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Archeológovia odhaľujú tajomstvá Zámčiska

V strede minulého týždňa sa naplno rozbehol plánovaný archeologický výskum v lokalite Zámčisko
nad popradskou mestskou časťou
Kvetnica. Samospráva plánuje toto
miesto zatraktívniť pre verejnosť
a poodhaliť jeho históriu aj ďalším
generáciám.
„Máme v pláne postaviť na tomto
mieste vyhliadkovú vežu, ktorá tu už
v dávnej minulosti stála. Návštevníci
tak budú môcť obdivovať krásu celého okolia, nakoľko je odtiaľ výhľad na
celý Spiš,“ prezradil plány mesta riaditeľ Mestských lesov Poprad Róbert
Dula, ktorý dodal, že práce boli naplánované na desať dní.
Archeológia je veda, ktorá dokáže
prekvapiť a preto sa výskum na Zám-

čisku môže aj predĺžiť. „Archeologický
výskum tu predpísal krajský pamiatkový úrad. Skúmame plochu 13 x 13
metrov. Sondu sme rozdelili do štyroch
sektorov, pričom v strede sme nechali
krížový kontrolný blok, aby sme prípadné nájdené objekty videli pekne
z profilu, ako sa správajú. Terén sme si
na úvod prešli detektormi kovov a hneď
sme narazili na rôzne kovové predmety, ktoré svedčia o tom, že tu evidentne
žili aj poľnohospodári, nielen baníci a
remeselníci. Oblasť bola osídľovaná od
mladšej doby kamennej a preto sme
zvedaví, čo všetko tu nájdeme. Nikdy
nevieme, na čo narazíme a preto, ak
sa objaví niečo významné, tak výskum
bude trvať dlhšie. Dominancia nálezov
v tejto lokalite je zo 14., ale najmä 15.
storočia,“ objasňoval archeológ Marián Soják.
Popradská
radnica plní sľuby a snaží
sa Kvetnici vdýchnuť
nový život. „Výskum robíme preto, aby bol tento úsek dôkladne zmapovaný a archeologicky
preskúmaný. Snažíme
sa historicky objasniť
celý priestor a sprístupniť ho verejnosti. Histó-

riu treba preskúmať a poučiť sa z nej,
pretože sa hovorí, že kto nepozná minulosť, nemôže riešiť budúcnosť. My
sa radi poučíme, aby aj budúce generácie vedeli o tejto lokalite čo najviac,“
uviedol primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko.
Projekt realizuje mesto Poprad v
spolupráci s Mestskými lesmi, s.r.o.
za podpory Nadácie Slovenskej sporiteľne prostredníctvom získaného
grantu v rámci výzvy „Obce bližšie k
Vám 2016“, ktorý zabezpečuje oddelenie strategického rozvojového manažmentu MsÚ.		
(mav)

Našim čitateľom Poslancov čaká vo štvrtok bohatý program
Redakcia novín Poprad
oznamuje čitateľom, že z
dôvodu dvoch sviatkov:
29. augusta - 72. výročia
Slovenského národného
povstania a 1. septembra
Dňa Ústavy SR, noviny
Poprad v stredu 31. augusta 2016 nevyjdú.
Najbližšie vyjdú ako dvojčíslo 7. septembra 2016. (red)

Vo štvrtok 25. augusta o
9. hod. sa uskutoční 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad.
Po procedurálnych záležitostiach sú v programe návrh na prenájom nebytového
priestoru v budove súpisné
číslo 1308 v k. ú. Veľká pre
občianske združenie Asociácia slovenského centra pohybu a vzdelávania, prenájom
priestorov Divotvornej scény

v Dome kultúry pre Dom Matice slovenskej zo Sp. Novej
Vsi, nebytových priestorov v
budove viacúčelovej haly pre
FK Poprad a návrhy na prenájmy 1-izbových bytov.
Program zahŕňa i návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN o prideľovaní nájomných bytov
vo vlastníctve mesta Poprad.
Poslanci ďalej prerokujú ná-

vrh na schválenie zámeru
prenajať pozemky v k. ú.
Poprad verejnou obchodnou
súťažou za účelom výstavby
bytových domov, návrhy na
predaje, prenájmy alebo zámeny nehnuteľností, návrhy
na kúpu nehnuteľností, na
zriadenie vecných bremien
i na darovanie umeleckého
diela - smaltovanej kompozície umelca Jozefa Kornucika
z budovy Zimného štadióna v

Poprade občianskemu združeniu Art factory Elektráreň
Poprad a ďalšie.
Do programu je zaradený
i návrh na udelenie súhlasu
s vyňatím lesných pozemkov
z plnenia funkcií lesa, návrhy na prenájmy nebytových
priestorov v základných školách a návrh na zmenu vecnej
náplne kapitálových výdavkov na úseku školstva na rok
2016. (Pokračovanie na str. 2)

S rezbárskym
nožíkom
a dlátom
odhaľuje
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Zajtra sa začína
Tatranský
pohár
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Stručne

prvý štvrtok v mesia•ci KAŽDÝ
majú obyvatelia mesta Poprad
možnosť využiť služby bezplatnej
mediačnej poradne. Keďže vo štvrtok 1. septembra je štátny sviatok,
najbližšia mediačná poradňa sa
uskutoční vo štvrtok 8. septembra.

•

KNÍHKUPECTVO Christiania
v Poprade pripravilo pri príležitosti
48. výročia okupácie bývalého Československa vojskami Varšavskej
zmluvy výstavu dostupných kníh
súvisiacich s touto tématikou. Súčasťou expozície je aj výstavka unikátnych fotografií z augustových
popradských ulíc a prezentácia dokumentárnych fotografií z kníh Ladislava Bielika a Josefa Koudelku.
distribúcia elek•trinyPRERUŠENÁ
z dôvodu plánovaných prác

na zariadení nízkeho napätia bude
5. septembra od 7.30 do 15.30 hod.
vo Veľkej - novostavby rodinných
domov bez popisných čísel na Cintorínskej ulici a 7. septembra tiež
od 7.30 do 15.30 hod. na Podjavorinskej ul. č.d. 22.
HISTORICKÁ tatranská elek•trička
Kométa sa vydá na svoju

Na Kvetnici bude banský gápeľ

Na 9. stretnutí banských miest a
obcí Slovenska v Gelnici v polovici
augusta absolvoval zástupca mesta
Poprad 1. viceprimátor Igor Wzoš
ako čestný hosť preskok cez kožu počas banského Šachgátu, čím vyvrcholila snaha Baníckeho cechu horného
Spiša o zaradenie mesta Poprad medzi banské mestá a obce SR.
Ako uviedol predseda tohto cechu
Slavomír Kyseľa, v Poprade v
minulosti sídlilo riaditeľstvo
Mangánových baní Hôrka-Švábovce a jedna z ulíc nesie názov
Banícka. „Nesmieme zabudnúť,
že naši predkovia z Popradu boli
majitelia baní a občania Popradu boli veľmi vyhľadávaní ako
meďotepci. Samozrejme Poprad
- Kvetnica sa preslávila ako lokalita s banskou minulosťou, v ktorej sme zatiaľ spoznali tri miesta, odkiaľ je vidieť vstup do podzemia a kde
je viac ako desať prieskumných píng,
šácht,“ uviedol S. Kyseľa. Zároveň
informoval, že Ministerstvo vnútra
SR už začalo registračné konanie Baníckeho cechu horného Spiša. Začiatkom augusta sa tiež zúčastnil na ro-

kovaní Banskej komory SR, banských
spolkov a cechov banských miest a
obcí Slovenska vo Vyšnej Boci. Po
jeho vystúpení s obhajobou žiadosti o
vstup Baníckeho cechu horného Spiša
medzi banské mestá a obce, všetkých
33 členov banskej komory prijalo náš
cech za člena. „Najviac nám pomohla práve Spišská Nová Ves. Pravdepodobne zabralo moje ubezpečenie, že

vznikáme nie kvôli tomu, aby sme Spiš
trhali, ale preto, aby sme z neho spoločne urobili klenot Slovenska,“ doplnil S.
Kyseľa.
Na stretnutí banskej komory dostali
tiež dokumentáciu, podľa ktorej Banícky cech horného Spiša vypracuje
pre Poprad a okolie turistické infor-

Poslancov
čaká ...

ďalšiu jazdu v nedeľu 28. augusta.
Z Popradu vyrazí o 10.30 hod. Pôjde do Starého Smokovca a Tatranskej Lomnice.

(Dokončenie zo str. 1)

•

NAJBLIŽŠÍ výjazdový odber
krvi Národnej transfúznej služby
z Popradu sa uskutoční zajtra 25.
augusta od 8.30 hod. do 11. hod.
v Novej Lesnej v katolíckej fare.

•

VŠETKY vlaky na hlavom ťahu
Bratislava - Žilina - Košice minulý týždeň v utorok meškali až 90
minút. Dôvodom bolo poškodené
trakčné vedenie v železničnej stanici Poprad - Tatry.

•

HUDOBNÝ festival Dohoda sa
uskutoční v popradskom aquaparku v sobotu 27. augusta.

