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Do Spišskej Soboty vedie reprezentatívny vjazd
Cesta vedúca Ulicou pod
bránou do Spišskej Soboty je
hotová. Vďaka zrekonštruovanej komunikácii a novému
pravostrannému
chodníku
dostala táto historická mestská
časť skutočne jedinečný a po
rokoch aj bezpečnejší vstup.
Kvôli chodníku pre peších
a možnosti parkovania pozdĺž
cesty je jednosmerná.
Náklady na vybudovanie dosiahli vyše 213 tisíc eur. Primátor Popradu Anton Danko počas
štvrtkového odovzdania nového
vjazdu do užívania konštatoval:
„Nástup do najkrajšej mestskej
časti je naozaj reprezentatívny
a Spišská Sobota ako pamiatková
rezervácia si ho zaslúžila. Ulicu pod bránou sme sa rozhodli
zjednosmerniť z čisto praktických
technických dôvodov. Vznikol
chodník, ktorý tu doteraz nebol,
ale tým pádom nezostal dostatok
priestoru pre autobusy MHD,
ktoré by sa na nej neobišli.“
Vedúca odboru výstavby MsÚ

Kristína
Horáková zhrnula, že
predmetom
rekonštrukcie, ktorá
sa začala v apríli
tohto roku a trvala
do konca augusta, bola samotná
vozovka vrátane
spodných vrstiev,
nový pravostranný
chodník a šestnásť
parkovacích miest,
ktoré sú verejne
prístupné. Šírkové usporiadanie
komunikácie
si
vyžiadalo
riešiť
Ul. pod bránou ako jednosmernú s výjazdom cez Slavkovskú
a Matejovskú ulicu. Vedúca odboru doplnila: „Rekonštrukciou
prešla aj Slavkovská ulica. Navyše
podľa požiadaviek pamiatkarov
bolo osadené nové verejné osvetlenie. Sú na nej umiestnené tri
svietidlá, dve na historizujúcich
stĺpoch, ktoré ladia so Sobotským

námestím. Rekonštrukcia Slavkovskej ul. vrátane osvetlenia stála takmer 66 tisíc eur.“ Pôvodne
boli svietidlá na stĺpoch elektrického vedenia, ale energetici
realizovali preložky vzdušného
vedenia do zeme. Keďže práce
prebiehali v mestskej pamiatkovej rezervácii, nariadil Krajský
pamiatkový úrad archeologický

výskum, pri ktorom sa však nič
neobjavilo.
V týchto dňoch tiež realizovala
Správa mestských komunikácií
v súlade s požiadavkou pamiatkarov na ploche pred meštianskymi domami na okraji námestia údržbu - nahrádzala okrúhle
valúny čadičovými kockami.
(Pokračovanie na str. 3)

Dni patróna Popradu Začal sa nový školský rok
Dni svätého Egídia vyvrchosa radí k štrnástim pomocníkom
lili v pondelok slávnostnou odpustovou svätou omšou v kostole tohto svätca na námestí
za účasti primátora Popradu
s manželkou a ďalších hostí.
Hlavný celebrant generálny
vikár Spišskej diecézy Anton
Tyrol (na foto) vyzdvihol vzájomné spojenie samosprávy
a farnosti pri zorganizovaní
podujatia, v ktorom sa duchovno prepojilo s kultúrou.
„Je to vzácne podujatie, pri ktorom sa stretáva svet kultúry a istej
ľudskosti so svetom náboženským.
Teším sa z toho, že vedenie mesta
Poprad spolu s vedením rímskokatolíckej farnosti usporiadalo Dni
svätého Egídia, ktoré prispievajú
k prehlbovaniu a upevneniu pocitu
spolupatričnosti,“ povedal A. Tyrol. V kázni
vyzdvihol
život svätého
Egídia, ktorý

v núdzi. Označil ho za príklad
cesty k najvyšším métam duchovnej dokonalosti a rýdzim hodnotám, ktorými sa môžu nadchýnať
aj súčasníci.
(Pokračovanie na str. 12)

Včera sa aj v Poprade začal
nový školský rok 2014/2015.
Do lavíc základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Poprad by malo podľa
zápisu zasadnúť 537 prvákov.
Celkovo
by
malo
základné
školy v Poprade
navštevovať 4 364
žiakov, do materských škôl by malo
nastúpiť 1 460 detí.
Presná štatistika
bude známa až
po 15. septembri.
Zmenu v počtoch
detí by mohlo
spôsobiť letné sťahovanie, zmena
školy, prisťahovanie, či odchod do
zahraničia.
Počas leta bola
vo všetkých školách vykonávaná

údržba väčšieho, či menšieho
rozsahu. Všetky ZŠ a MŠ boli
vybavované technikou v rámci
projektu Elektronizácia vzdelávacieho procesu.
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

PRI príležitosti 70. výročia
Slovenského národného povstania sa v piatok 5. septembra
uskutoční slávnostné odovzdávanie vyznamenaní priamym
účastníkom SNP z nášho regiónu. Do tohto termínu je ešte
otvorená výstava Slovenské národné povstanie pod Vysokými
Tatrami.
VÝJAZDOVÝ odber Národnej transfúznej služby z Popradu sa uskutoční v utorok 9.
septembra od 8. do 12. hod.
v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Matejovciach.
HISTORICKOU električkou Kométa sa môžu turisti
previezť na trati TEŽ ešte v
nedeľu 7.a 14. septembra. Cestovný poriadok je na www.tatranskakometa.sk.
OTVORENIE výstavy Výtvarný salón Klubu popradských výtvarníkov sa uskutoční
vo štvrtok 4. septembra o 16.30
hod. v oddelení umenia Podtatranskej knižnice na Sobotskom námestí.
BURZA minifľaštičiek sa
uskutoční v Poprade na Námestí sv. Egídia v sobotu 20.
septembra.
V SÉRII premietaní klubových filmov pokračovali 1.
septembra v Coworkingovom
centre Kreativo na Námestí sv.
Egídia 55 v Poprade. Priaznivci
dobrých filmov si pozreli dánsku psychologickú drámu Hon.
V BUDOVE starej lanovky na Skalnatom plese vznikol
koncom augusta nový detský
indoor park Kamzíkovo. Nevyužitý priestor pôvodnej vrcholovej stanice lanovky sa zmenil
na interiérové zábavné detské
ihrisko s bludiskom, šmykľavkami, bazénmi s guľôčkami a oddychovou zónou pre rodičov.

•
•
•
•
•
•

Septembrový

mesačník

V týchto dňoch dostanú Popradčania do svojich schránok septembrový
Mesačník Poprad zároveň
s mimoriadnym propagačným číslom Novín Poprad.
Mesačník prináša súhrn aktuálnych udalostí, ktoré sa
stali počas leta, množstvo
ďalších informácií a prehľad
podujatí, ktoré sa uskutočnia v deviatom mesiaci tohto roka. Príjemné čítanie!

Matejovčania sa môžu cítiť bezpečnejšie

Od 2. septembra bol v budove obvodného úradu v mestskej
časti Matejovce znovuotvorený
stály okrsok popradskej mestskej polície s nonstop 24 hodinovou službou. Slúžiť tu bude
sedem mestských policajtov,
ktorí sa postarajú o verejný
poriadok tak, aby sa Matejovčania cítili bezpečne.
Primátor Popradu Anton
Danko zdôraznil: „Na základe
podnetov občanov a výsledkov
City Monitora som sa rozhodol,
že vrátime naspäť stálu službu
mestskej polície do Matejoviec.
Spoluobčania z tejto mestskej
časti pociťovali zvýšenú obavu
o svoju bezpečnosť už viac rokov. Je namieste, že im vrátime
pocit bezpečia.“ Stály okrsok
MsP obnovili po troch rokoch
a poslanci na augustovom

mestskom zastupiteľstve
z tohto dôvodu schválili zvýšenie rozpočtu pre
MsP. Radnica sa usiluje o
bezpečnosť svojich obyvateľov v celom meste, ibaže
v Matejovciach je situácia
náročnejšia
vzhľadom
na početnosť rómskeho
etnika. Náčelník MsP Jaroslav Marušin dodal, že
práve touto skupinou občanov
sa Matejovčania cítia byť viac
ohrození. Uviedol: „Najviac
priestupkov
zaznamenávame
voči občianskemu spolunažívaniu a proti majetku, ale aj v
chove psov. Preto občania cítili
potrebu, aby tu bola policajná
služba nonstop. V septembri plánujeme tiež umiestniť kameru
na Matejovskom námestí a i tak
zvýšiť bezpečnosť obyvateľov.“

Námestie v Matejovciach je jednou z lokalít, kde treba najviac
kontrolovať verejný poriadok,
ale takisto na Staničnej, Kopernikovej, v okolí záhradkárskej
osady i Továrenskej štvrte a
inde. Primátor poznamenal, že
od mestských policajtov v Matejovciach bude vyžadovať, aby
boli stále v uliciach a táto mestská časť bola vďaka ich prítomnosti bezpečnejšia.
(mar)

Začal sa nový školský rok

(Dokončenie zo str. 1)
Medzi najväčšie investície
patrí kompletná rekonštrukcia
športového areálu v ZŠ s MŠ na
Vagonárskej ulici v Spišskej Sobote, vybudovanie nákladného
výťahu a zriadenie elektrického
kotla. V ZŠ s MŠ na Komenského ulici bola zrekonštruovaná
strecha a zriadená časomiera
v telocvični.
V novom školskom roku nebudú chýbať ani zaujímavé školské
aktivity. Všetci žiaci 1. stupňa
budú mať možnosť výučby na
dopravnom ihrisku. Plánovaný je

aj plavecký výcvik žiakov v 3. ročníku. V školách s väčším počtom
žiakov s rozličnými poruchami
bude zriadený post špeciálneho pedagóga na vykonávanie
špeciálnopedagogickej činnosti.
Z rozpočtu mesta Poprad bude
tiež zabezpečená všestranná pohybová príprava a korčuliarsky
výcvik pre predškolákov. V Centre voľného času sa poplatky od 1.
septembra znížili a tak majú rodičia možnosť svoje deti prihlásiť
aj na mimoškolské aktivity.
Slávnostnejší nádych malo
otvorenie školského roka

v priestoroch ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici, kde v minulom
roku žiaci obhájili prvenstvo
v súťaži o najšportovejšiu školu
(na foto na 1. strane odovzdávanie trofeje). Podľa slov vedúcej oddelenia školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade Edity
Pilárovej k tomu prispelo aj nové
multifunkčné ihrisko, pretože
dovtedy tak vysoko v poradí táto
škola nikdy nebola. Na druhom
mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ na
Jarnej ulici a tretie miesto obsadila ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici
v Spišskej Sobote.
(ppv)
Príďte na predvádzaciu jazdu
k vášmu predajcovi SEAT,
AUTONOVA, s.r.o.
a získajte svoj LED darček!

