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Popradská energetická spoločnosť je na vykurovacie obdobie pripravená

Námestie zavoňalo
atmosférou lesa

Streda  13. 9. 2017 Číslo 35 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Prvým septembrom sa 
oficiálne začína vykurova-
cia sezóna. Avšak v zása-
de platí, že kúriť sa začína 
vtedy, ak teplota klesne v 
dvoch po sebe nasledujú-
cich dňoch pod 13°C a pred-
poveď počasia na ďalší deň 
nenasvedčuje, že sa počasie 
zlepší. Zatiaľ pod Tatrami 
takáto situácia nenastala, 
ale Popradská energetická 
spoločnosť (PES) ako dodá-
vateľ tepla a  teplej vody do 
domácností a ďalších objek-
tov v Poprade, je už na vyku-
rovacie obdobie pripravená.

PES začala od 1. januára 
tohto roku poskytovať služ-
by spojené s  dodávkou tepla 
a teplej vody  ako spoločnosť 
so 100 % kapitálovou účasťou 
mesta Poprad. 1. viceprimá-
tor mesta Igor Wzoš skonšta-
toval: „Už dnes sa dá s istotou 
povedať, že projekt Popradskej 
energetickej spoločnosti bola 
dobrá voľba. Je prínosom pre 

občanov mesta, pretože k 
ôsmemu mesiacu tohto roka 
zaplatili občania medziročne 
menej o 444 tisíc eur  za doda-
né teplo v porovnaní s rovna-
kým obdobím minulého roka. 
PES zásobuje teplom 14 tisíc 
domácností. Na domácnosť 
zatiaľ vychádza úspora 25 eur 
Presné výsledky sa ukážu až 
pri zúčtovaní v marci-aprí-
li 2018. Vtedy Popradčania 
reálne uvidia, o koľko ktorá 
domácnosť zaplatila menej za 
teplo a teplú vodu.“ 

Konateľ PES Pavol Kubičko 
informoval o  realizovaných 
prácach v minulých mesia-
coch súvisiacich so zabez-
pečením nielen bezproblé-
mového, ale aj efektívneho 
a  úsporného vykurovania. 
Uviedol: „Na vykurovacom 
okruhu kotolne Matejovce - 
vetva č.2 sme vymenili 45 roč-
né teplovodné potrubie, ktoré 
dosiahlo svoju životnosť, za 
vysokokvalitné predizolované 

plastové potrubie, ktorého ži-
votnosť je viac než 50 rokov, 
pričom sa vyznačuje nízkou 
tepelnou stratou a  vysokou 
bezpečnosťou. Vetvu č.1 plá-
nujeme vymeniť na budúci 
rok. Na okruhu kotolne Západ 
II sme v rámci opráv menili 
po dvadsiatich rokoch odo-
vzdávacie stanice tepla (OST). 
Nahradili ich nové, ktoré sú 
efektívnejšie a úspornejšie, čo 
by sa malo prejaviť v  zníže-
ných nákladoch na energie. 
V týchto dňoch pracujeme na 
okruhu kotolne E 3/6 na síd-
lisku Juh VI (na foto), kde je 
napojených 25 bytových do-
mov a do každého z nich chce-
me inštalovať odovzdávaciu 
stanicu. Desať sme už inšta-
lovali, momentálne pokračujú 
práce na ďalších a chceme ich 
ukončiť do konca septembra.“ 
Odstávky na tomto okruhu 
sú len krátke a PES prepája 
nový systém tak, aby obyva-
telia takmer nepocítili výpa-

dok teplej vody. Takisto rea-
lizuje výmenu teplovodných 
potrubí na okruhu kotolne 
E 6/1 v dĺžke približne 300 

metrov. V rámci investície na 
okruhu kotolne K 3/3 inšta-
lujú 9 OST.

Poľovnícke halali, brechot psov, 
vôňa ihličia či poľovníckeho gulášu 
sa niesli minulú sobotu Námestím 
sv. Egídia, kde sa konal 2. poľovníc-
ky deň. Pred dvoma rokmi začali 
túto tradíciu v Poprade Podtatran-
ská okresná organizácia Slovenské-
ho poľovníckeho zväzu a Obvodná 
poľovnícka komora v spolupráci s 
mestom Poprad. 

V slávnostnom sprievode s ulove-
ným jeleňom privezenom na koči sa 
poľovníci zhromaždili na svätohu-
bertskú omšu s obetou poľovnej zve-
ri. Dekan Rímskokatolíckej farnosti 
v Poprade Ondrej Borsík vyzdvihol 

poľovníkov ako správcov lesa a ich 
vzťah k prírode.

Predseda Obvodnej poľovníckej 
komory v Poprade Štefan Haško 
uviedol: „V našom regióne máme 
656 členov Slovenského poľovnícke-

ho zväzu, ktorí sú sústredení v 13 
poľovníckych združeniach. Sú to 
všetko ľudia, ktorí sa starajú o prí-
rodu a zver. V lete pripravujú rôzne 
poľovnícke zariadenia, chystajú do-
statok krmiva na zimu, kedy je zver 

najviac ohrozená. Teší nás, že stále 
je záujem o členstvo v SPZ. Každý 
rok robíme kurz pre nových kan-
didátov poľovníctva, priemerne sa 
hlási v našom regióne 15-20 ľudí.“

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 4)
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Stručne Popradská energetická spoločnosť je ...

Pri Erbiu bude oficiálne parkovisko s verejným osvetlením
MsZ mesta Poprad schválilo fi-

nančné prostriedky na spracova-
nie projektovej dokumentácie na 
stavbu „Parkovisko ERBIUM II v 
Poprade“ vo výške 30 000 eur.

„Je tam plocha, ktorá je už dnes 
využívaná ako parkovisko. Ide o to, 
aby sme to skultivovali a celé to malo 
parametre oficiálnej parkovacej plo-
chy aj s prístupovou komunikáciou,“ 
uviedol vedúci odboru urbanizmu 
a priestorového plánovania MsÚ 
v Poprade Ľuboslav Mlynarčík. 
Rozsahom tejto akcie je spracova-
nie projektovej dokumentácie za 
účelom vybudovania parkovacích 
státí a úpravy súvisiaceho vjazdu 
na parkovaciu plochu z prístupovej 
komunikácie. Súčasťou je aj projekt 
oporného múru a verejného osvet-
lenia. Z hľadiska potrieb spracova-
nia projektovej dokumentácie bude 
potrebný geologický prieskum a 

geodetické zameranie územia. Ná-
sledne príde na rad inžinierska čin-
nosť za účelom získania územného 
a stavebného povolenia. Parkovisko 
bude vybudované na mestských 
pozemkoch. Pôvodný zámer vybu-

dovať nové parkovisko v blízkosti 
MŠ bol zrušený rozhodnutím MsZ 
na základe petície občanov. Komi-
sia výstavby a majetku následne 
odporučila legalizáciu jestvujúceho 
parkoviska.   (mag)

Školský rok 2017/18 za-
čal v  Základnej umelec-
kej škole na Štefánikovej 
ulici v  Poprade zápisom 
žiakov, ktorý trval celý 
jeden týždeň.

Počas zápisov boli žiaci 
zadeľovaní na vyučovanie 
a do rozvrhov hodín. „V 
prípade uvoľnených miest 
ešte prijímame aj nových 
záujemcov. Hlási sa ich 
dosť a očakávame, že aj v 
tomto roku budeme mať  v 

škole približne tisíc žia-
kov v štyroch odboroch: 
hudobnom, výtvarnom, 
tanečnom a literárno-dra-
matickom,“ uviedla riadi-
teľka ZUŠ na Štefánikovej 
ulici v  Poprade Katarína 
Kočišová. Vyučovať bude 
štyridsať pedagógov, naj-
viac je hudobníkov (26). 
„Naším hlavným praco-
viskom sú priestory Domu 
kultúry v centre mesta, ale 
v záujme lepšej dostupnos-

ti umeleckého vzdelávania 
vychádzame v ústrety naj-
mä najmladším žiakom a 
ich rodičom a zriadili sme 
z tohto dôvodu elokované 
pracoviská. Naši pedagó-
govia sú k dispozícii v  ZŠ 
s  MŠ na Francisciho ulici, 
v Life Academy na Rov-
nej ulici, v ZŠ s MŠ V. A. 
Scherfela v Poprade-Veľkej 
a v ZŠ s MŠ na Tajovského 
ulici,“ dodala K. Kočišová.

