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Leto s príchuťou kultúry si vychutnávajú tisícky návštevníkov

Tohtoročné leto bolo viac daždivé s chladnejšími večermi ako po
minulé roky. Avšak Popradčanov a
návštevníkov mesta ani nepríjemnejšie počasie neodradilo od účasti
na podujatiach Popradského kultúrneho leta. Ako zosumarizovalo
oddelenie kultúry mesta Poprad, v
júli mesto zrealizovalo 46 podujatí
(mimo festivalu Viva Italia) s návštevnosťou viac ako 11 tisíc ľudí.
August sa nedal tiež zahanbiť a
okrem koncertov, divadelných predstavení a premietaní pod holým
nebom, sa do pestrých programov
zaradil aj festival Made in Slovakia.
Minulý piatok večer sa do palety
PKL pridali dva koncerty miestnych
kapiel Star band a Dr. Feel Good
revival. Bubeník Vlado Hyben zo
Star bandu (na foto) o tejto hudobnej skupine prezradil, že vznikla len
pred troma rokmi. Všetci muzikanti majú svoje civilné povolania, ale
spoločný koníček ich spojil do ka-

pely. „Hráme známe rytmické veci výber z hitov slovenských kapiel, ale
niečo aj zo zahraničia. Vystúpenia
vonku majú svoju osobitú atmosféru
a sme radi, keď si nás prídu ľudia vypočuť, prípadne si aj zatancovať.“
Dr. Feel Good pôsobí na hudob-

nej scéne trochu dlhšie. Vznikla
v roku 2008 na podnet bubeníka
Štefana Karela, ktorý povedal: „Náš
spevák Edo Duda má trochu podobný hlas spevákovi známej kapely Dr.
Feel Good, tak sme sa rozhodli pre
revival tejto blues rockovej skupiny.

Pridal sa k nám basgitarista Stano
Sedlák z popradského Collegium SDS
a časom sme prijali aj mladého talentovaného chalana z Kežmarku Karola Duchoňa. Pôvodne Dr. Feel Good
balansoval na hrane medzi punkom
a bluesom, my k pôvodným verziám
pesničiek od tejto svetoznámej kapely
dávame vždy niečo svoje, podávame
ich rockovejšie.“
PKL pokračuje ďalšími podujatiami a vyvrcholí 31. augusta - 1.
septembra Dňami sv. Egídia. V piatok 2. septembra sa uskutoční záver PKL s vystúpeniami folklórnej
skupiny Urpín z Banskej Bystrice,
Stana Vitáloša z Bratislavy a Rock
& Roll bandu Marcela Woodmana z
Česka. V septembri mesto Poprad v
spolupráci s Klubom Matejovčanov
pripravilo i nultý ročník hudobno-športovej a spoločenskej udalosti
Matejovské Scholtzove dni venovanej významnej osobnosti Matejoviec
K. A. Scholtzovi.		
(mar)

Uši sú v lete vystavené rôznym nástrahám

Nie je nič horšie, ak dovolenku pokazí choroba.
Práve v lete k častým zdravotným ťažkostiam patria
ochorenia uší. Kúpanie v
prírode, potápanie, klimatizácia, cestovanie lietadlom a iné letné nástrahy
dávajú našim sluchovým
orgánom neraz poriadne
zabrať.
Primár otorinolaryngologického oddelenia Nemocnice Poprad MUDr.
Ján Sopko nám potvrdil, že
najčastejšími ochoreniami
uší počas leta sú zápaly vonkajšieho zvukovodu a ušnice: „Sú naozaj veľmi časté
v bežných ambulanciách aj

počas ústavnej pohotovostnej
služby. Často sa dovolenkári,
vracajúci sa od mora, zastavia práve na ušno-nosno-krčných oddeleniach, pretože ich
trápia intenzívne bolesti uší,
výtoky z uší alebo zmena sluchu. Dá sa povedať, že deti sú
do určitej miery ešte náchylnejšie na ochorenia uší, kvôli ešte nie celkom vyvinutej
imunite, zvlášť u malých detí
do 6 rokov.“
Práve pri ceste lietadlom
dochádza k prudkým zmenám tlaku a vtedy sa ešte viac
prejavia začínajúce ochorenia ucha, spôsobené nachladnutím, neprimeranou
klimatizáciou a zápalovými

zmenami, kedy je porušená
funkcia Eustachovej trubice,
čo býva sprevádzané bolesťou. Primár tiež odporúča
opatrnosť pri kúpaní sa v
prírodných nádržiach. Kým
kúpaliská sú monitorované
a kontrolované hygienikmi,
pri kúpaní v prírode podstupujeme určité riziko, že
môžu vzniknúť zápaly ucha
spôsobené chemickým alebo biologickým znečistením
takýchto vôd. Môžu vytvárať zápalové zmeny v oblasti
vonkajšieho zvukovodu alebo stredného ucha. Klimatizácia je rizikom zvlášť vtedy,
ak nie je dostatočne čistená.
Prostredníctvom dýchacieho

systému tak môžu vzniknúť
zápalové zmeny, ktoré môžu
následne viesť k vzniku zápalov stredného, zriedkavejšie aj vonkajšieho ucha. Nebezpečný je i prievan, ktorý
môže vyvolať až neuralgické
bolesti a bolesti tvárového

nervu. Na oddelení ORL
majú v lete skúsenosti tiež
s hmyzom v ušiach. Každý
pohyb vo zvukovode smerom k blane bubienka neraz
navodzuje veľmi nepríjemné
bolestivé vnemy.
(Pokračovanie na str. 3)
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NAJBLIŽŠIE zasadanie Mestského zastupiteľstva v Poprade sa uskutoční namiesto plánovanej stredy 24.
vo štvrtok 25. augusta. Na júnovom
rokovaní MsZ poslanci rozhodli o
presunutí termínov zasadaní MsZ
zo stredy na štvrtok z dôvodu zosúladenia so zmenenými termínmi
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Viacerí popradskí
poslanci sú totiž aj krajskými poslancami. Rada mesta Poprad bude
zasadať v pondelok 22. augusta.
MESTO Poprad upozorňuje občanov na blížiaci sa termín úhrady
druhej splátky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktorý je stanovený
na 31. augusta 2016. V prípade nedodržania termínu splatnosti splátky správca dane je povinný vyrubiť
úrok z omeškania za oneskorenú
úhradu.
PIETNA spomienka pri Pamätníku obetiam okupácie Československa 21. augusta 1968 sa uskutoční v piatok 19. augusta o 15. hod. na
Nám. sv. Egídia v Poprade.
V POPRADE sa od pondelka 15.
do piatka 19. augusta koná 21. Medzinárodná letná škola zameraná na
globálnu analýzu a aplikácie. Skladá
sa z dvoch nezávislých škôl založených na monografiách Všeobecná
teória relativity, Cartan geometrie a
ich využitia a Noetherové vety.
V SOBOTU 20. augusta sa na
Námestí sv. Egídia v Poprade uskutoční podujatie s názvom Crazy Colors. Viac informácii na www.crazycolors.sk
FINANČNÁ komisia pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad
sa uskutoční dnes 17. augusta o 14.
hod. na mestskom úrade.
OD 1. JÚLA do 30. novembra
prebieha v členských štátoch EÚ
štatistické zisťovanie o vzdelávaní
dospelých (AES 2016). Na Slovensku bude do zisťovania zaradených
5 000 jednotlivcov v náhodne vybraných obciach. V tomto období môže
vybrané domácnosti navštíviť pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý
je povinný preukázať sa osobitným
poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania
obyvatelia poskytnú, budú použité
výlučne na štatistické účely.
V POPRADSKOM aquaparku
sa v nedeľu 21. augusta uskutoční
tanečné popoludnie s názvom Letná
šmolkocity show.
KONCERT Tomáša Klusa sa v našom meste bude konať 19. novembra. Vystúpi v Aréne Poprad. (ppš)

Turistický vláčik sa stal mimoriadne obľúbenou atrakciou Popradu.
Premáva na trase z Námestia sv.
Egídia k Aquacity, do Spišskej Soboty a späť denne okrem stredy v
hodinových intervaloch v čase od
10. do 13. hod. a od 15. do 18. hod.
Minulý týždeň vo štvrtok a piatok
však vláčik z technických príčin
nepremával. Návštevníci Popradu
môžu využiť aj vyhliadkovú linku
MHD č. 8 Discover Poprad s audiosprievodcom. V lete premáva v
pondelok, stredu a piatok o 10. a
tiež o 16. hod. medzi autobusovou
stanicou, Veľkou, Sp. Sobotou a
centrom mesta.
(ppm)
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Poškodený železničný most v Tatrách sprejazdnili

Železnice SR dali minulý štvrtok večer do prevádzky železničný
most medzi Tatranskou Poliankou
a zastávkou Danielov Dom, u ktorého došlo 5. augusta k samovoľnému zosunutiu parapetu. Doprava
na Tatranských elektrických železniciach je už bez obmedzení a bez
náhradnej autobusovej dopravy.
Elektrické vlaky jazdia podľa cestovného poriadku, cez most so zníženou rýchlosťou na 20 km/hod.
ŽSR bezprostredne po zosunutí parapetu mosta odhadovali, že
oprava potrvá niekoľko týždňov.
Vďaka maximálnemu nasadeniu zamestnancov, techniky aj vzájomnej
koordinácii všetkých činností, ale aj
vďaka relatívne priaznivému počasiu sa predpokladaný čas opravy z
niekoľkých týždňov skrátil na 7 dní.
Denne na oprave mosta pracovalo

