane
mesto Poprad na mapu sveta. Šťastný
to primátor, že má Poprad takéhoto investora.“ A. Danka teší, že na futbalo-

vé tribúny sa vracajú
diváci. Dodal, že pred
dokončením je nové
sociálne bývanie na
Levočskej ulici, kam
sa presťahujú obyvatelia z unimobuniek
v blízkosti NTFC:
„Verím, že tak do mesiaca by sme to mohli
skolaudovať a presťahovať a ako sme
sľúbili odovzdať tento
pozemok na výstavbu nového ihriska.“
V budúcnosti predpokladá vybudovanie 260 parkovacích
miest okolo centra
a v blízkosti i kardiopark na prechádzky
a cvičenie.
Na
piatkovom
stretnutí v Poprade podpísal J. Kováčik s väčšinovým
vlastníkom AquaCity Janom Telenským Memorandum o spolupráci medzi SFZ, AquaCity a mestom Poprad.
Svoj podpis pripojí po schválení
v mestskom zastupiteľstve aj primátor
A. Danko.		
(mar)

Poslanci diskutovali najviac o hokeji a výstavbe
Augustové zasadanie Mestského zastupiteľstva v Poprade začal
primátor Anton Danko schválením programu MZ, do ktorého bolo zaradených v Rôznom
niekoľko bodov - predovšetkým

zachovanie extraligového hokeja v Poprade (viac na str. 3). Po
procedurálnych otázkach a kontrole plnenia uznesení poslanci
schválili za riaditeľku príspevkovej organizácie Mestskej infor-

mačnej kancelárie Poprad Luciu
Pitoňákovú s platnosťou od 1.
septembra 2014, ako aj zmenu
sídla tejto organizácie, ktorá sa
už v súčasnosti nachádza v bývalom kine Tatran.
MZ schválilo tiež zmenu
rozpočtu Mesta Poprad na tento rok, bez pripomienok viacero návrhov na vyhlásenie obchodných verejných súťaží na
predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Poslanci schválili
i zámenu nehnuteľností, medzi
nimi predovšetkým zámenu
komplexu troch administratívnych budov, v ktorých sídli
súčasný okresný úrad za objekt sídla katastrálneho odboru OÚ a bývalé kasárne na
Ul. 29. augusta (viac na str. 2).

Bez diskusie prešlo i zriadenie
niekoľkých vecných bremien
na pozemkoch vo vlastníctve
mesta na uloženie inžinierskych sietí. S drobnou úpravou poslanci schválili VZN
o priebehu volebnej kampane
k voľbám do orgánov samospráv obcí v meste Poprad
v roku 2014. S menšími pripomienkami k častým zmenám a doplnkom územného
plánu schválili aj šesť takýchto
zmien a doplnkov – v lokalitách areálu bývalých kasární
v Strážach, bývalých kasární
na Kukučínovej ulici, v obytnom okrsku Waltech v Spišskej Sobote, Letisku Poprad-Tatry a na Strážskom námestí.
(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne

Z DôVODU výstavby OC
Forum došlo k zmene organizácie dopravy na Francisciho ulici
v Poprade. Zrušené boli dva priechody pre chodcov a vybudovaný
bol jeden nový. Tiež došlo k presunutiu zastávky MHD. Viac na
www.poprad.sk
ĎALŠÍ výjazdový odber krvi
Národnej transfúznej služby
z Popradu sa uskutoční vo štvrtok 21. augusta vo Farskom úrade v Novej Lesnej od 9. do 12.
hod.
POBOČKA
Podtatranskej
knižnice na sídlisku Juh 3 v Poprade je počas augusta zatvorená.
ĎALŠIA letná prednáška sa
v Podtatranskom múzeu v Poprade v uskutoční v stredu 20.
augusta o 20. hod. Pôjde o prezentáciu architektov, dizajnérov,
výtvarných umelcov, teoretikov
architektúry, dizajnu a výtvarného umenia a ďalších zaujímavých
kultúrnych a spoločenských projektov a iniciatív.
DEŇ Rainerovej chaty sa
uskutoční túto sobotu 16. augusta. Zábavno - športové podujatie
začne už dopoludnia. Pripravený bude aj kultúrny program, v
ktorom vystúpi goralská muzika
Dana Damera.
VO štvrtok 7. augusta v čase
od 00.30 do 8. hod. došlo v Spišskej Teplici ku krádeži auta zn.
Dacia Logan bielej farby s popradským evidenčným číslom.
ČIASTOČNÁ uzávierka cesty
I/67 medzi Vernárom a Hranovnicou potrvá do 31. augusta
2015. Vyznačená je prenosným
dopravným značením. Premávka je vedená vo voľnom jazdnom
pruhu obojsmerne a riadená
cestnou svetelnou signalizáciu.
Dôvodom uzávierky je spevnenie
skalnatého brala vedľa cesty.
SLOVENSKÁ katolícka charita tento rok už po piatykrát
organizuje zbierku školských
pomôcok, ktorá potrvá do 31.
augusta. Vyzbierané veci budú
rozdelené do rodín zo sociálne
slabších pomerov a deťom z detských domovov. Viac informácii
na www.charita.sk
V EURÓPE má nadváhu
každé tretie dieťa vo veku 6-9
rokov, preto Európska komisia v spolupráci so Spoločným výskumných centrom EÚ
predstavila prvú štúdiu, ktorá
mapuje stravovanie v školách.
Jedným z hlavných krokov
v tomto smere je podpora zdravého stravovania už v predškolskom a školskom veku. (ppš)
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Mesto zámenou získalo kasárne a kataster
Mestské
zastupiteľstvo
schválilo zámenu nehnuteľností, v rámci ktorej získa
mesto areál bývalých Dukelských kasární na Ul. 29.
augusta v Poprade a budovu
katastra v centre mesta. Ministerstvo vnútra získa na oplátku
od mesta objekty okresného
úradu a bývalého Obvodného
úradu Poprad na Nábreží Jána
Pavla II. v Poprade. Všeobecná hodnota nehnuteľností v
majetku mesta je určená znaleckým posudkom vo výške
viac ako 3 milióny eur.
Ministerstvo vnútra prejavilo
záujem o objekty v súvislosti
s realizáciou programu ESO
(Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa), ktorého
cieľom je vytvorenie jednotnej a
prehľadnej štruktúry miestnych
orgánov štátnej správy sústredením pôsobností vybraných
orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného
štátneho úradu na miestnej
úrovni, ktorý bude vykonávať
pôsobnosť v prevažnej väčšine
úsekov štátnej správy.
Mesto Poprad touto zámenou
získa do vlastníctva aj druhú časť
areálu Dukelských kasární, čím

dôjde k sceleniu tohto územia
o celkovej výmere 65 648 m2.
Keďže odhadované náklady na
prípravu územia, teda asanáciu
kasárenských objektov a odstránenie rozsiahlych betónových
plôch s možnou environmentálnou záťažou predstavujú viac
ako milión eur, mesto nemôže
túto prípravu zabezpečiť. Poslanci preto schválili návrh na
zriadenie komisie na prípravu
súťažných podmienok a na vyhodnotenie obchodnej verejnej
súťaže na predaj s podmienkou
vypracovania urbanisticko - architektonického návrhu riešenia územia, asanácie objektov,

prípravy územia a následnej
realizácie zámeru. „Podľa môjho
názoru, ide o jedno z najlukratívnejších území v meste. Preto sa aj
komisia vymenovala v takom veľkom zložení, aby sa posúdili všetky návrhy. Myslím, že do tohto
územia by mohla prísť bytová výstavba. Dúfam, že sa developeri
pobijú o toto územie a mesto získa dostatok finančných prostriedkov,“ informoval primátor Popradu Anton Danko. Do budovy
katastra by sa mal presťahovať
sociálny odbor MsÚ v Poprade,
ktorý tak bude sídliť prakticky v
centre mesta a bude ešte bližšie
k občanom.
(mag)

Zastupiteľstvo bude ešte trikrát, raz slávnostne
Na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva vzali poslanci na vedomie doplnenie
zasadnutí mestskej rady a MZ. V druhom polroku 2014 bude Mestské zastupiteľstvo v Poprade zasadať 24. septembra a 18. novembra.

Slávnostné MZ s odovzdávaním cien mesta,
primátora mesta a udelením čestného občianstva je plánované na 24. októbra. Termíny zasadnutí Rady mesta Poprad sú stanovené na
22. septembra a 14. novembra.
(ppm)

Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
a získajte svoj LED darček!
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COOOL

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

NAJLEPŠIA CENA

ENJOYNEERING

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dynamický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.
SEAT – člen skupiny Volkswagen.
VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

1/5

Financovanie
na pätiny

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

1/3

Financovanie
na tretiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

AUTONOVA, s.r.o.
Priemyselný areál Východ 3406
058 01 Poprad
tel.: 52/7731549
e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

Spotreba a emisie CO2 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Spotreba a emisie CO2 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km.
Spotreba a emisie CO2 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