Na školský rok je teda 

ZUŠ-ka pripravená. „Už 
koncom septembra nás 
čaká niekoľko koncertov, 
na ktorých si pripome-
nieme 20. výročie vzniku 
žiackeho akordeónového 
orchestra Fonetico a záro-
veň privítame partnerský 
spevácky zbor a akordeó-
nový orchester zo ZUŠ v 
Červenom Kostelci z Českej 
republiky, na ktoré pozý-
vame aj verejnosť,“ dodala 
riaditeľka ZUŠ.  (ppp)

Aj v ZUŠ-ke sa začal nový školský rok

Z toho dve budú na základných 
školách na Jarnej a Letnej ulici, kde 
realizačné práce budú prebiehať od 
14. do 17. septembra tak, aby nebola 
ohrozená dodávka teplej vody a pre-
vádzka jedálne.

Medzi objekty, v ktorých bola usku-
točnená výmena OST (na foto), patrila 
aj ZŠ s MŠ na Komenského ul. Ria-
diteľka Jarmila Cervová zhodnotila: 
„Dôvodom bolo jednak to, že už bola 
zastaralá, ale druhým dôvodom pre nás 
bolo, že sme dostali prísľub, že nám od-
delia jednotlivé vetvy vykurovania. Tak-
že výhodou bude, že budeme môcť kúriť 
len tam, kde bude práve prevádzka. 
Myslím si, že určite ušetríme, lebo takto 
sme kúrili v celom objekte, ale pritom 
žiaci boli trebárs len v desiatich trie-
dach. Výsledky uvidíme, keď sa spustí 
vykurovacia sezóna.“ 

Nový systém OST je z hľadiska 
obsluhy pre jednotlivé bytové domy 
prijateľnejší. Kým doteraz odberatelia 
museli požiadať o zmenu alebo pri-

spôsobenie teploty pre všetky bytové 
domy v okruhu kotolne, teraz môžu 
správcovia dať požiadavku pre každý 
jednotlivý bytový dom zvlášť.

Celkovo spravuje PES v meste Poprad 
41 kotolní a 166 odovzdávacích sta-
níc. Z dlhodobého hľadiska sa PES 
bude snažiť smerovať investície do 
OST, lebo ide o úspornejšie a ener-
geticky menej náročné riešenie ako 
je dodávka teplej vody priamo z ko-
tolní.  Konateľ P. Kubičko podčiarkol, 
že PES urobila všetko pre to, aby boli 
dodávky tepla bez problémov. Zakon-
trahovala zemný plyn, ktorý potrebu-
jú na výrobu tepla na obdobie troch 
rokov a elektrickú energiu na dva 
roky. Prioritou pre PES je, aby cena 
tepla pre odberateľov ostala na tej istej 
úrovni ako v tomto roku.

Pred vstupom do novej vykurovacej 
sezóny primátor Popradu Jozef Šva-
gerko vyzdvihol dôležitú úlohu tejto 
mestskej spoločnosti pre mesto: „Všet-
ky doterajšie ukazovatele a čísla počas 
tohto roka ukazujú, že zvolená cesta 

mestskej spoločnosti bola správna. Bu-
deme pokračovať v  nastúpenej práci 
a  verím, že obyvatelia Popradu budú 
spokojní. Nechcel by som hodnotiť pred 
vykurovacou sezónou, ale s bilancova-
ním by som počkal, až keď ju budeme 
mať za sebou a budeme mať aj spätnú 
väzbu od našich odberateľov.“  (mar)

• ODPUSTOVÁ slávnosť Sedem-
bolestnej Panny Márie sa bude ko-
nať v piatok 15. septembra v Popra-
de. Slávnostná sv. omša spojená so 
zasvätením farnosti a mesta Poprad 
Panne Márii sa uskutoční v  konka-
tedrále o 10. hod. Pri sv. omši  bude 
uvítanie relikvii sv. Terezky z Lisieux 
a sv. Jána Pavla II. 

• V  PODTATRANSKEJ knižnici 
v  Poprade na sídl. Západ sa v uto-
rok 19. septembra o 16.30 hod. bude 
konať stretnutie so spisovateľkou 
Mirkou Novysedlákovou a herečkou 
Viktóriou Valúchovou, ktoré sa na-
rodili v  Poprade.  Súčasťou bude aj 
krst knihy s názvom Dovoľ mi všet-
ko. 

• PODTATRANSKÁ vodárenská 
prevádzková spoločnosť oznamuje, 
že z  dôvodu uskutočňovania oprav 
bude 26. septembra  od 8.  do 12. 
hod. prerušená dodávka vody v Spiš-
skej Sobote -ulice Kežmarská, Bul-
harská, Továrenská, od Kežmarskej 
po Ul. Štefánikova, Hotel Sobota, 
Zimný štadión a reštaurácia, Interiér 
Tatry, SPP, Tatrachlad, Proxima, Se-
gat-pneuservis, penzión Plesnivec, 
Tatravagónka z ul. Štefánikovej, ro-
dinné domy a ďalší odberatelia na 
uvedených uliciach. V priebehu prác 
môže dôjsť ku skúšobnému napúšťa-
niu vodovodného radu a tým k do-
časnému obnoveniu dodávky vody. 
Úplné obnovenie dodávky vody sa 
predpokladá o cca 18. hod. Viac in-
formácií na www.poprad.sk.

• NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený presný 
zoznam odberných miest, v ktorých 
bude v týchto dňoch prerušená dis-
tribúcia elektriny z  dôvodu pláno-
vaných prác na zariadení nízkeho 
napätia.

• NADÁCIA Slovenskej sporiteľne 
podporila finančné vzdelávanie a 
inovácie vo formálnom vyučovaní. 
Počas 1. ročníka grantového progra-
mu Inovatívna základná škola získa-
lo finančný dar 24 základných škôl 
spomedzi 97 prihlásených v sume 
spolu 60 tisíc eur. Z Popradského 
okresu nezískala podporu ani jedna 
škola.

• OBEC Huncovce organizuje 
v  piatok 15. septembra pietnu spo-
mienku spojenú s  odhalením pa-
mätníka židovských obyvateľov de-
portovaných z  Huncoviec pred 75 
rokmi. Program začne o 9. hod.

• HZS upozorňuje   návštevníkov 
Vysokých Tatier, aby zvýšili opatr-
nosť pri túrach, pretože chodníky už 
môžu byť šmykľavé a vo výške nad 
2 000 metrov nad morom môžu byť 
pokryté aj snehom.  (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)
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Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k zbernému dvoru

• ÚRADY práce na Slovensku evido-
vali ku koncu júla tohto roka 49,1 ti-
síc osôb, ktoré boli bez práce viac ako 
štyri roky. Ide o 22,8 % z celkového 
počtu nezamestnaných. Najviac dlho-
dobo nezamestnaných sa nachádza v 
Prešovskom kraji. Ku koncu júla tohto 
roka išlo o 14,4 tisíc nezamestnaných. 
V okrese Poprad ich bolo 1 055.• ZÁUJEMCOVIA o  korčuľovanie 
môžu využiť verejné korčuľovanie 
na Zimnom štadióne v  Levoči vždy 
v stredu od 16.30 do 18. hod., v sobo-
tu od 13.30 do 15. hod. a v nedeľu od 
13.30 do 15. hod. a od 17.45 do 19.15 
hod. • LETNÉ kúpalisko v Kežmarku, 
ktoré otvorili po dvanástich rokoch v 
júli, už ukončilo svoju prvú sezónu. 
Okúpať sa tam prišlo asi 11 700 ľudí, 
prevažne Kežmarčanov. Priemerná 
návštevnosť v mesiaci júl bola 161 
osôb denne a v auguste tam denne pri-
šlo priemerne až 279 kúpajúcich. • V NOVEJ Lesnej a jej okolí pribudlo 
viac ako 20 kilometrov značených trás. 
Začínajú sa v blízkosti nedávno otvo-
reného Parku horských vodcov a zá-
chranárov, sú vhodné pre beh, nordic 
walking alebo pešie prechádzky. Vedú 
okolo rôznych zaujímavostí obce. Naj-
dlhšia trasa má 11,1 km a vedie do Sta-
rého Smokovca, po ďalšej sa domáci aj 
turisti dostanú na Hrebienok.• KEŽMARSKÉ Gymnázium Pav-
la Országha Hviezdoslava si v  tomto 
školskom roku pripomenie 90. výročie 
založenia prvých slovenských gymna-
ziálnych tried. Počas roka ponúkne 
množstvo zaujímavých podujatí, kto-
rými si pripomenie svojich absolven-
tov.• VO  Svite  pribudne nový podjazd 
popod železnicu. Železnice SR tam 
zrekonštruujú aj stanicu. So stavebný-
mi prácami by sa malo začať budúcu 
jar. Celý projekt je súčasťou rekon-
štrukcie železničného zvršku v úseku 
Lučivná - Poprad. Podjazd má viesť 
popod železnicu smerom na Batizovce 
a ďalej na Vysoké Tatry.• K POSLEDNÉMU júlovému dňu 
na Slovensku poberalo invalidný dô-
chodok 118 817 mužov a 119 125 
žien. Najviac invalidných dôchodcov 
žije v Prešovskom kraji - 37 995. Prie-
merná výška samostatne vyplácaného 
invalidného dôchodku bola ku koncu 
júla tohto roku vyše 267 eur. Pri inva-
lidných dôchodkoch s mierou pokle-
su schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť do 70 percent bol priemerný 
invalidný dôchodok viac ako 200 eur, 
nad 70 perc. Viac ako 360 eur. • V SOBOTU 23. septembra sa v Spiš-
skej Belej bude konať 15. ročník Spišské-
ho zemiakarského jarmoku. Súčasťou 
bude aj prezentácia značky Spišské ze-
miaky a predstavenie projektu Svätoma-
riánska púť - Svetlo z východu.  (ppš)