COOOL

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

NAJLEPŠIA CENA

ENJOYNEERING

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

1/5

Financovanie
na pätiny

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

1/3

Financovanie
na tretiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

1/2

Financovanie
na polovicu

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU
ZA SPRACOVANIE

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

Spotreba a emisie CO2 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Spotreba a emisie CO2 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km.
Spotreba a emisie CO2 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.
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Nové ihrisko vo Veľkej je od začiatku obľúbené

V mestskej časti Veľká dostali
občania v posledných augustových dňoch do užívania nové
detské ihrisko. Vzniklo v mieste zanedbaného parku na Ul.
na letisko a mesto na jeho vybudovanie vynaložilo takmer
138 tisíc eur.
Už v prvé dni prevádzky bolo
naplno využité. Na ihrisku sa nachádzajú prvky pre malé deti do 6,
ale aj pre staršie do 15 rokov. Vedúca odboru výstavby MsÚ v Poprade Kristína Horáková uviedla:
„Detské ihrisko je pokračovaním
ďalších detských ihrísk v meste Poprad. Vo Veľkej ihrisko takéhoto
rozsahu doteraz nebolo a od začiatku sa teší veľkej obľube. Súčasťou
stavby je kompletná rekonštrukcia
chodníkov, osadenie detských prvkov, vrátane bezpečnostných dopadových plôch, v strede s atypickým
altánkom na vrchu s kohútom,
ktorý ukazuje smer vetra. Sú tu
lavičky, vysadená popínavá zeleň,
sadové úpravy, pribudli i nové prvky verejného osvetlenia, keďže išlo
o tmavý park. Tiež kamerový systém, čím bude celé ihrisko pod dohľadom mestskej polície.“ Viacerí
občania sa obávali práve o to, aby
vandali pekné plochy nezničili.
Kamery by mali ihrisko ochrániť.
Obsahuje osvedčené hracie prvky,
ale aj nové, medzi nimi prvé kryté
pieskovisko. Záleží však aj na rodičoch či starých rodičoch, ktorí
tu budú prichádzať s deťmi, aby
pieskovisko „zatiahli“. Tak bude

chránené pred dažďom, zatúlanými mačkami, či psami.
Otecko s ročnou dcérkou nové
ihrisko s uznaním kvitoval: „V tejto časti bývame asi dvadsať rokov
a doteraz nič také nebolo urobené.
Väčšinou sme chodili so sestrinými
deťmi na sídlisko Západ. Predtým
tu bola zanedbaná plocha, posedávali bezdomovci a mamičky sa báli
ísť do tohto parku. Teraz, ešte len
bolo stavenisko a už sa tu deti pravidelne chodili hrávať.“ Pridala sa aj
staršia pani: „Ihrisko je veľmi pekné. Som tu prvýkrát, mám u seba
pravnúčika a tak chvalabohu, že sa
to pre Veľkú urobilo.“ Partia detí sa
rôznym hracím konštrukciám, lanovej dráhe, hojdačkám, preliezačkám a pod. potešila: „Sme radi, že
máme pekné ihrisko a už nie starý
park, ktorý bol strašidelný.“
Nové ihrisko vo Veľkej si obhliadol aj primátor Popradu Anton
Danko. Konštatoval: „Mestská časť
Veľká si zaslúžila detské ihrisko a
dôkazom správnosti môjho tvrdenia
je i to, že už počas
výstavby tu bolo nespočetne veľa detí.
Ešte bude potrebné
doplniť oplotenie,
ktoré je len v jednej
časti, po celej dĺžke.
Ul. na letisko je veľmi frekventovaná
a pri takýchto stav-

•

PODĽA údajov Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny v Poprade dosiahol absolútny počet nezamestnaných ku koncu júla 7 797
osôb. Z toho bolo 3 713 žien, 485
absolventov škôl, 73 mladistvých,
4 457 ľudí nad 12 mesiacov bez
práce a 1 736 vo vekovej kategórii
50 a viac rokov. Miera nezamestnanosti v Popradskom okrese
dosiahla 11,63 %, čo je o 0,02 %
viac oproti predchádzajúcemu
mesiacu. V ponuke voľných pracovných miest bolo 247 pozícií.
UŽ v decembri začne lietať
nová letecká linka medzi lotyšskou Rigou a Popradom. Vďaka
70-tim pobaltským cestovným
kanceláriám a agentúram, ktoré sa koncom augusta zúčastnili workshopu v Rige, Talline
a Viľňuse sa o ponuke najatraktívnejších regiónov Slovenska,
vrátane V. Tatier, dozvedeli aj tamojší dovolenkári. Na workshope zaujali najmä lyžiarske pobyty s wellnessom.
DRUHÝ ročník gastronomického festivalu vo Vysokých
Tatrách sa uskutoční od piatka 5.
do nedele 7.septembra.
TATRANSKÝ okrášľovací
spolok otvoril koncom augusta na Skalnatom plese v Galérii
Encián výstavu Davida Labika
PopArt na Skalnatom plese. Potrvá do konca septembra.
SPIŠSKÝ hrad odhalil jedno
z ďalších tajomstiev. V týchto
dňoch pri príprave rekonštrukcie románskeho paláca objavili
archeológovia základy renesančného schodiska. To v minulosti
spájalo románsky palác s terasami, ktoré sú dnes súčasťou prehliadkovej trasy.
V DOME kultúry vo Svite
uvedú herci Bratislavského hudobného divadla 11. septembra
o 18. hod. divadelnú komédiu
Šialené nožničky.
BALIARNE obchodu Poprad
a Tesco obnovili spoluprácu.
V súčasnosti už zákazníci Tesca
nájdu v predaji viac ako 10 čajov
a káv tohto popradského dodávateľa, pričom ponuka tejto spoločnosti sa bude naďalej rozširovať.
SLOVÁCI siahajú po domácich výrobkoch čoraz častejšie.
Najviac predaných slovenských
potravín za prvý polrok toho
roka bolo v obchodoch spoločnosti Globus Zvolen, a to
až 74,8 %, nasledovala COOP
Jednota Slovensko s 71,2 %. O
čosi menší podiel, 61,8%, mala
Sintra Poprad, či CBA Slovakia
s 57,3-percentným predajom.

•

bách je bezpečnosť detí prioritou.
Dieťa sa sústredí na hru a mohlo
by vybehnúť na cestu. Vo Veľkej
ukončujeme i ďalšiu investíciu zásadnú rekonštrukciu Tranovského ulice. V tejto mestskej časti sa aj
vlani realizovalo viac investičných
akcií. Pokračovať bude ešte rekonštrukcia futbalového štadióna, kde
pribudne umelá hracia plocha s
osvetlením. Mala by byť hotová
na budúcu jar.“ Koncom augusta
pribudla i herná zostava pre deti
do 6 rokov na Námestí sv. Egídia
(na foto vľavo). Primátor dodal,
že takýto nový prvok si všimli v
Čechách a keď sa osvedčí, môžu
sa pridať na námestie na budúci
rok aj ďalšie. Nové detské ihrisko
dostanú aj Stráže a buduje sa tiež
na Tomášikovej ul. K. Horáková
doplnila: „Tam sú práce trochu
spomalené, lebo po odkrytí vrchnej
vrstvy sme zistili, že sa tam nachádza ílovitá nepriepustná zemina.
Musíme počkať, kým podložie vyschne, aby mohli práce pokračovať
podľa noriem. Predpokladáme, že
v septembri by sme mohli ukončiť
aj toto ihrisko.“
(mar)

Do Spišskej Soboty vedie ...