PP-16
130x90_coool koncept cena.indd 1
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Mesto opäť zachraňovalo extraligový hokej
Popradskému extraligovému
hokeju opäť hrozilo, že pre nevyrovnané záväzky nedostane
licenciu. Vďaka zásahu primátora mesta Antona Danka, ktorý predložil mestskému zastupiteľstvu požiadavku na čiastku
150 tisíc eur na pomoc HK
Poprad do konca kalendárneho
roka, Poprad bude môcť hrať
extraligu aj v nasledujúcej sezóne.
Ďalších 150 tisíc dá väčšinový
vlastník AquaCity Jan Telenský, ktorého primátor požiadal
o podporu. Kým 150 tisíc, ktoré
poslanci schválili na záchranu
extraligy v Poprade, poslúži na
športovú činnosť, rovnaká čiastka od J. Telenského pôjde na
úhradu dlhov. „Urobíme všetko
pre to, aby sa v Poprade hral extraligový hokej, ale mesto nemôže
donekonečna suplovať štát. Nechcel by som však zažiť, aby som bol

ten primátor, za ktorého zanikne
extraligový hokej,“ zdôraznil A.
Danko. Dodal, že bude trvať
na tom, aby v HK hrali predovšetkým domáci odchovanci
a mladí hráči tak dostali šancu
prejaviť sa, a aby výdavky klesli:
„Myslím si, že hráči budú radšej,
ak budú mať nižšie platy a dostanú ich pravidelne, ako keby
mali mať na papieri vysoké platy,
vidia ich dva mesiace a zvyšok
sezóny už nie.“ Samospráva i J.
Telenský však pomoc podmienili vykonaním hĺbkového auditu
v hokejovom klube.
J. Telenský podčiarkol: „Musím mať presný prehľad, za čo
sa peniaze každý mesiac utratia
a aby som videl, kedy nastanú
problémy, aby sa situácia riešila.“
Generálny riaditeľ HK Poprad
Tibor Turan dodal: “Keby padol
seniorský hokej, malo by to dopad
aj na mládežnícky. V súčasnosti

sme blízko k dohode s Júliusom
Šuplerom, s ktorým pripravujeme
spoločný projekt hokejovej akadémie.“ Podľa T. Turana, pomoc
od mesta a J. Telenského pomôže
vyrovnať staré podlžnosti a naštartovať novú sezónu. Na celú
nasledujúcu sezónu však HK
potrebuje približne 600 tisíc eur
bez DPH.
Primátor na zastupiteľstve
podotkol: „Vôbec by nemala byť
úloha mesta schvaľovať takéto
obnosy do športu. Myslím si, že
je načase, aby štát prijal zákon
o financovaní športu, pretože
sme jedným z mála štátov, ktorý
takýto zákon nemá. Pokiaľ štát
nezmení svoj postoj k športu, tak
slovenský šport je už na kolenách
a bude si už musieť ľahnúť.“ Poslanci na MZ navrhli, aby samospráva mala svojich zástupcov
v orgánoch klubu, čo by zaručilo
väčšiu kontrolu.
(mar)

•

OD PONDELKA 11. augusta prebieha na Popradskom
plese 90. ročník tradičného horolezeckého týždňa James. Hlavný program sa začne v piatok 15.
augusta o 20. hod. prednáškou
hlavného hosťa - najlepšieho
športového lezca sveta Adama
Ondru, pokračovať bude v sobotu športovými súťažami, pietnou
spomienkou na Symbolickom
cintoríne a slávnostným kultúrnym večerom.
NA Hlavnom námestí v Kežmarku vystúpi dnes 13. augusta
o 16. hod. FS Magurák, v piatok
15. augusta tiež o 16. hod. tam
detskí diváci uvidia rozprávku
o Červenej čiapočke.
V SOBOTU 16. augusta sa
bude konať sedemnásty ročník
Mengusovského rodea v areáli
PD Mengusovce. Pre priaznivcov westernového a rodeového jazdenia bude pripravený aj
sprievodný program.
MINULÝ týždeň bola v Múzeu v Kežmarku sprístupnená
výstava s názvom Rodina Engelmayer a Kežmarok, ktorá potrvá
do 28. augusta 2014.
ŠTYRIDSAŤOSEM hodinový maratón v love kapra sa
uskutoční od piatka 15. do nedele 18. augusta v Spisškej Belej.
SPOLOK priateľov koní
v Spišskej Belej v spolupráci
s mestom Spišská Belá usporiada
v sobotu 23. augusta furmanské
preteky pod názvom Belianska
podkova.
V PODTATRANSKEJ obci
Nová Lesná sa v nedeľu 24. augusta od 15. hod. uskutočnia Dni
obce - svätý Bartolomej. V kultúrnom programe bude účinkovať aj legenda slovenskej populárnej hudby Pavol Hammel.
VÝSTAVA obrazov slovenského autora Davida Lánika
s názvom Pop art na Skalnatom
plese je inštalovaná v Galérii Encián (budova visutej lanovky).
Galéria je otvorená denne od 10.
do 16. hod.
ELEKTRONICKÚ komunikáciu s finančnou správou využíva 280 095 daňových subjektov.
Firiem, ktoré sú platiteľmi DPH
je približne 200 000. Ostatní občania a podnikatelia, hoci nemajú povinnosť komunikovať elektronicky, využili túto možnosť
a bezplatne sa zaregistrovali na
www.financnasprava.sk. Za prvých 6 mesiacov finančná správa
prijala historicky najvyšší počet
elektronických
dokumentov.
Prišlo ich 4 469 584.
(ppš)

•
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Poslanci diskutovali najviac o hokeji ...
(Dokončenie zo str. 1)
Poslanci prijali aj VZN o vymedzení úsekov miestnych
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel,
množstvo prenájmov nebytových priestorov vo viacerých
popradských základných školách, dali súhlas na pôsobenie
Súkromného gymnázia na Rovnej ul. a ďalšie.
MZ súhlasilo s umiestnením
a realizáciou pamätnej tabule
s podobizňou Svätého otca Jána
Pavla II. na budove Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie,
ktorá bude odhalená pri príležitosti 20. výročia od návštevy
svätého otca v Poprade počas
Národného stretnutia mládeže
P15. Poslanci schválili aj dodatok
k Štatútu Mesta Poprad, aby vo
výnimočných prípadoch mohlo
byť udelených viac cien mesta Poprad. Vzápätí schválili, že
tohto roku dostanú Cenu mesta
Poprad Anna Ondrušeková, riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade a Michal Lipták, bývalý
rímskokatolícky farár v Spišskej

Sobote. Čestné občianstvo bude
na slávnostnom zastupiteľstve
v októbri udelené Miroslavovi
Lajčákovi, ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Cenu primátora mesta
Poprad udelí primátor doktorovi
Jánovi Potockému, niekdajšiemu
riaditeľovi ZŠ Milanovi Sentpéterymu a bývalému predsedovi Klubu Veličanov Milanovi
Sobanskému.
Pri prerokovaní informatívnej správy o ukončení zmlúv so
spoločnosťou Tenzona Invest
Bratislava týkajúcich sa výstavby
obytného súboru Juh IV. – Nový
Poprad, primátor podčiarkol:
„Som za to, aby mesto vybudovalo siete a poskytlo túto lokalitu na
výstavbu bývania pre začínajúce
mladé rodiny a pre strednú vrstvu, aby sme takto podporili svojich obyvateľov.“ V súčasnosti sa
vytvára odborná komisia, ktorá
má byť MZ nápomocná pri rozhodovaní, aká výstavba na mieste
pôvodne plánovaného Nového
Popradu pôjde. Prvý viceprimátor Adrián Kromka zdôvodnil:

„Komisia bude určitým trvalým
poradným orgánom pre poslancov, ktorý sa bude zaoberať územným plánovaním a súvisiacou
problematikou. Bude vytvorená
z odborníkov a bude diskutovať aj
s verejnosťou.“ Poslanci vzali na
vedomie i informatívnu správu
o petícii občanov proti výstavbe skateparku na Tajovského ul.
v areáli ZŠ s MŠ. Vedenie mesta
opätovne posúdilo výber lokality
a dospelo k záveru, že námietky
občanov v petícii sú opodstatnené a upustilo od realizácie skateparku v doteraz navrhovanej
lokalite. Bude hľadať nové, vhodnejšie miesto.
V bode Rôzne MZ schválilo
zabezpečenie služby spočívajúcej v sprístupnení a prevádzkovaní systému veľkoplošnej
obrazovky Colosseo spoločnosťou TRIK do 30. apríla 2015 za
2 760 eur mesačne a ďalšie.
V interpeláciách vystúpili
poslanci Marián Barilla, Mária
Trembáčová, Slavomír Božoň,
Anna Schlosserová a Estera
Bohunická.
(mar)

Krátke správy
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Vyberajú filmy
na festival
Medzinárodný festival horských filmov sa bude konať v Poprade od 8. do 12. októbra. Do
22. ročníka sa prihlásilo 97 filmov
z 12 krajín. V týchto dňoch organizátori vyberajú filmy. Zatiaľ
majú vytipovaných 40. Ich počet
sa môže ešte zmeniť v prípade,
že sa dodatočne prihlási nejaký
zaujímavý film. Slovensko bude
zastupovať režisér Pavol Barabáš, ktorý divákom ponúkne dva
filmy Polárnik a Žiť pre vášeň.
Ďalej sa predstaví Petra Geletová
s filmom Neviditeľná hora, Erik
Baláž s filmom Vlčie hory a Milan Ohurniak s filmom Odkaz
Tona Dobeša.
(šif)

Vstupenky na Country

weekend vyhrali
Šestnásty ročník Country weekend Šuňava sa uskutoční v sobotu a nedeľu 23. a 24. augusta. Účinkovať budú Lujza band a Smokie
Mountains Dancers z Košíc, Tulibanda z Polomky, Country AS zo
Spišskej Novej Vsi, Bumerang a
BB Country z Prešova, Eda Wild
Jr. so skupinou z Prahy a Prešova,
CR Band z Liptovského Hrádku a
Pacipacifik zo Zvolena. Hlavnými
hosťami budú v prvý deň festivalu
Allan Mikušek a AM band z Trnavy a v druhý deň Ivan Mládek
a Banjo Band z Čiech. Pripravený bude aj bohatý sprievodný
program a country bál.
V minulom vydaní novín
Poprad bola uverejnená súťaž
o vstupenky na toto podujatie.
Spomedzi tých, ktorí sa zapojili,
boli vyžrebovaní: Ján Kruppa,
Uralská ul., Poprad, Blažená Šteučeková, Partizánska ul., Poprad
a Marcel Skokan, B. Němcovej,
Poprad Vstupenky si môžu prevziať v redakcii (Podtatranská
149/7, Poprad) v pracovné dni
do 15. hod.
(ppš)

Nedeľa 17. augusta o 15. hod
Námestie sv. Egídia

DYCHOVÁ HUDBA
POPRADČANKA

PROMENÁDNY KONCERT
Dychová hudba Popradčanka
vznikla v roku 1996. Založili ju
učitelia a žiaci ZUŠ v popradskom regióne. V súčasnosti
hrá Popradčanka pod vedením
dlhoročného popradského hudobníka Ľubomíra Čubana,
ktorý sa v roku 2008 stal jej
kapelníkom.