Mesto Poprad pripravuje rekon-
štrukciu príjazdovej komunikácie 
k zbernému dvoru na sídlisku Juh.

„Komunikácia je v celom úseku, 
t.j. od križovatky s Tajovského uli-
cou v nevyhovujúcom technickom 
stave s nevyhovujúcim šírkovým 
usporiadaním. Nespevnená a nevy-
spádovaná komunikácia spôsobuje 
akumuláciu dažďovej vody, ktorá 
má nepriaznivý vplyv na podkladné 
vrstvy komunikácie. Povrch záro-
veň rozrušujú aj prejazdy ťažkých 
nákladných vozidiel,“ uviedol Ľu-
boslav Mlynarčík z odboru urba-
nizmu a priestorového plánovania 
MsÚ v Poprade. 

Navrhovaná je kompletná rekon-
štrukcia spevnenej plochy v dĺž-
ke 44,45 m s rozšírením na šírku 7 
metrov (šírka medzi obrubníkmi), 
pričom plocha bude premenlivej 
šírky so zaoblením v miestach pri-
pojenia na miestnu komunikáciu 
a na jestvujúce vjazdy k radovým 
garážam. Rekonštrukcia vjazdu je 
navrhovaná s kompletnou výmenou 
podkladových vrstiev. Po vybúra-
ní jestvujúcich spevnených plôch, 
zemných prácach a zrealizovaní no-
vých podkladových vrstiev sa polo-

žia nové asfaltové vrstvy. Vybuduje 
sa aj chodník popri oplotení zberné-
ho dvora výškovo oddelený od asfal-
tovej vozovky, jeho povrch bude zo 
zámkovej dlažby. 

„Rekonštrukciou sa dosiahne po-
žadovaný stav - vyspádovanie spev-
nenej plochy, jej účinné odvodnenie, 
pričom bude vhodná aj pre prejazdy 
nákladných vozidiel. Zároveň sa 
touto úpravou zamedzí vynášaniu 
blata a nečistôt na mestskú komu-
nikáciu,“ doplnil primátor Popra-

du Jozef Švagerko.  V čase výkonu 
stavebných prác bude zachovaný 
prístup k nehnuteľnostiam v trase 
úseku rekonštruovanej komuniká-
cie. Pracovisko na MK Tajovského 
bude ohraničené zvislým prenos-
ným dopravným značením. Hodnota 
diela predstavuje sumu 46 300 eur. 
Termín realizácie je 45 dní odo dňa 
odovzdania stavby zhotoviteľovi - 
spoločnosti SLOV-VIA. Odovzda-
nie by sa malo uskutočniť v priebe-
hu tohto týždňa.   (mag)

Začiatok školského 
roka so sebou prináša 
niekoľko noviniek. Jed-
nou z  nich je premiéra 
prípravného ročníka 
v  ZŠ s  MŠ na Jarnej uli-
ci. Takto sa na povinnú 
školskú dochádzku pri-
pravujú tie deti, ktoré by 
za iných okolností mali 
odklad.

Do prípravného ročníka 
v  ZŠ Jarná nastúpilo od 
4. septembra sedem detí. 
„Úlohou prípravného roč-
níka je pripraviť deti na 
prvý ročník a zmierniť skok 
zo škôlky do školy. Niektorí 
rodičia boli presvedčení, že 
prípravný ročník je správ-
na voľba, ale tlak okolia bol 
silnejší. Sú však aj rodičia, 
ktorí vyslovene čakali na 
prípravný ročník a poznali 
túto alternatívu,“ uvie-
dol riaditeľ ZŠ s MŠ Jarná 
Ján Košťálik, ktorý v  tejto 
súvislosti dodal: „Ak sa 
dieťa vráti do materskej 
školy s  odkladom povinnej 
školskej dochádzky, absol-
vuje proces, ktorý už raz 
absolvovalo. Nie je tam 
priestor, aby sa vychová-

vateľky individuálne 
venovali práve tomu 
dieťaťu. V prípravnom 
ročníku pripravujeme 
každé dieťa individu-
álne a  tým problém 
s  prechodom do školy 
eliminujeme.“

Deti sa v  tejto trie-
de pripravujú v  rám-
ci piatich okruhov. 
Mnohí rodičia si mý-
lia nultý a  prípravný 
ročník, preto sa tejto 
možnosti obávajú. 
„Nultý ročník je pre 
sociálne znevýhodne-
ných občanov. Prípravný 
ročník je pre deti, ktoré 
nedokážu prejsť plynule 
z  materskej školy do ško-
ly a  za takých okolností 
by mali odklad povinnej 
školskej dochádzky. Vždy 
rodičom hovorím, že ani 
jablko, ktoré dozreje ako 
prvé, nemusí byť hneď 
najlepšie. Rovnako kaž-
dý človek sa vyvíja svoj-
im tempom,“ vysvetľoval 
J. Košťálik. Jeho slová 
potvrdila aj školská psy-
chologička ZŠ s MŠ Jarná 
Lívia Korenková. „Nie je 

dôležité, koľko času dieťa 
potrebuje na to, aby do-
zrelo, dôležité je, aby malo 
dostatok času bez akého-
koľvek tlaku. Takto dokáže 
svojim tempom napredo-
vať a  dosahovať rovnaké 
výsledky, ako jeho roves-
níci. Prípravný ročník je 
zameraný na rozvoj tých 
oblastí, ktoré potrebuje 
dieťa rozvíjať v  danom 
veku. Deti majú voľnejší 
rozvrh hodín. Sedia v kla-
sických laviciach, aby si na 
ne zvykli, ale kedykoľvek 
môžu z nich vystúpiť a ísť 

si oddýchnuť napríklad do 
oddychovej zóny priamo 
v triede.“

Július Karolčík je jed-
ným z  tých rodičov, ktorí 
možnosť prípravného roč-
níka využili. „Naša dcérka 
má absolvovanú predškol-
skú výchovu a  pri zápise 
sme dostali ponuku využiť 
prípravný ročník, alebo 
vrátiť sa späť do materskej 
školy. Rozhodli sme sa pre 
prípravu na školu priamo 
v  škole, pretože veríme, 
že dieťa to posunie ďa-
lej,“ povedal.  (mav)
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Arboristická elita sa pustila do topoľov
Minulý týždeň sa v meste Poprad 

pustila arboristická elita Slovenska 
do redukcie korún topoľov na úse-
ku popri rieke Poprad na Štefáni-
kovej ulici. Zdravotný rez uštedrili 
aj najstaršiemu topoľu v meste.