Nimi je osadené aj nové parkovisko
pri sobotskom cintoríne.
Obyvatelia Spišskej Soboty novú
Ulicu pod bránou uvítali. Jeden zo Sobotčanov povedal: „Táto aj Slavkovská
ulica (na foto) boli v zlom stave. Som
rád, že máme nové cesty, a čo som si všimol, aj turistom sa páčia. Pod bránou
je i nový chodník a konečne nebudeme
musieť chodiť po ceste.“ Ďalšia občianka
dodala: „Konečne je to v pohode. Myslím si, že jednosmerka je dobrá, doteraz
sme sa museli vyhýbať autám a aj autami sa tu zle prichádzalo.“
(mar)

Krátke správy

•
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Storočná jubilantka spomínala na svoj spokojný život

Popradčanka Katarína Ondrušová oslávila 28. augusta rovných sto rokov. Zaspomínala, že
mala krásny život a pamätá si na
mnoho pekného v ňom. Od mladosti stála za pultom v obchode
a robila až do svojich 72 rokov.
„Mala som veľmi dobrého muža,
pekne sme žili,“ povedala jubilantka. S dcérou Lýdiou Lučivjanskou
žije takmer v centre v rodinnom
dome, v ktorom bývajú už od roku
1953. Do Popradu prišla mladá
a ako dvadsaťročná sa vydala. Narodila sa vo Švedlári ako v poradí
ôsma z desiatich detí. Dnes zo súrodencov žije už len pani Ondrušová.
Pochádza zo Spišských Nemcov,
a keď jej rodičov a súrodencov po
vojne vysídľovali, ona zostala na

Zmeny v MHD
Mesto Poprad ako dopravný
správny orgán v súlade so zákonom o cestnej doprave schválilo
od 1. septembra 2014 zmeny cestovných poriadkov MHD v Poprade nasledovne:
Linky č. 2, 3, 4, spoj č. 37, 5
a 7 - zrušenie zastávky „Spišská Sobota, Brokoffova“ z dôvodu ukončenia stavebných prác na miestnej
komunikácii Slavkovská ul. Linky č. 2 a 4, spoj č. 37 - vloženie zastávky „Spišská Sobota, námestie“
do cestovných poriadkov z dôvodu
ukončenia stavebných prác na Slavkovskej ul. Linka č. 3, spoj č. 21,
23 - doplnenie zastávky „Štefánikova - zimný štadión“ a následná
Linka č.
úprava jazdných dôb.
5, spoj č. 13, 14, 15 - posun odchodov spojov so vzájomnou nadväznosťou na vratné spoje. Linka č.
7, spoj č. 3 - posun odchodov spojov so vzájomnou nadväznosťou na
vratné spoje a spoj č. 23 - doplnenie
zastávky „Štefánikova - zimný štadión“ a následná úprava jazdných
dôb.
Cestovné poriadky ostatných liniek ostávajú nezmenené. Podrobnosti sú na www.poprad.sk.

•

•

•

•

•

Slovensku. Mala už svoju rodinu. Vychovala s manželom dcéru
a dnes má okrem dvoch vnučiek
a štyroch pravnukov aj jedného
trojmesačného prapravnuka. Potomkovia sa rozpŕchli po svete, kde
sú úspešní. Nablízku jej však ostala
dcéra, ktorá v septembri tiež oslávi
okrúhle životné výročie. O mamke
prezradila: „S otcom takmer celý
život pracovali v novinovom stánku na stanici, s prestávkami v meste, a dva roky mali aj svoj obchod
s knihami a novinami. Aj na dôchodku mama žila aktívne. Chodila
vyše 30 rokov do klubu dôchodcov
Limba. Teraz v tom pokračujem ja.
Celý život bola veľmi optimistická,
pracovitá, húževnatá, energická.
Naozaj manažér rodiny, generál,

mala veľa energie a asi preto sa
dožila takého vysokého veku.“
Pani Ondrušová oslávila stovku
v dobrom zdraví a stále si potrpí
na upravený vzhľad. Trochu ju
už necháva sluch a nohy, ale ešte
si zaspomína a porozpráva aj
o minulosti. O najbližších, ktorým odovzdala i svoje jazykové
znalosti - dodnes vie nemecky a
maďarsky, o práci, ktorú robila
obetavo a rada.
Oslávenkyni zablahoželal 1.
viceprimátor Popradu Adrián
Kromka: „Som úprimne rád, že
môžem zablahoželať pani Kataríne ku krásnemu jubileu. Poznám
ju zo stretnutí v dennom centre Limba a je príkladom aktívneho života
aj vo vyššom veku, stále optimisticky

naladená, plná elánu. Prajem jej
ešte veľa rokov prežitých v zdraví,
v kruhu rodiny.“
(mar)

Škola bude mať moderný športový areál

V ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote sa v polovici augusta začali
stavebné práce. Staré školské
ihrisko sa zmení na nový moderný športový areál.
Adriana Oravcová, riaditeľka
tejto školy ozrejmila: „Na ploche takmer 6 tisíc m2 vzniknú
dve veľké multifunkčné ihriská
na florbal, volejbal, tenis, streetbal, ďalej by tu mali byť ďalšie
rozcvičovacie plochy, bežecká a
inlinová dráha. Celá investičná
akcia prebieha na základe verejnej súťaže a mesto bude táto
investícia stáť 600 tisíc eur.“ ZŠ
s MŠ Vagonárska navštevuje

približne 500 žiakov, z ktorých
je takmer 80 v plaveckých a 200
v hokejových športových triedach. Ako jediná škola bude
mať inlinový okruh. Chlapcom
z hokejových tried tento ovál
poslúži na jazdenie na kolieskových korčuliach a nebudú tak
musieť chodievať na cyklistický
chodník.
Nový športový areál bude
prístupný aj pre verejnosť. Prvý
viceprimátor Popradu Adrián
Kromka, ktorý si bol v auguste
pozrieť prebiehajúce práce, povedal: „V popoludňajších hodinách bude otvorené pre širokú

verejnosť, pre Popradčanov, ktorí
tu môžu prísť športovať, či už na
korčuliach alebo si zahrať rôzne
športy. Priestor na prípravu tu
nájdu aj dobrovoľní hasiči. Dopoludnia však bude areál slúžiť
výhradne žiakom školy.“ Podčiarkol, že cieľom samosprávy
sú moderné školy v meste Poprad, vybavené modernými pomôckami a modernými športoviskami a tento cieľ radnica
krok za krokom napĺňa.
V závislosti od počasia by
mali byť práce na výstavbe tohto športového areálu hotové do
15. októbra 2014.
(tvm)

Popradskí študenti na nemeckej olympiáde
Dvaja žiaci popradských škôl reprezentovali
Slovensko na medzinárodnej olympiáde v nemeckom jazyku vo Frankfurte nad Mohanom.
Marcell Heim z cirkevného gymnázia a Erik
Kovalík z bilingválnej sekcie Gymnázia na Ulici
Dominika Tatarku sa spolu s ďalšími 96 žiakmi
z celého sveta - od Thajska cez Južnú Afriku až po
USA - dostali v tvrdej konkurencii do najvyššej
kategórie C1.
Takmer stovka výnimočných mladých ľudí

bola výberom z viac ako 12 miliónov žiakov a
študentov, ktorí sa nemčinu učia na vyše 500 tisíc školách. Počas prvých dvoch augustových
týždňov „olympionici“ bojovali o každý bod
v troch rôznych súťažných disciplínach. Popradskí študenti obsadili zhodne štvrté miesto. Aj
keď si z Nemecka nepriniesli medailu, necítia sa
porazení. Svorne tvrdia, že ich výhrou boli nové
priateľstvá, nezabudnuteľné zážitky, úžasné dojmy a neopakovateľná atmosféra.
(zus)

V obradnej sieni mesta Poprad prijal v sobotu 23. augusta poslanec mestského zastupiteľstva Milan Antaš
Popradčanov, ktorí svoje životné jubileum oslavujú v auguste. Ku krásnym 90 rokom zablahoželala
Márii Dikantovej, ku 85 rokom Helene Križanovej
a Ladislavovi Jalovičiarovi, ku osemdesiatke Edite
Ganzarčíkovej, Anne Palovčikovej, Márii Penxovej,
Irene Šimonovej, Viktorovi Kručinskému a Jozefovi
Šoltisovi (na foto). V auguste 75 rokov oslávila Katarína Varhoľová, Jozef Kŕč a Ján Kupčo, 70 rokov Irena
Baranová, Anna Kupčová, Darina Miltáková, Mária
Vernarecová, Valéria Andrusová, Jozef Kuczo, Vladimír Majchrovič, Ladislav Polovka, Andrej Rusňák
a Anna Valenčáková.
FOTO – Silvia Šifrová
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Lekár radí

Spálenie je
nebezpečné

PP-94

(Pokračovanie z minulého čísla)
Aké typy kožnej rakoviny poznáme?
Rozlišujeme rakovinu kože nemelanómového (najčastejšie ide o
bazaliómy a spinaliómy) a melanómového typu (malígny melanóm).
Do vzdialených častí tela sa obyčajne nešíri (nemetastázuje) bazalióm a zriedkavo spinocelulárny
karcinóm, kým naopak melanóm
prináša vysoké riziko vzniku metastáz a často ohrozuje život. Malígny
melanóm patrí k jedným z najzhubnejších nádorov vôbec. Za jeho vývoj je okrem rodinnej predispozície
zodpovedné aj nadmerné opaľovanie, opakované spálenie kože najmä
v detskom veku, imunitné defekty,
v určitom percente aj veľké vrodené pigmentové znamienka (névy).
Melanóm sa častejšie vyskytuje u
ľudí so svetlou pokožkou.(fototypy
I a II). Niektoré melanómy vznikajú z už existujúcich pigmentových
znamienok, časť týchto nádorov
však môže vzniknúť aj na takom
mieste, kde sa predtým žiadne znamienko nenachádzalo.
Zvýšenie počtu nemelanómových karcinómov kože v posledných rokoch, nárast výskytu
novozistených malígnych melanómov a zároveň ich presun do stále
mladších vekových kategórií je
dôvodom zamyslieť sa, či je opaľovanie skutočne zdravé a prospešné.
(Dokončenie v budúcom čísle)
MUDr. Zuzana Valová,
ambulancia lekárskej kozmetiky
Nemocnica Poprad