20-25 zamestnancov ŽSR.
„Teší nás, že sa železniciam aj napriek nepriaznivým poveternostným
podmienkam v ostatných dňoch podarilo opraviť poškodený most v takom
krátkom čase a obnoviť dopravu na
tratiach TEŽ v plnom rozsahu. Zvlášť
teraz, keď je letná turistická sezóna v
plnom prúde, je aj pre nás nesmierne dôležité, aby nemuseli návštevníci
mesta Vysoké Tatry a ani domáci pamätať na takéto obmedzenia a mali
zabezpečený komfort a bezpečnosť pri
svojich presunoch,“ uviedol primátor
Vysokých Tatier Ján Mokoš.
Príčiny samovoľného zosuvu časti
7,3 metra dlhého mosta, postaveného v roku 1910, sú predmetom
vyšetrovania, bezprostredne po udalosti bol na mieste prítomný aj súdny znalec. ŽSR spravujú na TEŽ 18
mostov, všetky majú potrebné revízie

a spĺňajú podmienky pre bezpečnosť
a plynulosť železničnej dopravy. Celkovo v rámci Slovenska ŽSR spravujú
2297 mostov. Spomínaný most, nachádzajúci sa medzi Tatranskou Poliankou a Danielovým Domom mal
revíziu z novembra 2015.
(pav)
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Mesto Poprad sa minulý týždeň
prezentovalo na Európskych trhoch regionálnych produktov v
Zakopanom. Ide o najväčšiu akciu svojho druhu v partnerskom
meste Zakopané. Prezentácia Po-

pradu bola súčasťou programu
nazvaného Deň na slovenskom
Spiši. Súčasťou podujatia bola
aj konferencia venovaná Event
marketingu ako jednému zo základných nástrojov propagácie

originálnych regionálnych produktov a regiónu v cestovnom ruchu. Na konferencii sa zúčastnili
aj poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad Beáta Sichrovská a Ondrej Kavka.
(mag)

Uši sú v lete vystavené rôznym nástrahám

(Dokončenie zo str. 1)

Traduje sa veľa ľudových
receptov, ako si pomôcť
pri bolestiach uší - olej,
rozriedený octový roztok,
cibuľa, cesnak a iné látky.
MUDr. J. Sopko podotkol: „Takéto ľudové
postupy ľudia používali v
minulosti, keď nebola dostupná zdravotná starostlivosť. Použitie niektorých
takýchto látok môže naopak v konečnom dôsledku
vyvolať väčšie podráždenie kože zvukovodu prí-

padne zápal a následne sa
s bakteriálnou infekciou
vystupňujú aj zápalové
zmeny. Ak sú príznaky
mierne, existujú dnes v
lekárňach voľnopredajné
lieky - kvapky, tabletky
proti zápalu a bolesti. Ak
však ťažkosti neustupujú
treba radšej včas vyhľadať lekára. Nečakať, kým
sa ochorenie rozvinie,
pretože potom liečba trvá
dlhšie a bolesti sú intenzívnejšie.“
August sa čoskoro pre-

hupne do septembra a
v takomto prechodnom
období, ku ktorému patrí
okrem jesene i jar, vzniká
veľa zápalov uší. K nim sú
oveľa náchylnejšie deti.
Primár poukázal na to, že
zápaly uší sú v prevažnej
väčšine dôsledkom infekcie horných dýchacích
ciest, preto považuje za
súčasť štandardnej liečby
akútnych zápalov ucha
aj liečbu dýchacích ciest.
Zdôrazňuje: „Keď vznikajú prvé zápaly uší už v pr-

vom roku života dieťaťa,
zapríčiňuje narušenie vývoja pneumatizácie okolo
ucha následne aj vo vyššom veku častejšie recidívy
zápalov uší. Čiže včasné
zachytenie a adekvátna
liečba v prvých dvoch až
troch rokoch života dieťaťa je veľmi dôležitá. Inak
môžu zostať následky v
podobe recidívy alebo
chronických zápalových
zmien na uchu v zmysle
oslabenia počutia, výtokov a bolestí.“
(mar)

Postupujú rekonštrukcie a údržby v popradských školách

Leto v školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad je v znamení rozsiahlych opráv, modernizácií i bežnej údržby. Celkovo
bude počas leta preinvestovaných
okolo 800 000 eur. Najväčšie investície počas leta putujú do materských škôl.
Okrem prác na výmene gastrotechniky v troch školských jedálňach, rekonštrukcii školských
jedální dvoch materských škôl, rekonštrukcie niektorých striech na
troch materských školách a hydro-

izolácii v ZŠ s MŠ na Vagonárskej
ul., mesto uspelo tiež v dvoch projektoch na rekonštrukciu telocviční
v ZŠ Jarná a ZŠ Komenského.
„Aj keď sú to investície do budov
a vybavenia, musíme to vnímať v
prvom rade ako investíciu do vzdelania. Školy a škôlky potrebujú kvalitné vybavenie a zázemie, aby výučba
mohla prebiehať v takých podmienkach, ako si to naše deti zaslúžia,“
informoval primátor Popradu Jozef
Švagerko.
Jednotlivé práce postupujú pod-

ľa plánu. Trpezlivejší však musia
byť rodičia detí, ktoré navštevujú
Detské jasle mesta Poprad. „Prevádzka v jasliach sa už začala, ale
kuchyňa ešte dokončená nie je. Zásobovanie jedlom sme zabezpečili z
MŠ na Ulici mládeže 11 aj pre detské jasle,“ uviedla vedúca odboru
školstva, mládeže a športu MsÚ v
Poprade Edita Pilárová. V týchto
dňoch sa pracuje na hydroizolácii
budov na Vagonárskej ulici, následne prídu na rad rekonštrukcie striech.		
(mag)

Minulý týždeň prebiehala na celom Slovensku
preventívna policajná akcia za účasti Slovenského Červeného kríža. Dopravní policajti
spolu so zástupcami Územného spolku SČK v
Poprade zastavovali vodičov v utorok minulý
týždeň vo Svite a takisto v Levoči a v stredu
v Kežmarku. Celkovo sa kontrole podrobilo 55 vodičov, ktorých preverili zo znalostí v
poskytovaní prvej pomoci a skontrolovali im
aj autolekárničky. Správne vedelo podať prvú
pomoc 24 vodičov, nesprávne 25 a odmietlo 6 vodičov. Autolekárničku malo správne
vybavenú a kompletnú 38, nekompletné boli
u dvoch, nepoužiteľné u trinástich vodičov a
dvaja vôbec nemali autolekárničku.
(ato)

Krátke správy

ŽLTO značkovaný turistický
chodník vedúci od Hotela Grand
v Tatranskej Lomnici k hotelu Hutník
v Tatranských Matliaroch je od piatka
12. augusta dočasne uzavretý. Dôvodom je rekonštrukcia drevených premostení a povrchu turistického chodníka v celej jeho dĺžke vrátane jeho
pozdĺžneho a priečneho odvodnenia.
KEŽMARSKÍ dôchodcovia majú
od minulého týždňa nové ihrisko.
Zahrať si na ňom môžu ruské kolky,
petang, kroket, basketbal i šípky. Ide
o multifunkčné športovisko s rozmermi 18 x 20 metrov. Ihrisko je za budovou na Ulici Martina Lányho, kde
sa dôchodcovia pravidelne schádzajú.
Pri jeho realizácii pomohli viacerí
dobrovoľníci.
V PIATOK 19. augusta od 16.
hod. sa v Tatranskej Lomnici uskutoční 1. ročník festivalu hudobných
skupín rôznych žánrov.
BARMANSKÁ ohňová Freestyle
show sa uskutoční v piatok 19. augusta o 21.30 hod. v Grandhoteli Praha
v Tatranskej Lomnici. Návštevníci
uvidia barmanské triky s horiacimi
predmetmi, ohňové efekty, chrlenie
ohňa aj lietajúce zapálené fľaše.
V SOBOTU 20. augusta sa v Novej Lesnej uskutoční modelárska súťaž a výstava s názvom Modeller´s
Contes Tatry. Návštevníci uvidia
modely áut, bojovej techniky, lodí,
diorám, figúrok, nákladnej techniky, ponoriek, papierových modelov
a množstvo ďalších modelov rôznych
mierok. V nedeľu bude v Novej Lesnej
program pokračovať Bartolomejským
dňom.
6. ROČNÍK podujatia Svište na
plese sa uskutoční cez víkend 27. a 28.
augusta na Štrbskom Plese.
VÝSTAVA s názvom Dnešný
vzduch, ktorej autorom je Michal
Fric, je inštalovaná od minulého
týždňa vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku. Záujemcovia si ju
môžu pozrieť do konca augusta.
VYVRCHOLENÍM letných piatkových koncertov v Kežmarku bude
festivalový večer KAPELAFEST 2016,
ktorý sa uskutoční v piatok 26. augusta na hlavnom pódiu pri radnici.
DEŇ obce Štrba sa uskutoční na
športovom štadióne v Štrbe v nedeľu
28. augusta od 14. hod. V programe
vystúpia AT Band, Shock Band, Števo
Hruštinec, ABBA Revival. Pre návštevníkov budú pripravené aj súťaže,
tombola a detské atrakcie.
V GRAND Hoteli Kempisnky
High Tatras na Štrbskom Plese sa
v sobotu 15. októbra uskutoční unplugged koncertné vystúpenie slovenského speváka a skladateľa Roba
Grigorova. Poukazy na koncert sú
už v predaji.		
(ppš)
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Žijú medzi nami Hral na svadbách aj na štítoch hôr