„Stromy sa v zmysle platnej legis-
latívy majú orezávať najmä vo ve-
getačnom období a to stále trvá. Na 
úseku popri rieke Poprad na Štefá-
nikovej ulici sme redukovali koruny 
topoľov, nakoľko tieto stromy patria 
medzi rýchlorastúce dreviny s  lá-
mavým a  krehkým drevom. Najmä 
v mestskom prostredí je potrebné ich 
udržiavať v  takom stave, aby neo-
hrozovali okolie,“ uviedol Marek 
Báthory z  odd. životného prostre-
dia odboru výstavby MsÚ v Popra-
de a dodal: „Orezávku sme realizova-
li z oboch strán rieky Poprad. Ďalšie rezy 
sa budú realizovať v ďalších rokoch, 
nakoľko je takáto činnosť finančne 

nákladná. Ošetrili sme však aj naj-
starší topoľ v  meste Poprad, ktorý 
sa nachádza za objektom bývalej 
papierne. Určite má aj viac ako 80 
rokov.“

Na redukcii korún topoľov v mes-
te Poprad sa podieľali najlepší ar-
boristi zo Slovenska. Potvrdil to aj 
arborista Martin Magyar, ktorý mal 
túto zákazku na starosti. „Začali 
sme minulý týždeň v stredu a v tých-
to dňoch by sme už mali byť s prá-
cami hotoví. Topole boli redukované 
naposledy asi pred ôsmimi rokmi 
a  už nasadili sekundárnu korunu. 
Bolo potrebné zredukovať hlavne 
suché konáre, ktoré padali na parko-
visko. Robili sme obvodovú redukciu 
pomocou stromolezeckej techniky 
a  manipulačnej plošiny. Práce nám 
komplikovali vzdušné vedenia a bill-
boardy,“ vysvetľoval. Najstarší topoľ 
v meste je podľa jeho slov v dobrej 
kondícii. „Vykonali sme na ňom len 
zdravotný rez a redukciu koruny zo 
strany parkoviska. Vek môže mať 
okolo sto rokov. Ak ho ľudia nechajú 
na pokoji, môže sa dožiť aj ďalších 
päťdesiat rokov,“ uzavrel.  (ppv)

Mesto Poprad pripravilo rekonštrukciu čiastočne spevneného prepojovacieho 
chodníka od tenisových kurtov pri ZŠ v Poprade - Veľkej po lávku cez Ve-
lický potok. Prepojovací chodník v zrekonštruovanej podobe bude široký 2 
metre a dlhý 95,46 metra. Napojený bude na existujúci chodník pri teniso-
vých kurtoch a na lávku pre peších. S požiadavkou na úpravu chodníka na 
frekventovanom pešom ťahu sa na samosprávu často obracali obyvatelia 
z tejto časti mesta, vrátane mamičiek s kočiarmi. Odovzdanie staveniska 
zhotoviteľovi sa uskutoční v priebehu tohto týždňa. Termín realizácie je 45 
dní. Cena diela je vyše 17 300 eur s DPH.    (mag)

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA
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Počas Poľovníckeho dňa oceni-
li zaslúžilých členov SPZ, ktorým 
ocenenia odovzdali predstavite-
lia SPZ a mesta. Predseda Pod-
tatranskej okresnej organizácie 
SPZ v Poprade Ondrej Jabrocký 
zdôraznil prínos dlhoročných 
členov v práci v jednotlivých po-
ľovníckych revíroch.

Súčasťou programu bol tiež 
slávnostný výrad a pasovanie za 
lovca (na foto hore), ukážky prá-
ce poľovníkov, kultúrny program 
okrem iného s vystúpením sku-
piny Drišľak, ale tiež ochutnávka 
rôznych druhov gulášov (na foto 
dole poľovníci zo Štrby so svojím 
jelením gulášom). 

Na podujatí sa zúčastnil aj 
primátor Popradu Jozef Švager-
ko, ktorý povedal: „Je pekné, že 
sa občania dozvedia viac o práci 
poľovníkov i lesníkov. Nie je jed-
noduché starať sa o les a zver. 
Mali by sme byť aj v tomto sme-
re dobrými hospodármi. Mesto 
Poprad má mestské lesy a máme 
zodpovednosť za to, aby sme dob-
re hospodárili.“  (mar)

Námestie zavoňalo atmosférou lesa
(Dokončenie zo str. 1)
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Klientske centrum plánujú otvoriť v októbri
V budove Okresného úra-

du na Nábreží Jána Pavla II. 
v Poprade vládne stavebný 
ruch. Od februára tohto 
roku prebiehajú stavebné 
práce na realizácii moder-
ného klientskeho centra. 

Až do roku 2014 bol okres-
ný úrad v tejto budove v 
podnájme, potom došlo k 
zámene s vlastníkom objek-
tu - mestom za časť areálu 
bývalých Duklianskych ka-
sární na sídlisku Západ. Ako 
sa uvádza v knihe Dejiny Po-
pradu, budovu dnešného OÚ 
dokončili 14. novembra 1932 
za takmer 2 milióny 900 tisíc 
Kč podľa projektu Michala 
Milana Harminca. Stavbu 
realizovala stavebná firma 
Jozefa Šašinku. Nová budova 
mala 27 miestností a vedľajšie 
príslušenstvo ako garáže, staj-
ne, väznicu a pod. Slúžila pre 
okresné inštitúcie novozria-
deného okresu Poprad. 

Podľa informácií, ktoré 
poskytol tlačový odbor Mi-

nisterstva vnútra SR, klient-
ske centrá štátnej správy 
sú moderné pracoviská pri 
okresných úradoch slúžiace 
na kontakt občana so štátnou 
správou. Občan na jednej ad-
rese vybaví svoje požiadavky 
v rámci integrovanej štátnej 
správy - od živností, matriky, 
cez kataster, doklady, eviden-
ciu vozidiel... Aktuálne je na 
území celej republiky v plnej 
prevádzke 52 klientskych 

centier, na spustení ďalších 
rezort vnútra intenzívne pra-
cuje.

V Poprade je projekt 
klientskeho centra v štádiu 
prípravy. Aktuálne prebie-
hajú rekonštrukčné práce, 
spustenie do prevádzky pre 
občanov je naplánované 
na október 2017. Klientske 
centrum pri OÚ Poprad 
bude vybavené bezbariéro-
vým prístupom pre osoby so 

zníženou pohybovou schop-
nosťou. Výstavba klient-
skych centier je hradená z 
rozpočtových prostriedkov 
MV SR. 

V popradskom klientskom 
centre si budú môcť občania 
okresu Poprad vybaviť všetky 
agendy špecializovanej štát-
nej správy, ktoré sa postupne 
presťahujú pod jednu strechu 
do budovy OÚ z priestorov 
v objektoch doteraz mimo 
nej. V súčasnosti je v budove 
OÚ umiestnená agenda or-
ganizačného odboru, odboru 
všeobecnej vnútornej správy, 
odboru krízového riadenia, 
odboru živnostenského pod-
nikania, v júni sa do nej pre-
sťahoval katastrálny odbor a 
v minulých dňoch pozemko-
vý a lesný odbor. Sťahovanie 
ešte čaká odbor cestnej do-
pravy a pozemných komuni-
kácií a odbor starostlivosti o 
životné prostredie, ktoré sú 
v súčasnosti zatiaľ na Parti-
zánskej ulici.  (mar)

Veľkoplošné opravy chodníkov v meste, ktoré zabezpečuje Správa mestských komunikácií prostredníctvom dodávateľa úspeš-
ného vo verejnom obstarávaní - firmy Strabag, pokračujú. Po odstránení starého asfaltového povrchu dochádza postupne k 
pokládke nového asfaltového koberca (na foto vpravo na Rastislavovej ulici). Veľké plochy mestských chodníkov boli koncom 
minulého týždňa pripravené na vyasfaltovanie aj pri hlavnej pošte na Mnoheľovej ulici (na foto vľavo), avšak dodávateľ 
ešte počkal na dokončenie výkopov pre položenie telekomunikačných káblov. Celkovo veľkoplošné opravy, ktoré majú byť 
hotové v septembri, zahŕňajú viac ako 11 tisíc m2 chodníkov v meste.          FOTO - Marek Vaščura, Marta Marová

Vstupný priestor v budove mestského úradu je v súčas-
nosti zmenený. Vo vestibule totiž prebiehajú od začiat-
ku septembra práce na oprave stropu a výmene nevy-
hovujúceho osvetlenia. Hotové budú do konca tohto 
mesiaca.    FOTO - Marta Marová

Mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom rokovaní schválilo ná-
vrh na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov 
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby telocviční na rok 2017. 