Mesto Poprad partnerom festivalu Be Active
Mesto Poprad sa stalo partnerom festivalu Be
Active, ktorý sa uskutoční 12. a 13. septembra
v centre Popradu.
„Mladým ľuďom organizujúcim toto podujatie
sme vyjadrili plnú podporu, pretože ide presne o ten
typ podujatia, ktoré môže pozdvihnúť naše mesto
a ešte viac zmysluplne aktivizovať mládež. Budeme
radi, ak sa vytvorí tradícia, ktorá obohatí ponuku
inšpiratívnych aktivít v našom meste,“ informoval
po vzájomnom rokovaní 1. viceprimátor Adrián
Kromka. Samospráva poskytne hlavnému organizátorovi plnú podporu vrátane organizačno-tech-

nického zabezpečenia podujatia.
Cieľovom skupinou festivalu Be Active sú mladí
ľudia vo veku od 15 do 30 rokov. „Chceme mladých
ľudí vytiahnuť do ulíc, ukázať im to, čo by mohli robiť,
kde by mohli vycestovať, motivovať ich a ukázať im
cesty, na ktorých môžu v živote niečo dokázať. Celkovo privítame viac ako 30 občianskych združení, organizácií, jazykových škôl a centier voľného času, ktoré
pracujú s mládežou a pre mládež,“ povedal autor
myšlienky festivalu Martin Mlynár z OZ Social UP.
Festival Be Active je aktivita tohto združenia v spolupráci s OZ Pre mesto a s Mestom Poprad. (mag)

Pietna spomienka pri
Pamätníku obetiam okupácie Československa 21.
augusta 1968 sa uskutočnila pri príležitosti 46.
výročia týchto tragických
udalostí. V Poprade vtedy zahynul iba 19 ročný
Jozef Bonk z Hôrky, ťažko
zranených bolo 6 a ľahko 8
občanov. Na nevinnú obeť
Augusta 1968 si prišli zaspomínať rodinní príslušníci J. Bonka, honorárny
konzul Ruskej federácie
pre Košický a Prešovský
kraj Ladislav Štefko, predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák, za mesto Poprad viceprimátor Milan
Baran, predstavitelia politických strán a hnutí a občania.		
FOTO - Marta Marová

Opustené kostoly horného Spiša
Opustené evanjelické kostoly horného Spiša sa stali
námetom pre knihu Františka Šťastného z Prešova. V
Poprade ju predstavil koncom
augusta. K napísaniu tohto
populárno-vedeckého diela
ho inšpirovala jeho predchádzajúca publikácia Kostol na
konci sveta, v ktorej zachytáva
osud evanjelického chrámu v
Ihľanoch.
Autor (na foto prvý zľava)
však zistil, že takýchto osirelých kostolov je v regióne Spiša
viac. Zostali prázdne najmä po
vysídlení Nemcov zo Spiša po
druhej svetovej vojne. F. Šťastný
povedal: „Keď som zistil, že na
hornom Spiši je takýchto kostolov pätnásť, tak som si pomyslel
– Ako by to bolo, že by som napísal len o jednom a tých zostávajúcich štrnásť by som si nevšímal. Chcel som aj tie predstaviť
a zachovať niečo z ich histórie
pre budúce generácie. Ak by som
to neurobil, mohli by zapadnúť
prachom.“ Vyznal sa, že písanie
o týchto opustených sakrálnych
stavbách mu dalo veľmi veľa. Po
duchovnej, spisovateľskej i stavbárskej stránke. Pred odcho-

dom do dôchodku pôsobil totiž
v stavebníctve a najprv začal
písať knihy o svojich skúsenostiach z profesionálnej praxe. Po
tom, čo si postavil chatu vo Vyšných Ružbachoch, prichádzal
často do nášho regiónu. Tak sa
dostal i na návštevu evanjelického kostola v Ihľanoch, ktorý stál
na začiatku autorovho písania o
opustených chrámoch horného
Spiša. „Roky rokúce som sa zaoberal výstavbou. Človek nemôže
vstúpiť do sakrálnej stavby, aby
neobdivoval fortieľ našich predkov a keď sa dostane cez prah,
ocitne sa v duchovnej atmosfére, ktorú stále cítiť,“ uviedol F.

Šťastný.
Evanjelický farár
Jozef Vereščák
z
Veľkej dodal, že jedným z opustených
kostolov je aj kostol v Mlynici,
ktorá tvorí diaspóru ich cirkevného evanjelického zboru. V
50-tych rokoch minulého storočia požiadalo miestne družstvo,
aby ho mohli využívať na sypáreň. Príbeh a ďalší osud nielen
tohto, ale aj ostatných opustených kostolov horného Spiša
vďaka F. Šťastnému neupadne
do zabudnutia.
(mar)
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Kultúrny kalendár na september 2014
PROGRAM MESTA POPRAD
Štvrtok 4. september o 20. hod. / Námestie sv. Egídia
TEEN ANGEL
Art Academy uvádza divadelnú hru M. Larsona Teen Angel v réžii Tatiany Husárovej. Účinkujú študenti Strednej zdravotníckej školy v Poprade.
Piatok 5. september o 19. hod. / Námestie sv. Egídia
AYA
Koncert známej slovenskej rockovej kapely zo Žiliny.
Sobota 6. september o 10. hod. / Námestie sv. Egídia
ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA
Sobota 6. september o 21. hod. / Námestie sv. Egídia
POSEIDON (USA/98 min.)
Filmy na plátne.
Nedeľa 7. september o 15. hod. / Námestie sv. Egídia
DFS LETNIČKA
Svoju tvorbu zameriava na scénické spracovanie ľudových tradícií, zvykov, piesní, tancov a detských hier hlavne z regiónu Spiš.
Štvrtok 11. september o 19. hod. / Námestie sv. Egídia
TATRANKA
Popradská skupina je na scéne už viac ako dvadsať rokov. Hudba Tatranky je fúziou rocku, jazzu, bluesu a je obohatená aj o prvky slovenského
folklóru.
Štvrtok 11. september o 21. hod. / Námestie sv. Egídia
OUI, ŠÉFE! (FRA/84 min.)
Filmy na plátne.
12. - 14. september / Poprad
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Výnimočné sprístupnenie vzácnych pamiatok duchovného života - kostolov, zvoníc a meštianskej architektúry. www.dekd.sk.
Piatok 12. september o 19. hod. / Námestie sv. Egídia
ADRIENA BARTOŠOVÁ & BAND
Koncertný program, v ktorom účinkujú J. Burian, M. Gašpar, M. Breznický, M. Buntaj.
Sobota 13. september o 16. hod. / Námestie sv. Egídia
ZÁVER LETA V POPRADE 2014

O zábavu sa postará folkovo-tepláková skupina Lojzo z Bratislavy. Na námestí sa rozoznejú i tóny ľudových nástrojov sprevádzané spevmi a tancami
FS Magura a na svoje si prídu aj fanúšikovia Adama Ďuricu a jeho skupiny.
Nedeľa 14. september o 10. hod. / divadelná sála Domu kultúry
v Poprade
DOROTKA Z FIDORKOVA
Dorotka z Fidorkova malým divákom rozpráva veselé a poučné príbehy.
Vstupné: 1,50 €
Sobota 20. september o 14. hod. / futbalové ihrisko Poprad - Stráže
pod Tatrami
STRÁŽSKE HRY
Srdečne pozývame všetkých na stretnutie popradských mestských klubov, ktoré si vzájomne zmerajú sily a spoločne sa zabavia počas pestrých
kultúrnych vstupov.
Nedeľa 21. september o 10. hod. / divadelná sála DK v Poprade
SPIEVANKOVO
Mária Podhradská a Richard Čanaky deťom. Informácie a predpredaj
vstupeniek: MC Bambino 052/773 24 13.
Sobota 27. september o 19. hod. / divadelná sála
DK v Poprade
VŠETKO O ŽENÁCH
Divadelná komédia, ktorá pomôže mužom odhaliť
všetko, čo chceli vedieť o ženách, no báli sa opýtať. Hrajú: A. Karnasová,
B. Ondrejková, A. Zimányi-Profantová. Vstupné: 9 €
Nedeľa 28. september o 10. hod. / divadelná sála DK v Poprade
JANKO HRAŠKO A KLAUNIÁDA
Divadlo v kufri - Košice.
Príbeh je ukážkou toho, ako sa stáva z malého človeka veľký na základe
jeho skutkov. Vstupné: 1,50 €.
Pripravujeme:
4. október o 19. hod. v divadelnej sále DK Poprad KTO ZHASOL
SVETLO? Divadelná komédia, v ktorej účinkujú Mária Kráľovičová,
Zdena Studenková, Zuzana Tlučková, Kristína Svarinská, Viki Ráková,
Ján Koleník, Braňo Deák.
24. október o 19. hod. v Aréne Poprad / XXXII. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JESEŇ - slávnostný koncert - Adriana Kučerová, Filip Tůma,
orchester Štátnej filharmónie Košice.
Zmena programu vyhradená!
Info a predpredaj vstupeniek: MIK 052/ 16 186, DK 052/77 222 55.