Onedlho to bude päťdesiat
rokov, čo začal Popradčan
Ján Plaček hrávať s kapelami
na svadbách, zábavách, plesoch... Za ten čas vyprevadil
s muzikou na spoločnú cestu
životom viac ako 800 párov.
Poznajú ho mnohí, ktorým
zahral na svadobnej hostine,
na oslave okrúhlych narodenín či stretnutiach s priateľmi. A hráva dodnes, hoci by
už mohol oddychovať. Celý
jeho viac ako 64-ročný život
je spätý s hudbou.
Už ako štvorročný začal hrať
na husliach, postupne pribud-

li ďalšie hudobné nástroje.
Absolvoval vtedajšiu Ľudovú
školu umenia v Poprade a po
skončení SVŠ vyštudoval pedagogický smer na vysokej
škole v Prešove, odbor slovenčina - hudobná výchova. Od
svojich 12-tich rokov hrával v
dychovej hudbe dnešnej Tatravagónky najprv na malom
bubne, potom i na krídlovke a klarinete, od 15-tich bol
členom v rôznych kapelách.
Ani počas vojenčiny v českom Holešove sa hudobných

nástrojov nezbavil a hrával so
skupinou Kutálka. Zároveň
ešte posilnil svoju druhú celoživotnú vášeň - horolezectvo.
V Čechách preliezol Pálavu aj
Český ráj.
„Zahral som si dokonca na
niekoľkých štítoch, až sa ľudia
pozerali, odkiaľ ide tá melódia.
Lásku k horám mám asi po otcovi, ktorý nás brával na chaty do Tatier. Raz sme boli na
Rysoch a počul som ako jeden
turista ukazoval - tam je Gerlach, tam Končistá. Povedal
som si, že ja som tu doma a nepoznám to. Nakoniec som za
svoj život vyliezol
na samotný Gerlach niekoľkokrát
a preliezol som celé
Tatry od Kriváňa
až po Belianske. A
nielen tie. Bol som
na Mount Blancu,
kde som si dokonca zahral na flaute,
búrka mi nedovolila dokončiť výstup
vo Švajčiarskych
Alpách, liezol som i v talianskych Dolomitoch, zdolal som
tiež najvyšší kopec Musala v
Bulharsku a Olymp v Grécku,“
zaspomínal si J. Plaček.
Dnes mu už zdravotný
stav liezť nedovoľuje, ale lásku k horám navždy nosí vo
svojom srdci. Svoje výstupy,
často s hudobnými nástrojmi, má zdokumentované
v bohatých fotoalbumoch.
Striedajú sa v nich snímky z
„muzicírovania“, z lezeckých
výstupov, z práce okolo ro-

MESTO POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru č. 3 o výmere 118,40 m2 nachádzajúce
sa v budove postavenej na parcele KN-C 3226/84
na Novomeského ulici 3918 v Poprade, zapísanej na Okresnom
úrade v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. Poprad,
na liste vlastníctva č.3455. Nebytový priestor je vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 2 613,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 24.8.2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel.
052/7167293, 052/7167297.			
PP-96

dinného domu vo Veľkej,
kde dodnes býva, no trebárs
i z natierania strechy kostola v Spišskom Štiavniku, kde
si zahral na trúbke. „Zahral
som si aj na skalnej ihle v
Ostrve pri Symbolickom cintoríne v Tatrách Blíž k tebe,
Bože..., na husliach na Chate
pod Rysmi, vo Velickej stene
v roku 1969 som hral Kto za
pravdu horí na protest proti
príchodu Rusov a inde. Naozaj som často mal dilemu,
či ísť do hôr alebo ísť hrať na
svadbu. Neraz to bolo tak, že
som z hrania, len po krátkom
spánku, šiel liezť. Obidve tieto
moje záľuby mi priniesli obrovské množstvo zážitkov. A
s hudbou som precestoval veľa
krajín. Hral som aj v Nemecku, Rakúsku, vo Francúzsku,
Chorvátsku... Aj keď som sa
ako chlapec učil hrať na husle,
veľmi sa mi páčili dychové nástroje. Chodil som na fanfárový krúžok, z toho som prešiel
na trúbku, ovládam akordeón, klarinet, trombón a
takisto spievam,“ načrel
do svojich spomienok J.
Plaček. Dokonca aj dovolenky si plánoval tak, aby
bola prepojená hudba s
možnosťou niekam liezť,
nielen byť pri mori.
Hráva dodnes. Muzikanti totiž nedokážu byť
bez hudby. Ak si nemôžu
zahrať, akoby im niečo
chýbalo. A tak stále spríjemňuje svojím hudobným sprievodom sviatočné chvíle iným. Pôsobí

ešte aj v dychovej hudbe Sviťanka.
J. Plaček hral v tatranských
zotavovniach, ale aj pri Jadrane. Svadby odohral hádam vo
všetkých pohostinských zariadeniach a hoteloch v regióne. Aj manželka Mária dvadsať rokov hrávala na gitare a
spievala s ním. Zoznámili sa
pred 44 rokmi ešte na vysokej
škole. Obidvaja boli učitelia.
Pán Plaček si najprv krátko
vyskúšal prácu kultúrneho
zamestnanca, potom tri roky
učiteľovania vo Veľkom Slavkove a od roku 1979 až do
dôchodku pred dvoma rokmi
učil na súčasnej Základnej
umeleckej škole v Poprade.
Určité obdobie bol i riaditeľom ZUŠ. Vyučoval hru na
zobcovej flaute, husliach a
klarinete, prvých jedenásť rokov učil i bábkoherectvo.
V kapelách hrával až do
roku 1995, potom presedlal na dídžejstvo, ktoré robil

šestnásť rokov v kombinácii v prestávkach so spevom
a hrou na akordeón, husle,
flautu, klarinet či trúbku.
Spomína na mnohých svojich
kamarátov z muziky aj výstupov do tatranských výšin.
Niektorí tu už nie sú, ale v
jeho fotoalbumoch sú zachovaní navždy.
Rodenému
muzikantovi telom aj dušou poskytuje
hudba stále radosť. A on ju
ďalej odovzdáva svojim poslucháčom. Vie potešiť, rozcítiť, rozveseliť. Prosto, muzika
je celoživotný koníček. (mar)

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO

Sprísnené opatrenia

Letný festival hudby, filmu a divadla

Štvrtok 18. augusta
o 20. hod. - Nám. sv. Egídia
RUM A VODKA
- Divadlo Kontra
- Spišská Nová Ves
Divadlo Kontra sa v Poprade predstaví s titulom Rum
a vodka od autora Connora
McPhersona. Hra je mixom,
čo vraj aj „mŕtveho postaví na
nohy“. V réžii Klaudyny Rozhin hrá Peter Čižmár.
Piatok 19. augusta
o 19. hod. - Nám. sv. Egídia
SHAMAN SNV - koncert
V repertoári skupiny, okrem
vlastnej tvorby, nechýbajú
pesničky slovenských, českých
a zahraničných interpretov.

Sobota 20. augusta
o 10. hod. - Nám. sv. Egídia
KOCÚR V ČIŽMÁCH
- Divadlo ACTORES RV
Sobota 20. augusta
o 20.30 hod. - Nám. sv. Egídia
ULETENÁ PARÍŽANKA
- filmy na plátne
FRA/komédia/89 min.
Nedeľa 21. augusta
o 15. hod. - Nám. sv. Egídia
ĽH PREŠOVČAN
a P. HUMEŇANSKÁ
- promenádny koncert
V rámci vystúpenia zaznejú
evergreeny, svetové hity, šlágre, operetné kúsky aj ľudové
piesne.

Na letiskách v Bratislave, v
Košiciach a aj v Poprade boli
od minulého týždňa sprísnené bezpečnostné opatrenia.
Išlo o štandardné opatrenia,
ktoré sa cestujúcich nijako
významne nedotkli. Všetky
prílety a odlety boli vybavené
podľa platného letového poriadku. Riaditeľka letiska Poprad-Tatry Ivana Herkeľová
potvrdila, že minulý týždeň
v stredu aj v piatok aj v Poprade zasadal mimoriadny bezpečnostný výbor.
(ppš)

Redakciu novín

POPRAD

nájdete na sídlisku Západ,
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Až sedemdesiat percent detí je pri domácom násilí
priamym svedkom týrania svojej mamy

Už štyri roky pôsobí v Poprade
bezplatné akreditované poradenské
centrum pre ženy zažívajúce násilie
Progresfem. Opýtali sme sa Leony
Bašistovej z tejto organizácie, koľko
ľudí využíva pomoc prostredníctvom
Progresfemu a či stúpa počet žien zažívajúcich násilie?
- „Problematika násilia páchaného na
ženách je veľmi špecifická, ale dá sa hovoriť o postupnom náraste počtu žien, ktoré
sa na nás obrátili s požiadavkou o pomoc
pri riešení situácie násilia. Táto situácia je
spôsobená hlavne tým, že vzrastá verejné
povedomie o téme násilia páchaného na
ženách, a to podporuje ženy v rozhodnutí vyhľadať naše poradenské centrum. Aj
napriek tomu, že sa mení vedomie spoločnosti, ktorá sa konečne po rokoch začala problematike násilia na ženách viac
venovať, je však neustále nutná propagácia a upozorňovanie na nevyhnutnosť
riešenia situácie násilia na ženách. Vo
všeobecnosti hovoríme o tom, že násilie
na ženách v spoločnosti bolo a stále je zastúpené vo vysokých číslach. Prípadov násilia na ženách je početne viac, a v dennej praxi pomáhame mnohých ženám,
no v priemere sa na nás obrátia 3-4 nové
klientky mesačne. Progresfem pracuje na
dennej báze so ženami, ktoré zažívajú
násilie a poskytuje im bezplatné právne,
sociálne, psychologické a ekonomické poradenstvo. Vlastné ubytovacie zariadenia
zatiaľ nemáme, ale v budúcnosti plánujeme spustiť projekt, ktorý by zabezpečil
ženám bezpečné a utajené bývanie. Služby pre ženy nie sú dlhodobo limitované
a snažíme sa pokryť každú požiadavku,
ktorá by vedela konkrétnej žene uľahčiť,
resp. vyriešiť situáciu násilia. Novinkou
sú podporné skupiny pre ženy zažívajúce násilie zo strany intímneho partnera,
ktoré sme spustili pred troma mesiacmi.“
* Menia sa v poslednom čase formy
násilia?
- „Formy násilia sa spravidla nemenia,
nakoľko v násilných partnerských vzťahoch sa stále vyskytuje fyzické, psychické,
ekonomické a sexualizované násilie. To,