•

VRCHOLKY tatranských štítov
sú pod snehom. Niekoľkocentimetrový poprašok je koncom augusta v
nadmorskej výške nad 2100 metrov
bežný jav. Turisti by však mali byť
pri výstupe opatrní. Aj keď sa dá
predpokladať, že prvý sneh rýchlo
zmizne vzhľadom na súčasne oteplenie.
ŠIESTY ročník rodinnej dob•rodružnej
súťaže Svište na Plese je

pripravený pre rodiny s deťmi 27.28. augusta na Štrbskom Plese. Je
vhodné najmä pre deti vo veku 6-12
rokov, ale môžu sa na ňom zúčastniť aj deti do 15 rokov.
(ppš)

mačné tabule s obsahom o zaradení
tejto lokality do Slovenskej banskej
cesty. Budú umiestnené na viditeľnom mieste v Poprade. Ďalej Banícky
cech horného Spiša zabezpečil banský
vozík, ktorý bude baníckou replikou
informačných tabúľ.
Minulý piatok S. Kyseľa s Jozefom
Švagerkom, primátorom Popradu
navštívil obec Čučma, ktorej starosta Alexander Szollos pomôže
v Poprade - Kvetnici s výstavbou
banského gápľa v lokalite šachty
nad štôlňou Strieborná, čím
mesto Poprad bude vlastniť ďalšiu turistickú atrakciu. Primátor
predpokladá, že banský gápeľ
sa bude stavať na budúci rok v
súvislosti s vyhliadkovou vežou
na Zámčisku. Obaja zástupcovia Popradu sa stretli aj s podpredsedom Baníckych spolkov a cechov banských miest a obcí Slovenska
Norbertom Vernerom, ktorý požiadal
mesto Poprad, aby v roku 2019 zorganizovalo 12. stretnutie banských miest
a obcí Slovenska, čím sa Poprad výrazne zviditeľní na banskej mape nielen
Slovenska, ale aj celej Európy. (ppm)

PP-1

Ďalej je v programe informatívna
správa o priemernej výške základnej
mzdy, osobných a nárokovateľných
príplatkoch pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení financovaných z originálnych kompetencií mesta Poprad.
MsZ ďalej prerokuje návrh zmeny
a doplnku ÚPN-SÚ mesta, návrhy
na zaradenie nových investičných
akcií - odvodnenie časti pozemku v
k.ú. Matejovce, Skatepark, oplotenie
Zariadenia pre seniorov na Komenského ul., Komunitné centrum Matejovce, oplotenie futbalového ihriska
Stráže pod Tatrami a architektonickú
súťaž - vyhliadková veža Kvetnica. Poslanci sa budú zaoberať aj návrhmi na
navýšenie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu časti miestnej komunikácie a chodníkov na Ul. staré ihrisko,
na parkovisko NTC a na cyklistický
chodník Matejovce-Západ.
MsZ prerokuje aj návrh na udelenie
čestného občianstva mesta Poprad,
Ceny mesta Poprad a Ceny primátora
mesta Poprad, plán zasadnutí mestskej
rady a MsZ do konca roka 2016, rozbor
hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu mesta Poprad za 1.
polrok 2016, návrh na zmenu rozpočtu mesta Poprad na rok 2016 a ďalšie.
Pred záverom sú zaradené interpelácie
poslancov. MsZ je verejné.
(ppm)
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K výročiu
Povstania

Pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania sa v
meste Poprad i niektorých obciach
Popradského okresu uskutočnia
oslavy SNP. Začali sa už minulú sobotu 20. augusta Púťou Kráľovskou
cestou z Hranovnice do Spišského
Bystrého.
Predstavitelia mesta Poprad, okresu, Oblastného výboru Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
a ďalších organizácií položia vence
k pamätníku padlých v Parku hrdinov pri železničnej stanici v Poprade v piatok 26. augusta o 13. hod. V
rovnaký deň o 13. 30 hod. si uctia
pamiatku padlých vo Svite. V nedeľu 28. augusta sa pri príležitosti 72.
výročia SNP uskutoční výstup na
Kráľovu Hoľu z Liptovskej Tepličky
a takisto 28. augusta o 15. hod. budú
oslavy Povstania vo Vernári.
Celooblastné oslavy sa uskutočnia
v sobotu 27. augusta o 10. hod. na
Podbanskom.		
(ppm)

Krátke správy
Na bezpečnosť školákov
úspešných ročníkoch
• PO dvochbenefičného
dohliadne aj mestská polícia operného
galakoncer-

V súvislosti so začiatkom školského roka budú príslušníci mestskej polície v súčinnosti s príslušníkmi OR PZ Poprad vykonávať
zvýšený dohľad v okolí priechodov
pre chodcov v blízkosti školských
zariadení na teritóriu mesta.
Okrem mestských a štátnych policajtov budú dohľad v mestskej časti
Poprad - Matejovce vykonávať aj
príslušníci občianskej hliadky. „Z
uvedeného dôvodu chceme upozorniť vodičov na dôsledné dodržiavanie
dopravných predpisov a to nielen z
dôvodu vykonávania zvýšeného dohľadu nad cestnou premávkou, ale aj
z dôvodu zvýšenej intenzity a hustoty
premávky na cestách,“ zdôrazňuje
náčelník MsP Poprad Štefan Šipula.
Začiatok školského roka je záťažou nielen pre rodičov, ale aj pre
policajtov. Š. Šipula radí: „Rodičia
prvákov by mali už v tomto období
s dieťaťom trénovať cestu do školy
zvolenou trasou. Treba zvoliť najbez-

pečnejšiu cestu a to aj za predpokladu, že najbezpečnejšia cesta nemusí
byť najkratšia. Dieťa by malo ísť
samé do školy, až keď je 100 % schopné bezpečne absolvovať zvolenú trasu. Zvlášť v tomto období by si mali
rodičia uvedomiť, že je veľmi dôležité
naučiť dieťa chodiť po ceste a zdôrazňovať mu, že na vozovku môže vstúpiť iba po aspoň dvojnásobnom rozhliadnutí vľavo a vpravo, a vtedy ak
sa nepribližuje žiadne vozidlo. Veľmi
dôležité je, aby dieťa nevstupovalo na
vozovku spomedzi zaparkovaných
vozidiel, nakoľko tieto mu znemožňujú výhľad na cestu.“
Náčelník popradskej mestskej polície tiež žiada rodičov, aby na bezpečnosť detí mysleli už počas prázdnin
a pri nákupe oblečenia mu vyberali
skôr pestrofarebnejšie oblečenie a
pri kúpe školskej tašky dbali na to,
aby obsahovala niekoľko reflexných
prvkov, ktoré zvýšia bezpečnosť
ich dieťaťa.		
(ppv)

Blíži sa začiatok nového školského roka

Slávnostné otvorenie
školského roka 2016/2017
a školské vyučovanie v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Poprad sa začne v pondelok
5. septembra o 9. hod. Ako
to bude v najbližších desiatich mesiacoch vyzerať?
Na otvorení školského
roka budú diplomom, pohárom a vecnou cenou ocenené tieto základné školy
úspešné v súťaži „Najšportovejšia škola“: 1. miesto
- ZŠ s MŠ Dostojevského
(345 bodov), 2. miesto ZŠ s MŠ Vagonárska v Sp.
Sobote (330 bodov) a 3.
miesto - ZŠ s MŠ Francisciho (315,5 bodu).
S príchodom nového
školstého roka dochádza v
jednej ZŠ, a to v Základnej
škole s MŠ na Koperníkovej
ulici v Poprade - Matejovciach k zmene vo vedení
školy - staronovou riaditeľkou je Mária Dudzíková.
Testovanie žiakov 5.
ročníka sa v novembri 2016
neuskutoční celoplošne ako
v predchádzajúcom školskom roku, ale iba vo vybraných základných školách.
Je predpoklad, že po
osvedčení sa príspevku na
lyžiarske kurzy, snowbordo-

•

•

•
•

vé výcviky a školy v prírode
bude MŠVVaŠ SR v tomto
príspevku pokračovať aj
v nastávajúcom šk. roku.
Všetky materské školy budú realizovať predprimárne vzdelávanie podľa
Štátneho
vzdelávacieho
programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý 6. júla
2016 schválil minister školstva, v základných školách
sa bude výchovno-vzdelávací proces realizovať podľa inovovaného Štátneho
vzdelávacieho programu
pre základné školy.
Mesto Poprad sa chce
v tomto školskom roku
prioritne venovať novým
moderným trendom vo
vyučovaní a buď prostredníctvom MŠVVaŠ SR alebo
na základe vlastnej aktivity
chce spustiť optický internet v školách vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti.
V ZŠ s MŠ na Tajovského
ulici sa počas školského
roka pripravia podmienky
na posilnenie informatiky
v edukačnom procese.
Školské stravovanie:
Základnou požiadavkou
a úlohou v školskom stravovaní je pre deti a žiakov
základných a materských

•

•

•

tu sa uskutoční aj tretí, v utorok 30.
augusta 2016 o 17. hod. v Drevenom
evanjelickom artikulárnom kostole v
Kežmarku.
MODRO a súčasne zeleno značený
turistický chodník tiahnuci sa z Tatranskej Javoriny Javorovou dolinou je
dočasne uzatvorený z dôvodu rekonštrukcie povrchu. Štátne lesy TANAPu
vytvorili súbežne v celej dĺžke uzatvoreného chodníka obchádzku vedúcu
lesom. Obchádzka nie je vhodná pre
detské kočíky a ani ako náhradná bezbariérová trasa pre turistov so zníženou schopnosťou pohybu.
HORSKÝ hotel Hrebienok je
od štvrtku minulého týždňa znovu
otvorený. Spoločnosť Tatry mountain
resorts hotel prevzala do vlastníctva v júli 2016 a v súčasnosti spustila
skúšobnú prevádzku. V nadmorskej
výške 1 285 m n.m. je pre hostí k dispozícii nižší štandard 40 jednoducho
a prakticky zariadených turistických
izieb so sociálnym a reštauračným zariadením.
TLAČOVÁ konferencia, na ktorej
sa prezentovala národná kultúrna pamiatka - barokový kaštieľ v Batizovciach sa konala v pondelok 22. augusta. Zorganizovalo ju OZ Združenie
sociálneho turizmu. Jej súčasťou bola
aj prezentácia práce prijímateľov sociálnej služby a ich aktivít v pracovnej
terapii.
V Starej Ľubovni sa minulý týždeň konala súťaž mladých záchranárov, samaritánov, v poskytovaní prvej
pomoci. Približne dvestopäťdesiat záchranárov z desiatich krajín Európy si
zmeralo sily pri riešení simulovaných
situácií. Súťaž organizuje každé dva
roky organizácia Samaritan International.
PO štyridsiatich rokoch bola vo
štvrtok 18. augusta verejnosti sprístupnená roklina Kyseľ v Národnom
parku Slovenský raj. Náučný chodník
v úseku od ústia rokliny pri Bielom
potoku po mostík nad Obrovským
vodopádom umožní návštevníkom
obdivovať divokú prírodu netradičnou formou, odlišnou od štandardného sprístupnenia.
UŽ viac ako tri mesiace platia nové
pravidlá pri nákupe zásielok z Ameriky či Ázie. Slováci sa bez problémov
stotožnili s novými pravidlami, ktoré
zaviedol Colný kódex EÚ. Ten priniesol novinky najmä pre vývozcov
a dovozcov tovarov. Jedna sa však dotkla aj občanov. Ak si z krajín mimo
európskeho spoločenstva objednávajú
zásielky v hodnote nad 150 eur, mali
by podávať colné vyhlásenie. Toto sa
zatiaľ netýka zásielok v hodnote do
1 000 eur, ktoré sú doručované prostredníctvom klasickej pošty.
(ppš)