Mesto a Pre mesto našli spoločnú reč
Vedenie mesta s primátorom
Popradu Antonom Dankom
a občianske združenie Pre
mesto s predsedom Ondrejom
Kavkom dospeli k vzájomnej
spolupráci. Spojil ich spoločný
záujem o ďalšie pozdvihnutie
Popradu, hlavne centra mesta.
Na piatkovom stretnutí primátor ocenil, že po nedorozumeniach a komunikačných zádrheľoch našli spoločnú reč. Ozrejmil
najmä tri základné otázky, v ktorých sa dohodli: „Prvá bola otázka
vrátenia peňazí, ktoré samospráva
účtovala OZ za tribúnu počas
podujatia Viva Italia. Druhá sa
týka stavebného povolenia na revitalizáciu námestia. Dohodli
sme sa, že podľa doterajšieho
stavať nebudeme, ale uvidíme, na koľko percent ho bude
treba zmeniť. Kvôli možnosti
čerpania prostriedkov z eurofondov je lepšie, keď budeme
mať platné stavebné povolenie, ako vybavovať nové.
Zhodli sme sa i na vytvorení
odbornej komisie pre projekt
rekonštrukcie námestia, ktorú
už mesto začalo kreovať, garantom je architekt Martin

Baloga. A treťou otázkou bolo
podujatie 12.-13. septembra Be
Active. Mesto v tom čase pripravilo
program na záver Leta v Poprade,
ale časy nám nekolidujú, tak sa tieto dve akcie spoja.“
O. Kavka ocenil, že mesto začalo občianske združenie, ktoré
funguje už tri roky, vnímať pozitívne a akceptovať ho: „Spolupráca môže byť veľmi prospešná.
Mesto deklaruje, že bude partnerom podujatí nášho občianskeho
združenia, ktoré prinášajú efekt
mestu a ľuďom.“ Centrum ožíva vďaka tomu, že mesto aj Pre
mesto vytvárajú prostredie a atmosféru, aby sa domáci i náv-

števníci vrátili na námestie. Ako
dodal Jan Telenský, podnikateľ
a člen OZ Pre mesto, mesto musí
pracovať pre mesto a Pre mesto
s mestom. Fabio Bortolini z OZ
poďakoval primátorovi za ústretovosť a vytváranie podmienok,
aby sa mesto mohlo rozvíjať.
Popradčania a turisti sa môžu
teda tešiť na „silný“ záver leta
v Poprade 12. a 13. septembra. Be
Active pripravujú aktívni mladí
ľudia, aby ukázali, aké možnosti
má mládež v Európe. Nebudú to
len stánky, ale aj diskusie napr.
so zástupcami Slovenskej spoločnosti pre vesmírne aktivity, Googlu
či IT firiem.
(mar)

Obyvatelia psieho útulku dostali bazény
Zariadenie pre túlavé a odchytené psy v Poprade - Veľkej
poskytuje počas leta strechu
nad hlavou spolu 37 psom. V
posledných dňoch pribudlo v
útulku viacero šteniat, ktoré
našli ľudia v uliciach mesta.
Práve o šteniatka a vzrastom
malých psov je zo strany verejnosti najväčší záujem, preto sa
v útulku nezvyknú zdržať dlho.
Naopak väčší problém s
umiestnením a hľadaním nového domova je u starších a väčších psov. Útulok je počas leta
otvorený v rovnakom režime
ako počas roka, to znamená v
pracovných dňoch od 8.30 do

10.30 a popoludní od 14. do 16.
hod. „Otváracie hodiny využívajú počas prázdnin veľmi často
školáci, ktorí prichádzajú pomôcť
personálu útulku s venčením psíkov. Pomocnú ruku podalo aj 35
dobrovoľníkov, ktorí v utorok pomohli s vyčistením kotercov, dezinfekciou a venovali sa aj výcviku
psov. Každý jeden psík, vrátane
tých najbojazlivejších, tak na dve
hodiny opustil priestory útulku,“
informoval komunikačný manažér MsÚ v Poprade Marián
Galajda. Originálnou pomôckou, ktorá pomáha psíkom prežiť nástrahy horúceho leta, sú aj
prepravky naplnené vodou. Vý-

borný nápad v podobe takýchto
minibazénov v každom koterci
slúži psom na schladenie počas
najhorúcejších dní.
Zariadenie pre túlavé a odchytené psy prevádzkuje Mesto
Poprad prostredníctvom prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zariadenia zabezpečuje kompletnú
starostlivosť o odchytené psy z
územia mesta Poprad následne
umiestnené v tomto zariadení.
Počas otváracích hodín môže verejnosť umiestnených psíkov vyvenčiť, priniesť staré nepotrebné
veci (koberce, matrace a krmivo),
v tomto čase je možné tiež vybrať
si psíka na adopciu.
(gam)

Nezvestného jazdca našli zraneného v lese

Policajti, horskí záchranári, hasiči a lesníci z
TANAPu v noci zo 6. na 7. augusta pátrali po
nezvestnom jazdcovi na koni. V stredu 6. augusta okolo 21. hod. oznámila 38 ročná žena z
Novej Lesnej na obvodnom oddelení Policajného zboru Vysoké Tatry, že sa domov nevrátil jej
41 ročný manžel. Naposledy ho videla v ten istý
deň okolo 16. hod., kedy odišiel z domu jazdiť
na koni smerom na Gerlachov. Okolo 18. hod.
s ním ešte telefonovala. Približne o 19.45 hod.
videla osedlaného koňa bez jazdca policajtka z
Vysokých Tatier a o niečo neskôr sa našiel v blízkosti rodinného domu nezvestného.

Do pátrania po mužovi sa zapojilo 45 ľudí. Mal
pri sebe mobil, ktorý sa snažili lokalizovať. Po
niekoľkohodinovom pátraní okolo 1. hod. nezvestného našla policajná hliadka v lese v lokalite zvanej Včielka v Dolnom Smokovci. Nehybne
ležal na zemi a nedokázal sa pohnúť. Našťastie
bol živý a pri vedomí. Následne ho vozidlo RZP
previezlo do Nemocnice Poprad, kde je hospitalizovaný. Podľa lekárskej správy muž utrpel ťažký
úraz hlavy s podozrením na zlomeninu krčného
stavca s predbežnou dobou liečenia 4 až 6 týždňov.
V prípade, že by sa ho nepodarilo tak rýchlo
nájsť, bol by jeho život v ohrození.
(krp)
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Búrok bolo veľa a priniesli výdatné zrážky

Júl bol v Poprade, ale všeobecne na celom Slovensku, omnoho
bohatší na zrážky než po minulé
roky. Júlový úhrn zrážok pod
Tatrami dosiahol 152 mm, pričom normál je pre júl a rovnako
aj pre august 68 mm zrážok.
Podrobnosti uviedol Pavol
Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave: „Júl bol v Poprade zrážkovo
silne nadnormálny, rovnako ako
na viacerých miestach po celom
Slovensku. Napríklad na Donovaloch napršalo celkovo 285 mm, v
Kežmarku 177, v Gánovciach 199
a dokonca na Štrbskom Plese, pre
ktorý je normál 117 mm, sme zaznamenali až 301 mm zrážok. Vysoké úhrny boli dôsledkom častých
výdatných búrok. Búrkové obdobie
trvalo už od polovice apríla, kedy
sa búrky pravidelne vyskytovali.

Za 113 dní - od 14. apríla do 6.
augusta – iba v 35 dňoch nikde na
Slovensku nebola búrka, v júli dokonca iba 4 dni.“ P. Faško dodal,
že toľko búrok, s veľkou výdatnosťou, tak často a súčasne na viacerých miestach, nebýva bežne.
Preto hodnotí júl ako vysoko nadnormálny v zrážkach. Kým jar
bola na dážď chudobná, už koniec
júna začal dlhšie obdobie častých
búrok. Zdá sa, že august by mohol
byť oproti júlu lepší a zrážok by už
nemuselo byť tak veľa.
Čo sa týka priemernej mesačnej
teploty - v Poprade dosiahla v júli
17,3°C, čo je o 1,8 °C viac ako je
normál. „Júl bol napriek množstvu
búrok teplotne nadnormálny. Bolo
teda aj teplo, aj veľa pršalo, ale aj
dosť svietilo slnko, čo podporovalo
výpar vlhkosti a búrkovú oblačnosť. August už býva v priemernej

mesačnej teplote o niečo chladnejší.
Dni sa krátia a aj rána sú už chladnejšie. Priemerná mesačná teplota
bola v Poprade v auguste minulého
roku 14,8°C,“ zhrnul meteorológ.
Podľa ďalších poskytnutých informácií, kým vlani bolo v Poprade
12 letných dní nad 25°C a 2 tropické nad 30°C, tohto roku bolo
11 letných dní a ani jeden tropický.
V minulom roku bola najvyššia
denná teplota 31,8°C, tohto roku
len 27,2°C. Minimálna teplota v
tohtoročnom júli dosiahla nízke
hodnoty pod 10°C iba 5 dní, kým
v minulom roku to bolo 18 dní.
August ešte môže zamiešať
karty, ale meteorológovia predpokladajú, že by mohli byť v
búrkach dlhšie prestávky a od
druhej polovice mesiaca môže
byť i stabilnejšie počasie s peknými dňami.
(mar)

Do podchodu presakuje voda
Obyvateľku A. H. z Popradu trápi problém, ktorý opísala vo svojej
pripomienke adresovanej redakcii: „Ide o podchod popod hlavnú
cestu z Juhu do mesta (neďaleko
„Výkriku“). Už dlhšiu dobu z rohu
pri schodoch vyteká z kanála odpadová voda, ktorá preteká cez celý
podchod. Ešte šťastie, že tam nie je
väčšia diera... Vznikla tam už klzká
zapáchajúca vrstva.“
Frekventovaný podchod bol i
minulú stredu sčasti pokrytý malou vrstvou vody a bolo cítiť nepríjemný zápach. Prechádzajúci
chodci potvrdili, že takáto situácia
býva často. Peter Fabian, riaditeľ
Správy mestských komunikácií
v Poprade, ktorej podchod podlieha, vysvetlil: „Už v polovici júla
sme sa obrátili na Regionálny úrad

verejného zdravotníctva so vzorkami vody z podchodu, aby sa zistilo,
čo obsahujú. Keďže v blízkosti podchodu vedie splašková kanalizácia
listom sme oslovili Podtatranskú
vodárenskú spoločnosť, aby iden-

tifikovali, kde vzniká problém.“
Podľa doterajších zistení všetko
nasvedčuje tomu, že ide o priesak
z kanalizácie. SMK situáciu rieši
a monitoruje už dlhšiu dobu, na
ťahu sú teraz „vodári“. (pmm)