čo sa mení sú vzorce násilia a s nimi súvisiace stratégie. Napríklad, s dnešnou modernou technológiou sa stále viac ukazuje
problematika tzv. „stalkingu“. Ide o prenasledovanie, ktoré je špecifické v tom, že nemusí prebiehať fyzickým sledovaním, ale
napríklad prostredníctvom rôznych aplikácií v mobile, GPS sledovaním a cez sociálne siete. Hlavným motívom je v tomto
prípade získanie absolútnej kontroly nad
pohybom osoby a riadenie jej života. Ďalším príkladom je natáčanie a nahrávanie
skrytých videí a zvukových záznamov
s cieľom vydierania alebo urážania, očierňovanie a znevažovanie žien cez sociálne

sa s kolegyňami snažíme uskutočňovať
vzdelávania a workshopy, ktoré by pomohli ľuďom viac rozumieť pozadiu témy
násilia. Ženám pri odchode z násilného
vzťahu bráni aj tlak spoločnosti na zotrvanie a udržanie rodiny „za každú cenu“
a vyhrážky násilného muža, že ju zabije,
ublíži jej najbližším, zoberie jej deti, zničí
kariéru, alebo urobí zo života peklo. Ženy,
ktoré zažívajú násilie, vnímam ako veľmi silné bojovníčky, lebo zotrvať a odolať
psychickému tlaku vnútri násilného vzťahu a zvonku zo strany spoločnosti, je skutočne obdivuhodné.“
* Zaznamenali ste aj prípady ohroze-

siete, zverejňovanie intímnych fotografií,
vyvolávanie strachu a hrôzy cez chatovanie, sexuálne obťažovanie atď.“
* Prečo ženy často tak dlho zostávajú
pri tyranovi?
- „Ženy v prvom rade ostávajú v násilnom vzťahu preto, že nemajú kam s deťmi ísť, nemajú peniaze, aby odišli, alebo
majú strach, že ich násilný muž zabije.
V násilnom vzťahu je samotný odchod
ženy považovaný za rizikový faktor, pretože práve v týchto momentoch dochádza
k tragickým udalostiam. Keďže cieľom
násilného muža je násilím udržiavať moc
a kontrolu nad ženou a deťmi, je potrebné
veľmi citlivo zvažovať situáciu odchodu.
Dôvodom, ktorý núti ženy ostať, resp.
sa vrátiť do násilného vzťahu je fakt, že
spoločnosť nie je dostatočne citlivá na
tému násilia a častokrát neveria žene, že
násilie zažíva. Nevedia rozpoznať základné znaky, podľa ktorých by vedeli, že
ide o ženu, zažívajúcu násilie. Aj preto

nia života?
- „Tak ako som spomínala, každý prípad
násilia je zároveň určitým ohrozením života. Musíme veľmi opatrne zvažovať dôsledky. Ak sa pozrieme do hĺbky problematiky
násilia, zistíme, že násilie je ohrozením života nielen fyzicky, ale aj psychicky. Dôsledky zažívaného násilia vo vzťahu je pre ženu
a jej deti neskutočnou traumou, ktorú si zo
sebou nesú počas celého života, dávno po
tom, čo od násilníka odišli. Násilie páchané
na ženách je zároveň násilím páchaným
na deťoch, takže sa nás táto problematika
veľmi bytostne týka. Až 70% detí je priamo
prítomných v domácnostiach pri páchaní
násilia na svojich matkách. Toto číslo je
mrazivo alarmujúce.“
* Aké následky zanecháva dlhodobé
týranie a čo robíte pre to, aby ste ich
odstránili?
- „Násilie zanecháva hlboké stopy
a rany nielen na tele, ale hlavne na duši.
Má dlhodobé následky, ktoré sa prejavu-

jú buď postraumatickou stresovou poruchou, alebo silnou emočnou traumou.
Poznačení sú všetci členovia a členky
domácnosti, v ktorej sa násilie páchalo. Pracujeme so ženami, ktoré si prežili
násilné vzťahy a riešime dôsledky prostredníctvom terapie, psychologických rozhovorov, resp. podporných skupín, ktoré
fungujú na princípe „ženy ženám“.
* Sú rozdiely v počte týraných osôb
podľa regiónov?
- „Zo správy z Národnej linky pre ženy
za rok 2015 vyplýva, že najčastejšie volali
ženy, zažívajúce násilie z Bratislavského
a Košického kraja. Táto štatistika je ukazovateľom toho, že čím viac narastá povedomie spoločnosti o téme násilia, tým
viac sa ženy odvážia poukázať na svoju
situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Najvyššie
štatistické čísla žien zažívajúcich násilie,
majú napríklad severské krajiny, ako je
Nórsko, Fínsko a Švédsko. Svedčí to o citlivosti spoločnosti na tému násilia a lepšom
zadefinovaní žien toho, čo vo vzťahoch zažívajú. Čím viac bude narastať v spoločnosti povedomie o téme násilia na ženách,
tým bude viac stúpať prípadov žien, ktoré
organizácie oslovia.“
* Aká je situácia v tejto oblasti na Slovensku v porovnaní so zahraničím?
- „Situácia uvedomenia v téme násilia
páchaného na ženách, je na Slovensku
stále v základoch v porovnaní so zahraničím. Okrem ráznejšieho verejného odsúdenia násilia na ženách, chýba aj legislatívny rámec, ktorý by viac chránil ženy,
ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera. Samozrejme, že situácia sa
postupne mení, avšak stále chýba väčší
podiel zainteresovania štátu do riešenia
situácie násilia.“
Progresfem pôsobí v Poprade od
roku 2012, má utajenú adresu z bezpečnostných dôvodov, a preto sa s ním
ženy môžu spojiť telefonicky, a to na
čísle 0919 235 820, alebo e-mailom na
progresfem@progresfem.sk. Ženám
poskytujeme bezplatné a diskrétne poradenstvo. Viac informácií získate na
stránke www.progresfem.sk.
(mar)

Pokúsili sa o samovraždu

Zamestnancom Železníc
Slovenskej republiky spolu
s Policajným zborom SR sa
podarilo zabrániť pokusom
o samovraždu a tým zachrániť ľudské životy.
K obom pokusom došlo 8.
augusta v poobedných a večerných hodinách. Jeden prípad
sa stal v úseku Poprad Tatry
- Vydrník. Muž v zápale hádky s bratom povedal, že ide
skočiť pod vlak, oblečený mal
čierny oblek. Brat to následne
oznámil na políciu a operačný
dôstojník požiadal o zníženie

rýchlosti vlakov. Osoba bola
zaistená hliadkou PZ SR.
Druhý prípad bol z úseku
Varín - Žilina, kde pri obci
Gbeľany zaistili osobu mužského pohlavia so samovražednými sklonmi pohybujúcu sa
v koľajisku. Operačného dôstojníka PZ SR v Žiline vyrozumela manželka dotyčného.
Na základe oznámenia bola na
ŽSR adresovaná požiadavka
na zníženie rýchlosti vlakov
a, zasahovala hliadka PZ SR.
63-ročný muž bol hospitalizovaný na psychiatrii.

Železnice Slovenskej republiky prosia a apelujú na cestujúcu verejnosť, ale aj rodinných príslušníkov, či priateľov,
aby boli viac všímaví k svojim
blízkym, viac všímaví voči
tomu, čo sa deje v ich okolí
a aby prípadné nezvyčajné,
mimoriadne, alebo podozrivé
situácie, osoby pohybujúce sa
blízko železničnej trate, či priamo v koľajisku bezodkladne
hlásili polícii SR. Pretože zrážky vlaku s človekom bývajú fatálne a vo väčšine prípadov sa
končia tragicky.
(pav)