•

•

•

•

Aj Základná škola s materskou školou v Matejovciach sa onedlho opäť zaplní žiakmi. ILUSTRAČNÉ FOTO - Marek Vaščura

škôl pripravovať zdravú,
pestrú a vyváženú stravu z
čerstvých, zdraviu prospešných potravín. Na základe
toho sa mesto Poprad v
priebehu mesiaca júl a august zameralo na analýzu
a prieskum dodávateľov
dodávajúcich
potraviny
(mlieko a mliečne výrobky,
mäso a mäsové výrobky,
chlieb a pekárenské výrobky, ovocie a zelenina) do
zariadení školského stravovania. Pri výbere dodávateľov sa vychádzalo z dobrých skúseností a referencií
vedúcich školských jedální,
z poznatkov získaných na
základe osobných návštev
jednotlivých potravino-

vých prevádzok a v súlade s Uznesením vlády SR
(č. 168/2016 pod názvom
„Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie“).
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
SR zaradilo do školských
jedální 120 nových receptúr. V školských jedálňach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad sa postupne počas školského
roka 2016/2017 začne variť
podľa jednotného jedálneho lístka, do ktorého budú
nové receptúry zaradené,
aby sa zaručila pestrosť a
vyváženosť jedál.
(ppp)
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Kostol sv. Heleny má novú strechu

Centrálnej časti Kvetnice
dominuje veľký udržiavaný
park s jazierkom a s fontánou.
Súčasťou parku je aj Kostol
svätej Heleny - v príjemnom
prostredí lesoparku bývalého
liečebného ústavu pod vrchom Krížová. Tento kostol
potreboval obnoviť jednu zo
svojich dôležitých častí.
Pôvodná strecha kostola už
bola stará a bolo potrebné ju
každý druhý rok natierať, pričom náter nie je lacný. Stojí
400 eur. Stará strecha ostala na mieste, na ňu dali laty
a potom prišla na rad nová
strecha. Tento postup je oveľa
lacnejší, ako by bol pri odstraňovaní starej strechy.
Predpokladaná cena bola vypočítaná na 7 tisíc eur. Dekan
Ondrej Borsík dostal zo svojej rodnej obce do daru drevo,
ktoré túto sumu značne znížilo.
Farnosť to stálo približne 4 a pol
až 5 tisíc eur. Životnosť novej
strechy by mala byť 30 rokov.
Prímestská časť mesta Kvetnica bola založená v roku
1881 postavením prvej stavby
na kúpeľné a rekreačné účely.
V roku 1889 bolo upravené

okolie a neskôr boli vybudované kúpele, pošta, súkromné
letohrádky a turistické ubytovne. V súčasnosti je obľúbeným
oddychovým miestom pre Popradčanov. Prispievajú k tomu
aj okolité lesné chodníčky.

Účinné klimatické podmienky Kvetnicu predurčili
na výstavbu klimatických kúpeľov. Nepriaznivá zdravotná
situácia po 1. svetovej vojne
iniciovala v roku 1920 založenie ústavu na liečbu TBC
pre železničiarov. V roku 1921
bola založená Masarykova liečebňa pľúcne chorých zamestnancov
československých
štátnych dráh. Tuberkulóza a
respiračné choroby sa tu liečili
až do roku 2008, kedy liečebňa zanikla.
(kpa)

Jediný pamätník augustovej okupácie 1968 je v Poprade

Pred 48-mi rokmi - 21.augusta 1968 do vtedajšieho
Československa vpadli vojská Varšavskej zmluvy. Operácie sa zúčastnilo asi pol milióna vojakov a okolo 5 tisíc
tankov. Skončili sa tak ilúzie
o Dubčekovom reformovaní
socializmu na novú podobu
s ľudskou tvárou. Tento deň
bol obrovským sklamaním
pre obyvateľov krajiny, ktorí
si museli počkať viac ako 20
rokov na to, aby mohli žiť
v inej spoločnosti.
Najväčšou stratou boli ľudské životy, ktoré počas invázie
vyhasli. V priebehu prvého
týždňa silnel odpor k takémuto konaniu tzv. spriatelených
krajín. Protesty na viacerých
miestach viedli k pouličným
bojom, avšak čs. armáda na
rozkaz prezidenta L.Svobodu
do bojov nezasiahla. Dôsledkom vpádu bolo potlačenie
česko-slovenského pokusu o
reformu socializmu, obrodného procesu známeho ako
Pražská jar. Invázne jednotky
Sovietskej armády zostali v
krajine až do roku 1991.

Veľvyslanec Španielskeho kráľovstva, Félix Valdés, ktorý požiadal
o položenie venca k pamätníku. FOTO - Katarína Plavčanová

V Poprade je pamätník
19-ročného Jozefa Bonka,
ktorý sa stal obeťou nezmyselnej agresie. Na námestí
sa ocitol v dobe, kedy vojská
prechádzali z Popradu do Svitu. Strela zo zbrane z jedného
z tankov ho smrteľne zranila.
Pietnej spomienky na námestí sa 19. augusta 2016 zúčastnila aj Anna Malá, sestra
Jozefa Bonka: „Ani po 48 rokoch sa na to nedá zabudnúť.
Mám to stále pred očami, živé.
Jožko mal prestrelenú pečeň,

nebolo pomoci.“ Predseda
Svetového združenia bývalých politických väzňov Imrich Body dodal: „Jeho smrť
bola symbolická, on sa ocitol
v centre diania.“
Invázia komunistických
armád si v Československu
vyžiadala až 400 obetí. Toto
smutné výročie nemá u nás
ani pamätný deň. Na Slovensku sa okrem Popradu
nenachádza pamätník so
štatistikou obetí augustovej
okupácie.
(kpa)

Žijú medzi nami S rezbárskym nožíkom a dlátom odhaľuje pôvab dreva

Vyrúbaný strom sa môže stať drevom na kúrenie, materiálom na stavbu, ale aj neopakovateľným umeleckým dielom. Pôvab a svojskú krásu
vytvára práve z dreva insitný umelec
Milan Bocko z Popradu - Spišskej
Soboty. Pôvodom z Važca stále cíti
svoju zomknutosť najmä s ľudovými
motívmi svojho detstva a mladosti,
hoci sa nevyhýba ani moderným námetom.
Odkedy si pamätá, mal rád maľovanie a aj steny rodinného domu
Bockovcov krášlia ním vlastnoručne namaľované olejomaľby. Sú
reprodukciami Hálových obrazov
z rázovitého važeckého prostredia.
Postupne však nad maľovaním prevážilo rezbárstvo.

Rezbárska duša sa v ňom prebudila
dávno. Keď jeho otec pred niekoľkými desaťročiami na záhrade vyrúbal
lipu, zobral si konár a začal vyrezávať
figúrky. Ktosi ho pochválil a naviedol, aby ich prihlásil do súťaže. A vyhral prvú cenu. „Tak ma to „chytilo“
a drží dodnes viac ako štyridsať rokov. Samozrejme prešiel som rôznymi
druhmi tvorby - maľoval som taniere,
robil svietniky, valašky, trojprackové
opasky, krpce, gravíroval som, robil
som tiež z parožia. Z dreva mám najradšej lipu, ale vyrezávam aj z jelše a
javora. Práca na jednej drevenej plastike mi trvá v priemere mesiac, podľa
veľkosti a náročnosti. Vystavoval som
už doma i v zahraničí - v Holandsku,
Nemecku, Poľsku, Česku,“ povedal
M. Bocko. Získal aj niekoľko ocenení, naposledy v júni v krajskom kole
najstaršej a najprestížnejšej súťaže
neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Výtvarné spektrum 2016. Udelili mu
cenu v kategórii insitná tvorba za
diela Dievča s jablkom, Spomienka,
Materstvo a Žena v horách. 2. septembra sa zúčastní na celoštátnej postupovej súťaži Výtvarné spektrum
v Trenčíne. Odtiaľ ešte hlavnú cenu
nemá a priznal sa, že by na ňu chcel
zaútočiť na budúci rok.
Umelca síce pozitívne hodnotenia
potešia, ale tvorí predovšetkým pre

svoju radosť a pre
svojich blízkych.
So svojimi dielami
sa nerád lúči. Veď
za každým je ukrytý veľký kus práce a
vložený kus srdca.
Najradšej sa vracia
do dôb svojej mladosti a spodobuje
to, čo sa dnes už
dá ťažko vidieť –
voľakedajšiu prácu
na poli, na salaši,
ľudové obyčaje...
Na
výstavách
vyvolávajú pozornosť zvlášť betlehemy. M. Bocko ich má šesť. Sú jedinečné a veľmi pracné. „Chystám sa urobiť
betlehem do važeckého kostola. No na
všetko, čo by som ešte chcel stvárniť,
by mi nevystačilo ani niekoľko životov,“ podotkol rezbár. Vo svojich 71
rokoch predsa už len občas pociťuje
únavu. Snaží sa preto striedať maľovanie s vyrezávaním. Doma má
doslova celú galériu svojich plastík.
Najväčšia má viac ako dva metre a
predstavuje Poéziu. Sôch v nadživotnej veľkosti urobil sedem, no väčšina
je menších rozmerov. Pred časom ho
uchvátili i fujary, ktoré vytvoril známy ľudový umelec Tibor Koblíček a
povedal si, že ich skúsi vyrezať. Poda-

rilo sa. Má ich dvanásť unikátne vytvorených z bazového dreva.
Rodina má pre záľubu M. Bocka
pochopenie. Napokon, kto by sa nepokochal toľkou krásou prevtelenou
do dreva. Každá návšteva majstrovské kúsky obdivuje. Bockove plastiky
sú výnimočné aj svojím opracovaním.
Sú hladké, príjemné na dotyk. Drevo
spracováva svojím spôsobom, bieli ho,
natiera terpentínom s včelím voskom,
leští...
Milan Bocko si už neraz povedal,
že s rezbárstvom končí, ale stále mu
nedá pokoja. Vďaka prirodzenému
talentu vie vyčariť s rezbárskym nožíkom a dlátom z kusa „mŕtveho“ dreva
neopakovateľné dielo.
(mar)
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V meste pribudli monitorovacie kamery