LETO V POPRADE
Vo štvrtok 14. augusta o 20. hod.
Námestie sv. Egídia

KAMENE
VO VRECKÁCH

DIVADLO KONTRA
zo Spišskej Novej Vsi
Hrajú: Peter Čižmár a Tomáš
Diro. Réžia: Klaudyna Rozhin.
Piatok 15. augusta o 19. hod.
Námestie sv. Egídia

OSTROV

Popr a d ská skupina
Ostrov účinkuje v zložení: Štefan Šanta gitara, spev, Richard Gerényi
- basgitara, vokál, Tibor Pokorný - akordeón, Tomáš Kvasnica
- bicie, vokál.
Sobota 16. augusta o 10. hod.
Námestie sv. Egídia

MEDOVNÍKOVÝ
DOMČEK

Hudobná rozprávka v podaní
Ujo Ľuba z Košíc.
Sobota 16. august o 16. hod.
hasičský dvor v Spišskej Sobote

ČAJ O PIATEJ
S HUDBOU

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v divadelnej sále v Spišskej Sobote.
Sobota 16. augusta o 21. hod.
Námestie sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE

CONSTANTINE

USA / 121 min.
V americkom thrilleri sa predstaví vynikajúci herec Keanu
Reeves, ktorý spoločne so skeptickou policajtkou rieši záhadnú
samovraždu jej dvojčaťa.

Ako zvládajú Popradčania premenlivé počasie?

Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou a prívalovými dažďami sú v poslednom období na dennom poriadku.
Mohli by sme povedať, že počas leta deň,
kedy pod Tatrami nezapršalo, nebol ani
dňom. Každý si s letom spája slnko a teplo, leto je však tento rok premenlivé. Opýtali sme sa niekoľkých z vás, ako na vás
vplýva toto špecifické letné počasie.
Miloš, 35 rokov:
„S počasím je
to v poslednom
období
naozaj
zvláštne.
Lebo
aktuálne je poriadne horúco,
dusno a nevieme
čo si zo seba zob-

liecť. Som si istý, že čoskoro zas zaprší. Keď
si pozrieme predpoveď počasia, tak všetky
hydrometeorologické stanice hlásia dážď.
Keď nečakane spadnú z neba litre dažďa,
tak je to mnohokrát až strašné, no inokedy
v tom teple osviežujúce. No v podstate si
užívame s rodinkou počasie také, aké je.
Najhoršie na tom všetkom je, že ráno nevieme, čo si máme na seba obliecť...“
Martina, 24 rokov:
„Počasie na mňa
vie veľmi vplývať.
Slnko je akýmsi
darom a vytvára
okrem svetla a tepla aj úsmev. Keď
často prší, tak mám
v negatívnom poča-

sí zmeny nálad. Mnohokrát sa mi aj v medziľudských vzťahoch vyskytnú hádky, či
výbuchy, čo pripisujem negatívnej energii
zvonku. Zatiahnutá, zamračená obloha má
tiež vplyv aj na môj pracovný výkon.“
Peter, 21 rokov:
„Keď veľa prší, tak priateľka je na mňa
zlostná, čiže si prajem
mnohokrát,
aby svietilo slnko.
Mali sme veľa naplánovaných vecí,
ktoré sa nám toto
leto nepodarilo zrealizovať. Chceli sme
ísť do Slovenského
raja, no keď stále prší, tak sa na rebríky
bojíme ísť.“		
(aba)
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Rekonštrukcia mozaiky
Mesto Poprad začalo s rekonštrukciou pamätníka známej
mozaiky na Ulici 1. mája. Vyžiadal si to predovšetkým jej dezolátny stav, ktorého výsledkom

bola predovšetkým opadávajúca omietka. „Na základe nášho
prieskumu i podnetov občanov
sme vedeli, že mozaika je v zlom
stave. Aj vzhľadom na blížiace
sa 70. výročie SNP
sme sa ju preto
rozhodli
znovu
zrekonštruovať,“
uviedol primátor
Popradu
Anton
Danko. Autorom
mozaiky pod názvom
Vítanie Sovietskej
armády s rozmermi šesť krát štyri
metre je už nebohý český výtvar-

ník Karel Minář (1901-1973).
Odhalená bola 9. mája 1957 pri
príležitosti 12. výročia oslobode-

nie Československa a zobrazuje
radosť zo skončenia 2. svetovej
vojny a oslobodenia.
(mag)

Pri príležitosti 70. výročia SNP vyšli nové knihy
Koncom augusta tohto roku
si pripomenieme okrúhle 70.
výročie Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti vyšli pod Tatrami dve
nové knihy a jedna je tesne pred
dokončením.
Ako prvá vyšla v júni tohto
roku brožúra s názvom „Malý
Slavkov 1939-1945“. Opisuje
vojnové udalosti v tejto podtatranskej obci a osudy priamych
účastníkov odboja. Začiatkom
júla 2014 vyšla publikácia „Protifašistický odboj v okrese Poprad
a Kežmarok“. Zachytáva prípra-

vy a priebeh SNP pod Vysokými
Tatrami, hlavných organizátorov
Povstania, povstaleckých a partizánskych veliteľov a mnohé ďalšie udalosti a zaujímavosti, ktoré
sa udiali v jeseni 1944 v podtatranskom regióne. Publikácia je
obohatená aj zaujímavými fotografiami. Autorom oboch kníh je
Marcel Maniak.
Tesne pred dokončením je
publikácia pod názvom „Nedoleteli...“. Bude sa zaoberať haváriami sovietskych transportných
lietadiel v oblasti Vysokých
Tatier počas sovietskeho vzduš-

ného mostu na pomoc SNP.
Hlavnou témou pripravovanej
publikácie však bude havária lietadla Li-2 na Zadnom Gerlachu
vo Vysokých Tatrách. Opísané
v nej budú okolnosti havárie,
údaje o posádke, o obetiach
a všetky ďalšie podrobnosti.
Okrem toho sa v nej čitateľ dozvie
aj nové informácie o havárii lietadla pri Hranovnici a osudy
členov posádky, ktorí prežili
haváriu lietadla v Levočskom
pohorí. Publikácia je výsledkom
spoločnej práce Stanislava Bursu
a Marcela Maniaka.
(mmn)

Obyvatelia kraja vlani najviac dovolenkovali v Chorvátsku
V organizovanom cestovnom ruchu v roku 2013 poskytovalo služby 82 cestovných kancelárií, cestovných
agentúr a fyzických osôb so
sídlom v Prešovskom samosprávnom kraji. Počtom subjektov podnikajúcich v uvedenej oblasti sa Prešovský kraj
podieľal 12,8 % na celoslovenskom počte.
Prostredníctvom cestovných
kancelárií a agentúr so sídlom
v Prešovskom kraji v roku 2013
v rámci pasívneho cestovného ruchu vycestovalo na dovolenkové pobyty do cudziny
22 054 občanov s priemernou
dĺžkou pobytu 5,9 dňa. Podľa
počtu vycestovaných občanov
do zahraničia v roku 2013 najžiadanejšou destináciou bolo
Chorvátsko, ktoré navštívilo
11 551 dovolenkárov s dĺžkou
pobytu 6,1 dňa. V poradí druhou najžiadanejšou destináciou
bolo Taliansko, kam vycestovalo 2 214 Slovákov s dĺžkou trva-

nia pobytu 7,2 dňa. Treťou bolo
Francúzsko, kam vycestovalo
2 028 návštevníkov s priemernou dĺžkou pobytu 4,7 dňa.
V rámci aktívneho cestovného ruchu (pricestovanie zahraničných návštevníkov) využilo

Čechov v počte 2 961 s dĺžkou
pobytu na Slovensku 4 dni, ďalej 1 507 Poliakov s dĺžkou pobytu 3,8 dňa a 1 374 Litovčanov
s dĺžkou pobytu 1,2 dňa.
V domácom cestovnom ruchu si pobyty zabezpečilo cez

služby cestovných kancelárií
a agentúr Prešovského kraja
20 677 cudzincov s priemernou dĺžkou pobytu 3,8 dňa.
Z celkového počtu cudzincov
bolo najviac Ukrajincov 10 292
s dĺžkou pobytu 3,7 dňa, ďalej

cestovné kancelárie a agentúry
so sídlom v Prešovskom kraji
13 798 osôb s priemernou dĺžkou pobytu 3,5 dňa, čo predstavuje 23 % z celoslovenského
počtu. Spolu za celé Slovensko
to bolo 59 714 osôb s priemer-

nou dĺžkou pobytu 3,8 dňa.
Celkový objem tržieb za
služby spojené s organizovaním turistických a pobytových
zájazdov vrátane provízneho
predaja, predaja cestovných
lístkov, prepravné, sprievodcovské, informačné a ostatné
služby v roku 2013 za Slovensku republiku dosiahol
hodnotu 485,1 mil. eur. Tržby
v Prešovskom kraji dosiahli
hodnotu 13,9 mil. eur, v tom
podiel tržieb z aktívneho cestovného ruchu predstavoval
4,0 mil. eur, pasívneho cestovného ruchu 6,1 mil. eur a domáceho cestovného ruchu 3,8
mil. eur. Subjekty podnikajúce
v oblasti organizovaného cestovného ruchu v rámci kraja
najvyššie tržby za služby dosiahli v okresoch Bardejov (4,3
mil. eur), Poprad (4,2 mil. eur)
a Prešov (2,6 mil. eur).
Stanislav Mundík
Štatistický úrad SR
pracovisko ŠÚ SR v Prešove
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V lete je darcov krvi menej
Počas letných mesiacov spôsobujú dovolenky menší počet darcov a opačne zas
väčší pohyb ľudí v našom regióne a s tým
spojenej úrazovosti, nedostatok krvi. Na
pracovisku Národnej transfúznej služby
v Poprade toto obdobie veľmi pociťujú.
„Krv, ktorú sme odobrali v mesiacoch máj
a jún s expiráciou červených krviniek, ktoré
sa najviac používajú šesť týždňov, sa míňajú. Nové krvné prípravky sa vyrábajú z menšieho počtu odberov, lebo je menej darcov,“