Mesto Poprad prejavilo záujem podať rozvojový projekt na rekon-
štrukciu telocviční v Základnej škole s materskou školou A. V. Scher-
fela vo Veľkej - novú palubovku, obloženie, osvetlenie, rekonštrukciu 
náraďovne a sociálnych zariadení, ďalej v Spojenej škole na Letnej 
ulici na rekonštrukciu elektroinštalácie, vrátane osvetlenia cvičebného 
priestoru - hracej plochy a v ZŠ s MŠ na Tajovského ul. na rekonštruk-
ciu telocvične a palubovky vrátane opravenia poškodených miest, ma-
ľovania stien a náradia vo výškach. 

Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnu-
tých ministerstvom na jeden rozvojový projekt pre jednu školu je 
150 tisíc eur na kapitálové výdavky. Spoluúčasť mesta je najmenej 10 
perc. z poskytnutých finančných prostriedkov. Predpokladaná výška 
spolufinancovania za všetky tri školy je 45 tisíc eur.  (ppm)

V pobočke Podtatranského 
múzea v Spišskej Sobote pre-
bieha projekt Micro Panorá-
ma Poprad. Občania mohli 
do augusta odovzdať svoj 
hlas   vytypovaným dvanás-
tim popradským stavbám. 
Vo finálovom výbere získal 
najviac hlasov objekt evan-
jelického kostola v Poprade, 
na 2. mieste bol Kostol a Ná-
mestie sv. Egídia, na 3. Forum 
a na 4. Nemocnica Poprad. 
Výsledné panoramatické mo-
dely budú vytvorené z dielcov 
stavebnice LEGO a budú vy-
stavené v októbri v Podtat-
ranskom múzeu. Presný ter-
mín bude známy dodatočne 
vzhľadom na dodanie jednot-
livých dielov skladačky LEGO 
potrebných na vyskladanie 
micropanorámy.  (ppm)

KINO TATRAN
14. a 15. septembra o 19. hod.
KTORÝ JE TEN PRAVÝ? 
USA, romantická komédia, 97 
min., titulky, MP12 - Po rozchode 
s manželom chce R. Witherspoon 
začať odznova. Vstupné: 5 € 

16. a 17. septembra o 16. hod.
MALÝ YETI  
BE / FR, animovaný, 92 min., 
dabing, MP7 - Teenager Adam 
nemá veľa kamarátov a čas trá-
vi pátraním po otcovi, ktorý sa 
stratil za záhadných okolností...  
Vstupné: 5 €; 4,50 € deti

16. septembra o 19. hod.
AMERICKÝ ZABIJAK 
USA, akčný / triler, 112 min., 
titulky, MP15 - Príbeh elitné-
ho agenta M. Rappa, ktorý je 
nasadený do boja proti teroriz-
mu. Nakrútené podľa knižného 
bestselleru. Vstupné: 5 €

17. septembra o 19. hod.
VÍNO NÁS SPÁJA 
FR, dráma, 113 min., titulky, 
MP12 - Jean pretrhol všetky putá 
s rodinou žijúcou v Burgundsku. 
Po otcovej smrti sa však musí so 
svojimi súrodencami dohodnúť, 
čo so zdedeným rodinným vino-
hradom. Vstupné: 5 €

18. septembra o 19. hod.
POSLEDNÁ RODINA 
PL, životopisná dráma, 124 
min., titulky, MP12, FK - Str-
hujúca filmová kronika  podľa 
neuveriteľného skutočného prí-
behu prekliatej rodiny slávneho 
poľského maliara Zdzisława 
Beksińskeho.   Vstupné: 4 €, 2 € 
s preukazom FK

Najviac hlasov
evanjelickému kostolu

Projekty na rekonštrukcie telocviční
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Slovenskí „chrobáci“ zahrali v Poprade

Záhradkári sa pochvália najkrajšími plodmi
Leto sa skončilo, príroda sa od 

jari doteraz v počasí „vyšantila“, 
ale pokým záhradkárom nepria-
la v ovocí, zelenina sa javí v hoj-
nom zdravom, ale aj v objemnom 
množstve. 

Cibuľa a cesnak majú byť už pre-
sušené. Končí sa zber uhoriek a 
iných plodín, ktoré môžu byť ohro-
zené aj malými mrázikmi, ktoré sa 
niekedy ani neohlásia a udrú. Teraz 
je čas, kedy záhradkári viac sledujú 
predpovede počasia, ale môžu dô-
verovať aj pranostikám starých ľudí 
- ak paradajky „lízne“ mráz, už ne-
odložíš ich do komory, bude z nich 
maras (blato). Zas kapusta je krásna 
vtedy, keď ju mráz vyštípe. Tiež nie-
ktoré zimné odrody jabĺk dostanú 
krásne líčko po mraze. 

Záhradkári sa môžu pochváliť 

dopestovanou úrodou na mestskej 
výstave ovocia a zeleniny, ktorá sa 
bude konať vo Svite  20. - 21. sep-
tembra pri príležitosti 60. výro-
čia Slovenského záhradkárskeho 
zväzu. Príjem exponátov bude v 
utorok 19. septembra do 12. hod. 
v priestoroch Domu kultúry vo 
Svite. Víťazné exponáty poputujú 
na Podtatranskú výstavu ovocia a 
zeleniny, ktorá bude 23. septembra 
pri príležitosti Zemiakárskeho jar-
moku v Spišskej Belej.

Výstavy robíme, aby sme sa po-
pýšili úrodou aj si vymenili skú-
senosti, ktoré plodiny sa oplatí 
pestovať v našom krásnom, ale 
zato menej pohostinnom podtat-
ranskom regióne. 

Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ

V Gánovciach sa od 29. augusta 
do 9. septembra 2017 uskutočnil V. 
ročník medzinárodného umelecké-
ho sympózia „ART.4G.PARK 2017“. 
Podujatie nadviazalo na predchá-
dzajúce úspešné ročníky, ktoré sa 
konali v rokoch 2013 - 2016. Projekt 
zastrešovala obec Gánovce pod ve-
dením starostky Alžbety Čekovskej 
v úzkej spolupráci s dobrovoľníckou 
aktivitou Občianskeho združenia 
Neandertal, Gánovce. 

Koncepciou sympózia bola voľná 
umelecká tvorba v  parku pri his-
torickej budove  bývalého kaštie-
ľa. Sympózia sa zúčastnilo sedem 
umelcov zo Slovenska i  zahraničia 
- Štefan Dušan Baláž, maliar z  Ko-
šíc, Peter Smik, umelecký keramikár 
z Hôrky, Małgorzata Samborska, so-
chárka a keramikárka z Jasła, Poľsko, 
Bogdan Samborski, sochár z  Jasła, 
Poľsko, Tereza Holá, sochárka 
z Brna, Česko, Hynek Skoták, sochár 
z  Vilémovic, Česko. Ako účastník 
sympózia sa predstavil aj Gánovčan 
Jozef Srna, ktorý sa venuje keramic-

kej tvorbe. Okrem malieb na plátne 
vznikli travertínové sochy a  diela z 
keramiky.

V rámci sprievodných podujatí sa 
v Gánovciach predstavilo popradské 
divadlo Commedia so svojou naj-
novšou hrou „Don Quichot a  San-
cho Panza“. Pre deti boli pripravené 
štyri detské tvorivé dielne - výroba 
sklenenej mozaiky pod vedením 
Petra Smika, výroba vareškových 
strašidielok z recyklovaných materi-
álov a sovičiek - brošničiek z hmoty 
FIMO pod vedením Gánovčanky 
Magdalény Michlíkovej. Detské 
dielka boli taktiež vystavené na sláv-
nostnej vernisáži, ktorou v sobotu 9. 
septembra 2017 podujatie vyvrcho-
lilo. 