Kamerový monitorovací systém
mesta Poprad, ktorý sa postupne
budoval od roku 2001 je účinným
prostriedkom boja proti kriminalite a zároveň slúži ku zvyšovaniu
efektívnosti zásahov príslušníkov
mestskej polície. V Poprade nedávno pribudlo sedem nových kamier,
spolu je ich v súčasnosti 45.
„Mesto Poprad sa tak zaraďuje
medzi mestá s kvalitne vybudovaným kamerovým systémom, čo určite
prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov, ako aj návštevníkov nášho mesta. K zvýšeniu počtu kamier došlo v
centre mesta, na sídliskách Juh a na
sídlisku Západ, kde pri výbere lokalít

boli zohľadnené bezpečnostné hľadiská daného teritória,“ uviedol náčelník MsP Poprad Štefan Šipula.
Z celkového počtu kamier je 24
stacionárnych a ostatné sú pohyblivé, čo umožňuje monitorovať širší
priestor. „Výhodou týchto nových kamier je to, že prenos dát je vykonávaný prostredníctvom internetu, čím by
nemalo dochádzať k ich častým výpadkom v činnosti,“ dodal Š. Šipula.
Kamerový monitorovací systém
je využívaný nielen na represiu, ale
hlavne na prevenciu, nakoľko už len
samotné zverejnenie informácie, že
určité miesto je pod stálym dohľadom kamery, odrádza potenciálnych

páchateľov od protiprávneho konania. „V neposlednom rade slúži ako
kvalitný prostriedok v prípade vzniku
rôznych mimoriadnych udalostí pre
potreby prípadného krízového riadenia,“ doplnil náčelník.
Okrem ešte stále potrebného rozširovania kamerového monitorovacieho systému mesta je nevyhnutné myslieť aj na servis, nákladnú údržbu a
obnovu súčasného prevádzkovaného
systému. „Prevádzkované kamery sú v
činnosti 365 dní v roku, pracujú nepretržite 24 hodín denne a dochádza tak k
ich značnému opotrebovaniu, čo kladie
zvýšené nároky na ich údržbu, servis
a obnovu,“ uzavrel Š. Šipula.
(ppv)

Zahrali vlastnú tvorbu aj svetové hity

K Popradskému kultúrnemu letu prispela minulý
piatok aj kapela Shaman
(v obsadení: Maroš Stanko - gitara, spev, skladateľ,
textár, Kamila Ambrózy spev, Peter Gondkovský bicie, Tomáš Vojtanek klávesové nástroje, spev,
Gregor Chalupecký - basová gitara, spev, Stanislava Hricová - spev a Edo
Kostelník - klávesy).
Pre každého chcú vyčarovať ten najkrajší tón.
Stane sa, že je aj falošný,
ale u naživo hrajúcich
muzikantov je to bežné.

Na Námestí sv. Egídia odzneli okrem ich vlastnej
tvorby známe česko-slovenské, ale aj svetové hity,
novinky aj piesne, ktorým
na kráse neubral ani čas.
Joe Cocker-Unchain my
heart, Tina Turner-Simply
the best, James Brown-I feel good. Ale aj niečo
nám bližšie ako Elán alebo Olympic. Repertoár
vyberajú aj podľa toho,
ako ľudia na ich koncertoch reagujú. Na svojich
koncertných cestách už
prešli celé Slovensko od
Bratislavy po Bardejov, ale

zablúdili aj ďalej. Koncert
mali v Poľsku, v Taliansku,
vo Francúzsku.
Maroš Stanko šéf kapely
a „hlavný šaman“ povedal:
„V rámci niekoľkoročného pôsobenia sme prešli

prirodzeným vývojom a
vyformovali a dopracovali sme sa až k zostave,
v ktorej účinkujeme v
súčasnosti. Skupina má
za sebou desiatky úspešných akcií“.
(kpa)

Najreprízovanejšie
predstavenie divadla
Kontra zo Spišskej
Novej Vsi je hra Rum
a Vodka od autora
Connora McPhersona. Popradskí diváci
ju mali možnosť vidieť minulý týždeň
vo štvrtok na Nám.
sv. Egídia. V hlavnej úlohe sa predstavil Peter Čižmár.

„Počúvame očami, rozprávame rukami a
cítime srdcom, tak ako vy“
Piatok 26. augusta od 14. hod.
na Námestí sv. Egídia v Poprade pri zvonici
Pozývame vás roztancovať sa v štýle zumby,
zabaviť sa a naučiť sa základné posunky nepočujúcich.
Programom bude sprevádzať DJ Džambo.
Podporiť nás prídu profesionálne tanečné skupiny a na záver prídu aj motorky!

Pomáhali
záchranári

LETECKÍ záchranári z Popradu boli v stredu minulého týždňa vyzvaní na zásah do Vysokých
Tatier. Vzhľadom na nepriaznivé
letové podmienky nemohla posádka bezodkladne vzlietnuť. Na
pomoc zranenej turistke sa vybrali horskí záchranári pozemne.
Turistka následkom poranenia
nohy a podchladenia nedokázala
v zostupe samostatne ďalej pokračovať. Po zlepšení sa letových
podmienok mohla posádka po
prijatí opätovnej výzvy okamžite
vzlietnuť. Po evakuácií z chodníka pri Téryho chate bola 36-ročná
turistka letecky prevezená do nemocnice v Poprade.
POSÁDKA leteckých záchranárov z Popradu letela vo štvrtok
18. augusta na pomoc zranenému
42-ročnému mužovi. Tesne pod
vrcholom Poľského hrebeňa si poranil nohu a v túre nedokázal samostatne pokračovať. Lekárka leteckých záchranárov mu zranenie
ošetrila, končatinu zafixovala a po
evakuácií z terénu bol transportovaný do popradskej nemocnice.
ZÁCHRANÁRSKY tím letel
v sobotu 20. augusta na pomoc
74-ročnej žene, ktorá si na vrchu
Slemä pádom poranila chrbticu
a nohu. Po poskytnutí neodkladného ošetrenia lekárkou leteckých
záchranárov bola pacientka z terénu evakuovaná a transportovaná
do nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Podvečer boli leteckí záchranári vyzvaní na zásah do Bachledovej doliny. 27-ročný cyklista po
náraze do pevnej prekážky utrpel
poranenie hrudníka a zlomeninu
ruky. Lekárka leteckých záchranárov mu po prílete na miesto
poranenia ošetrila a v spolupráci
s Tatranskou horskou službou dobrovoľným zborom bol pacient
pripravený na letecký transport a
prevezený na centrálny príjem nemocnice v Poprade.
(pph)

O numizmatických
predmetoch
V priestoroch Podtatranského
múzea na Sobotskom námestí v
Spišskej Sobote sa dnes 24. augusta
od 17. do 20. hod. opäť uskutoční
Letná čitáreň. Po nej o 20. hod. sa
mení téma pôvodne plánovanej
prednášky. Pavol Minarčák predstaví najzaujímavejšie numizmatické
predmety z fondu Podtatranského
múzea v Poprade.		
(ppp)
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Oldtimer Rallye Tatry

Desiatky veteránov sa opäť predstavia na našich cestách. Oldtimer Rallye
Tatry ponúkne divákom možnosť vidieť historické vozidlá zblízka a zažiť
dobovú atmosféru vďaka oblečeniu
posádok a samotnému rituálu jazdy
i džentlmenskému športovaniu. Limitovaný počet 60 historických áut
prejde počas piatich dní 415 kilometrov. Päťdňové podujatie začne v stredu
24. augusta v Liptovskom Mikuláši.
Tretia sobotňajšia etapa povedie z
Liptovského Mikuláša cez Opalisko
v Závažnej Porube, Jochy, Jamník,
Starý Smokovec, Poprad, Važec a Liptovský Hrádok späť do Liptovského
Mikuláša. Jej dĺžka je 147 kilometrov.
Vo Vysokých Tatrách sa vozidlá divákom predstavia v Starom Smokovci
a v Poprade pri aquaparku.
(ppš)

Koncom augusta si pripomenieme
72. výročie Slovenského národného
povstania. Mesto Poprad zohralo
v týchto rozhodujúcich dňoch našej
histórie významnú úlohu. Práve tu
sa plánoval priebeh Povstania na
Spiši. Boli tu umiestnené dve vojenské posádky, letisko, zbrojný
a proviantný sklad.
V deň vypuknutia SNP,
29. augusta 1944, bola aj v Poprade
vo večerných hodinách vyhlásená
všeobecná mobilizácia. Na druhý
deň boli z Popradských kasární vyslané povstalecké jednotky, ktoré sa
zúčastnili bojov o Nemcami obsadený Kežmarok. Nemci však povstalcov zatlačili späť a 31. augusta 1944
sa začal boj o Poprad. Ťažké boje sa
odohrali pri Veľkej Lomnici, Matejovciach a Spišskej Sobote. 1. sep-

tembra 1944 v ranných hodinách
bol napriek tomu Poprad obsadený
nemeckými tankovými jednotkami.
Povstalecké jednotky vytlačené
z mesta vybudovali obranné postavenie pri Kvetnici a Batizovciach.