PODTATRANSKÉ MÚZEUM

Vajanského 72/4, Poprad, tel.: 772 19 24, fax: 772 18 68
Do 6. septembra
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE POD
VYSOKÝMI TATRAMI
-výstava pri príležitosti 70. výročia SNP.
Od 12. septembra
REŠTAUROVANIE - REMESLO, ALEBO UMENIE?
- výstava pripravená pri príležitosti Dní európskeho
kultúrneho dedičstva Poprad 2014, predstaví práce
reštaurátorov: Mgr. Alexandry Šamkovej, Mgr. Art.
Štefana Kocku, Petra Ližbetina a Martin Petrinca.
DO 21. septembra
KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU – KONZERVÁCIA 2008-2012
-----------------------------------------------------12.9.– 21.9. - DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA POPRAD 2014
11. septembra o 16. hod. – vernisáž výstavy
Reštaurovanie, remeslo alebo umenie?
12. septembra
od 9. do 11. hod. a od 13. do 17. hod. - moderova-

e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk

né prehliadky múzea a výstavy Kniežacia hrobka
z Popradu v starovekých kostýmoch, -germánska
skupina Marcomannia z ČR predstaví ukážky
spôsobu boja Germánov, ich odev a remeslá.
13. septembra
Čo ukrýva múzeum ...
Deň otvorených dverí v Podtatranskom múzeu .
Od 9. do 14. hod.
- prehliadka objektov múzea - nehnuteľných
kultúrnych pamiatok v Poprade a v Spišskej Sobote so sprievodným výkladom, - moderované
prehliadky múzea a výstavy Kniežacia hrobka z
Popradu v starovekých kostýmoch, -germánska
skupina Marcomannia z ČR, - tvorivé dielne, ochutnávka starovekých jedál.
Od 14. do 17. hod.
Na výstave o výstave alebo Kniežacia hrobka z Popradu, história nálezu, súčasný stav a perspektívy
Príspevky:
Doterajšie výsledky výskumu kniežacej hrobky z Popradu, PhDr. Karol Pieta DrSc., AÚ

www.muzeumpp.sk

SAV Nitra,
Konzervácia hrobky a ochrana pamiatok v Nemecku, hostia zo Schlesswigu,
Všetko o výstave kniežacej hrobky v Podtatranskom múzeu v Poprade, Bc. PhDr. Magdaléna
Bekessová, PM v Poprade
-germánska skupina Marcomannia z ČR.
14. septembra
Od 13. do 17. hod.
-moderované prehliadky múzea a výstavy Kniežacia hrobka z Popradu v starovekých kostýmoch.
21. septembra
Od 13. do 17. hod.
Dovidenia, ctené knieža!
-derniéra výstavy Kniežacia hrobka z Popradu Konzervácia 2008 - 2012,
- posledné moderované prehliadky výstavy.
Od 12. do 21. septembra
Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky
a umelecké pamiatky v zbierkach PSK - Digitalizácia pamiatok v Prešovskom kraji.
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Podtatranská knižnica
Podtatranská ul. 1548/1, Poprad

VÝSTAVY
Celý september - pobočka sídlisko Západ
František Žoldák - FARBY MOJICH SNOV
Celý september - pobočka Spišská Sobota
VÝTVARNÝ SALÓN KLUBU PODTATRANSKÝCH VÝTVARNÍKOV
Štvrtok 4. septembra o 17. hod. - vernisáž výstavy.
Otváracie hodiny
Oddelenie pre deti, oddelenie beletrie, oddelenie náučnej literatúry - sídlisko Západ:
Pondelok - piatok 8. - 18.30 hod., streda 13. - 18.30 hod. a sobota
8. - 12. hod.
Oddelenie umenia Spišská Sobota, pobočka Juh 1:
Pondelok - piatok 9. - 17. hod., streda a sobota zatvorené (v Spišskej
Sobote otvorená každá prvá sobota v mesiaci od 8. do 12. hod.).
Pobočka - Juh 3:
Pondelok - piatok 13. - 17. hod., streda a sobota zatvorené.

GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Do 11. septembra - VÝSTAVA OBRAZOV A FOTOGRAFIÍ
Miloslav Bušovský - Martina Zbojovská
Po 11. septembri - JURAJ KOČAN
Výstava obrazov z vlastnej tvorby.
Otvorené: pondelok, štvrtok a piatok od 9. do 15. hod.

TATRANSKÁ GALÉRIA

Hviezdoslavova 12, Poprad

VÝSTAVY
DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
12. september o 17. hod. - slávnostná vernisáž výstavy.
Výstava potrvá od 12. septembra do 14. septembra.
Od 19. septembra do 28. septembra.
SILVER AKADÉMIA 2014 3.
ročník

www.tatragaleria.sk

Od 19. septembra
IMRICH SVITANA
19. september o 17. hod. slávnostná vernisáž výstavy.
ODKRYTÉ HODNOTY
Stála expozícia 115 diel z depozitu Tatranskej galérie v Poprade.
Každú stredu od 17. hod. do
18.30 hod. - Kurz večernej
kresby.

Podtatranské osvetové stredisko
Sobotské námestie 1729/4, Poprad - Spišská sobota
tel.: 772 24 66
e-mail: osvetapp@stonline.sk

Od 2. do 19. septembra - Jana Poradová a Aneta Černická
výstava dvoch talentovaných autoriek.
Od 27. septembra
5. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a 23. ročník medziokresnej
súťaže Rómska paleta 2014 s témou Leto.

Materské centrum Bambino
Od 25. augusta prebieha v MC Bambino rekonštrukcia. Plánované otvorenie bude 22. septembra.

Položením vencov sa skončili oslavy SNP v Poprade
Trojdňový maratón podujatí pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania je v Poprade
za nami. V utorok sa oslavy začali otvorením výstavy
v Podtatranskom múzeu, v stredu bola odhalená pamätná tabuľa v Kvetnici a vo štvrtok sa uskutočnila už
tradičná pietna spomienka na padlých vojakov pri železničnej stanici, ale aj na cintoríne v Spišskej Sobote.
„Je to odkaz pre budúce generácie, aby aj mladí ľudia vedeli, čo bolo Slovenské národné povstanie,“ povedal predseda
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Poprade Michal Kopko. „Na záver sme chceli
vzdať úctu tým, ktorí v Povstaní padli, ale aj tým, ktorí sú
pochovaní na cintoríne v Spišskej Sobote,“ dodal prvý viceprimátor mesta Poprad Adrián Kromka.
(ppv)

Pamätná tabuľa v Kvetnici

SNP na výstave
Predseda historicko-dokumentačnej komisie pri OV
SZPB v Poprade Marcel Maniak je autorom jedinečnej výstavy s názvom Slovenské národné
povstanie pod Tatrami. Vernisáž sa uskutočnila v Podtatranskom múzeu v Poprade v utorok 26. augusta.
„Výstava je jedinečná tým, že
doteraz v takejto podobe nikde
nikdy nebola,“ povedal autor
výstavy Marcel Maniak, ktorý počas vernisáže slávnostne
uviedol do života aj svoju novú

knihu s názvom Protifašistický
odboj v okrese Poprad a Kežmarok.
Výstava potrvá v priestoroch
Podtatranského múzea v Poprade do 10. septembra.
(ppv)

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

www.noviny-poprad.sk

V rámci osláv 70. výročia
SNP sa ich organizátori stretli
v stredu 27. augusta v Kvetnici
v blízkosti cyklistického chodníka. Slávnostne odhalili pamätnú tabuľu autora Marcela
Maniaka, ktorý zaujímavou
formou zhrnul dôležité udalosti SNP na tomto území.
Tabuľu slávnostne odkryl
predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Poprade Michal
Kopko spoločne s prvým
viceprimátorom
mesta
Poprad Adriánom Kromkom. Jej autor Marcel
Maniak o tejto chvíli sníval dva roky. „Vtedy som
sa v týchto miestach po-

hyboval na bicykli. Vybral som
Kvetnicu, pretože 1. a 2. septembra 1944 sa tu odohrávali ťažké
a veľmi dôležité obranné povstalecké boje,“ povedal M. Maniak.
„Tabuľa má pripomínať všetkým generáciám udalosti SNP
a vzdávať hold tým, ktorý položili život v boji za slobodu,“ dodal A. Kromka.
(mav)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Človek nie je v starobe múdrejší, je len opatrnejší. E. HEMINGWAY

MANŽELSTVO UZAVRELI
16. augusta 2014 - Nikola Vanečková a Marek Jurov, Mgr. Anna Safanovičová a Mgr. Peter Michalík, Barbora Dubeňová a Ing. Peter
Kožuch, Silvia Marhulíková a Lukáš Regec, Mgr. Gabriela Olekšáková
a Mgr. Ľubomír Bagar, Tatiana Angušová a Marek Endel, 18. augusta
- Alžbeta Lophanor a Róbert Poláček.

VITAJTE MEDZI NAMI
28. júla - Bohumila Gogová, Jánovce, 17. augusta - Tobias Dubec, Poprad.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 22. augusta 2014
vo Veľkej s

Jánom Hoozom,
55-ročným

V utorok 26. augusta 2014
vo Veľkej s

Jánom Weissom,
80-ročným

V utorok 26.augusta 2014
vo Veľkej so

Štefanom Kaňom,
83-ročným

V stredu 27.augusta 2014
vo Veľkej s

Máriou Ambrozyovou,
88-ročnou

V stredu 27. augusta 2014
vo Veľkej s

Dušanom Slivkom,
57-ročným

Vo štvrtok 28. augusta 2014
vo Veľkej s

Máriou Kroščenovou,
51-ročnou

V piatok 29. augusta 2014
v Sp. Teplici so

Žofiou Kolárikovou,
77-ročnou

V utorok 2. septembra 2014
vo Veľkej s

Vladimírom Matejkom,
83-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 3. septembra 2014
vo Veľkej o 12.30 hod. s

Annou Veisovou,
64-ročnou

V stredu 3. septembra 2014
vo Veľkej o 14. hod. so

Stanislavom Beláňom,
63-ročným

V stredu 3. septembra 2014
o 14.30 hod. v Matejovciach s

Františkom Šmihulom,
70-ročným

V piatok 5.septembra 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Jánom Rybárom,
69-ročným

MESTO POPRAD

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc.
č. KN-C 1735/2 o výmere 47 m2 za účelom vybudovania
a užívania parkovacích miest.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemky za
účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, chodníkov,
zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia. (Minimálna výška nájmu je určená v súlade
so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012.)
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313,
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
PP-106
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 5. 9. 2014 o 12. hod.