V rámci Letnej čitárne sa v priestoroch expozície Podtatranského
múzea v Spišskej Sobote minulú stredu večer uskutočnila prednáška kurátora múzea Matúša Hudáka (na foto vľavo) Archeológia zblízka. Predstavil najzaujímavejšie predmety zo zbierkového
fondu archeológie Podtatranského múzea v Poprade. Najbližšia
Letná čitáreň bude v stredu 24. augusta od 17. hod. Prednáška riaditeľky múzea Magdalény Bekessovej (na foto vpravo)
Z histórie Podtatranského múzea v Poprade bude o 20. hod.
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Kino Tatran
17. augusta o 19. hod.
- DON QUIJOTE ZÁZNAM
BOĽŠOJ BALETU
RU, balet, 190 min., slovenská verzia, MP
Na pozadí komediálneho príbehu o
strastiplnej, ale i komickej ceste dvoch
milencov sa odohráva nádherný, temperamentný balet plný horúceho španielskeho slnka podľa románu Miguela
Cervantesa. Vstupné: 5 €
18. augusta o 19. hod.
a 19. augusta o 20.30 hod.
BUCHTY A KLOBÁSY
USA, animovaný/komédia, 88 min., titulky, MP 15
Párok Frank si s kamarátmi nažíva vo
vákuovom balení na polici v potravinách. Vo vedľajšom regáli býva jeho
láska, žemľa Brenda. Obaja skončia v
tom istom nákupnom košíku. To ešte
nevedia, čo sa s nimi po príchode do
domácností deje. Vstupné: 4 €
19. augusta o 17. hod.
PRÍBEH LESA
FR, dokument, 97 min., český dabing, MP
Príbeh lesa od doby ľadovej až po súčasnosť zachytáva vzrušujúci kolobeh
života v ňom. Vstupné: 4 €, 2€ deti
20. a 21. augusta o 16. hod. - TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
USA, animovaný/rodinný, 90 min., slovenský dabing, MP
Čo asi robia vaši štvornohí miláčikovia,
keď nie ste doma?
Vstupné: 4 €
20. a 21. augusta o 19. hod.
MATKY REBELKY
USA, komédia, 101 min., titulky, MP 15
Pre Amy je jej rodina úplne všetkým.
Ale manžel s dušou chlapca, deti neustále vyžadujúce pozornosť a idiotský šéf
majú vysoké nároky. Po konflikte s premotivovanými modernými supermatkami je z milej Amy zrazu rebelka, ktorá
si konečne začne užívať. Vstupné: 4 €
22. augusta o 19. hod.
ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
- €URÓPSKE FILMY ZA €URO
BE/FR/LU, komédia, 113 min., titulky,
MP 12
Boh existuje. Žije v Bruseli, je poriadne
neznesiteľný a celý deň len sedí za počítačom. Vstupné: 1 €
23. augusta o 19. hod.
DVA DNI, JEDNA NOC
FR/BE/IT, dráma, 95 min., titulky, MP 15
Sandra pracuje v solárnej elektrárni,
kde často absentovala. Vedenie spoločnosti ju chce prepustiť, no rozhodnutie
necháva na jej kolegov. V prípade, že
Sandra ostane v práci, musia sa zriecť
svojej ročnej prémie. Vstupné: 4 €, 2 € s
preukazom FK
Viac na www.kinotatran.sk

Najobľúbenejšie sú turistické chodníky k vysokohorským chatám

V utorok 9. augusta, v deň spočítania, sa na značkovaných turistických chodníkoch vo vysokohorskom prostredí Tatranského
národného parku pohybovalo
22 839 turistov. Najpočetnejšou
skupinou boli Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali však ani Nemci,
Angličania, Španieli, Taliani, Rusi
a Maďari.
Približne jedna tretina turistov sa
do vysokohorského prostredia dostala lanovkou. Služby lanovky na
Hrebienok využilo 3 040 turistov,
pešo k vrcholovej stanici vyšlo 946
turistov. Lanovka na Skalnaté pleso
vyviezla 3 140 turistov, pešo namáhavý výstup zvládlo 294 turistov.
Sedačku na Solisko obsadilo spolu
1 524 turistov, pešo sa výstup odhodlalo zvládnuť len 179 turistov.
Na vrchole Rysov sa z oboch strán
štátnej hranice zišlo 815 turistov,
378 prišlo od Morského oka, 437

•

VRTUĽNÍKOVÁ záchranná zdravotná služba ATE z Popradu letela
minulý štvrtok do Kláštornej rokliny, kde sa po
páde z rebríka z približne
30 metrov vážne zranil
34-ročný poľský turista.
Po páde utrpel vážny úraz
nôh a chrbtice a bol podchladený. Lekárka mu poskytla neodkladné ošetrenie a po zafixovaní nôh bol
pacient z terénu evakuovaný. Následne ho záchranári previezli na centrálny
príjem do popradskej nemocnice. Krátko po tom,
čo sa posádka vrátila späť

od Popradského plesa. Na vrchole
Kriváňa bolo 402 turistov. Na Popradské pleso prišlo z dvoch smerov 3 676 turistov, na Sliezsky dom
z troch smerov 811 turistov, na
Chatu pri Zelenom plese 688 turistov a na chatu Plesnivec z dvoch
smerov 205 turistov.
Turistami zaplnená bola v tento
deň aj Roháčska dolina na Zverovke,
kde si krásy prírody prišlo vychutnať
2 016 turistov. Obľúbeným cieľom je
aj Tichá dolina na Orave, kde prišlo 759 turistov. Tradične najmenej
navštevovanou je Tichá dolina na
Podbanskom, kde napočítali len 66
turistov. Do liptovských dolín prišlo
len približne šesťsto turistov, pričom
najviac z nich, až 434 prešlo Žiarskou dolinou. Po turistickom chodníku v Prielome Dunajca v Pieninskom národnom parku prešlo v deň
spočítania 4 161 turistov, z toho
3 328 na bicykli, zvyšok pešo. V Pie-

ninách sú najpočetnejšou skupinou
turisti z Poľska.
Štátne lesy TANAPu evidujú návštevnosť v TANAPe od roku 1972.
Dôvodom každoročného spočítavania turistov vo vysokohorskom
prostredí je zisťovanie nielen zmien
v počtoch návštevnosti, ale aj v zaťaženosti jednotlivých lokalít. Takto
získané údaje využíva správca územia pri plánovaní údržby turistickej
a informačnej siete a na zlepšenie
služieb, ktoré Štátne lesy TANAPu
v tomto chránenom území turistickej verejnosti poskytujú. Vlani
bolo v deň spočítania vo vysokohorskom prostredí Tatranského
národného parku približne 18 572
turistov. Najvyšší počet návštevníkov vysokohorského prostredia za
posledných desať rokov zaznamenali Štátne lesy TANAPu v roku 2014.
V jeden deň prišlo do parku takmer
24 120 návštevníkov.
(bul)

Leteckí záchranári
na svoju základňu, bola
opäť požiadaná o letecký
transport zraneného pacienta z Kláštoriska. Jeho
zdravotný stav si vyžiadal
okamžitý prevoz do vyššie
špecializovaného zdravotníckeho zariadenia. Po
preložení na palubu vrtuľníka bol pacient v stabilizovanom stave prevezený
do Fakultnej nemocnice s
poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.
POSÁDKA leteckých
záchranárov z Popradu
bola v sobotu 13. augus-

•

ta popoludní privolaná
na pomoc zranenému
cyklistovi. Počas pretekov sa na cyklochodníku
medzi Šuňavou a Lučivnou pošmykol na bicykli
a spadol. Pri páde utrpel
povrchové poranenia hlavy a zlomeninu ramena.
Lekárka leteckých záchranárov poskytla 30-ročnému pretekárovi primárne
zdravotné ošetrenie a
bol prevezený do popradskej nemocnice.
POPRADSKÍ leteckí
záchranári boli v ostatnú

•

nedeľu popoludní privolaní k dopravnej nehode,
ktorá sa stala na Dobšinskom kopci. Po zrážke
osobného
automobilu
a motorky potreboval pomoc záchranárov 25-ročný muž, ktorý utrpel vážne
poranenie nohy. Po pristáti vrtuľníka si posádka
prevzala do svojej starostlivosti pacienta od rýchlej
zdravotnej pomoci. Po
doplnení liečby a preložení na palubu vrtuľníka bol
pacient v stabilizovanom
stave transportovaný na
centrálny príjem nemocnice v Poprade.
(ppp)

Dotknúť sa pre šťastie a splnenie prianí

Stovežatá Praha je skutočne jedinečným mestom,
ktoré sa oplatí vidieť. Pri jej návšteve sa môžu výletníci stretnúť aj so slovenskými stopami, ba dokonca
stopami siahajúcimi až do Spišskej Soboty. A to na
jednej z najslávnejších historických pamiatok Prahy Karlovom moste.
Stojí tu socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú vytvoril
sochár a rezbár Ján Brokoff pôvodom zo Sp.
Soboty, kde sa narodil v júni 1652. Miesto jeho Tip na
narodenia pripomína bronzová tabuľa umiestnená v tejto mestskej časti na dome č. 1165.
Socha sv. Jána Nepomuckého stojí na Karlovom moste od roku 1683 a patrí medzi najvýznamnejšie a najvyhľadávanejšie. Turisti sa
dotýkajú jej podstavca, pretože podľa legendy im
má priniesť šťastie a zabezpečiť splnenie priania.
Sv. Ján Nepomucký je uctievaný ako mučeník
spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach pre spôsob jeho smrti. V roku 1393
bol mučený a jeho telo zhodené z dnešného Karlovho
mosta do Vltavy. Bol tiež patrónom spovedníkov, ná-

morníkov, pltníkov, mlynárov.
Sv. Ján Nepomucký je patrónom Čiech a Bavorska.
Svätojánske sochy patria k typickým atribútom českej
krajiny a nachádzajú sa najmä na mostoch, keďže bol i
patrónom vôd.
Ján Brokoff vyobrazil tohto svätca ako kňaza v rochete, s biretom na hlave a piatimi hviezdami okolo nej, čo
je zvláštnym atribútom, pretože s hviezdami
výlet okolo hlavy je zobrazovaná iba Panna Mária.
V tomto prípade sa predpokladá, že predstavujú päť rán Kristových či písmená latinského
tacui (mlčal som). Nevyzradenie spovedného
tajomstva je symbolizované prstom na ústach.
Legenda totiž hovorí, že ku sv. Jánovi Nepomuckému sa chodila spovedať Žofia, manželka kráľa Václava IV. Ten sa ho mal vypytovať
na jej hriechy, pretože ju podozrieval z nevery,
ktorej sa sám dopúšťal. Keďže však Ján nič nevyzradil,
mučil ho a dal nakoniec zabiť. Túto povesť potvrdzuje aj
fakt, že jazyk sv. J. Nepomuckého sa zachoval neporušený. Za svätého bol vyhlásený v roku 1729.
(pmm)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Každý má vedieť, čo si môže dovoliť. Najradšej máme tých, ktorí
si dovoľujú ešte menej.			
RůŽIČKA