presunuté elitné tankové jednotky
a jednotky SS. Tie sa predtým zúčastnili ťažkých bojov na východnom fronte.
Po obsadení Popradu začali Nemci
zatýkať všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na Povstaní. Podnikali odtiaľto
aj trestné výpravy
proti partizánom do
okolitých hôr. Zatýkanie a popravy
v okolí Popradu trvali až do januára
1945, kedy bolo mesto oslobodené
jednotkami Červenej armády.
Je preto dôležité pripomínať si tieto
významné dni našej histórie. A nielen
to, ale aj statočnosť a odvahu, ktorú
počas vojny ľudia preukazovali v ťažkých podmienkach. Nezabúdajme,
vážme si to a s úctou obdivujme…
Marcel Maniak

Povstalecký Poprad

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

Takmer týždeň zadržiavali postup
nemeckých okupačných jednotiek.
Bránili im v ďalšom postupe na
povstalecké územie. Obranu Nemci
nakoniec prelomili. Aj napriek neúspechu mali tieto boje svoj nespochybniteľný význam. Niekoľko dní
muselo nemecké velenie sústrediť na
tomto úseku značné množstvo svojich jednotiek. O dôležitosti týchto
bojov svedčí to, že tu boli z Poľska

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

PP-99

Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v.r., primátor mesta Svit
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Morálne je to, čo aj s odstupom času považujeme za dobré, nemorálne, čo považujeme za zlé.
HEMINGWAY

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 24. augusta má meniny Bartolomej, zajtra 25. augusta Ľudovít, v piatok 26. augusta Samuel, v sobotu 27. augusta Silvia, v nedeľu 28. augusta Augustín, v pondelok 29. augusta Nikola, Nikolaj, SNP, v utorok 30. augusta Ružena, v stredu 31. augusta Nora,
vo štvrtok 1. septembra Drahoslava, Deň ústavy SR, v piatok 2.
septembra Linda, Rebeka, v sobotu 3. septembra Belo, v nedeľu 4.
septembra Rozália, v pondelok 5. septembra Regína a v utorok 6.
septembra Alica.

MANŽELSTVO UZAVRELI
5. augusta 2016 - Dominika Uršitzová a Rastislav Michlik, Martina Knežníková a Michal Forró, 6. augusta 2016 - Jana Hvilová
a Oliver Šafčák, Miroslava Tlčiková a Pavol Roško, 12. augusta
2016 - Lívia Antalová a Rastislav Barabas, 13. augusta 2016 - Lucia
Sobanská a Roman Mlynarovič.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 18. augusta 2016
vo Veľkej s

Máriou Jesenskou,
71-ročnou

V piatok 19. augusta 2016
v Spišskej Sobote s

Otom Nicklom,
83-ročným

V sobotu 20. augusta 2016
vo Veľkej s

Emilom Cebuľom,
72-ročným

V sobotu 20. augusta 2016
v Matejovciach s

Justínou Suchárekovou,
84-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 24. augusta 2016
o 14. hod. vo Veľkej s
Vo štvrtok 25. augusta 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

JUDr. Margitou Schmidtovou,
67-ročnou
Ľudmilou Stejskalovou,
89-ročnou

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa 1. augusta 2016 prišli na
poslednej ceste rozlúčiť s naším drahým manželom a ockom
Ladislavom Števčekom. Ďakujeme za prejavy sústrasti, ako aj
kvetinové dary, ktorými zmiernili náš žiaľ.
Manželka Lýdia s deťmi

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať za príkladnú starostlivosť
o moju manželku Alžbetu Siskovú počas jej ťažkej choroby primárovi MUDr. Beniakovi a jeho kolektívu, primárke MUDr.
Dražilovej, MUDr. Snopekovej a MUDr. Schweitzerovi.
Jozef Siska s rodinou
Ďakujem všetkým, ktorí prišli v pondelok 15. augusta odprevadiť na poslednej ceste moju manželku Alžbetu Siskovú.
Ďakujem za prejavy sústrasti, ako aj kvetinové dary. Moje poďakovanie patrí dcéram Danke a Jarke s rodinami, vnukovi Peťkovi s rodinou, vnučke Janulke s rodinou a vnukovi Adamkovi,
sestrám Gite, Márii, Otke a Štefke s rodinami, bratovi Lacovi
s rodinou, švagrinej Helene s Peťom a švagrinej Gite s rodinou,
ako aj ostatnej rodine. Poďakovanie patrí aj všetkým priateľom
a známym, susedom, členom dennému centru Limba a záhradkárom s Dubiny I. 			
Manžel Jozef

Kino Tatran
24. augusta o 19. hod.
STAR TREK: DO NEZNÁMA
USA, akčný/sci-fi, 142 min., titulky, MP12
Vstupné: 4 €
25. augusta o 19. hod.
a 26. augusta o 20.30 hod.
ZOZN@MKA
CZ, komédia, 90 min., česká
verzia, MP12
Vstupné: 4 €
26. augusta o 17. hod.
TAJNÝ ŽIVOT
MAZNÁČIKOV
USA, animovaný/rodinný, 90
min., slovenský dabing, MP
Vstupné: 4 €
29. augusta o 19. hod.
MALLORY- €URÓPSKE

FILMY ZA €URO
CZ, dokumentárny film, 101
min., česká verzia, MP12
Vstupné: 1 €
30. augusta o 19. hod.
ČO KEBY SME ŽILI
SPOLOČNE?
FR/DE, tragikomédia, 96 min.,
titulky, MP12
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom
FK
31. augusta o 19. hod.
BOŽSKÁ FLORENCE
VB, komédia/životopisný, 110
min., titulky, MP12
Vstupné: 4 €
1.a 2. septembra. o 19. hod.
BEN HUR
USA, dobrodružný, 123 min.,
titulky, MP15
Vstupné: 4 €

3. a 4. septembra
o 16. hod.
PETE
A JEHO DRAK
USA, rodinný/dobrodružný/ 98
min., slovenský dabing, MP7
Vstupné: 4 €
3. a 4. septembra o 19. hod.
SMRTIACI PRÍLIV
USA, thriller, 86 min., titulky,
MP12.
Vstupné: 4 €
5. septembra o 19. hod.
SLOBODA
POD NÁKLADOM
SK, dokumentárny, 61 min.,
slovenská verzia, MP12, FK
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
Viac na www.kinotatran.sk

Program kina CINEMAX Poprad
Od 25. augusta do 31. augusta

Tajný život maznáčikov 2D o 16. hod., Tajný život maznáčikov 3D - o 13.50 hod. (hrá sa
cez víkend a 29. 8.), PREMIÉRA: Ben - Hur 3D - o 18.10

hod., PREMIÉRA: Ben - Hur
2D - o 20.50 hod., PREMIÉRA:
Smrtiaci príliv - o 21. hod., Star
Trek: Do neznáma 2D - o 16.10
hod., Vojnoví psi - o 18.40 hod.,
Strašidlá - o 13.50 hod. (hrá sa
cez víkend a 29. 8.), Buchty a klobásy - o 17.50 hod. (nehrá sa 30.

8.), ARTMAX FILMY: Svätý Peter a pápežské baziliky Ríma - o
17.50 hod. (hrá sa 30. 8.), PREMIÉRA: Pete a jeho drak 2D - o
13.30 hod. (hrá sa cez víkend a 29.
8.), PREMIÉRA: Pete a jeho
drak 3D - o 15.40 hod., Jednotka
samovrahov 2D - o 19.50 hod.

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 24. augusta - Dr. Max - trhovisko, vo
štvrtok 25. augusta - Adus, v piatok 26. augusta - Altea, v sobotu 27. augusta - Tília,
v nedeľu 28. augusta - Adus, v pondelok
29. augusta - Dr. Max - OC Max, v utorok
30. augusta - Dr. Max - OC Max, v stredu
31. augusta - Dr. Max - Monaco, vo štvrtok 1.
septembra - Cyprián, v piatok 2. septembra Lekáreň Nemocnice Poprad, v sobotu 3. septembra - Včela, v nedeľu 4. septembra - Limba,
v pondelok 5. septembra - Adus a v utorok 6.
septembra - Styrax.

Dr. Max - trhovisko: Ul. 1. mája, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34, Altea: Nám. sv. Egídia 25,
č. t. 772 42 22, Tília: Banícka ul., Dr. Max
- OC Max: Dlhé hony, Dr. Max - Monaco:
Francisciho ul., Cyprián: L. Svobodu, Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka ul. 28,
Včela: Tatranské nám. 1, Limba: Podtatranská
2501, č. t. 772 26 57, Styrax: L. Svobodu.
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
Niektoré
veci je dobré nechať uležať. Potom sa jasnejšie ukážu ich plusy aj mínusy.
Nedajte sa
využívať
a povedzte si svoje požiadavky.
Môžete veľa získať a iba málo
stratiť.
Nejaká záležitosť vyjde
tak, ako ste si predstavovali. Dávajte si pozor na peniaze, môže
dôjsť k ich strate.
Vlastnou
nepozornosťou si môžete spôsobiť škodu.
Dajte len na overené informácie,
aby ste sa vyhli nepríjemnostiam.

Mali by ste
uprednostniť oddych pred prácou, lebo
zanedlho vás telo upozorní, že ho
priveľmi vyčerpávate.

Pozorne
sledujte
správanie človeka, na ktorom
vám záleží. Bude to dôležité pre
budúcnosť, aby ste sa nesklamali.

Užite si posledné dni
leta, ale to neznamená neviazanú
zábavu a ľúbostné dobrodružstvá.
Nemuseli by byť bez následkov.