Cieľom podujatia bolo predovšet-
kým obohatenie kultúrneho života v 
obci, zveľadenie a spropagovanie jej 
unikátneho archeologického dedič-
stva, zvýšenie angažovanosti obyva-
teľov a ich vzájomné spoznávanie sa 
a v neposlednom rade oživenie tu-
ristického ruchu.   (dor)

Umelci tvorili na sympóziu v Gánovciach

Jelene majú nový domov

Slovenská hudobná skupina The 
Backwards, ktorá sa preslávila ako 
najpopulárnejšia hudobná skupina 
imitujúca legendárnu kapelu Be-
atles, koncertovala minulý štvrtok 
aj v  Poprade. Publikum vtiahla do 
šesťdesiatych rokov, keď legendárny 
„chrobáci“ pobláznili svojou hud-
bou celý svet. Kapela má korene na 
východe Slovenska a jej začiatky sia-
hajú až do roku 1995. Spočiatku pre-
zentovali vlastnú tvorbu, popritom 
sa snažili interpretovať hudobnú 
tvorbu Beatles, čo sa nakoniec stalo 
aj jej hlavným smerom. Na koncerte 
v našom meste zahrali najznámejšie 
sklady ako Yestarday, Michelle, Hey 

Jude a  množstvo ďalších. Okrem 
skvelej hudby Popradčanom pred-
viedli aj dokonalý imidž - takmer 
autentické vlasy a kostýmy. Koncert 
zorganizovala popradská umelec-
ká agentúra Bell Canto, ktorá toh-
to roku oslavuje 20. výročie svojho 
účinkovania na popradskej kultúr-
nej scéne. „Do konca tohto roka ešte 
pripravujeme na november vystúpe-
nie bratislavského Divadla Komédie 
s  hrou Horúca sprcha a  v  decembri 
sa Popradčania môžu tešiť na kon-
cert Roba Opatovského a  Márie 
Čírovej, na ktorom odznejú najzná-
mejšie vianočné koledy a  duetá,“ 
uviedla Jana Kočanová z Bell Canta. 

Mladý jeleň, 
ktorý bol v  po-
sledných týždňoch 
atrakciou Tatran-
skej Lomnice, má 
už nový domov. 
Spolu s  ním les-
níci preniesli do 
zvernice v  Tatran-
skej Javorine aj 
ďalšieho, približne 
jeden a polročné-
ho synantropného 
jeleňa, ktorý sa 
takisto pohyboval po parkovisku 
pri lanovke.

Oboch uspal profesor Juraj Ci-
berej z Univerzity veterinárskeho 
lekárstva v  Košiciach, asistovali 
mu odborníci zo Štátnych lesov 
TANAP-u. Celý priebeh akcie bol 
rýchly a  bezproblémový. Hlavným 
dôvodom, prečo sa jeleňov rozhod-
li presťahovať z Tatranskej Lomni-
ce, bola bezpečnosť návštevníkov 
a  domácich obyvateľov. „Boli nám 
hlásené viaceré kopance, ktoré roz-
dal jeleň návštevníkom, a blížiaca sa  
jelenia ruja môže takéto správanie 

ešte zhoršiť, preto sme sa rozhodli 
predísť úrazu,“ konštatoval zoo-
lóg Štátnych lesov TANAPu Jozef 
Hybler. Momentálne sú oba jelene 
umiestnené v  aklimatizačnej časti 
zvernice, kde budú veterinárne od-
červené. 

Zoológ zároveň pripomína, že 
takejto situácii sa dalo vyhnúť: 
„Nemuselo sa to stať, keby ho ľudia 
neprikrmovali. Aj keď pôsobí krot-
ko, mali by pamätať na to, že stále 
ide o divú zver a keď mu človek dá 
príležitosť, tak sa môže stať aj ne-
šťastie.“    (mpe)
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V stredu 13. septembra - Limba, vo štvrtok 
14. septembra - Benu - Kaufland, v  piatok 
15. septembra - Dr. Max - Monaco, v so-
botu 16. septembra - Lekáreň Nemocnice 
Poprad, v  nedeľu 17. septembra - Adus, 
v  pondelok 18. septembra - Benu - Tesco a 
v utorok 19. septembra - Dr. Max - Námestie. 
Limba: Podtatranská 5, č. t. 772 26 57, Benu 

- Kaufland: Moyzesova 3, Dr. Max - Mona-
co: Francisciho 22, Lekáreň Nemocnice Po-

prad: Banícka 28, Adus: Mnoheľova 2, 
Benu - Tesco: Teplická cesta 3, Dr. Max 
- Námestie: Nám. sv. Egídia. Lekárne 

s pohotovostnou službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas 
sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

R a d o s t n é 
o b d o b i e 

bude trvať celú jeseň. Splní sa 
vám niečo, po čom ste dávno 
túžili.

S vytrvalos-
ťou dosiah-

nete všetko. Nedajte sa v niečom 
odbiť na prvý raz, na druhý vám 
vyjdú v ústrety.

Zdravotné 
problémy vás budú varovať, aby 
ste zmiernili pracovné tempo.

Budete mu-
sieť vysloviť 

svoj názor, ktorý ste si chceli ne-
chať len pre seba.

P o n ú k n u 
vám novú, 

lepšie platenú prácu. Neváhajte 
ani chvíľu a prijmite ju.

Všetky zále-
žitosti riešte 

s rozvahou a berte do úvahy aj 
argumenty druhej strany.

Čaká vás 
p r í j e m n ý 

týždeň. Hoci budete mať veľa prá-
ce, bude pre vás výnosná.

Dajte si zá-
ležať aj na 

detailoch, budú dôležité. Týždeň 
praje láske.

Čakajú vás 
v ý n o s n é 

obchody a dobré spojenia v pod-
nikaní. Pôjdete na nejaké spolo-
čenské podujatie.

Niečo si na-
plánujete, 

ale nečakaná udalosť vaše zámery 
podstatne zmení.

Nerobte si 
z by t o č n é 

starosti vopred. Všetko pôjde ako 
po masle, napriek tomu, že ste 
očakávali opak.

Dajte na 
radu iných, 

urobíte dobre. Ak máte finančné 
ťažkosti, zbavíte sa ich.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

SpoločenSká kronika

V pondelok 11. septembra 2017
vo Veľkej s

V utorok 12. septembra 2017
vo Veľkej s

V utorok 12. septembra 2017
vo Veľkej s

V utorok 12. septembra 2017
v Matejovciach s

V utorok 12. septembra 2017 
vo Veľkej s

V stredu 13. septembra 2017 
o 14. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 14. septembra 2017 
o 14. hod. vo Veľkej s

Máriou Krajniakovou,
82-ročnou

Vincentom Eliašom,
79-ročným

Katarínou Nádeníčkovou,
75-ročnou

Michalom Lešundákom,
73-ročným

Matúšom Gajanom,
21-ročným

Jánom Pavlíkom,
75-ročným

Annou Jurčíkovou,
75-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

navŽdy Sa roZlÚčime

„Pokiaľ dokážete zmeniť svoju myseľ, zmeníte tak aj svoj život.“
Dale Carnegie

povedali Slávni

Dnes 13. septembra má meniny Ctibor, zajtra 14. septembra 
Ľudomil, v piatok 15. septembra Jolana, Sedembolestná Panna 
Mária,  v sobotu 16. septembra Ľudmila, v nedeľu 17. septembra 
Olympia, v pondelok 18. septembra Eugénia a v utorok 19. sep-
tembra Konštantín.

BlaHoŽeláme k meninám

26. augusta 2017 - Lucia Gregová a Tomáš Bikár, Ing. Jela Repas-
ká a Mgr. Martin Slavkovský, Lucia Krchňavá a Vladislav Henze-
ly, Anna Malíková a Martin Kaleta, Adriána Krajňáková a Peter 
Krempaský.

manŽelStvo uZavreli

Deti sa nedávno rozlúčili 
s  prázdninami a  začal pre 
nich ďalší školský rok, čo 
znamená aj každodenné 
povinnosti. Aj pre malých 
pacientov, hospitalizova-
ných na detskom oddelení 
Nemocnice v  Poprade sep-
tember znamená začiatok 
školského roka.

Pomôcť chorým deťom pro-
stredníctvom výchovno-vzde-
lávacej činnosti a  zabezpečiť, 
aby nevymeškali učivo a  aby 
sa aj po návrate do kmeňovej 
ZŠ mohli bez obáv začleniť do 
vyučovacieho procesu, zabez-
pečuje ZŠ s  MŠ pri zdravot-
níckom zariadení v  Dolnom 
Smokovci pod vedením riadi-
teľky Márie Veselovskej. Vzde-
lávacie oblasti pre žiakov cho-
rých a zdravotne oslabených 
sú tie isté ako uvádza Štátny 
vzdelávací program ISCED 1 - 
primárne vzdelávanie a Štátny 
vzdelávací program ISCED 2 
- nižšie sekundárne vzdeláva-
nie. Podľa tohto vzdelávacieho 
programu sa vzdelávajú žiaci 
chorí a zdravotne oslabení, na 
základe ich aktuálneho zdra-
votného stavu a odporúčania 
ošetrujúceho lekára.