zdôraznil vedúci lekár NTS v Poprade doktor Pavel Repovský. Aj napriek tomu, že je
menej prispievateľov vzácnej tekutiny, tak
choroby, zranenia, či operácie sú stále a krv
je potrebná.
Krv zachraňuje životy. Po odbere sa spracúva a vytvoria sa krvné konzervy. Táto nenahraditeľná tekutina sa podáva tam, kde je
strata krvi, kde je jej málo. Keď nastanú vážne úrazy a pacienti silno krvácajú, tak vtedy
jediným spôsobom liečby je náhrada krvi.
„Cez leto nechodíme do škôl na výjazdy,
ľudia sú na dovolenkách a darcovskej krvi
je veľmi málo,“ vyjadril sa doktor P. Repovský. Alergici, ktorí nemajú príznaky alergie,
môžu tiež pomôcť svojou krvou druhým.
„Ak nemajú takí ľudia príznaky kýchania,
zápaly spojiviek, dráždivý kašeľ, či nejaké
zmeny na koži, môžu darovať svoju krv,“ informoval vedúci lekár.
„Mne ide hlavne o to, aby som pomáhal
ľuďom. Mám z tejto činnosti veľmi dobrý
pocit,“ povedal darca krvi Andrej Zavac-

ký, ktorý bol na 56 odberoch. Pri jednom
odbere môžete pomôcť 450 ml krvi. „Deväťkrát som bol darovať krv a je to krásny
pocit pomáhať druhým. Keď som išiel úplne
prvýkrát, bol to zvláštny pocit, ale teraz chodím pravidelne a bez strachu,“ priznal darca
Igor Dominik.
Tí, ktorí absolvujú 10 a viac odberov krvi
dostávajú medaily. Koncom každého roka
Slovenský Červený kríž odovzdáva plakety
darcom, ktorí v príslušnom roku splnili počet odberov. Je to len symbolické ocenenie za
nenahraditeľný dar.		
(aba)

Lekár radí Opaľovanie detí na dovolenke s rodičmi (2)
zvyšuje riziko spálenia.
Aj keď niektoré opaľovacie prípravky majú označenie vodoodolný, ev. vodorezistentný, žiadny z
nich neposkytuje záruku absolútnej nezmývateľnosti pri kúpaní.
Vedecký výbor pre kozmetiku EÚ
odporúča po každom kúpaní obnoviť vrstvu prípravku bez ohľadu
na tvrdenie o nezmývateľnosti.
Náter je potrebné opakovať, aj keď
sa nekúpete, vždy po 1-2 hodinách
pobytu na slnku. Dokonca i v tieni
(napr. pod stromom, slnečníkom)
treba obnovovať vrstvu opaľovacieho krému, keďže aj tam dopadajú slnečné lúče.
Samotný krém na opaľovanie na ochranu pred slnečnými
lúčmi nestačí. Dieťa by sa malo
chrániť aj pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi či inak?
Samotný krém na opaľovanie
na ochranu pred slnečnými lúčmi
skutočne nestačí. Dieťa má nosiť, či
už na slnku alebo v tieni, na hlave
pokrývku v podobe klobúčika či
šiltovky. Presvedčte sa, či tieň šiltu
pokrýva celú časť tváre dieťaťa. Výborné sú i čiapky, ktoré majú predĺženú zadnú časť chrániacu zátylok.
Dieťa obliekajte do ľahkého
vzdušného odevu. Najvhodnejšie sú prírodné materiály a svetlé
farby, ktoré priťahujú menej slnečného žiarenia. Na trhu existujú aj
ľahké rýchloschnúce odevy s obsahom UV filtra (fotoprotektívne
oblečenie).
Slnečné žiarenie pôsobí negatívne nielen na detskú pokožku, ale
i oči a pery. Detský zrak je zvlášť
citlivý, preto ho treba chrániť

kvalitnými slnečnými okuliarmi.
Pery slnko v lete nadmieru vysušuje, takže balzam s UV filtrom je
vhodnou prevenciou.
Keď sa dieťa opálilo, aká by
tam mala byť ochrana pokožky
potom? Na čo by rodičia nemali
zabúdať?
Po slnení a návrate domov je
potrebné zmyť z tela dieťaťa zvyšky
opaľovacích krémov a ošetriť pokožku vhodným prípravkom po
opaľovaní. Tieto prípravky dodajú
detskej pokožke stratenú vlhkosť
a napomáhajú jej regenerácii.
Vhodné sú produkty s obsahom
chladivého panthenolu alebo za
studena lisovaný jojobový, mandľový či kokosový olej.
A čo robiť, keď už došlo k spáleniu?
Solárna dermatitída (spálenie
slnkom) sa prejavuje začervením
kože, opuchom až tvorbou pľuzgierov, je sprevádzaná intenzívnym pocitom pálenia až bolesti.
Tieto symptómy sa zvyčajne objavia do 24 hodín po nezdravom
opaľovaní. Prejavy sa hoja ošupovaním v priebehu niekoľkých
dní. V prípade týchto príznakov
sa vyhýbajte slnku dovtedy, kým
sa celkom nevyliečite. V akútnej
fáze sú vhodné studené obklady,
obklady z čierneho čaju, prípravky
s obsahom panthenolu, ev. kortikoidy vo forme krému alebo lócia.
Sprej s panthenolom odporúčam
i pre deti, pretože nemá vedľajšie
účinky, ľahko a rýchlo sa aplikuje,
príjemne chladí, nedráždi a mierni bolestivosť. Pri silnejších spáleniach, keď sa vytvorili pľuzgiere,

výrazných bolestiach hlavy, horúčke, zimnici treba vyhľadať lekársku
pomoc.
Na záver už len zopakujem, že
je na rodičoch, zodpovednosť za
ich deti. Prevencia je veľmi dôležitá. Treba si uvedomiť, že časté
spálenie v detstve si pokožka pamätá na celý život a každé spálenie
znásobuje riziko vzniku rakoviny
kože v neskoršom veku! Rodičia,
nezabúdajte preto, najmä v lete, na
dodžiavanie zásad zdravého pobytu svojich detí na slnku.
MUDr. Zuzana Valová,
ambulancia lekárskej kozmetiky,
Nemocnica Poprad, a.s.

PP-94

Ako správne natierať opaľovacie prípravky pre deti, aby naozaj
kožu chránili?
Prípravky s minerálnymi faktormi netreba nanášať s predstihom,
fungujú takmer okamžite po aplikácii. V prípade chemických filtrov prípravok aplikujte 30 minút
pred opaľovaním.
Potrebné je naniesť súvislú vrstvu
krému (náter zopakovať dva razy
po sebe) a nechať ju úplne vstrebať. Niektoré firmy opaľovaciu
kozmetiku (najmä pre deti) farbia,
aby boli viditeľné miesta s nedostatočným nánosom. Odporúča
sa aplikácia 2mg na 1cm² kože,
čo u priemerne veľkého človeka
predstavuje šestinu obsahu 200 ml
fľaštičky a u malých detí tri až štyri polievkové lyžice krému na celé
telo. Niektoré produkty slnečnej
ochrany majú dávkovače a dávkovaciu tabuľku na etikete, čo môže
pomôcť rodičom naniesť správne
množstvo produktu pre spoľahlivú
ochranu. Často sa totiž nesprávne
stáva, že čím väčší je ochranný faktor (SPF), tým menej sa prípravku
nanáša.
Zvýšenú pozornosť venujte citlivým partiám, ako sú ušné lalôčiky,
nos, ruky, lakte, priehlavky, chodidlá a sedacia časť pri okraji plaviek. Tieto oblasti sú náchylnejšie
na spálenie. Telo dieťaťa natrite i
pod plavkami. Na množstve aplikovaného prípravku a na frekvencii natierania netreba šetriť.
Po kúpaní dieťa poriadne poutierajte uterákom a zabezpečte
mu pohyb. Mokrá pokožka a vyhrievanie na slnku v jednej polohe
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav. Zostarnúť nie je
umenie - umenie je vyrovnať sa s tým.
M. de Cervantes

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 13. augusta má meniny Ľubomír, zajtra 14. augusta Mojmír,
v piatok 15. augusta Marcela, v sobotu 16. augusta Leonard, v nedeľu
17. augusta Milica, v pondelok 18. augusta Elena, Helena a v utorok
19. augusta Lýdia.