Dostanete
výhodnú
ponuku, ktorú prijmite. Bude
znamenať dlhodobé zisky.

K úspešnému výsledku dôjdete iba vlastným pričinením. Nespoliehajte sa na kolegov,
ani príbuzných.
Viete veľmi dobre
odhadnúť ľudí, ale tentoraz sa v
niekom škaredo zmýlite.

Venujte sa
viac svojmu
zdraviu, ktoré je ohrozené. Neprepínajte svoje sily.
Prelom leta
bude pre
vás priaznivý. Bude sa vám dariť
v práci aj v súkromnom živote.

24. 8. 2016
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Inzercia
P r eda j

lacno drevený ob•kladPredám
- 3 €, zrubový profil, hra-

noly, 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.: č. t.
0904 455 741.
42/16-P
Predám krásny dievčenský
nábytok, ružovej farby, séria
Mamut + dvojposteľ s matracom, cena dohodou. Inf.: č. t.
0905 457 099.
43/16-P
Predám 5 ks úplne nových
obrazov (aj jednotlivo), fototlač alebo tlač na plátno za
bezkonkurenčné ceny. Inf.:

•
•
•
•

zachovalé regá•ly Predám
a stoly z prevádzky rýchfyxo71@gmail.com

44/16-P

leho občerstvenia. Inf.: č. t.
0910 925 217.
45/16-P

Kúpa

lacno zachova•lý Kúpim
dámsky bicykel s menšími kolesami. Inf.: č. t.
0908 254 433.
12/16-K

R ô zn e

druž•stvoPoľnohospodárske
Mlynica ponúka samo-

zber mrkvy. Inf.: č. t. 0911
623 900.		
79/16-R
Hľadáme maliara s praxou
na dlhodobú spoluprácu. Inf.:
č. t. 0905 585 709.
80/16-R
Prosím poctivého nálezcu
o vrátenie kľúča od Audi, ktorý
som stratil minulý týždeň. Inf.:
č. t. 0908 254 433.
81/16-R
Náter striech za 3 €/m2.
V cene je farba + práca.
Inf.: č. t. 0915 423 705 (p.
Ivan).		
82/16-R

•
•
•

Termín sa blíži

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.				
(ppp)

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
- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka:
PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka
052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 772
10 62. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač:
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13,
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

POPRA D

Kultúrny kalendár na september 2016
Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

VÝSTAVY
Do 11. septembra
Patrik ILLO VIAC - MENEJ
Rozsiahla výstava predstaviteľa súčasného
umenia a rešpektovaného sklárskeho dizajnéra. Výstava doplnená o najnovšiu tvorbu
art-dizajnu, voľných sklenených objektov
a priestorových inštalácií.
11. septembra o 16. hod. - derniéra výstavy
spojená s komentovanou prehliadkou autora.
Do 18. septembra
Edgar Degas Holá pravda
Unikátna výstava originálneho cyklu diel svetoznámneho impresionistu organizovaná na
Slovensku po prvýkrát v spolupráci s Art Expo
International.
Od 23. septembra
Božena Augustínová, Andrej Augustín, Martin Augustín - Medzi nebom a ženou
23. septembra o 17. hod. - vernisáž výstavy.
ART KLUB Tatranskej galérie
Do 4. septembra
Janko Lehotský Moje mladšie ja
Významný slovenský hudobník predstavuje

svoju zaujímavú výtvarnú tvorbu.
Od 7. septembra
Maryna Batsiukova - výstava fotografií bieloruskej autorky.
7. septembra o 17. hod. - vernisáž výstavy.
VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Do 29. septembra
Kamil Kozub Home is home
Výstava prekvapivých olejomalieb talentovaného umelca z nášho regiónu.
Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie
Kabinet kuriozít výstava s témou Tatier zo
zbierok súkromných zberateľov
GALÉRIA FERDINAND KATONA
Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi
TVORIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym
výstavám.
Viac na www.tatragaleria.sk

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad

www.muzeumpp.eu

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské múzeum v Poprade v septembri zatvorené. Otvorená bude len expozícia v Spišskej Sobote utorok - piatok od 10. do 17. hod.
v sobotu od 13. do 17. hod. a v nedeľu od 11. do 15. hod.,
v pondelok je zatvorené.
Expozície múzea
Cechy a remeslá, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora,
Osobnosti Spišskej Soboty.
„70. rokov v spoločnom meste“ - putovná výstava fotografií
z histórie mesta, pri príležitosti 70.výročia spojenia Popradu
s Veľkou a Spišskou Sobotou do jedného mestského celku.
Gánovce - nálezisko neandertálskeho človeka
Záujemcovia si ju môžu pozrieť v čase úradných hodín na
OÚ v Gánovciach.
Zmena programu vyhradená!

Podtatranská knižnica Poprad
Podtatranská ul. č. 1548/1
S knihou ma baví svet
výstava výtvarných prác žiakov základných škôl.
Centrum - Podtatranská ul. č. 1548/1
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 8. hod. do 18.30 hod., streda od 13. hod. do 18.30 hod., sobota od 8. hod do 12. hod.
Oddelenie umenia Spišská Sobota, pobočka Juh 1 (Výkrik)
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 9. hod. do 17. hod., streda
a sobota zatvorené.
Pobočka Juh 3
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 13. hod. do 17. hod., streda
a sobota zatvorené.

Podtatranské
osvetové stredisko

Sobotské námestie č. 1729/4,
Poprad - Spišská Sobota

Od 2. do 30. septembra
EMIL FARKAŠOVSKÝ
výstava obrazov.
17. - 18. septembra - Spišské Podhradie
BAKŠAYOVÁ KAPSA
folklórny festival seniorských folklórnych skupín.

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Celý september
Lenka Hončárová - Iný uhol
pohľadu
Otvorené: pondelok, štvrtok
od 9. do 12. a od 13. do 15.
hod., piatok od 9. do 12. hod.

GALÉRIA
IGORA PANČUKA
Ul. 1. mája 234/6, Poprad

Stála expozícia
výstava malieb kytíc, anjelov,
krajinných zátiší, starých pamiatok architektúry Popradu
a jeho okolia od akademického maliara Igora Pančuka.

24. 8. 2016
31. august - 1. september /
streda - štvrtok / Námestie
sv. Egídia
DNI SV. EGÍDIA
V POPRADE
Pod záštitou mesta Poprad
Mesto Poprad v spolupráci s
rímsko-katolíckou cirkvou,
farnosťou Poprad. Podrobnosti sú na plagáte.
1. september / 12.30 / štvrtok
/ Námestie sv. Egídia
MAMA, TATO,
ŠPORTUJ S NAMI
Súťaž pre rodinné tímy. Info:
0910 890 298
1. september / 11.00 / štvrtok
/ Námestie sv. Egídia
PODTATRANSKÝ
POLMARATÓN
II. ročník Podtatranského polmaratóna 2016 a sprievodné
bežecké podujatia. Štart je pripravený na 11.hod.
Trasa: POLMARATÓN - Poprad - Svit - Poprad,
PRIMÁTORSKÁ DESIATKA
- Poprad - Spišská Teplica a
späť,
NORDIC WALKING - Svit Poprad
Športové podujatie ukončí
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Program mesta Poprad - september 2016
koncert revivalovej skupiny
ABBORN, na ktorom odznejú
známe skladby skupiny ABBA.
2. september / 16.00 / piatok /
Námestie sv. Egídia
ZÁVER POPRADSKÉHO
KULTÚRNEHO LETA 2016
FS URPÍN
STANO VITÁLOŠ
ROCK & ROLL BAND
MARCELA WOODMANA
3. september / 10.00 / sobota /
Námestie sv. Egídia
UJO ĽUBO Z KOŠÍC
O VEĽKEJ REPE
3. september / 20.30 / sobota /
Námestie sv. Egídia
SAN ANDREAS / FILMY NA
PLÁTNE / USA / akčný / 114
min.
4. september / 15.00 / nedeľa /
Námestie sv. Egídia
KONCERT PRE NÁDEJ
MAROŠ A SAŠA BANGOVCI
Maroš Bango, nevidiaci umelec
a spevák, ktorý vlieva svojím
spevom ľuďom nádej, optimizmus a pozitívnu energiu sa

Štvrtok 25. augusta
o 20. hod. - Nám. sv. Egídia
KOVÁČI / Divadelný súbor
Jána Chalupku z Brezna
Piatok 26. augusta
o 19. hod. - Nám. sv. Egídia
LUKÁŠ ADAMEC & BAND - koncert
Sobota 27. augusta
o 10. hod. - Nám. sv. Egídia

predstaví so svojou manželkou
Sašou.