V  rámci elokovaného pra-
coviska Nemocnice v Poprade 
pôsobia špeciálni pedagógo-

via, ktorí sa venujú hospita-
lizovaným deťom vo veku od 
2 do 18 rokov. Každé  z nich 
môže byť už na druhý deň 
hospitalizácie v  nemocnici 
zaradené do vyučovacieho 
procesu. To však závisí od vy-
jadrenia ošetrujúceho lekára 
detského oddelenia, s ktorým 
učitelia úzko spolupracujú. 
Žiaci sa vyučujú tri hodiny 
denne a  vyučovanie sa pri-
spôsobuje zdravotnému stavu 
každého dieťaťa. Škola zapoži-
čia žiakovi učebnice potrebné 
na vyučovanie, školské potre-

by, pracovné listy aj didaktic-
ké pomôcky. Dôležitú úlohu 
pri vyučovaní zohráva empa-
tia učiteľa a  individuálny prí-
stup k dieťaťu. Žiaci, ktorí sú 
na lôžku, nie sú vylúčení z vy-
učovacieho procesu, ale podľa 
odporúčania ošetrujúceho le-
kára za nimi chodí pedagóg. 
Okrem vyučovania majú deti 
v popoludňajších hodinách aj 
školský klub, ktorý im posky-
tuje množstvo voľnočasových 
aktivít zameraných na zlep-
šenie ich zdravotného sta-
vu.         Eva Lecová

Dali ste nám vedieť Návrat do školy

program kina cinemaX poprad
Od 14. septembra do 20. septembraOd 14. septembra do 20. septembra

Malý Yeti: o 13.30 hod. (hrá 
sa len cez víkend a  15.9.), 
o 15.40 hod., TO: o 17.50 hod. 
a o 20.40 hod., Detské kino - 
Bocian Riško: o  14.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend a 15.9.), 
Cesta času: o 16.10 hod., Kto 
je ten pravý?: o  18.10 hod., 
Logan Lucky: Miliónová 
lúpež: o 20.20 hod. (nehrá sa 
20.9.), Predpremiéra - King-
sman: o  20.30 hod. (hrá sa 
len 20.9.), Emoji film 2D: 

o  13.40 hod. (hrá sa len cez 
víkend a  15.9.), Veľká orieš-
ková lúpež 2: o 15. hod. (hrá 
sa len 19.9.), o  15.50 hod. 
(nehrá sa 19.9.), Čiara: o 18. 
hod. (nehrá sa 19.9.), Ame-
rický zabijak: o  17. hod. 
(hrá sa len 19.9.) a  o  20.30 
hod. (nehrá sa 19.9.), ART-
MAX OPERA - Fidelio zo 
Salzburgu: o  19.30 hod. 
(hrá sa len 19.9.). Viac na 
www.cine-max.sk  (ppp)

Klub filatelistov v Poprade pozýva na Popradskú zbe-
rateľskú burzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 16. sep-
tembra 2017 od 7. do 12. hod. v Poprade v priestoroch 
Strednej odbornej školy na Okružnej ulici 25. Na svo-
je si určite prídu zberatelia z odborov filatelia (znám-
ky), filokartia (pohľadnice), numizmatika (mince) a 
notafilia (bankovky) materiály. Ostatné zberateľské 
odbory sú vítané.    (rov)

Popradská zberateľská burza
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Pozor na podvodníkov!

Pomáhali trom turistom Týždeň
s mestskou políciouPosádka leteckých zá-

chranárov z  Popradu bola 
minulý týždeň v piatok po-
poludní privolaná do Vyso-
kých Tatier, kde ich pomoc 
potreboval najskôr 33-roč-
ný český horolezec.

Po výpadku zo steny Ošar-
panca si poranil hlavu, krát-
kodobo bol aj v bezvedomí. 
V  spolupráci s  Horskou zá-
chrannou službou bol z  te-
rénu evakuovaný, následne 
ošetrený lekárom leteckých 
záchranárov. Na pracovnej 
pristávacej ploche v  Hor-
nom Smokovci bol v  stabi-
lizovanom stave pri vedomí 
odovzdaný privolanej rých-
lej zdravotnej pomoci.

Ďalší let popradskej posád-
ky smeroval na Širokú vežu. 
Aj v tomto prípade išlo o pád 
českého horolezca z  vrchu, 

následkom čoho utrpel pora-
nenie hlavy, krátkodobé bez-
vedomie, poranenie hornej 
končatiny a ďalšie povrchové 
poranenia po tele. 46-ročný 
horolezec bol z terénu evaku-
ovaný a letecky prevezený na 
ďalšie vyšetrenie do poprad-
skej nemocnice.

Počas odovzdávania pa-
cienta prišla ďalšia požia-
davka o  pomoc. Pri zostupe 
zo Zadného Gerlachu sa po-
šmykla 57-ročná poľská horo-
lezkyňa a pádom si spôsobila 
zlomeninu hornej končatiny. 
Za pomoci horskej záchran-
nej služby bola zo štítu evaku-
ovaná. Po ošetrení ju leteckí 
záchranári vrtuľníkom pre-
viezli do Starého Smokovca, 
kde bola odovzdaná do sta-
rostlivosti privolanej rýchlej 
zdravotnej pomoci.  (zuh)

Stredná odborná škola, Okružná 761/25 Poprad, IČO: 
42077133, ako správca majetku Prešovského samospráv-
neho kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory- te-
locvičňu o rozlohe 223,2 m2 nachádzajúcu sa v prízem-
nej budove Strednej odbornej školy na ul. Okružná 778 v 
Poprade. Účel využitia: priestory vhodné na športovanie 
pondelok - piatok od 15.30 hod., cez víkend počas celého 
dňa. Spôsob nájmu: obchodná verejná súťaž. Doba náj-
mu: neurčitá. Termín na doručenie žiadostí o nájom: do 
27.09.2017 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s označením 
„Prenájom telocvičňa - neotvárať“ na adresu školy.
Žiadosť musí obsahovať:  * predmet nájmu, * cenovú 
ponuku, * účel nájmu, * doba nájmu, * identifikačné úda-
je záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, 
priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO), * súhlas 
s podmienkami OVS a so spracovaním osobných údajov 
na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvore-
nie zmluvy v prípade, že ide o záujemcu - fyzickú osobu 
nepodnikateľa, * kontaktné údaje záujemcu. Vyhlasova-
teľ si vyhradzuje právo v  lehote do 30 dní od vyhodno-
tenia predložených ponúk, predložený návrh nájomnej 
zmluvy meniť alebo dopĺňať. Kritériom pri vyhodnotení 
ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu. Viac in-
formácií na stránke sospp.edupage.org v časti Prenájom 
majetku alebo na tel. č. 052/7721876, kontaktná oso-
ba Ing. Martina Hanzelyová.   72/17-R

• Predám tatranský obklad 
2,9 €/m2, leštený, zrubový - po-
loguľatý profil, hranoly a dláž-
kovicu - dyle na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866.  3/17-P

• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, vý-
mera pozemku max. do 450 
m2, cena do 45  000 €. Platba 
v  hotovosti. Inf.: č. t. 0903 
626 055.   8/17-K
• Kúpim garáž pri trati na 
sídl. Juh v  Poprade, opro-
ti bloku Torysa. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  12/17-K
• Kúpim záhradku na 
sídl. Juh za traťou. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  13/17-K