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

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

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 3. septembra - Altea, vo
štvrtok 4. septembra - Dr. Max
- Monaco, v piatok 5. septembra
- Corrib, v sobotu 6. septembra Limba - Západ, v nedeľu 7. septembra - Limba - Západ, v pondelok 8.
septembra - Lekáreň Nemocnice
Poprad, v utorok 9. septembra -

Styrax - Juh (pri Telecome).
Altea: Nám. sv. Egídia 25, Dr.
Max - Monaco: Francisciho 22,
Corrib: Levočská 26A, Limba
- Západ: Podtatranská 5, č. t.
772 26 57, Lekáreň Nemocnice
Poprad: Banícka 28, Styrax: L.
Svobodu 3782, č. t. 773 22 78.

Horoskop od stredy do stredy
So septembrom sa vám
otvoria nové možnosti na finančné
prilepšenie.
Niekto vám
pomôže
k
lepšiemu postaveniu a výhodnejšej
práci. Bude sa vám dariť.
Konečne budete úspešní
v realizácii vašich plánov, vo vybavovaní na úradoch a riešení rôznych
rodinných vecí.
Upevníte vaše
rodinné vzťahy a bude medzi vami vládnuť pohoda a porozumenie.
Premyslite
si
niektoré
kroky, s ktorými chcete vystúpiť na
pracovisku alebo v škole. Môžu byť
unáhlené.

V rámci osláv Dní sv. Egídia vystúpili v piatok podvečer na popradskom námestí aj známi Žobráci. Skupina z Prešova, ktorá hráva všetko cez country, folk, blues a džes, až po svetové
evergreeny pobavila poslucháčov nielen hudbou a spevom, ale
i hovoreným slovom.		
FOTO – Marek Vaščura

PP-92

Vašou
ped ant n o sťou
leziete mnohým na nervy, ale budú
musieť uznať, že vďaka tomu sa v
nejakom projekte vyhnete chybám.

Porozmýšľajte nad nejakou menšou zmenou - presťahujte
nábytok alebo si zafarbite vlasy. Prospeje vám to.
Dostane sa
vám uznania
a úcty, čo zvýši vašu sebadôveru.
Inak to bude pokojný týždeň.
Môžete očakávať
zvýšenie platu, lebo sa vám podarí
úspešne zavŕšiť nejakú záležitosť na
pracovisku alebo v škole.
Budete
sa
musieť naučiť
niečo nové, ale nepatríte k tým, ktorí radi menia zabehané koľaje. Preto
budete nervózni.
Berte veci s
nadhľadom a
nerobte si z niektorých ťažkú hlavu.
Aj tak sa vyriešia vo váš prospech.
Stihnete vyriešiť viac vecí
naraz a ešte k tomu najlepšie ako sa
dá. Len na oddych nebudete mať čas.
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MESTO POPRAD

MESTO POPRAD

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

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
v katastrálnom území Spišská Sobota, pozemky časť parc. č. KN-C
1799/1, časť parc. č. KN-E 103, časť parc. č. KN-E 2210 a časť parc.
č. KN-E 2262/1 spolu o výmere 96 m2 za účelom vybudovania a užívania parkovacích miest.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemky za
účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, chodníkov,
zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými uznesením MsZ
č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012.)
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich
poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo
dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 5. 9. 2014
o 12. hod.
PP-107

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
pozemku v katastrálnom území Spišská Sobota parc. č. KN-C
272/1 o výmere 399 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty.
Ponúkaná nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa
súťaže a je zapísaná na Okresnom úrade v Poprade, odbore katastrálnom v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Minimálna kúpna cena: 14 300,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 5. septembra 2014
do 12. hod.
Vyhlasovateľ 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: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716
72 92, 052/716 72 82.
PP-96

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru č. 1 o podlahovej ploche 36,14 m2 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu Myjava v Poprade na Ul. 29.
augusta súp. č. 170, č. vchodu 55, postaveného na pozemkoch parc.
č. KN-C 2070, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 209 m2 a parc. č. KN-C 2071, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 216 m², s podielom na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavaných pozemkoch pod domom o veľkosti 3614/226556, k. ú. Poprad, obec
Poprad, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 3685
Minimálna kúpna cena: vo výške 15 000,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 5. septembra 2014
do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.
sk. Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92,
052/716 72 81.
PP-98

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Poprad, parc.
č. KN-C 1284/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 623 m2,
parc. č. KN-C 1284/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere
302 m2, parc. č. KN-C 1284/27, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 294 m2, obec Poprad:
Predmet predaja A:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 623 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na novovytvorenom pozemku bude v kúpnej zmluve zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu a státia po dobu
nevyhnutnú pre zásobovanie pre vlastníkov nebytového priestoru
č. 1, nebytového priestoru č. 5, nebytového priestoru č. 6, nebytového priestoru č. 7 a nebytového priestoru č. 8 v budove súp. č. 2501
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/3, vlastníkov bytov č. 1
až č. 8 a vlastníka nebytového priestoru č. 6 v budove súp. č. 4559,
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/5, vlastníka nebytového
priestoru č. 1 v budove súp. č. 3545, postavenej na pozemku parc.
č. KN-C 1284/6 a pre vlastníkov pozemkov parc. č. KN-C 1284/10,
parc. č. KN-C 1284/14 a parc. č. KN-C 1284/20 v katastrálnom území Poprad.
Predmet predaja B:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1284/26 o výmere 302 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na novovytvorenom pozemku bude v kúpnej zmluve zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu a státia po dobu
nevyhnutnú pre zásobovanie pre vlastníkov budovy súp. č. 1548,
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/2, vlastníkov bytov č. 1
až č. 8 a vlastníka nebytového priestoru č. 3 v budove súp. č. 4559,
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/5 a pre vlastníkov pozemkov parc. č. KN-C 1284/8, parc. č. KN-C 1284/15, parc. č. KN-C
1284/16, parc. č. KN-C 1284/17 a parc. č. KN-C 1284/18 v katastrálnom území Poprad.
Predmet predaja C:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1284/27 o výmere 294 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na novovytvorenom pozemku bude v kúpnej zmluve zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu a státia po dobu
nevyhnutnú pre zásobovanie pre vlastníkov budovy súp. č. 1548,
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/2 a vlastníkov pozemkov parc. č. KN-C 1284/7, parc. č. KN-C 1284/13 a parc. č. KN-C
1284/14 v katastrálnom území Poprad.
Súťažné návrhy nemusia obsahovať všetky položky predmetu
predaja a môžu byť predložené aj samostatne na niektorú položku predmetu predaja - položku A, B alebo položku C. V tomto
prípade musí byť navrhovaná kúpna cena vyjadrená za každú
položku predmetu predaja samostatne.
Novovytvorené pozemky boli odčlenené z pozemku parc. č. KN-C
1284/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
1219 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísaného na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 5. septembra 2014
do 12. hod.
Vyhlasovateľ 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: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92,
052/716 72 82.
PP-97
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Inzercia

•

P r e da j

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám krásne prerobený
3-izb.byt, 68 m2, s výhľadom na
Vysoké Tatry, v Poprade, sídl.
Západ, 5 min. od centra. Inf.: č. t.
0903 748 244.
89/14-P
Predám garáž za Olympiou v Poprade. Inf.: č. t.
0903 858 766.
96/14-P
Predám motocykel Jamaha 650 Drak Star ako nový.
Inf. č. t.: 0915 350 127 alebo
0902 159 481.
97/14-P

•
•
•

Predám detskú postieľku prestaviteľnú pre juniora vrátane
dielov na prestavbu, nastaviteľný
rošt do 3 polôh, 2 vyberateľné
tyčky pre samostatný priechod
dieťaťa, 70 x 140 cm, vrátane
kvalitného antialergického matraca a príslušenstva. To všetko
len za 80 eur. t. č. 0903 962 192.

98/14-P

•

k ú pa

•

Rôzne

Kúpim prípadne vymením akékoľvek pivové poháre zo Slovenska.
Inf.: 0905 676 094.
31/14-K

SÚŤAŽ!!! Požičajte si a vyhrajte DOVOLENKU!!! od 300
€ do 4 000 €. www.popradskepozicky.sk. Tel.: 0911 913 849,
0917 668 003.
45/14-R
Novootvorená Výdajňa zdravotníckych pomôcok v Poprade
prijme farmaceutickú laborantku
aj bez praxe do TPP. Inf.: č. t. 0911
896 585, 0907 967 199. 116/14-R
PRIJMEME vyučeného kuchára/ku s praxou 3 €/h. Inf. č.t.:
0905 749 328.
117/14-R
REŠTAURÁCIA Stodola Poprad prijme do svojho tímu kuchárov, čašníkov, pizzérov. Inf. č.
t.: 0948 300 922.
118/14-R
PROSÍM o pomoc - hľadám
priamych svedkov, ktorí mi pomáhali 6. mája 2014 pri páde do nezabezpečeného zvodu (kanála) na
parkovisku pred
VÚB v Poprade.
Z
nešťastného
pádu bola zlomená
ruka. Inf. č. t.: 0918
522 387. 119/14-R

•
•
•
•

Futsalisti o pohár Mesta Poprad
V sobotu 6. septembra sa už
po druhýkrát uskutoční v Aréne
Poprad medzinárodné futsalové
podujatie pod názvom „Turnaj
O pohár Mesta Poprad“. Turnaj
sa začína o 10. hod. a vstup pre
divákov je zdarma.
Finálový zápas sa začína o 18.
hodine a bezprostredne po jeho
skončení nasleduje slávnostné odovzdávanie cien najlepším za účasti vzácneho hosťa z
mestskej radnice. Organizátori
z Podtatranskej futsalovej ligy
pre divákov pripravili množstvo prekvapení a súťaží.