MANŽELSTVO UZAVRELI
2. augusta 2014 - Nikola Schwartzová a Matúš Uršitz, Barbora Kožušková a František Danielčák.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 7. augusta 2014
v Spišskej Sobote s

Michalom Kurdelom,
89-ročným

V piatok 8. augusta 2014
vo Veľkej s

Jozefom Filipom,
74-ročným

V pondelok 11. augusta 2014
vo Veľkej s

Jánom Smikom,
60-ročným

V pondelok 11. augusta 2014
v Matejovciach s

Gabrielou Reščákovou,
70-ročnou

V utorok 12. augusta 2014
v Novom Smokovci s

Ladislavom Bicákom,
86-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 13. augusta 2014
o 15. hod. vo Veľkej s

Ing. Jozefom Mašlonkom,
58-ročným

V piatok 15. augusta 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Annou Vyšnou,
96-ročnou

Padalo veľké množstvo meteorov
Pozorovateľ hviezdnej oblohy počas druhého augustového týždňa mohol zazrieť na nočnej oblohe neobvyklý úkaz. Ideálne na pozorovanie bolo miesto, ktoré je mimo mesta s minimálnym smogom. Padalo veľké množstvo meteorov a nadšenci nočnej oblohy
mali na čo pozerať.
Na webovej stránke Astronomického ústavu SAV V Tatranskej Lomnici Zuzana Kaňuchová vysvetľuje: „Perzeidy rozpoznáme tak, že smer
ich letu je od patričného radiantu, pričom v jeho blízkosti sú krátke a pomalé, ďalej od neho zase dlhé a rýchle.“
Nebeské divadlo potrvá tento rok do 14. augusta, pričom aktivita vesmírnej udalosti vyvrcholila v utorok.			
(ppb)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 14. augusta do 20. augusta

Hercules 3D - o 13.30 hod. (hrá
sa len cez víkend), Strážcovia Galaxie 2D - o 15.30 hod.,
Expendables 3 - o 18. hod.
a o 20.40 hod., Ako si vycvičiť
draka 2 2D - o 14. hod. (hrá sa
len cez víkend), Poštár Pat vo
filme - o 16. hod., V oku búr-

ky - o 20.50 hod., Zejtra napořád - o 18.30 hod., Očista:
Anarchia - o 13. hod. (hrá sa
len cez víkend), Útek z planéty
Zem 2D - o 15. hod., Útek z planéty Zem 3D - o 17. hod., Lucy
- o 19. hod., Sex Tape – o 21.
hod. (nehrá sa 19.8.), ARTMAX
filmy - Veľké preteky - o 21.
hod. (hrá sa iba 19.8.). Viac na
www.cine-max.sk
(ppš)

Záchranári pátrali tri noci a tri dni
V nočných hodinách vo štvrtok
7. augusta sa obrátila na záchranárov holandská turistka s prosbou
o pomoc potom, čo sa jej manžel
nevrátil z plánovanej túry na Jakubinú. Posledný telefonický kontakt
mali spolu podvečer, kedy jej manžel oznámil, že zostupuje po zelenom chodníku cez Jakubinú do
Račkovej doliny. Jeho pohyb potvrdila aj lokalizácia mobilu. Do
pátracej akcie bolo nasadených 40
profesionálnych a dobrovoľných
záchranárov s 8 záchranárskymi
psami. Po zlepšení poveternostných podmienok bola do pátrania nasadená aj letecká technika.
O spoluprácu boli požiadaní aj
poľskí záchranári, ktorí prehľadali poľskú stranu Hrubého vrchu.
V pátraní sa pokračovalo do večerných hodín, žiaľ bezvýsledne.
V sobotu pokračovalo v pátraní

rovnaké množstvo záchranárov i
psov, systematicky boli prehľadávané spadajúce žľaby z Otrhancov
do Račkovej a Jamnickej doliny.
Keďže turistu nenašli, bola v nedeľu ráno o súčinnosť požiadaná
VZZS. V tom čase v teréne bolo
ďalších 32 záchranárov so štyrmi
psami. Okolo poludnia našla pozemná skupina v kotle pod Jakubinou 59-ročného Holanďana, žiaľ
bez známok života. Záchranári
následne zabalili telo nebohého
a za pomoci nosidiel transportovali do ústia Račkovej doliny,
kde ho odovzdali hliadke PZ SR
a pohrebnej službe. Turista počas
búrky z nezistených príčin opustil
turisticky značkovaný chodník a
dostal sa do náročného kombinovaného skalnato-trávnatého terénu. Presnú príčinu úmrtia určí až
súdna pitva.
(hzs)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 13. augusta - Zlatý had,
vo štvrtok 14. augusta - Avena,
v piatok 15. augusta - Limba, v sobotu 16. augusta Altea, v nedeľu 17. augusta
- Adus, v pondelok 18. augusta - Limba a v utorok 19. augusta - Sunpharma - Kaufland.
Zlatý had: Novomeského 3918,
č. t. 773 10 26, Avena: Karpatská
11, č. t. 788 17 51, Limba: Pod-

tatranská 5, č. t. 772 26 57, Altea:
Nám. sv. Egídia 25, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Sunpharma: Kaufland, Moyzesova 3, č. t. 788 03 36,
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od
pondelka do piatka od 18.
hod. do 22. hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 8. hod.
do 22. hod.
(ppš)

Horoskop od stredy do stredy
Veľmi pekné obdobie,
ktoré vám prinesie veľa radosti a
spokojnosti.

Dočkáte sa
príjemného prekvapenia, ktoré v mnohom
ovplyvní váš život.

Budete sa tešiť
z mimoriadnych ziskov, ktoré vám umožnia
dostať sa do plusových čísel.

Porozmýšľajte nad nejakou zmenou v domácnosti - stačí,
keď presťahujete nábytok. Zaženiete tak nudu.

Všetko vám
pôjde ako po
masle. Každý vám pomôže, ani si
nebudete musieť pomoc pýtať.
Veľmi dobré
obdobie, ktoré
vám dodá veľa životného optimizmu. Každý bude uznávať vaše kvality.

Do čohokoľvek sa pustíte,
skončí sa s úspechom. Akoby si na
vás zasadlo šťastie. Dokonca aj v láske.
Nemáte radi,
keď vám niekto rozkazuje, ale tentoraz budete
musieť rozkaz poslúchnuť.

Dostanete
výhodnú ponuku na podnikanie alebo zmenu
pracovného miesta. Najprv si však
všetko preverte.

Všetky zádrhele, ktoré
vás prenasledovali v posledných
dňoch, sa rozplynú.

Príjemný týždeň strávite
v kruhu rodiny a priateľov. Aj na
pracovisku bude vládnuť pokoj.

Hoci všetko
nepôjde podľa vašich predstáv, aj tak budú vaše
výsledky mimoriadne dobré.
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Inzercia

•

P r e da j

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám krásne prerobený
3-izb.byt, 68 m2, s výhľadom na
Vysoké Tatry, v Poprade, sídl.
Západ, 5 min. od centra. Inf.: č.
t. 0903 748 244.
89/14-P
Predám komplet prerobenú garsónku, pivnica, balkón, na Tomášikovej ul., bl.
Chróm. Cena dohodou. Inf.: č. t.
0940 823 003.
90/14-P
Predám stavebný pozemok 747 m2 v Spišskej Sobote, cena 83 €/1 m2. Inf.: č. t.
0949 171 675.
93/14-P
Predám barový stolík a dve
stoličky. Cena dohodou. Inf.: č.
t. 0917 548 593.
94/14-P

•
•
•
•

•

Rôzne

SÚŤAŽ!!! Požičajte si a vyhrajte DOVOLENKU!!! od 300
€ do 4 000 €. www.popradskepozicky.sk. Tel.: 0911 913 849,
0917 668 003.
45/14-R
Hľadám zdravotnú sestru do
ambulancie a upratovačku. Inf.:
č. t. 0915 200 098.
99/14-R
Dám do prenájmu 3-izb. byt
v Poprade pri Kauflande. Inf.: č.
t. 0948 007 776.
103/14-R
Dám do prenájmu čiastočne zariadený 2-izb. byt s balkónom na sídl. Západ v Poprade. Inf.: č. t. 0904 307 480
po 17. hod.
112/14-R
Dám do prenájmu 1-izb.
byt v Poprade - širšie centrum,
oproti nemocnici. Inf.: č. t.
0948 007 776.
104/14-R

•
•
•
•
•

Kúpa

Kúpim záhradu na Dubine.
Inf.: č. t. 0907 442 621. 30/14-K

Redakciu novín POPRAD nájdete
na sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

Správa mestských komunikácií Poprad
Levočská ulica 3312/37, Poprad

ako správca majetku mesta Poprad
v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať
nebytové priestory – skladové.
Výška nájmu za skladový priestor je minimálna 17,00 €/m2/rok.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom
nebytových priestorov schválenými Uznesením MsZ č. 113/2012, zo
dňa 6. 6. 2012.)
Bližšie informácie o prenájme nebytových priestorov poskytne Správa
mestských komunikácií Poprad
tel. č. 052/7731526, e-mail: ekonom@smkpp.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 22. 8. 2014. PP-95

MESTO POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č. KN-C 268
o výmere 25 m2 za účelom užívania celoročnej terasy
k prevádzke reštaurácie Zimný štadión.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 8,- €/m2/rok za pozemky,
ktoré slúžia na účely podnikania, alebo s ním súvisia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad, schválenými Uznesením
MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012.)
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313,
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
PP-90
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 15. 8. 2014 o 12. hod.

LETO V POPRADE 2014

Štvrtok 21. augusta o 20. hod. - Námestie sv. Egídia
SKROTENIE ZLEJ ŽENY / WILIAM SHAKESPEARE
DIVADLO COMMEDIA
Nádherná komédia pre štyroch účinkujúcich.
Klasické dielo svetovej dramatickej spisby v komornej a výrazne komediálnej úprave. Účinkujú:
V. Žoldáková, M. Novák, V. Benko, D. Kubaň.
Piatok 22. augusta o 19. hod. - Námestie sv. Egídia
THE COLT / Spišská Nová Ves
Skupina hrá svetovú „klasiku“ zo žánrov: folk,
country či bluegrass, ale aj vlastné skladby. Zloženie: Jozef Valkoššák - spev, akustická gitara, Pavol
Novák - spev, husle, ústna harmonika, Ľubo Fifík
- spev, elektrická gitara, ústna harmonika, Peter Cvengroš - bicie, Radovan Olejník - spev, klávesové nástroje, Peter Fridman - spev, basová gitara.

Priestupky aj v našom kraji
Počas celoslovenskej policajnej akcie začiatkom augusta bolo v Prešovskom kraji zistených 201 priestupkov, z ktorých 161 vyriešili policajti v
blokovom konaní, 31 napomenutím a 9 bolo oznámených na dopravné inšpektoráty. Na úseku stanovených alebo obmedzených rýchlostí
jazdy vozidiel bolo zistených 72 priestupkov. Požitie alkoholu bolo zistené u 3 vodičov nemotorových vozidiel. Zadržané boli 4 osvedčenia o
evidencii vozidiel a 2-krát tabuľky s evidenčnými číslami.
(ppš)

Nebezpečné vyhrážanie sa susedovi
Poverený príslušník Obvodného
oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie pre prečin
nebezpečného vyhrážania sa voči
32-ročnému mužovi z Tatranskej
Lomnice. Z doposiaľ zistených skutočností mal obvinený muž v sobotu 2. augusta popoludní strieľať
v byte z plynovej pištole. Na toto
jeho konanie ho upozornil sused,
ktorý privolal aj policajtov. „Strelco-

vi“ sa to nepáčilo a preto napísal a aj
odoslal výhražné esemesky, v ktorých sa vyhrážal susedom fyzickou
likvidáciou. Týmto konaním vzbudil u nich obavu o ich život a zdravie. Obvinený sa dopustil už aj v
predchádzajúcom období priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu. Stíhaný je na slobode, no
v prípade preukázania viny mu
hrozí trest odňatia slobody na 6
mesiacov až tri roky.
(ppp)

Reštaurácia SABATO v Poprade – Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6
p r i j m e ihneď

KUCHÁRA do TPP.
Kontakt: č. t. 0905 350 920.