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 17. augusta má meniny Milica, zajtra 18. augusta Elena, Helena v piatok 19. augusta Lýdia, v sobotu 20. augusta Anabela, v
nedeľu 21. augusta Jana, v pondelok 22. augusta Tichomír a v utorok 23. augusta Filip.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V Dennom centre Limba v 3. štvrťroku 2016 oslavujú životné jubileum títo členovia: Mária Čopjaková, Anastázia Dzubová, Edita
Aliji, Anna Ivorová, Mária Kašáková, Štefan Krempaský, Ján Kupčo,
Lýdia Lučivjanská, Anna Mrázová, Viera Rothová, Andrej Roth,
Alžbeta Šimčáková, Zdenek Šoltés, Mária Šteffková, Mária Teplická,
Eva Tobáková, Ondrej Vaščák, Erika Grillingová, Mária Janošková.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 12. augusta 2016
v Spišskej Sobote s

Jaroslavou Koudelkovou,
47-ročnou

V piatok 12. augusta 2016
vo Veľkej s

Annou Ivanovou,
67-ročnou

V pondelok 15. augusta 2016
vo Veľkej s

Alžbetou Siskovou,
73-ročnou

V pondelok 15. augusta 2016
vo Veľkej s

Annou Mojžitovou,
73-ročnou

V utorok 16. augusta 2016
v Spišskej Teplici s

Máriou Dikantovou,
91-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 17. augusta 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

Michalom Ilavským,
62-ročným

V stredu 17. augusta 2016
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Gejzom Dikantom,
76-ročným

V stredu 17. augusta 2016
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Máriou Bednárikovou,
89-ročnou

Spomíname
Čas plynie, roky ubiehajú,
ale krásne spomienky v srdci ostávajú ...
Včera 16. augusta sme si pripomenuli nedožité
80-te narodeniny našej mamy, babky a prababky
ANNY BONKOVEJ, rodenej Slavkovskej.
S láskou spomínajú dcéra Jana a syn Marián
s rodinami a ostatná rodina
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku

Spomienka
Pre každého existuje niekto,
čo pre nás znamená celý svet,
o to ťažšie je stratiť ho
a uchovať len v spomienkach ...
S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci si
utorok 23. augusta pripomenieme 7. výročie
od chvíle, keď nás náhle navždy opustil
Ing. MILAN ŠMEHÝL.
S láskou a úctou spomína manželka, synovia s manželkami a vnúčatá

Cirkevné pamiatky v Spišskej Sobote v 16. storočí
Činorodý život mešťanov
aj ďalších obyvateľov prevažne remeselníckej Spišskej
Soboty v 16. storočí doteraz
najzreteľnejšie pripomína
Rímskokatolícky kostol sv.
Juraja. Staré záznamy v spišskosobotskom Marckbuchu
uloženom v popradskom
archíve hovoria o úpravách,
ktoré sa týkali kostola a jeho
inventára, ale tiež postavenia Kaplnky svätej Anny.
Sobotskí mešťania neľutovali finančné prostriedky
a preto sa tieto pamiatky
mohli zaskvieť v plnej kráse:
„Roku 1545 dala (mestská
rada) urobiť, čo bolo treba,
do veže aj kostola. Veľký zvon
(pomenovaný po) sv. Antonovi dala urobiť Zapponimu
a (tiež) ciferník hodín (na tej
strane veže), ktorá je otočená
na námestie. Zároveň zhorela,
všimni si dobre, aj polovica
námestia s vínnym šenkom.
Peniaze za tri okovy vína prináležia menovite Leonardovi.
Roku 1564, v apríli, udrel do
veže hrom, zabil strážcu veže a
vežu vypálil. Strážca veže ostal
(tam) ležať, nebolo mu pomoci. Zvon Gregor (stál) 16 zlatých. Druhý zvonček, Medián
(stál...). Uliatie nových zvonov

Z archívnych prameňov
namiesto (zvonov zničených)
požiarom stálo 203 zlatých.
Veža s oporami stála 50 zlatých, ciferník vežových hodín
(stál) 50 zlatých. Organové
mechy (stáli) 50 zlatých.
Roku 1573 (bola) veža, ktorá vyhorela, znovu postavená,
(a to opätovne) na taliansky
spôsob. Stálo (to) 400 zlatých.
Veľký zvon stál 400 zlatých.
Majstrovi, ktorý ho ulial, sme
dali 60; vážil 40 centov. Stredný zvon stál 70. Kaplnka sv.
Anny stála, vrátane stavebných nákladov, 200 zlatých.
Oltár stál 80; oltár sv. Antona
40. Lavice pre mužov stáli 19;
dve lavice pod organom 5.

Hlavný oltár sv. Juraja stál
160 /v/ roku 1503.
Oltár sv. Mikuláša vedľa
kazateľnice 70. Zástavy stáli 50; najlepší kalich stál 33
zlatých. Váza alebo vypuklá
čaša, v ktorej sa Sviatosť alebo hostie nosia. Stálo (toto
cibórium) 36 zlatých. Modrá
kazula s (vyšitým) krížom
stála 24 florénov; ďalšia kazula so zlatou výšivkou (stála) 110 zlatých. Ciferník vežových hodín stál 40.“
Rímskokatololícky kostol
svätého Juraja získal ocenenie Kultúrna pamiatka roka
2011. Aj v súčasnosti patrí
medzi najväčšie skvosty nášho mesta.
Božena Malovcová

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 17. augusta - Limba, vo štvrtok 18. augusta - Sunpharma - Kaufland, v piatok 19. augusta
- Tília, v sobotu 20. augusta - Dr. Max námestie, v nedeľu 21. augusta - Aduscentrum, v pondelok 22. augusta - Diecézna
lekáreň sv. Lukáša a v utorok 23. augusta
- Victoria.
Limba: Podtatranská 2501, č. t. 772 26 57, Sun-

pharma - Kaufland: Moyzesova ul., Tília: Banícka ul., Dr. Max: Nám. sv. Egídia, Aduscentrum:
Nám. sv. Egídia 22/49, Diecézna lekáreň sv.
Lukáša: Alžbetina ul., Victoria: Drevárska ul.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18.
hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy

Peniaze sa
k vám budú
hrnúť zo všetkých strán. Snažte
sa z nich niečo odložiť na horšie
časy.

Celý týždeň
budete mať
dobrú náladu, pretože vám vaše
zámery budú vychádzať tak, ako
si prajete.

Splní
sa
niečo, čo
ste si želali a budete žiariť spokojnosťou. Najmä vo vzťahoch bude
vládnuť pokoj.

Neporovnávajte sa s
inými. Iní sa majú horšie než vy,
len vám nič stále niečo chýba.

Môžu
sa
v y s k y t núť
zdravotné komplikácie, ktoré vás
prinútia zamyslieť sa nad vaším
životným štýlom.

Rušné, ale
krásne obdobie máte pred sebou do konca
augusta. Vážte si chvíle, ktoré nebudú trvať večne.

Niečo vo
vašom živote sa zmení. Bude sa to týkať
starších osôb. Inak bude týždeň
priemerný.

Akoby sa
pretrhlo
vrece s priaznivými správami.
Nejaká dôležitá vec sa vyrieši k
vašej spokojnosti.

Vaša prchká povaha
vás môže priviesť do nepríjemností. Prv, než niečo poviete, porozmýšľajte.

Dočkáte sa
p ov ýš enia
alebo minimálne odmeny za
dobre vykonanú prácu.

Nepredvídateľné
okolnosti vás privedú k originálnemu riešeniu nejakej situácie.
Budete mať príležitosť k flirtom.
V nejakej
záležitosti
si vydýchnete a budete si môcť
užiť viac voľného času.
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Mesto Svit

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

výberové konanie

Mesto Svit

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

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Mierová 141, 059 21 Svit

na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Mierová 134, 059 21 Svit

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

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

Uzávierka prihlášok je 9. septembra 2016.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne
MsÚ Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - MŠ Mierová 141, Svit - NEOTVÁRAŤ“
je potrebné doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit

Uzávierka prihlášok je 9. septembra 2016.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne
MsÚ Svit.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - CVČ Mierová 134, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť na adresu:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia
podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia
podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

PP-98

Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v.r., primátor mesta Svit

MESTO POPRAD

PP-99

Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v.r., primátor mesta Svit

MESTO POPRAD

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

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

v katastrálnom území Matejovce, pozemok časť parc. č. KN-C 955/1
výmere 64 m2 za účelom jeho užívania ako miest na parkovanie.

v katastrálnom území Veľká, časti pozemkov parc. č. KN-C 234/1
a parc. č. KN-C 1725 o výmere 78 m2 za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania.

Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok, za pozemky za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, zelených plôch a pod.
(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
a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, 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.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 19. augusta. 2016 o 12. hod. PP-90

Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok, za pozemky situované pri
rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(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
a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, 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.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 19. augusta 2016 o 12. hod. PP-91

17. 8. 2016

Kino CINEMAX
Od 18. do 24. augusta

Doba ľadová: Mamutí tresk 3D o 14.20 hod. (hrá sa cez víkend),
PREMIÉRA: Star Trek: Do neznáma 2D - o 20.50 hod., PREMIÉRA: Star Trek: Do neznáma
3D - o 18.20 hod., Tajný život
maznáčikov 2D - o 12.40 (hrá
sa cez víkend), o 14.40 a o 16.20
hod., Tajný život maznáčikov 3D
- o 15.50 hod., Matky rebelky o 16.50 hod. (nehrá sa 23. 8.), ARTMAX FILMY: Florencia a galéria
Ufizzi - o 16.50 hod. (hrá sa 23.8.),
Buchty a klobásy - o 19. hod.,
PREMIÉRA: Vojnoví psi - o 21.
hod., Hore za láskou - o 13.20 hod.
(hrá sa cez víkend), PREMIÉRA:
Strašidlá - o 17.50 hod., Jednotka samovrahov 2D - o 20.20 hod.
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Zaujalo nás Dávka v nezamestnanosti po sezónnych prácach

Po sezónnych prácach nevzniká automaticky nárok na
dávku v nezamestnanosti.
Sociálna poisťovňa upozorňuje ľudí, ktorí žiadajú
o dávku v nezamestnanosti
po vykonávaní sezónnych
prác, že na priznanie dávky
musia splniť všetky zákonné
podmienky. Viacerí sa mylne
domnievajú, že im v prípade

sezónnych prác stačí získať
potrebných 730 dní poistenia
v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a nie
v posledných troch rokoch.
Uvedené však platí len v prípade, ak poistenec pracoval
výhradne na pracovný pomer, ktorý bol dohodnutý na

dobu určitú a v posledných
štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov
o zamestnanie nemal ani jediný deň pracovný pomer na
dobu neurčitú. V tejto súvislosti SP zdôrazňuje, že výkon
práce na základe dohody nemožno považovať za obdobie
zamestnania na dobu určitú.
Ak občan pracoval na se-

zónnych prácach v zahraničí
a chce požiadať o dávku v
nezamestnanosti na Slovenku splnením vyššie uvedenej
podmienky, SP mu odporúča
kvôli urýchleniu konania o
dávke priniesť si zo zahraničia
doklady potvrdzujúce trvanie
pracovného pomeru s uvedením, že išlo o pracovný pomer
na dobu určitú.
(spo)

Inzercia

fil, hranoly, aj dlážkovicu
na podlahy. Inf.: č. t. 0908
234 866.		
4/16-P
Predám palivové drevo tvrdé, buk, dub, hrab,
štiepané polená, suché,
dĺžky 30, 40, 50 cm. Cena
360 €/10 prm (V3S) voľne
sypané. Cena je s dovozom do Popradu. Inf.: č. t.
0904 455 741.
41/16-P
Predám palivové drevo,
smrek, jelša, štiepané polená, suché, dĺžky 30, 40,
50 cm, cena 270 €/10 prm
(V3S) voľne sypané. Cena je
s dovozom do Popradu. Inf.:

Predám krásny dievčenský
•nábytok,
ružovej farby, séria

č. t. 0904 455 741.

Vstupenky vyhrali

P r e da j

Predám lacno drevený
•obklad
- 3 €, zrubový pro-

Knihu Samoliečebný pud vyhrali
Spomedzi súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže o knihu
Samoliečebný pud autora Štefana Zakuťanského, sme vyžrebovali dvoch výhercov: Annu Juhovú z Ul. mládeže
14, Poprad a Renátu Pittnerovú z Ul. Chalupkovej, Poprad.
Knihu si môžu vyzdvihnúť v redakcii novín Poprad na
sídlisku Západ, Podtatranská ul. 149/17, Poprad v pracovné dni od 7.30 do 15. hod.		
(ppp)

•

•

42/16-P

Mamut + dvojposteľ s matracom, cena dohodou. Inf.: č. t.
0905 457 099.
43/16-P

Rô zne

Náter striech, fasády
•a kostoly
- 3 €/m s farbou,
2

základ a vrch. Inf.: č. t. 0915
423 705 (p. Ivan). 69/16-R
Poľnohospodárske družstvo Mlynica ponúka samozber mrkvy. Inf.: č. t.
0911 623 900.
79/16-R

•

Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do súťaže o štyri celodenné
vstupenky do AquaCity Poprad boli vyžrebovaní: Ingrid
Kušnieriková, Partizánska
ul., Poprad, Mária Franková,
Okružná ul., Poprad, Peter
Laciak, L. Svobodu, Poprad
a Katka Jonisová, Slobody
ul., Spišská Sobota. Celodenné vstupeny do popradského
aquaparku si môžu výhercovia
prevziať v redakcii (Podtatranská 149/4, Poprad) v pracovné
dní do 15. hod.
(ppš)

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

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

6 ROKOV ZÁRUKA

PP-1

17. 8. 2016
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Príprava basketbalistiek s novým trénerom

Basketbalistky
BAM
Poprad sa pripravujú na
novú extraligovú sezónu
s novým vedením i novým trénerom družstva žien.
Počas jedného z minulotýždňových tréningov predstavila vízie
nová prezidentka klubu Alena Kováčová, ktorá vo funkcii nahradila Jozefa Turáka: „Družstvo prešlo
zmenami, ale nie veľkými. Tešíme sa,
že máme na čom stavať. Tento rok
chceme dať príležitosť predovšetkým
popradským hráčkam a odchovankyniam, ktoré tvoria základ tímu.
Najväčším problémom stále ostáva
hlavný sponzor.“
Popradčanky v novej sezóne povedie skúsený tréner Milan Černický, ktorý naposledy pôsobil v mužskom extraligovom tíme Karlovky.
Dievčatá nikdy netrénoval, preto
je Poprad pre neho veľkou výzvou.
„Sám som zvedavý, čo z toho bude.
Nie som veľmi agresívny tréner a tak
si myslím, že sa hodím aj k dievča-

FK Poprad

Futbalisti FK Poprad
nastúpili v sobotu 13.
augusta v rámci 2. kola
II. ligy Východ v Lipanoch proti Odeve už aj
s dvojicou legionárov - Chorvátom
Jusufi Pëllumbom a Cyperčanom
Alekosom Alekouom. Druhý menovaný naskočil do zápasu v 53.
minúte a prispel k víťazstvu Popradu druhým gólom hostí.
Výsledok: 2. kolo v sobotu 13. augusta ŠK Odeva Lipany - FK Poprad
1:3 (1:1), góly Popradu: 14. Marián
Ferenc, 60. Alekos Alekou, 84. Rudolf Bilas.
Program: 3. kolo v sobotu 20.
augusta o 19. hod. FK Poprad - FK
Haniska.			 (ppv)

Tabuľka II. ligy
- sk. Východ
Z V R P

S

B

1. Bardejov

2

2 0

0

7:1

6

2. Lokomotíva KE

2

2 0

0

6:2

6

3. VSS Košice

2

2 0

0

4:1

6

4. Poprad

2

1 1

0

5:3

4

5. Zvolen

2

0 2

0

4:4

2

6. L. Mikuláš

2

0 1

1

0:1

1

7. Lipany

2

0 1

1

1:3

1

8. Haniska

2

0 1

1

2:6

1

9. Sp. N. Ves

2

0 0

2

3:7

0

10. R. Sobota

2

0 0

2

1:5

0

tám,“ rozhovoril sa s úsmevom na
tvári. S BAM Poprad sa dohodol na
ročnej spolupráci a s prostredím sa
postupne zoznamuje. „Hala je na
vynikajúcej úrovni a je radosť tu trénovať. Zatiaľ však vôbec neviem, do
čoho idem. Hlavne doma budeme
chcieť hrať pekný, rýchly a agresívny
basketbal. Chceme pritiahnuť ľudí na
tribúny, aby z haly odchádzali s dob-

rým pocitom,“ dodal M. Černický,
ktorý na poste trénera BAM Poprad
vystriedal Igora Skočovskeho.
Káder sa kryštalizuje, minulý
týždeň trénovala dvadsiatka dievčat. Možný je i návrat ostrieľanej
reprezentantky Kataríny Tetemondovej, ktorá v týchto dňoch s Popradom intenzívne rokuje. „V priebehu
tohto týždňa by to mohlo byť rozlúsk-

O najšportovejšiu rodinu
mesta Poprad
Na počesť Dní sv. Egídia a pri
príležitosti bežeckých pretekov
Podtatranský polmaratón, Primátorská desiatka a Nordic Walking
sa vo štvrtok 1. septembra od 12.30
hod. na Námestí sv. Egídia uskutoční už druhý ročník súťaže o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad
pod názvom Mama, tato športujte
s nami, ktorú organizuje mesto
Poprad, MsÚ Poprad - odbor školstva, mládeže a športu v spolupráci
s OZ Sport Club for All.
Rodinné tímy (traja členovia z minimálne dvoch generácií) budú súťažiť v troch disciplínach - prekážková
dráha vyžadujúca rodinnú súhru,
štafetové a „šikovnostné“ súťaže a
cyklistická jazda zručnosti (bicykel
aj prilby pre mládež a dospelých budú k dispozícií,
ak bude v tíme dieťa ktoré
používa detský bicykel,
trojkolku alebo odrážadlo,
musí si rodina na túto
disciplínu priniesť vlastný
bicykel a prilbu, alebo požičať od súperov). Bude sa
udeľovať bonifikácia za vek
i za účasť dievčaťa (ženy)
v tíme. Účastnícky limit
je 30 rodín vzhľadom na
časové možnosti. Celkové
poradie v súťaži o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad určí čo najnižší súčet
umiestnení zo všetkých

disciplín.
Prihlášky podáva dospelá osoba
v tvare: meno alebo názov rodiny,
krstné mená členov družstva s rokom
narodenia na adresu PhDr. Jozef Pavlík, MsÚ Poprad, Nábrežie Jána Pavla
II. 2802/3, 058 42 Poprad, prípadne
emailom na sport@msupoprad.sk
najneskôr do stredy 31. augusta, alebo priamo pri prezentácii tímov, ktorá sa rozbehne od 11. hod. v priestore
vedľa tribúny pred OC Forum. Všetky rodiny štartujú zdarma.
Vyhlásenie výsledkov bude po
skončení pretekov na tribúne približne o 14.15 hod. pred vyhlásením
výsledkov Podtatranského polmaratónu, Primátorskej desiatky a Nordic
Walkingu.		
(ppp)

nuté, ale ak príde nejaká zaujímavá
ponuka, tak to s vedením prehodnotím,“ prezradila.
Popradčanky už zabudli na zbabraný záver minulej sezóny a tešia sa na
nový ročník. „Urobíme všetko preto,
aby to dopadlo lepšie. Tešíme sa na spoluprácu s novým trénerom a dúfame,
že si budeme rozumieť,“ dodala členka tímu Adela Kudličková.
(mav)

Krátko zo športu

•

FUTBALISTI FK Poprad zvíťazili minulý týždeň v stredu v rámci
druhého kola Slovenského pohára
na pôde FK Svit 2:0 po góloch Rudolfa Bilasa a Róberta Ujčíka a zabezpečili si postup do tretieho kola
tejto pohárovej súťaže.