Rozlosovanie turnaja:
Skupina A - Futsal Team Poprad,
KSF Doxx Žilina, FK Šport Bratislava, PRYZMAT Zabrze (PL).
Skupina B - FK Prešov, MIBA
Banská Bystrica, Grizzly Slovakia Košice, Gurmani Bratislava.
Zápasy: o 10. hod. FK Prešov - Grizzly Slovakia Košice,
o 10.30 hod. Futsal Team Poprad - PRYZMAT Zabrze, o 11.
hod. MIBA Banská Bystrica
- Gurmani Bratislava, o 11.30
hod. KSF Doxx Žilina - FK
Šport Bratislava, o 12. hod. FK
Prešov - MIBA Banská Bystrica,

o 12.30 hod. Futsal Team Poprad
- FK Šport Bratislava, o 13. hod.
Grizzly Slovakia Košice - Gurmani Bratislava, o 13.30 hod.
KSF Doxx Žilina - PRYZMAT
Zabrze, o 14. hod. FK Prešov
- Gurmani Bratislava, o 14.30
hod. Futsal Team Poprad - KSF
Doxx Žilina, o 15. hod. Grizzly
Slovakia Košice - MIBA Banská Bystrica, o 15.30 hod. FK
Šport Bratislava - PRYZMAT
Zabrze, o 16. hod. Semifinále č.
1, o 16.40 hod. Semifinále č. 2,
o 17.20 hod. Zápas o 3. miesto,
o 18. hod. FINÁLE.
(ppv)

Plavci majú za sebou týždňovú zaberačku
Klub plávania AquaCity
Poprad pravidelne pripravuje
pre svojich plavcov prípravný
letný kemp, ktorý je zameraný
na kondíciu a naberanie formy. Týždňová zaberačka trvala minulý týždeň od pondelka
do nedele.
Okrem prípravy v bazéne
bola súčasťou kempu aj túra vo
vysokohorskom prostredí. Náročný kondičný program zostavili skúsení tréneri. „Bola to dôležitá súčasť prípravy na jesennú
časť plaveckej sezóny, v ktorej
máme vysoké ambície,“ povedal
manažér KP AquaCity Poprad
Martin Králik. „Behali sme, korčuľovali, bicyklovali a chodievali
na túry. Každý rok dobyjeme

•

POPRADSKÍ
hokejisti
cestovali minulý týždeň na
sústredenie do Švajčiarska,
kde odohrali ďalšie zo série
prípravných zápasov. Okrem
turnaja v Yverdone sa hneď
na úvod v utorok 26. augusta stretli v priateľskom zápase
s druholigovým celkom HC
La Chaux-de-Fonds, ktorému podľahli 1:2. Prehrali aj
v rámci turnaja, vo štvrtok s
neskorším víťazom HC Lausanne 1:8 a v sobotu so švédskym tímom Rögle BK 3:8.
Po návrate pod Tatry by sa k
tímu mal pripojiť už aj Ľuboš
Bartečko.
SLOVENSKÁ
futbalová
reprezentácia do 19 rokov
odohrá v popradskom NTC
v rámci sústredenia dva prípravné zápasy. V stredu 3. septembra si zmeria sily o 17. hod.
s Gruzínskom a v piatok o 11.
hod. s atraktívnym Talianskom. Na oba zápasy je vstup

•

jednu chatu, chýbala nám už len
chata pod Soliskom. Zdolali sme
ju v piatok. Kemp sme zakončili
v nedeľu minitriatlonom,“ dodala Silvia Závatská z KP AquaCity Poprad.
Všetci plavci sa zhodli, že

takáto forma prípravy im prospela. Vrcholom sezóny majú
byť majstrovstvá Slovenska, kde
by chcelo štartovať čo najviac
Popradčanov. Prvá súťažná jesenná previerka bude už o necelý mesiac.
(ppv)

Krátko zo športu

čas hasičky zo Spišskej Soboty.
Šuňava triumfovala v kategórii
mužov nad 35 rokov.
V utorok 19. augusta
sa popradský cyklotrialista
Ján Kočiš zúčastnil pretekov
Svetového pohára UCI v meste Meribel vo francúzskych
Alpách. Vo štvrťfinále zajazdil bezchybne a postúpil do
semifinále, tam však zaostal
za ôsmym postupujúcim do
finále o tri body. Momentálne
sa Ján Kočiš pripravuje na svoj
vrchol sezóny - Majstrovstvá
sveta v Nórsku.
(ppv)

•

zdarma.
POPRADSKÁ
cyklistka Dominika Turócziová si
v Granč-Petrovciach v sobotu
23. augusta vyjazdila ďalšie
tohtosezónne víťazstvo v pretekoch s názvom Detská tour
Petra Sagana.
V Batizovciach sa
predminulý víkend konala
ďalšia zo série súťaží družstiev
v hasičskom športe. Medzi
mužmi do 35 rokov bola prvá
Štôla, u žien dosiahli najlepší

•

•
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Volejbalová exhibícia pomohla chorým deťom

Slovanet Beach Exhibition
2014 je názov benefičného
turnaja, ktorý sa na Slovensku
konal túto sobotu po prvýkrát a hneď v Poprade. Ženské
tímy z európskej špičky v plážovom volejbale na čele so slovenskou dvojicou Dominika
Nestarcová - Natália Dubovcová predviedli divákom svoje
umenie a zároveň pomohli tak
dobrej veci.
„Touto myšlienkou sme sa
spoločne s dievčatami zaoberali už dávnejšie. Zdravé pľúca
sú symbolom športového ducha
a preto sme výťažok venovali
nadačnému fondu, ale aj rodinám s deťmi so zdravotným
postihnutím,“ povedal organizátor podujatia Ján Michlík.
Turnaja sa zúčastnili majsterky
Anglicka, Rakúska a Poľska, ale
aj rakúska dvojka. „Konal sa
tiež exhibičný zápas, v ktorom
si zahral aj hudobník Peter Bič,
cyklotrialista Ján Kočiš, moderátor Marcel Forgáč, či dokonca
fiktívny Zdeno z Popradu,“ dodal J. Michlík.
Nadačný fond Pre zdravé

pľúca podporuje pacientov
z chronickou obštrukčnou
chorobou pľúc. „Je to nevyliečiteľné respiračné ochorenie, ktorým trpí asi 10
percent Slovákov. Fond vyhlasuje pravidelne grantové
kolá a pacienti tak môžu
o príspevok požiadať,“
uviedla za nadačný fond
Lucia Maková.
Na turnaji nechýbali ani rodiny, ktorým bude výťažok venovaný. Víkend v popradskom

aquaparku si doslova užívali. „Je
mi tu dobre a páčia sa mi bazény.
Chcel by som si vyskúšať tobogány,“ prezradil malý Filipko Ro-

sina z Popradu. „Teší ma, že sa
nájdu ešte ľudia, ktorí chcú pomôcť. Mnohí si nevedia predstaviť, čo starostlivosť o Filipka obnáša,“ zdôverila sa jeho mama
Barbora Rosinová. „S chorobou
bojujeme od jeho narodenia a je
toho strašne veľa. Peniaze chceme použiť na ďalšie cvičenia, rehabilitácie a prípadne operácie,“
dodal otec - Jozef Rosina.
Hlavnými hviezdami boli
samozrejme naše najlepšie plážové volejbalistky, ktoré sa na
turnaj pod Tatrami veľmi
tešili. „Som veľmi rada, že
sa nám to podarilo,“ povedala Dominka Nestarcová.
„Teší ma, že sme boli v Poprade, pretože mám rodinu
v Spišskej Teplici a tá sa na
mňa prišla pozrieť,“ doplnila Natália Dubovcová.
Slovenská dvojica turnaj
v Poprade vyhrala. Skvelá
akcia sa niesla pod záštitou
prezidenta SR Andreja Kisku. Suma, ktorú sa podarilo
počas podujatia vyzbierať nebola do uzávierky vydania novín
Poprad známa.
(mav)