Info: www.socialup.sk, socialup@socialup.sk

10. - 11. september / sobota
- nedeľa / Poprad - Matejovce
MATEJOVSKÉ
SCHOLTZOVE DNI
Mesto Poprad a
BEŽKE
LO
KO
Klub Matejovčanov
NA
Y
AH
PR
DO
1 000 KM Z KOŠÍC
pripravili pre verejnosť nultý ročník
kultúrno - športovej
a spoločenskej udalosti venovanej výD
A
znamnej osobnosti
R
P
O
P
6. SEPTEMBER 20Ná16mestie Sv. Egídia Matejoviec - K. A.
Scholtzovi.
od 16 .3 0 h
AJ TY?!?
DÝ, TAK PREČO NIE
BRÁK OD KOSTI“ KAŽsa do registra darcov kostnej drene.
V programe sa predaj
TERAZ MÔŽE BYŤ „DO
Príď a prid
staví DH Tatramat JÚ:
VÍTA
PRI
OV
svoje
RÁK
si
e
Vyskúšajt
NAŠICH DOB
, Massriot,
Matejovce, DFS Letzručnosti na kolobežke
lórny súbor Venček
folk
ký
Dets
i.
známe osobnosti.
s našimi animátorm
Tomáš Bezdeda a iné
nička, žiaci a deti zo
la
Moderuje: Ján Tribu
ZŠ s MŠ v Matejovciach, O. Weiter a A.
Fisherová, E. Presley
a programom bude
sprevádzať Michal
www.dobrakodkosti.sk Varga.
V prípade nepriazPod záštitou primátora mesta nivého počasia sa program
uskutoční v priestore šporPoprad Jozefa Švagerka
Teraz môže byť„DOBRÁK OD tovej haly Zámoček Poprad KOSTI” káždý, tak prečo nie Matejovce.
aj ty ?!?Vystúpia Folklórny sú- O podrobnostiach bude inbor Popradčan, Robo Šimko a formovať plagát k podujatiu.
Massriot, Tomáš Bezdeda a iné
známe osobnosti. Moderuje: 11. september / 10.00 / sobota
Ján Tribula.
/ divadelná sála Domu kultúry v Poprade
9. september / 18.00 / piatok SOĽ NAD ZLATO
/ Klub Zóna Domu kultúry v Divadlo pod balkónom BB
Interaktívne činoherno - bábPoprade
kové predstavenie o kome„SYMBOLICKÝ ŽIVOT“
Prednáška Pavel Zach: Práca diantoch, otcovi a jeho dcére.
so symbolom v psychoterapii a Vstupné: 1,50 €
sebarozvoji.
17. september / 18.00 / sobota
Vstup voľný
/ divadelná sála Domu kultú9. a 10. september / 09.00 / pia- ry v Poprade
tok, sobota / OC Forum, Kino ŠIALENÉ NOŽNIČKY
Skvelá kriminálna komédia.
Tatran, Námestie sv. Egídia
Hrajú: Peter Kočiš alebo MarFESTIVAL BE ACTIVE
Tretí ročník festivalu Be Acti- cel Ochránek, Karin Olasová
ve prináša do Popradu veľtrh alebo Zuzana Moravcová, Dumožností pre mladých ľudí, šan Szabo, Marek Majeský alefestival zdravého životného bo Přemysl Boublík, Jana Vaštýlu Be Fresh, ako aj už kla- locká alebo Lucia Vrablicová,
sickú konferenčnú časť v Kine Juraj Hrčka alebo Erik PeťovTatran so zameraním na pro- ský. Vstupné: 15 €, Predpredjektový manažment.
aj knihkupectvo Christiania
6. september / 16.30 /streda /
Námestie sv. Egídia
DOBRÁK OD KOSTI
V POPRADE 2016

052/7722944, 0903 966 327
18. september / 10.00 / nedeľa / Klub Zóna Domu kultúry
v Poprade
JESENNÁ TVORIVÁ
DIELŇA
Tvorivá dielňa pod vedením
Marianny Ďurasovej pre šikovné deti a pre ich rodičov.
Nutné doniesť nožnice, pasVstupné: 1 €
telky, fixky.
25. september / 10.00 / nedeľa / divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
STATOČNÝ CÍNOVÝ
VOJAČIK
Babadlo Prešov
Príbeh o láske, chrabrosti, statočnosti pre našich malých,
ale aj veľkých umocnený živou
hudbou …
Vstupné: 1,50 €
27. september / 19.00 / utorok / divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
GEIŠBERGOVCI
Už túto jeseň milovníkov
dobrej hudby čaká osobitý
koncertný program dvoch
generácií Geišbergovcov /
otec Marián a synovia Martin
a Marek /, ktorý v sebe nesie
prísľub nevšedného zážitku.
Obsadenie - Marián Geišberg,
Martin Geišberg, Marek Geišberg a Daniel Špiner.
Vstupné: 10 € / Predpredaj
MIK Poprad 052/ 4361192
29. september / 18.00 / piatok
/ Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie
OTVÁRACÍ KONCERT
XXXIV. POPRADSKEJ
HUDOBNEJ JESENE
WLADYSLAW SZYMANSKI
/ PL / ORGANOVÝ RECITÁL
Koncert je súčasťou 46. ročníka
Medzinárodného organového
festivalu IVANA SOKOLA.
Vstupné : 4 € / 2 €
Zmena programu vyhradená!
Informácie: MIK 052 / 16186
DK 052 / 7722255
kultura@msupoprad
www.poprad.sk
			
www.visitpoprad.sk

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2016

tance

PRÍBEH VÍLY A ŠKRIATKA
Tamariky BB

Streda 31. augusta
o 19. hod. - Nám. sv. Egídia
ESSENCE TRIBUTE BAND
AND E.C.R. REVIVAL - dvojkoncert

Letný festival hudby, filmu a divadla

Sobota 27. augusta
o 20.30 hod. - Nám. sv. Egídia
ZAKÁZANA ZÓNA - filmy na plátne
USA/akčný/96 min.

Nedeľa 28. augusta
o 15. hod. - Nám. sv. Egídia
CIMBALOVÁ HUDBA POPRADČAN
- promenádny koncert
Nedeľa 28. augusta
o 20. hod. - Nám. sv. Egídia
BELLA ARABIA POPRAD - orientálne

Streda - štvrtok 31. augusta -1 . septembra - Nám. sv. Egídia
DNI SVÄTÉHO EGÍDIA

24. 8. 2016
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Štvrtok 1. septembra bude v Poprade, vo Svite a v Spišskej Teplici plný športu.
Na programe je Podtatranský polmaratón (štart o 11. hod. pred OC Forum na
trase dlhej 21 km z Popradu do Svitu a späť), Primátorská desiatka (štart o 11.
hod. pred OC Forum na trase dlhej 10 km z Popradu do Sp. Teplice a späť), Mini
polmaratón (štart o 11.05 hod. pred OC Forum na 2,1 kilometrovom okruhu
smerujúcom západne od centra mesta Poprad), ale aj Forum beh prvákov (štart
o 11.05 hod. pred OC Forum na trase dlhej 300 metrov ku kruhovému objazdu a

•

FUTBALISTI FK Poprad
už poznajú svojho súpera
v rámci tretieho kola Slovenského pohára. V stredu 14.
septembra si zmerajú od 16.
hodiny sily s tímom TJ FK Vyšné Opátske na jeho ihrisku.
V PRVOM kole Slovenského pohára vo futbale žien
sa stretnú hráčky FK Poprad
na domácej pôde vo štvrtok 1.
septembra o 15. hod. s Tatranom Prešov.
OD včera 23. augusta do
štvrtka 25. augusta sa v Spišskej Novej Vsi koná tradičný hokejový turnaj Spišský
pohár, ktorého účastníkmi
sú okrem domácich aj Liptovský Mikuláš, Prešov a HK
Poprad B. Tréneri a vedenie
HK Poprad sa tak rozhodli
dať príležitosť hráčom, ktorí
sa uchádzajú o dres s kamzí-

•
•

Krátko zo športu
kom na hrudi, ale aj nádejným
juniorom.
Národné
tréningové
centrum v Poprade bude vo
štvrtok 25. augusta dejiskom
medzinárodného futbalového
stretnutia medzi Tatranom Prešov a izraelským tímom Hapoel
Hadera s výkopom o 17. hod.
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 20.
hod. na námestí v Spišskej Sobote. Predchádzať jej budú rôzne
hasičské súťaže od 10. hodiny.
OD stredy 24. do nedele 28.

•
•
•

•

Futbalové výsledky
V. liga Podtatranská
3. kolo v nedeľu 21. augusta FK Poprad B - TJ Nový život Kluknava 2:0
(2:0), góly PP: Šuľa, Lukáč.
Program: 4. kolo v nedeľu 28. augusta o 10.30 hod. FK Poprad B - ŠK Harichovce, 5. kolo v sobotu 3. septembra o 17. hod. MŠK Slavoj Sp. Belá
- FK Poprad B.
II. liga Ženy - sk. C
Program: 1. kolo v sobotu 27. augusta o 15. hod. FK Poprad - TJ Lokomotíva Košice, 2. kolo v sobotu 3.
septembra o 15. hod. FK Poprad - ŠK
Novohrad Lučenec.
II. LSD - U19 Východ
5. kolo v sobotu 20. augusta FK Bodva Moldava n. Bodvou - FK Poprad
0:6 (0:2), góly PP: Chromčo, Joppa,
Alexy, Abrahamovský, Vígľaš, Weiss.

späť), či súťaž o najšportovejšiu rodinu mesta Poprad s názvom Mama, tato športujte s nami (začiatok o 12.30 hod. na Námestí sv. Egídia). V programe je množstvo
sprievodných podujatí v Poprade i vo Svite so začiatkom o 10. hod.
(ppv)

augusta sa v Poprade koná Letný tatranský pohár v bowlingu, ktorý organizuje BK Citybowling Poprad.
V NEDEĽU sa v Batizovciach uskutočnil 35. ročník
Spomienkovej súťaže hasičských družstiev za účasti 36
tímov. Medzi mužmi do 35 rokov bola prvá Šuňava, u žien do
35 rokov zvíťazilo Spišské Bystré, medzi ženami, ale aj mužmi nad 35 rokov boli najlepšie
Batizovce. V kategórii dorastu
dominovali Gánovce, medzi
dorastenkami triumfovali Vikartovce.
V NOVEJ Lesnej sa cez
víkend konali Bartolomejské
dni, ktorých súčasťou bola súťaž mladých hasičov o Putovný
pohár starostu obce. V kategórii chlapcov i dievčat zvíťazilo
Spišské Bystré.
(ppv)

•

•

Program: dohrávka 2. kola v stredu
24. augusta o 15. hod. FK Poprad MFK Snina, 6. kolo v nedeľu 28. augusta o 10. hod. Slavoj Trebišov - FK
Poprad, 7. kolo v nedeľu 4. septembra
o 10. hod. FK Poprad - MŠK Tesla
Stropkov.
II. LSD - U17 Východ
5. kolo v sobotu 20. augusta FK Bodva Moldava n. Bodvou - FK Poprad
0:4 (0:2), góly PP: Ihnačák, Lapšanský, Výrostek, Kapsdorfer.
Program: dohrávka 2. kola v stredu
24. augusta o 17.15 hod. FK Poprad
- MFK Snina, 6. kolo v nedeľu 28.
augusta o 12.15 hod. Slavoj Trebišov - FK Poprad, 7. kolo v nedeľu 4.
septembra o 12.15 hod. FK Poprad MŠK Tesla Stropkov.
I. LSŽ - U15 Východ
1. kolo v piatok 19. augusta MFK
Zemplín Michalovce - FK Poprad