PP-92

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Štefánikovej ulici, súp. č.
99, or. č. 72 v Poprade o celkovej výmere 105,77 m2, katastrálne územie Poprad, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 3 800,- €
Slovom: Tritisícosemsto eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 18. augusta 2014 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82,
052/716 72 97, 0910890244
PP-91
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HOKEJ
Tipsport Extraliga
Prípravné zápasy

Utorok 5. augusta - HK Poprad MHC Martin 4:3
(3:1, 0:1, 1:1)
Góly: 9. Paločko, 15. Takáč,
16. T. Sýkora, 55. Dinda - 13.
Suja, 35. Tupý, 49. Dírer
Poprad mal hrať v piatok
8. augusta proti Žiline. Duel
bol zrušený, pretože tím spod
Dubňa pre technické problémy na svojom štadióne odložil
nástup do prípravy.
Program: vo štvrtok 14. augusta - HK Poprad - HK Michalovce, v piatok 15. augusta - Poprad - HC 46 Bemaco
Bardejov, v pondelok 18. augusta - Poprad - HC ´05 Banská Bystrica.
(ppš)

FUTBAL
DOXXbet liga Východ

3. kolo - sobota 9. augusta
MŠK Rimavská Sobota - FK Poprad 1:1 (1:1). Góly: 5. Čertík - 13.
R. Ujčík, ŽK: 19. Marián Ferenc,
90. R. Ujčík (obaja Poprad).
Program: v sobotu 16. augusta
o 19. hod. - FK Poprad - MFK
Lokomotíva Zvolen.
(ppš)

Od piatka 8. do nedele 10. augusta štartoval vo Svite jubilejný
15.ročník cyklomaratónu Škoda HORAL a piaty ročník etapového
maratónu HORAL TOUR. Najdlhšou a najnáročnejšou trasou bola
Horal Krejzi mala 134 km a prevýšenie 4 200 m, trasa Horal Lejzi
mala celkové prevýšenie 2 300 m a 73 km, Horal Senzi 43 km s celkovým prevýšením 1 600 m. Zasúťažili si aj rodinné tímy na trase
Horal Dejzi, ktorá mala 17 km a celkové prevýšenie 350 m. Celkovo
súťažili cyklisti v 26 kategóriach. Okrem prekrásnych výhľadov si
priaznivci horskej cyklistiky užili aj horské stúpania. Novinkou bola
tento rok Detská tour Petra Sagana, ktorá sa konala 10. augusta.

O putovný pohár starostu Vernára
V prvú augustovú nedeľu sa vo Vernári konal
už pätnásty ročník hasičskej súťaže O putovný
pohár starostu obce za účasti rekordných 35
družstiev mužov i žien. U úvode si prítomní
pripomenuli 85. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru v tejto obci. Pri tejto
príležitosti prevzali aktívni a zaslúžilí členovia
miestneho DHZ medaily.
V hasičskom útoku medzi mužmi najlepší čas dosiahla Stratená 16,58 s. Rekord DHZ
Kravany 15,62 s z minulého roku nebol prekonaný. „Stratenci“ si pripísali na svoje konto
prvé víťazstvo v Podtatranskej hasičskej lige

v tomto roku. Spišský Štvrtok II časom 16,69
s skončil druhý. Tretiu priečku obsadil Spišský
Štvrtok I časom 16,82 s.
V kategórii žien prvenstvo patrilo Spišskej
Sobote I, dosiahla čas 22,34 s. S rozdielom len
0,89 s na druhom mieste sa umiestnil Spišský
Štvrtok (23,23 s). Z tretieho miesta sa tešili Kravany (21,77 s).
Po druhýkrát v osobitnej kategórii súťažili
i muži nad 35 rokov. Tu bol prvý Spišský Štvrtok časom 22,58 s, ktorý znamenal rekord súťaže
v tejto kategórii. Striebro patrilo Šuňave (23,01 s)
a bronz Hozelcu (23,20 s).		
(oko)

Golfový turnaj pomohol deťom
Výťažok v hodnote 18 408 eur
zo siedmeho ročníka charitatívneho golfového turnaja,
ktorý sa konal prvú augustovú
sobotu na golfovom ihrisku
Black Stork vo Veľkej Lomnici, putuje priamo pre telesne
a mentálne postihnuté deti
prostredníctvom
Nadácie
Miroslava Šatana a projektu
Hodina deťom. Na slávnostnom otvorení turnaja sa zúčastnil aj prezident SR Andrej
Kiska. Za 7 rokov projekt venoval deťom, ktorých osud je
skúšaný ťažkým postihnutím,
114 278 €.
Golfový turnaj prišli aj tento rok podporiť známe tváre
slovenského športu, či šoubiznisu. Golf si zahrali okrem P.
Bondru, M. Šatana, M. Hossu, R. Lintnera, R. Pánika, R.
Pavlíkovského, R. Suchého, A.
Štastného, J. Šuplera aj tenista D. Hrbatý, olympionici P.

Hurajt, A. Žampa a M. Bendík,
futbalisti Ľ. Moravčík, tréner J.
Kozák a osobnosti kultúrneho
života M. Lasica,
M.
Vášaryová,
A. Banášová a P.
Modrovský.
Š p o r t o v ci darovali do
dražby časť svojho športového oblečenia, hokejisti Vyvrcholením turnaja bolo odovzdanie vyzbiedresy,
hokejky ranej sumy peňazí deťom. Symbolické šeky až
a helmy, Adam do hodnoty 2 000 eur prevzali rodičia s deťmi
Žampa lyže, na aj od Mira Šatana a známeho hokejového tréktorých zvíťazil v nera z Popradu Júliusa Šuplera.
dvoch kolách z troch na olymmieste bol flajt Dominika Hrpiáde v Soči, Dominik Hrbatý
batého a Richarda Pánika a na
tenisovú raketu, Pavol Hurajt
treťom mieste flajt Petra Modpripojil tiež štartové číslo z
rovského. V súťažiach nearest
olympiády v Soči.
to pin zvíťazil Ján Kozák, lonVíťazom turnaja sa stal flajt
gest drive aj tento rok obhájila
Radoslava Suchého, na druhom
Tereza Husárová.
(dva)

Benefičný zápas
aj v Poprade
Vrcholom letnej hokejovej prestávky budú tri exhibičné stretnutia na pamiatku Pavla Demitru,
ktorý tragicky zahynul 7. septembra 2011 pri páde lietadla. Odohrajú ich legendy klubu NHL St.
Louis Blues Alumni proti výberu
Slovak Stars. Všetky duely majú
benefičný charakter na podporu
mladých nádejí. Jeden z nich sa
bude hrať aj v Poprade v stredu
20. augusta.
(ppš)

Duely Slovnaft Cupu
Už aj za účasti účastníkov
Fortuna ligy sa uskutočnia duely
2. kola slovenskej pohárovej
futbalovej súťaže s názvom
Slovnaft Cup, ktorá má od tohto ročníka 2014/2015 nový model. V júli nastúpili len tímy z
tretej a štvrtej ligy, od druhého
kola už aj mužstvá dvoch najvyšších domácich súťaží.
V Slovnaft Cupe bolo včera 12.
augusta na programe jedenásť
stretnutí 2. kola, v ktorých sa
predstavili aj tri kluby z Fortuna
ligy. Ďalších osem klubov z najvyššej slovenskej súťaže odohrá
duel 2. kola dnes 13. augusta,
kedy by sa malo uskutočniť až 51
stretnutí. O 16.30 hod. bude aj zápas medzi FK Pokrok SEZ Krompachy a FK Poprad.
(ppš)
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O Tatranský pohár nezabojuje jeho obhajca
V závere augusta sa už tradične v Poprade uskutoční
67. ročník medzinárodného
turnaja o Tatranský pohár
v hokeji. Pod Tatrami sa
okrem domáceho zastúpenia ukážu mužstvá z Rakúska a Rumunska s viacerými známymi hokejovými
menami - brankárom Stanislavom Kožuchom či trénerom Štefanom Mikešom.
Okrem domáceho extraligového tímu HK Poprad
tentoraz na popradský zimný štadión zavítajú hokejisti
rakúskeho
druholigového
celku (Inter-National-Lea-

gue) HC Steelers Kapfenberg,
rumunského tímu MOL Ligy
SC Miercurea Ciuc (HSC
Csíkszereda) a domáci reprezentačný výber Slovenska do
20 rokov. Minuloročný víťaz
Graz 99ers sa z turnaja na
poslednú chvíľu ospravedlnil,
a tak 67. ročník Tatranského
pohára napokon ostal bez obhajcu prvenstva.
Hracími dňami budú štvrtok, piatok a sobota. Buly
prvých zápasov sa vhodí o
15. hod., večerné zápasy so
začiatkom o 18. hod. budú
vyhradené pre „kamzíkov.“
Program 67. ročníka

medzinárodného turnaja
o
Tatranský
pohár v hokeji: štvrtok 21.
augusta o 15.
hod. Slovensko 20 - HC
Steelers, o 18. hod. HK
Poprad - SC Miercurea
Ciuc. Piatok 22. augusta
o 15. hod. SC Miercurea
Ciuc - Slovensko 20, o 18.
hod. HK Poprad - HC Steelers. Sobota 23. augusta
o 15. hod. HC Steelers - SC
Miercurea Ciuc, o 18. hod.
HK Poprad - Slovensko
20.
(www.hkpoprad.sk)