•

PO dvoch júlových prípravných
zápasoch s Britkami v Bratislave
absolvujú slovenské hokejové reprezentantky ďalšiu prípravu. V dejisku
zimných olympijských hier 1992 vo
francúzskom Albertvillle ich v rámci
Turnaja štyroch krajín preverujú od
14. do 21. augusta hokejistky Francúzska, Švajčiarska a Japonska. Za
osem dní odohrajú až šesť stretnutí.

•

6. ROČNÍK silovej súťaže Tatranský silák pod záštitou primátorov
mesta Poprad a Svit sa uskutoční
v sobotu 27. augusta od 12. hod.
pred Arénou Poprad.

•

HASIČSKÁ súťaž o Pohár primátor mesta Poprad sa bude konať
v sobotu 27. augusta od 10. hod. na
námestí v Spišskej Sobote. Súčasťou
podujatia bude aj tradičná Spišskosobotská naberačka a nočná súťaž.

•

OD stredy 24. do nedele 28. augusta sa v popradskom bowlingovom centre Citybowling v ZOC Max
uskutoční tradičný Letný tatranský
pohár v bowlingu, ktorý organizuje
BK Citybowling Poprad.
(ppš)

www.noviny-poprad.sk
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Kamzíci v príprave s Liptákmi na päťdesiat percent

Hokejisti HK Poprad
odohrali minulý týždeň v rámci prípravy
na novú sezónu prvé
dva zápasy, v ktorých
vyzvali na súboj možného adepta na Tipsportligu MHK
32 Liptovský Mikuláš. Zverenci
Petra Jonáka u súpera zvíťazili,
v domácej odvete na zrekonštruovanej ľadovej ploche ťahali za kratší koniec.
Minulý týždeň v utorok zvíťazili
Popradčania v Liptovskom Mikuláši nad domácim tímom 4:2, keď sa
za hostí strelecky presadil Dinda,
Gašpar, Matej Paločko a Lapšanský.
Odveta bola na programe vo štvrtok už na zrekonštruovanej ľadovej
ploche v Poprade a domáci v nej na
Liptákov nestačili. Pri prehre 2:3 sa
z kamzíkov trafil do čierneho iba Lichanec a Štrauch. Napriek domácej
prehre je zatiaľ tréner HK Poprad
Petr Jonák s predvedenou hrou spo-

kojný. „V týchto dvoch zápasoch sa
ukázalo, že máme veľkú silu. Súper
dobre bránil a využíval svoje príležitosti. Toto ovplyvnilo výsledky zápasov. Paradoxne práve druhý zápas
v Poprade bol z našej strany hokejovejší,“ hodnotil.
Vedenie klubu aj naďalej postupne

predstavuje nové posily. Minulý týždeň k nim pribudol bývalý slovenský
reprezentant Marek Zagrapan, ktorý
patrí k najvyššie draftovaným Slovákom v NHL a má za sebou bohatú
legionársku kariéru. Kamzíkom sa
upísal aj popradský odchovanec Matej Paločko - účastník posledného

svetového šampionátu hráčov do 20
rokov a brat medzi fanúšikmi obľúbeného Matúša Paločka, ktorý zamieril
z Popradu do Čiech. Popri Švédovi Linusovi Fernströmovi a ďalšom
talentovanom odchovancovi Maximiliánovi Pajpachovi, HK Poprad
podpísal zmluvu minulý týždeň aj s
tretím kvalitným brankárom Martinom Šúrekom, ktorý nedávno bojoval o miesto v try oute. Kamzíkom
sa stal okrem iných aj český útočník
Aleš Ježek, ktorý pôsobil uplynulú
sezónu v Žiline, ale popradské prostredie dokonale pozná z čias HC
Lev Poprad v KHL. S Popradčanmi
trénuje aj Kanaďan Keevin Cutting,
ktorý je pod Tatrami na skúške...
V utorok 16. augusta odohrali
hokejisti Popradu tretí prípravný
duel, tentokrát v Žiline s miestnym
MsHK po uzávierke vydania novín
Poprad. Následne ich čaká kvalitná
previerka v podobe 69. ročníka Tatranského pohára.		
(mav)

Memoriál Miroslava Olejníka

V nedeľu 14. augusta sa v Strážach
- mestskej časti Popradu uskutočnil
12. ročník súťaže hasičských družstiev - memoriál Miroslava Olejníka
zaradenej do Podtatranskej hasičskej ligy.
V Strážach spomedzi jedenástich
družstiev mužov zvíťazila Šuňava,
striebro patrilo Spišskému Bystrému
a bronz získala Hranovnica. Medzi
ženami bolo najlepšie Spišské Bystré,
druhá skončila Šuňava a tretia Spišská Sobota II.
S disciplínou požiarny útok s vodou
sa popasovali i muži nad 35 rokov,
kde zvíťazili Batizovce pred Hozelcom
a Spišskou Teplicou.
Predstavila sa i hasičská mlaď medzi dorastencami boli najlepšie
Gánovce pred Vernárom a domácimi Strážami. Nedali sa zahanbiť ani
dorastenky - 1. Vikartovce, 2. Spišská
Sobota a 3. Nová Lesná.
V Podtatranskej hasičskej lige po
pätnástej súťaži u mužov do 35 rokov
vedie Spišský Štiavnik, u mužov nad

Podvodníci a zlodeji ani v tomto
roku nezaháľajú a za svoje obete si
vyberajú najmä dôverčivých seniorov. Rôznymi emotívnymi príbehmi sa snažia dôchodcov chytiť za
srdce a obrať o úspory.
Predstierajú nehody a žiadajú požičanie peňazí na ošetrenie, do telefónu

35 rokov sú prvé Batizovce, medzi
ženami do 35 rokov si najlepšie počína Spišské Bystré, medzi ženami
nad 35 rokov sú prvé Batizovce, medzi dorastencami tvrdý boj zvádzajú
prvé Gánovce a druhé Spišské Bystré,
u dorasteniek patrí prvenstvo Vikartovciam.
Ceny najlepším družstvám vo všetkých piatich kategóriách odovzdala
manželka Miroslava Olejníka, na počesť ktorého sa akcia koná - Helena
Olejníková a Marián Rušin, predseda
KV DPO Prešov. Ďakovný list OV
DPO Poprad prevzal pre Dobrovoľný
hasičský zbor Poprad - Stráže pri príležitosti 145. výročia založenia zboru
člen výboru DHZ Milan Palko.
Dobrovoľných hasičov v 22. ročníku
Podtatranskej hasičskej ligy čakajú ešte
štyri súťaže. Najbližšie v Batizovciach
v nedeľu 21. augusta o 10. hodine na
futbalovom ihrisku už po tridsiaty piaty raz sa stretnú v Spomienkovej súťaži
konanej na počesť významných funkcionárov DHZ i obce.
(onk)

Škoda Horal MTB maratón sa konal minulý víkend vo Svite za účasti 845
pretekárov. Darilo sa aj pretekárom z nášho regiónu. V kategórii Horal Krejzi na trase 133 km muži Masters 40-49 rokov zvíťazil Ján Halík z Norwit
Cyklomax Poprad, v kategórii Horal Lejzi 74 km muži Masters 40-49 rokov
Peter Benko z CK Energia Svit, v kategórii Horal Senzi 43 km muži Masters C 60 a viacroční Ján Niedoba z CK Energia Svit, v kategórii Horal Ízi
28 km juniorky 17-18 r. Natália Ďugelová z Popradu. Tretie miesto si na
svoje konto pripísal v kategórii Horal Senzi 43 km muži Masters B 50-59 r.
Ondrej Glajza z ŠK Tatry Bike Teamu.
FOTO - Marta Marová

Obeťami dôverčiví seniori

sa predstavujú ako príbuzní a žiadajú
pôžičku na kúpu rôznych vecí, vydávajú sa za podomových predajcov, plynárov, pracovníkov elektrární, vodární
alebo sociálnej poisťovne a podobne.
O tom, že tieto veci sa reálne dejú

svedčí aj prípad, ktorý sa stal nedávno
v obci Malá Poľana v okrese Stropkov.
Doposiaľ neznámy páchateľ vystupujúci ako zástupca Sociálnej poisťovne
olúpil 81 - ročnú ženu o 1 600 eur.
Polícia preto radí nielen seniorom,

aby zvýšili obozretnosť, nedôverovali
a neotvárali neznámym osobám, ktoré
im ponúkajú výhodný tovar, nepodpisovali dokumenty, ktoré nepoznajú,
overovali si totožnosť pracovníkov
rôznych inštitúcií, či úradov a v prípade podozrivého správania ihneď
kontaktovali políciu.
(krp)
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