Druhý diel dejín hokeja
Druhú časť knihy Dejiny
hokeja v Poprade s podtitulom Z extázy do agónie vydala
autorská dvojica Mikuláš Argalács a Rastislav Ovšonka po
piatich mesiacoch od uvedenia
prvého dielu.
Druhý diel dejín hokeja v Poprade vychádza v náklade 400
kusov. Obaja autori avizovali,
že do konca roka plánujú vydať aj tretiu časť, ktorá by mala
mapovať obdobie od sezóny
1945/1946 až do roku 1958.
„Mnohé veci v tejto knižke fanúšikovia nepoznali. Málokto vie,
že prvým strelcom v celoštátnej
lige bol v sezóne 1936/1937 Popradčan Rudolf Tomašek. Prvý
gól za slovenskú reprezentáciu
strelil Talianom v roku 1940 takisto Popradčan Anton Luther,“
vybral dve zaujímavosti R.
Ovšonka. Dodal, že v mapovaní
histórie hokeja v Poprade by sa
mali autori zastaviť kdesi v ro-

koch 1991 až 1993.
Krstným otcom publikácie sa
stal František Sučko, ktorý už
niekoľko desaťročí verne sedí za
hlásateľským stolíkom nielen pri
popradskom hokeji, ale aj futbale.
„Prečítal som si prvý diel a bol som
dojatý. Niektoré veci som vôbec
nepoznal. Čítal som rôzne publikácie, ale táto má z historického
hľadiska vysokú úroveň,“ povedal.
Počas prezentácie si novú knihu prevzal z rúk Mikuláša Argalácsa aj jeden z fanúšikov HK
Poprad Miloslav Varga, ktorý
zvíťazil v internetovej súťaži. „Je
to pre mňa česť. Určite si kúpim aj
ostatné časti,“ uviedol.
Dobrú spoluprácu nadviazali
autori knihy aj s Fanklubom HK
Poprad, ktorý by rád pomohol
pri zrode ďalších dielov. „Budeme sa snažiť organizovať zbierky
pre autorov, keďže náklady na
tlač nie sú malé. Vieme, že je za
tým veľa práce,“ podotkol člen
Fanklubu HK Poprad Marcel
Kyrc. Popradský fanklub pri tejto príležitosti uviedol do praxe aj
jednu novinku. „V premiére sme
vyhlásili Cenu Viliama Riczingera. Pravidelne ju bude dostávať
najlepší strelec Popradu v sezóne,“
dodal M. Kyrc.
(mav)

Popradčania zdolali Lokomotívu

V šiestom kole DOXXbet
ligy Východ privítali v NTC
futbalisti FK Poprad Lokomotívu Košice. Po nevýraznom
prvom polčase a prestriedaní
hráčov sa domácim podaril
obrat a výsledkom 3:1 sa Popradčania prepracovali už na
štvrté miesto tabuľky.
„Hostia začali ustráchane, no
vlastnými nepochopiteľnými chybami sme ich dostali do hry. Po
zmene strán nastúpili na ihrisko
dvaja noví hráči a tí rozhodli.
Chcel som otočiť v zápase viacerých hráčov, pretože nás čakajú
počas siedmich dní tri zápasy a to

je pre amatérov nepredstaviteľné,“ hodnotil duel domáci tréner
Vladimír Lajčák, ktorý pomýšľal
na úspech aj v utorok v pohárovom zápase proti Tatranu Prešov
(zápas sa skončil po uzávierke
vydania novín Poprad).
Výsledok 6. kola DOXXbet
ligy: v sobotu 30. augusta FK
Poprad - FC Lokomotíva Košice 3:1 (1:1), góly Popradu: 37.
Tomáš Ferenc, 50. Lukáš Kubus,
54. Radomír Michlík.
Program 7. kola: v piatok
5. septembra o 19.30 hod. FK
Bodva Moldava nad Bodvou FK Poprad.
(mav)
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Na maratóne hral aj nový kaplán

Dni patróna Popradu
(Dokončenie zo str. 1)
Dekan Rímskokatolíckej farnosti v Poprade Anton Oparty
mal radosť z toho, že Dni sv. Egídia sa ujali: „Každý rok sa zvyšuje ich úroveň, ľudia ich prijali
a som rád, že aj takto vyzdvihujeme patróna mesta a vlastne aj
kultúru v sebe samom.“
Hosťom tretieho ročníka
bola i známa speváčka Hanka
Servická z Prešova. V Poprade
spievala po prvýkrát. Pochádza
z Gerlachova z okresu Bardejov,
kde je veľký chrám sv. Egídia a
potešila sa, že môže zaspievať

i v popradskom kostole tohto
patróna. Speváčka sa vyznala:
„Svoj talent využívam na slávu
Božiu a potešenie ľudských sŕdc.
Mala som radosť, že ľudia spievali so mnou. Myslím si, že náš
východniarsky folklór je najkrajší
na svete a duchovné piesne, ktoré
spievam k nášmu nebeskému otcovi a Matke Božej sú nádherné
a môjmu srdcu najbližšie. Tohto
roku začínam 25-te výročie môjho obrátenia po kríži, ktorý som
dokázala objať s pomocou Matky
Božej. Preto tie piesne spievam
z veľkej vďačnosti.“
(mar)

Počas Dní sv. Egídia sa minulý piatok uskutočnil v Poprade
organový maratón. Najskôr rozozvučali organisti z celého Slovenska Kostol sv. Egídia a potom
sa presunuli do Konkatedrály
Sedembolestnej Panny Márie,
kde koncert otváral nový kaplán
Michal Pavol.
Tento rok sa na organovom maratóne predstavilo 13 organistov
a jeden prednášajúci. Novinkou
bolo vystúpenie profesorky konzervatória Marty Gáborovej, ktorú spevom sprevádzala jej žiačka
Dominika Machutová. „Prekvapením bolo aj vystúpenie nového
kňaza, ktorý je výborný organista
a tak sme mu umožnili otvoriť maratón v druhej časti. Zaujímavosťou tiež bolo, že zazneli aj skladby
od synov jedného z najvýznamnejších barokových predstaviteľov
Johanna Sebastiana Bacha. Prišiel
aj organista z Košíc, ktorý po prvýkrát v Poprade uviedol skladby
z 21. storočia od amerických skladateľov. Počas organového maratónu si poslucháči mohli vypočuť
aj veľmi zaujímavú prednášku

z úst Gabriela Biesa, ktorý hovoril
o záchrane organu z roku 1749 od
Martina Podkonického,“ hodnotila maratón organizátorka Zuzana
Šoltýsová.
Kaplán Michal Pavol prijal pozvanie na toto podujatie s nadšením. „Ako kaplán tu pôsobím
druhý mesiac. O organovom
maratóne mi povedal pán dekan.
Organu sa venujem od nástupu na strednú školu, tak som to
chcel skúsiť. Hral som skladbu,
ktorá je aj na mojom novom
cédečku. Bolo to veľmi povzbudzujúce podujatie. Účinkujúci
mohli prejaviť svoj talent, no išlo
aj o zdieľanie, ktoré má slúžiť na
slávu Božiu,“ povedal.
(mav)

li závady, o ktorých bude rokovať so zhotoviteľom. Ide najmä
o odstránenie fľakov, pravdepodobne zvyškov po dopravnom
značení a pod. Radnica eviduje
aj ďalšie mosty v nevyhovujú-

com stave. Zo statického hľadiska je problémový a s nízkou
nosnosťou most pri mestskom
úrade na Alžbetinej ul. a most
ponad Zdravotnícku ulicu. Aj tie
čaká rekonštrukcia.
(mar)

Nosnosť mostov sa zvýšila
V minulých mesiacoch prebiehali rekonštrukčné práce
na dvoch mostoch a komunikácii na Športovej ulici. Rekonštrukciu si vyžiadal ich nevyhovujúci statický stav a tiež
nízka nosnosť.
„Je to významná investícia
z dôvodu ďalšieho rozvoja Národného tréningového centra.
SFZ sme sľúbili, že vyriešime
prístup na futbalový štadión.
Mosty nespĺňali potrebné kritériá
a mužstvá nemohli cez ne prechádzať autobusmi. Bol to nedôstojný prístup do takého pekného
areálu, aký vznikol,“ vysvetlil
primátor mesta Anton Danko.
Vedúca odboru výstavby MsÚ

Kristína Horáková ozrejmila, že
rekonštrukcia mostov cez rieku
Poprad a cez Velický potok pozostávala zo zosilnenia nosných
oceľových konštrukcií i samotnej mostovky: „Vzhľadom na
dlhšie pretrvávajúci nevyhovujúci stav a na to, že doteraz bol
cez mosty obmedzený prejazd
vozidiel do 3,5 tony, bola ich rekonštrukcia nutná. Teraz je maximálna nosnosť každého mosta
do 20 ton. Môžu tadiaľ prechádzať autobusy. Celkové náklady
na rekonštrukciu dvoch mostov
a komunikácie na Športovej ulici
dosiahli viac ako 139 tisíc eur.“
Pri záverečnej prehliadke mostov koncom augusta mesto zisti-

ZÁVER LETA V POPRADE 2014

Zmena programu vyhradená! Info: MIK 052 / 16 186, DK 052 / 7722255. Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk

13. september / 16.00 / sobota
Námestie sv. Egídia Poprad

17.30
FS MAGURA
KEŽMAROK

ADAM
ĎURICA

SO SKUPINOU

19.30

LOJZO 16.00
BRATISLAVA

www.poprad.sk

Leto vyvrcholí v septembri

Tohtoročný festival divadla,
hudby, tanca a filmu Leto v
Poprade 2014, ktorý sa začal
prvým podujatím 3. júla, vyvrcholí v septembri.
Mesto Poprad vyčlenilo na
celkovo 64 podujatí prostriedky zo svojho rozpočtu, ale získalo i podporu z Prešovského
samosprávneho kraja vo výške
4350 eur. Budú použité hlavne
na záver Leta v Poprade 2014,
ktorý sa uskutoční 13. septem-

bra o 16. hod. na Námestí sv.
Egídia. Leto ukončí vystúpenie skupiny Lojzo, FS Magura
a speváka Adama Ďuricu s
jeho skupinou.
Poprad sa tohto roku stal aj
hostiteľským mestom otváracích podujatí Dní európskeho
kultúrneho dedičstva (DEKD)
12. - 14. septembra v Poprade,
kedy budú sprístupnené mnohé
kultúrne ustanovizne a vzácne
pamiatky v nich.
(pmm)