Národný výstup

na Kriváň

Klub slovenských turistov a ďalší organizátori organizujú Národný výstup na Kriváň 2014, ktorý
je venovaný 70. výročiu SNP.
Uskutoční sa v sobotu 16. augusta po značkovaných chodníkoch
od Troch studničiek a Jámskeho
plesa. Doprava z Liptovského
Mikuláša na Tri studničky bude
zabezpečená autobusmi podľa požiadaviek z prihlášok účastníkov.
Odchod zo železničnej stanice v
L. Mikuláša je o 5.45, z ATC Račkova dolina o 6.15 hod. a späť z
parkoviska pod chatou kpt. Rašu o
17. hod. Účastníci výstupu získajú
výstupový odznak.
(kst)

Víťazi v behu na Slavkovský štít
V prvú augustovú sobotu sa
vo Vysokých Tatrách uskutočnil v poradí 3. ročník behu na
Slavkovský štít (2425 m.n.m.),
zaradený medzi najnáročnejšie
preteky v behu do vrchu nielen
na Slovensku, no v celom stredoeurópskom regióne. Na štart
v Starom Smokovci sa po ročnej odmlke postavilo takmer
200 bežcov zo 7 krajín, dokonca
pretekári z Litvy, Španielska, či

Škótska. Elitnú kategóriu ovládol
i do tretice Jozef Hlavčo, ktorý
okrem víťazstva pridal traťový
rekord 1:02.10 h. Druhý dobehol
Ján Ďurmek, tretí Milan Madaj
- všetci SR (na stupni víťazov).
Medzi ženami zvíťazila Češka
Marie Delingerová, rovnako v
traťovom rekorde 1:25.25 h. Iba
jej chrbát videli v cieli druhá Daniela Kotschová a tretia Alžbeta
Železníková (obe SR).
(ppr)

Zo Žiackej ligy mesta Poprad do slovenskej reprezentácie

Školský rok je za nami a
s ním aj plejáda školských
športových súťaží. Čitateľom
sme sľúbili, že budeme prinášať rozhovory s účastníkmi športových súťaží žiakov
základných a stredných škôl
mesta a okresu Poprad, ktorí
sa ukázali ako výrazné talenty. Na bežeckej súťaži Mini
City Run v závere júna sme
vyspovedali víťaza jednej z
kategórií - Martina Bizuba,
žiaka 9. triedy základnej školy
v Poprade - Veľkej.
Martin, dnes si zvíťazil v
cestnom behu na námestí v
Poprade, aké máš pocity?
„Neboli to pre mňa náročné
preteky, behám rád a hoci atletiku a najmä vytrvalostný beh
vnímam iba ako doplnkový
šport, na školských súťažiach
v atletike a v cezpoľnom behu
pravidelne prinášam pre svoju
školu medaily.“
My ťa však vidíme reprezentovať školu nielen v atletike, ale vo všetkých športových
hrách a najvýraznejšie si sa zaskvel v basketbale...

•

•

„Áno, v posledných dvoch rokoch som reprezentoval školu
okrem basketbalu aj v hádzanej,
volejbale, ale i vo futbale a florbale. Mám rád všetky kolektívne
športy. Najradšej však basketbal.“
Rozhovor s tebou v galérii
školského športu nerobíme náhodne. Ešte ako na mladšieho

•

drese BKM si ma všimli reprezentační tréneri a v súčasnosti
som členom reprezentácie SR
kadetov U16.“
Tvoja cesta do reprezentácie
je neuveriteľne rýchla a dynamická, ste športujúca rodina?
„Asi som talent podedil. Otec
hrával futbal, mamka volejbal.

•

Galéria školského športu
žiaka na teba na jednom turnaji Žiackej ligy mesta Poprad
v basketbale upozornil funkcionárov popradského basketbalu rozhodca a to zmenilo tvoj
ďalší život. Je to pravda?
„Áno, oslovil ma pán Reichwalder, či by som nechcel hrať
basketbal, lebo som mimoriadne
vysoký a na svoju výšku dostatočne pohyblivý a vytrvalý. Prihlásil som sa do tunajšieho Basketbalového klubu mládeže, kde
sa ma ujali pán Ištvánik a neskôr
pán Madzin. V tomto výbornom
klube hrám aj v súčasnosti.“
No vieme, že si už reprezentantom Slovenska.
„Na ligovej súťaži žiakov v

•

Obaja sú dosť vysokí a tak ani moja
výška okolo dvoch metrov neprekvapuje. Športuje aj sestra Silvia.“
Pri svojej výške a náročných i dvojfázových tréningoch určite musíš dopĺňať kalórie. Stačí ti mamka variť?
„Mamka varí výborne a najradšej mám od nej halušky, vyprážaný syr, rezeň a palacinky,
ale to asi väčšina chlapcov v
mojom veku.“
Končíš základnú školu,
kam smerujú ďalej tvoje kroky?
„Od septembra nastupujem na
SPŠ v Poprade, na odbor elektrotechnika, keďže ma zaujímajú
informačné technológie a pod.“
Mal som na mysli aj, aké sú

•

•
•

tvoje športové ciele?
„Naďalej hrať basketbal v
Poprade a v reprezentácii to
postupne dotiahnuť až do seniorskej kategórie. Keď sa mi
bude dariť a nepríde nejaké
zranenie, rád by som raz hral v
nejakej kvalitnej basketbalovej
lige v Európe.“
V mene čitateľov novín Poprad ti želáme veľa športových úspechov bez zranení.
Zhováral sa Jozef Pavlík
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Sobotskí hasiči si odniesli tri víťazstvá
Na Sobotskom námestí patrila minulá nedeľa 15. ročníku
Spišskosobotských hasičských
dní. Súťaž dobrovoľných hasičov o Spišskosobotský putovný
pohár bola v poradí šestnástou
v rámci 20. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy.
Ján Žabka, predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Sp.
Sobote uviedol: „Naše hasičské
dni máme rozložené do troch čas-

tí. Pripravujeme ešte detskú súťaž
a v septembri aj nočnú súťaž. Teší
nás, že na tomto ročníku Spišskosobotských hasičských dní sa zúčastnilo vyše 50 družstiev v piatich
súťažných kategóriách z viacerých
okresov Slovenska, ale aj súťažiaci
z českého Rychlova.“ Domáci sobotskí hasiči nasadili do nedeľňajšieho súperenia 7 družstiev
a veru sa im darilo. Zvíťazili až
v troch kategóriách - v kategórii

muži 1. miesto obsadila Spišská
Sobota II pred Sp. Štvrtkom I a
Stratenou. V kategórii ženy obsadila 1. miesto Spišská Sobota I
pred Sp. Štvrtkom a Sp. Sobotou
II a v kategórii mužov nad 35 rokov boli Sobotčania takisto prví.
Druhé miesto potešilo dobrovoľných hasičov zo Sp. Bystrého a
tretie z českého Rychlova. V kategórii dorastencov sa najlepšie
darilo Šuňave pred Sp. Sobotou

a Sp. Štiavnikom II a v kategórii
dorasteniek si prvenstvo odniesli
Kravany pred Sp. Štiavnikom a
Sp. Sobotou. „Takú medailovú
žatvu sme ešte nezažili,“ radoval
sa J. Žabka. DHZ v tejto mestskej
časti má približne 180 člennú základňu a úspechy zbierajú nielen
doma, ale i v rôznych súťažiach
na Slovensku. Spišskosobotský
putovný pohár teda zostal pre
domácich mužov, ktorí dosiahli
zo všetkých najlepší čas v súťaži - 16,71 s.
(mar)

Téma Povstania rezonuje aj v umeleckých dielach
Umelci z takmer celého Slovenska, no i z Poľska, sa minulý
piatok zišli v priestoroch Tatranskej galériee na výstave Sondy a reflexie. Záujemcovia si ju
môžu pozrieť do 14. septembra.
Z päťdesiatich autorov prišlo
na vernisáž vyše dvadsať. „Je to
zadosťučinenie pre našu galériu,
že záujem o ňu je stále väčší,“ vyjadrila sa riaditeľka Anna Ondrušeková. Výstava vznikla pri príležitosti 70. výročia Slovenského
národného povstania, ktoré si
na otvorení uctila partizánskymi
piesňami mužská folklórna spevácka skupina z Telgártu.
Povstanie zobrazili vo svojich
dielach aj mnohí umelci. „Sondy
je výstava, na ktorú sme vybrali

obrazy z grafickej tvorby
Vincenta Hožníka. Zachytávajú tragiku druhej svetovej vojny, ako aj SNP,“ priblížila riaditeľka TG Anna
Ondrušeková.
Výstava Reflexie poskytuje aktuálny prehľad toho,
čo v súčasnej výtvarnej
tvorbe v najstaršom umeleckom spolku na Slovensku vzniklo.
„Pred pár rokmi som
spoznal členov umeleckého
kolektívu Slovenska, vtedy
som sa k nim pripojil. Som
veľmi hrdý na to, že v TG ochotne
a s veľkým nadšením chceli vystavovať,“ povedal Rudolf Rabatin,
v ktorého kurátorskej koncepcii

spolu s riaditeľkou TG, výstava
vznikla.
Autori sa inšpirujú buď krajinou, ľudskou figúrou, či ľudským

charakterom. „Krajinu stvárňujem, tak, že je to najprv niečo prežité vo mne,“ opísal svoju tvorbu
maliar Štefan Orth.
(aba)

Diváci si užili premietanie pod hviezdami

Retroautobusy letného filmového festivalu Bažant Kinematograf putujú od
júna po 34 slovenských mestách. Poprad navštívili minulý týždeň od stredy
do nedele. Večerné projekcie pozostávali
z krátkeho predfilmu od slovenských
mladých tvorcov a celovečerného českého alebo slovenského filmu. Filmy v
tohtoročnom výbere svojím obsahom reflektujú relatívne nedávnu spoločnú
česko-slovenskú minulosť, ako aj život
v súčasnosti v meste i na predmestiach.
Filmoví nadšenci mohli na popradskom
námestí vidieť film Eštebák, Kandidát,
Tigre v meste, Fair play a Okresný prebor. V našom meste filmy videlo viac ako
1500 divákov. FOTO – Silvia Šifrová