Tatry Tour bude začiatkom septembra
Vo Vysokých Tatrách sa 3. septembra 2016 uskutoční už
trinásty ročník otvorených majstrovstiev strednej Európy
Tatry Tour.
Ako za organizátorov OZ Tatry Tour uviedol František
Pitko, prvýkrát sa tieto preteky konajú v inom termíne ako
obvykle. Zo stredu leta sa presunuli na začiatok septembra.
Hlavným dôvodom bolo konanie Svetových dní mládeže
v Krakove, ktoré kolidovali s obvyklým časom Tatry Tour.
Preteky sa konajú v spolupráci so samosprávou Vysokých
Tatier, Popradu, Zakopaného a Poronina.
Štart pretekov bude v Kúpeľoch Nový Smokovec 3. septembra o 10. hod., kde bude aj cieľ. Na 195 km dlhú trať
Open middle Europe Championship nastúpi aj minuloročný víťaz Dominik Buksa z Čiech. Zastúpené budú všetky
vekové kategórie mužov od 18 až po 55 a viac ročných a
kategória žien od 18 rokov. Trať prekonáva takmer 3 tisíc
metrové prevýšenie.
Rámcové preteky s dĺžkou trate 72 km sú takisto určené
všetkým vekovým kategóriám. Štart bude o 11. hod. zo Starého Smokovca s cieľom v Novom Smokovci. Záujemcovia
získajú viac informácií na www.tatrytour.eu.
(pmm)

2:2 (0:1), góly PP: Odrobina, Lang.
Program: 2. kolo v nedeľu 28. augusta
o 10. hod. MŠK Tesla Stropkov - FK
Poprad, 3. kolo v sobotu 3. septembra
o 10. hod. FK Poprad - MFK Vranov
n. Topľou.
I. LSŽ - U14 Východ
1. kolo v piatok 19. augusta MFK Zemplín Michalovce - FK Poprad 3:0 (2:0).
Program: 2. kolo v nedeľu 28. augusta
o 12. hod. MŠK Tesla Stropkov - FK
Poprad, 3. kolo v sobotu 3. septembra
o 12. hod. FK Poprad - MFK Vranov
n. Topľou.
I. LMŽ - U13 Východ
1. kolo v sobotu 20. augusta FK Poprad
- MFK Zemplín Michalovce 3:12 (0:8),
góly PP: Rybovič, Veselý, Dulák.
Program: 2. kolo v pondelok 29. augusta o 10. hod. FK Poprad - MFK
Vranov n. Topľou, 3. kolo v nedeľu
4. septembra o 10. hod. Slavoj Tre-

bišov - FK Poprad.
I. LMŽ - U12 Východ
1. kolo v sobotu 20. augusta FK Poprad - MFK Zemplín Michalovce
3:7 (2:1), góly PP: Svisták, Bukovinský, Hvizdák.
Program: 2. kolo v pondelok 29. augusta o 11.30 hod. FK Poprad - MFK
Vranov n. Topľou, 3. kolo v nedeľu 4.
septembra o 11.30 hod. Slavoj Trebišov - FK Poprad.
6. OMV liga PFZ
3. kolo v nedeľu 21. augusta ŠK Zemedar Poprad-Stráže - OFK Toporec 5:0 (2:0), góly Zemedaru: 3 Kováč, Olejník, Bjalončík.
Program: 4. kolo v sobotu 27. augusta o 16.30 hod. OFK V. Slavkov - ŠK
Zemedar Poprad-Stráže, 5. kolo vo
štvrtok 1. septembra o 16. hod. ŠK
Zemedar Poprad-Stráže - FK Thermal Park Vrbové.		
(ppv)

24. 8. 2016
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Tatranský pohár sa začína zajtra

Hanisčanov načal ich bývalý spoluhráč

Futbalisti FK Poprad
nastúpili v sobotu 20.
augusta v rámci 3. kola
II. ligy Východ doma
proti Haniske. Gólovú
i zápasovú premiéru pred domácimi
priaznivcami si odkrútil Cyperčan
Alekos Alekou, gólostroj domácich
naštartoval bývalý hráč Hanisky
Viktor Maťaš už v druhej minúte.
„Bol to ťažký zápas najmä pre mňa.
Som však teraz v drese Popradu, preto som sa snažil sústrediť len na svoj
výkon,“ povedal strelec prvého gólu
Popradu V. Maťaš. „Mali sme dobrý vstup do zápasu, škoda však gólu
na 1:1, pretože sme museli opäť tvrdo
pracovať na ďalších šanciach. Musíme
popracovať na ich premieňaní,“ dodal
tréner FK Poprad Pavol Mlynár.
Výsledok: 3. kolo v sobotu 20. augusta FK Poprad - FK Haniska 4:1

(2:1), góly Popradu: 2. Viktor Maťaš,
31. Róbert Ujčík, 69. Rudolf Bilas, 82.
Alekos Alekou.
Program: 4. kolo v sobotu 27. augusta o 16.30 hod. FK Sp. N. Ves - FK
Poprad, 5. kolo v sobotu 3. septembra o 19. hod. FK Poprad - MŠK
R. Sobota.		
(ppv)

Tabuľka II. ligy - sk. Východ
1. Bardejov

Z V R P

S

B

3

9:1

9

3 0

0

2. VSS Košice

3

3 0

0

5:1

9

3. Poprad

3

2 1

0

9:4

7

4. Lokomotíva KE

3

2 1

0

6:2

7

5. Zvolen

3

1 2

0

8:5

5

6. L. Mikuláš

3

0 2

1

0:1

2

7. Lipany

3

0 1

2

1:4

1

8. Haniska

3

0 1

2

3:10

1

9. R. Sobota

3

0 0

3

1:7

0

10. Sp. N. Ves

3

0 0

3

4:11

0

Od štvrtka 25. do soboty 27. augusta sa v Poprade a Spišskej Novej
Vsi uskutoční už 69. ročník druhého najstaršieho turnaja v Európe o
Tatranský pohár. Domáci tím HK
Poprad preverí fínsky Pelicans
Lahti, švédsky Örebro HK a český
HC Oceláři Třinec.
Vo štvrtok o 16. hod. sa bude na
zimnom štadióne v Poprade hrať

HK Poprad

Hokejisti HK Poprad
odohrali minulý týždeň
v utorok tretí prípravný
zápas, tentokrát v Žiline. Počas uplynulých
dní si klub stihol zmluvne poistiť ďalších dvoch hráčov.
Popradčania v utorok 16. augusta podľahli domácej Žiline 2:4, keď
góly za hostí strieľali Marek Zagrapan
a Adam Lapšanský. V rámci prípravy ich už od štvrtka do soboty čaká

zápas
Örebro
HK - Pelicans
Lahti a o 19. hod.
HK Poprad - HC
Oceláři Třinec.
V piatok o 18.
hod. sa odohrá
v Poprade zápas
medzi HK Poprad a Pelicans Lahti
a súbežne o 18. hod. v Spišskej Novej Vsi to bude duel Örebro HK HC Oceláři Třinec.
V sobotu na popradskom zimnom štadióne o 16. hod. vyzve
Pelicans Lahti tím HC Oceláři
Třinec a o 19. hod. turnaj vyvrcholí súbojom HK Poprad Örebro HK.		
(ppš)
kvalitná zápasová previerka v podobe 69. ročníka Tatranského pohára
(program v článku Tatranský pohár
sa začína zajtra).
Vedenie HK Poprad minulý týždeň podpísalo zmluvu s obrancom
Ľuborom Pokovičom, ktorý prešiel
aj try outom a doposiaľ pôsobil prevažne v štruktúrach HKM Zvolen.
Ďalším hráčom so zmluvou je skúsený center Tomáš Troliga, ktorý odohral minulú sezónu v Dukle Trenčín
a českých kluboch Litoměřice, či
Hradec Králové.		
(ppv)

MEJDAN ROKU
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19. 11. Poprad

Reklamný partner:

PP-102

Info a predaj vstupeniek:

www.mejdanroku.sk

Agentúra
tel: 0907 353 843
podtatranské

noviny

• TÝŽDENNÍK TATRANSKÉHO A PODTATRANSKÉHO REGIÓNU •
• www.podtatranske-noviny.sk | www.podtatranske.noviny24.sk •

podtatranské
podtatranské
podtatranské

noviny

noviny

noviny

14.12.2016 o 19:00

h.

ZIMNÝ ŠTADIÓN MESTA POPRAD
predaj vstupeniek: Agentúra
tel: 0907 353 843

www.mejdanroku.sk
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ŠKOLA HROU
ZAHRAJTE SA A NAKÚPTE VŠETKO DO ŠKOLY
S ÚSMEVOM NA TVÁRI.

Nezabudnite na:
Školská taška a jej obsah:
peračník

atramentové pero

strúhadlo

desiatový box

ceruzky

švihadlo

lepidlo v tube

fľaša na pitie

obaly na zošity

vrecúško na úbor

športová obuv s bielou podrážkou

Kompletný zoznam pomôcok a školských potrieb
nájdete na našom webe:

WWW.FORUMPOPRAD.SK

HERŇA FORUM 22.8 - 4.9.
každý deň v čase 15:00 - 19:00

Vyskúšajte viac ako 70 spoločenských hier,
ktoré rozvíjajú logické myslenie, pamäť
a matematické schopnosti
a vyhrajte zaujímavé ceny.

PRIPRAVTE SA DO ŠKOLY U NÁS.
PP-94