• Náter striech za 3 €/m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423 705.  44/17-R
• Prenajmeme kancelárske 
priestory v  Poprade, Teplická 
34, bývala AB Stavomontáže. 
Jeden mesačný nájom „grátis“. 
Inf.: č. t. 0905 563 836, e-mail: 
pabamke@gmail.com 58/17-R
• Pizzéria Utópia (Dosto-
jevského ul. č. 23, sídl. starý 
juh, 058 01 Poprad) prijme 
ihneď upratovačku (dôchod-
kyňu) na dohodu. Taktiež 
prijme brigádnika/-čku - 
študenta/-tku na pomocné 
práce v  obsluhe. V prípade 
záujmu bližšie informácie 
na tel. číslo 052/773 22 22 
alebo osobne na prevádzke 
u personálu.  66/17-R
• MUNET group prijme do 
zamestnania pomocnú silu 

do kuchyne na plný úväzok, 
najlepšie z  Popradu, alebo 
mobilnú, nástup ihneď. Inf.: 
č. t. 0905 741  787.  67/17-R
• Poľnohospodárske druž-
stvo Mlynica ponúka na 
samozber zeleninu. Inf.: č. 
t. 0911 623  900. 68/17-R
• Zamestnáme strojárske 
profesie v  ČR: zámočník, 
zvárač, montážnik ... Zmlu-
va na HPP + odvody (plat 
22 - 40  000 Kč). Ubytovanie 
a  doprava hradené. Inf.: č. t. 
+420  720  988  860.   69/17-R
• Hľadáme farmaceutic-
kú laborantku na TPP do 
výdajne zdravotníckych po-
môcok v  Poprade. CV pro-
sím posielajte na messis.
mk@gmail.com         70/17-R 
• JÁN PLAČEK, učiteľ hud-
by na dôchodku stále hráva 
na svadbách, narodeninách 
a  iných akciách vo dvojici 
s  harmonikárom. Doprava 
vlastná. Inf.: č. t. 0902 519 954, 
052/776 76 33.    73/17-R   
• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v  Poprade na sídl. Juh 
3, čiastočne zariadený, cena 
250 € + energie. Inf.: č. t. 
0949 288 487.  74/17-R
• Hľadám prácu v Poprade 

na 4 až 6 hodín dopoludnia 
v oblasti administratívy, ob-
chodu, príp. služieb. Inf.: č.t. 
0903 607 733.  75/17-R

• V  PONDELOK 4. sep-
tembra popoludní bola MsP 
Poprad upozornená na ma-
lého psíka, voľne sa potulu-
júceho v okolí nemocnice. 
Mestskí policajti na mieste 
zistili, že fenka yorkšíra ne-
mala v blízkosti majiteľa a 
nebola ani označená znám-
kou. Keďže sa nepodarilo 
zistiť držiteľa, bol pes po od-
chytení umiestnený v útulku. 
Neskôr sa prihlásil majiteľ 
psa, ktorému bola hliadkou 
uložená bloková pokuta za 
porušenie ustanovení záko-
na o podmienkach držania 
psov.• V  UTOROK 5. septem-
bra podvečer bola hliadke 
mestskej polície odovzdaná 
dámska kabelka s obsahom, 
ktorú našla obyvateľka Popra-
du na Ulici Uherovej. V ka-
belke sa nachádzal aj doklad 

totožnosti, vďaka ktorému 
bola zistená majiteľka nájde-
nej kabelky. Službukonajúca 
hliadka MsP následne ka-
belku odovzdala 16-ročnej 
majiteľke.• V  STREDU 6. septem-
bra na poludnie bola hliadka 
MsP Poprad vyslaná do are-
álu Nemocnice Poprad, kde 
sa už vyše týždňa pohyboval 
cap. Majiteľa zvieraťa sa zistiť 
nepodarilo. Odchyt, o ktorý 
sa pokúšali zamestnanci ne-
mocnice, nebol úspešný, keď-
že zviera bolo veľmi plaché. 
Hliadka MsP Poprad za asis-
tencie veterinárneho lekára 
zviera uspala narkotizačnou 
puškou. Po uspaní zviera pre-
vzali pracovníci útulku.• V SOBOTU 9. septembra 

ráno mestskí policajti preve-
rili oznámenie na Ulici  Do-
stojevského, kde na lavičke 
pred bytovým domom malo 
dochádzať k požívaniu alko-
holických nápojov viacerý-
mi osobami. Na mieste boli 
zistené dve osoby, 45-ročná 
žena z Vernára a 59-ročný 
muž z Popradu, ktorý hliad-
ke odmietol aj po vyzvaní 
preukázať svoju totožnosť a 
kládol aktívny odpor. Muž 
bol za použitia donucova-
cích prostriedkov predve-
dený na mestskú políciu za 
účelom zistenia totožnosti. 
Dychovou skúškou bola u 
neho zistená prítomnosť 
alkoholu v množstve 0,79 
mg/l. Za požívanie alkoholu 
na verejnom priestranstve 
mu bola uložená bloková po-
kuta. U 45-ročnej ženy alko-
hol zistený nebol.  (msp)

HOTEL POPRAD, s.r.o.
prijme

do pracovného pomeru
pracovníka na pozíciu 

recepčný/-ná
Prax v odbore je potrebná. 
Jazykové znalosti: nemčina 
alebo angličtina. Životopisy 
zasielajte na e-mail: lisiak@

hotelpoprad.sk

Kontakt:
052/7870 811, 7870 805.

PP
-8

5

Minulý štvrtok 7. septembra medzi 8.15 až 10. hod. v 
Poprade okradol staršiu pani približne 50-ročný muž, 170-
175 cm vysoký, veľmi seriózne vystupujúci. Mal dioptric-
ké okuliare s tmavým výrazným rámom, oblečené hnedé 
nohavice, tmavú bundu, čiernu šiltovku, béžové topánky. 
Hovoril s maďarským prízvukom a prezentoval sa ako ob-
chodník skupujúci starý nábytok, potom ako agent pois-
ťovne, ktorý doniesol preplatok z poistky. Na stôl položil 
500 eur a žiadal vydať 150 eur. Pri vydávaní ukradol obálku 
s peniazmi a utiekol. 

Občania, ktorí boli takto alebo podobne zneužití, prípad-
ne si všimli takéhoto podozrivého muža, nech kontaktu-
jú popradskú políciu alebo zatelefonujú na mobilné číslo 
0905 575 671.     (ppp)

Redakciu novín
POPRAD

nájdete na sídlisku Západ, 
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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Občianske združenie chce spojiť Poprad so Slovenským rajom

Medzinárodný festival 
horských filmov v Poprade 
vstúpi do svojho XXV. roč-
níka.

Uskutoční sa od 11. do 15. 
októbra a ako nás informo-
vala riaditeľka MFHF Mária 
Hámorová, do predvýberu 
sa prihlásilo až 107 filmov. 
Z nich bolo do súťaže vybra-
tých 25 z 20 krajín. Sloven-
sko bude mať zastúpených 
6 filmov - Vábenie výšok od 
Pavla Barabáša, Spolupráca 
generácií od Romana Juríč-
ka, Nesmrteľný les a Život 
v oblakoch od Erika Baláža, 
Slovensko na šnúrkach od 
Adama Lisého a Kroky na 
hrane od Viliama Bendíka. 

Do poroty boli pozvaní 
poľská filmárka dokumentov 
a televízna žurnalistka Julia 
Poplawska, režisér, filmár a 
spisovateľ Davide Riva z Ta-
lianska a filmár, horolezec, 
spoluusporiadateľ horolezec-
kého festivalu Sherpafest v 
Prahe Ondřej Smrž z ČR. 

Jedným z hlavných hostí 
festivalu bude úspešný ho-
rolezec Peter Hámor, mená 
ďalších hostí budú známe v 
budúcich dňoch.  (mar)

Festival má
dvadsaťpäťV  júli bola označená 

nová cyklotrasa smerujúca 
z  Kvetnice cez Gánovce až 
do Slovenského raja. V tých-
to dňoch prebieha z  inicia-
tívy občianskeho združenia 
Pre mesto úprava povrchu 
prvého dvojkilometrového 
úseku.

Už dva mesiace môžu cyk-
listi využívať trasu, ktorou 
sa dostanú z  Popradu až do 
Podleska. „Rozprúdili sme 
debatu o  tom, že vôbec taká-
to cesta existuje a treba do nej 
investovať. Náš prvý krok bol 
zamerať ju a označiť. Doteraz 
bola zjazdná skôr horským 

bicyklom ako dobrodružná 
cesta,“ uviedol Ondrej Kav-
ka (na foto hore) z  OZ Pre 
mesto. V  uplynulých dňoch 
sa začali nedostatky tejto tra-
sy riešiť. Ako prvý prišiel na 
rad úsek od „obaľovačky“ na 
Kvetnici, až po Gánovce. „Aj 
na základe pripomienok sme 
sa rozhodli, že urýchlime zhá-
ňanie finančných prostried-
kov na rekonštrukciu. Zatiaľ 
sa nám podarilo zabezpečiť 
financie na prvý dvojkilomet-
rový úsek v objeme osem tisíc 
eur,“ povedal O. Kavka. Pe-
niaze nie sú čerpané z mest-
ského rozpočtu, nakoľko 

pozemky mestu nepatria. 
„Tento chodník vedie cez po-
zemky vo vlastníctve iných 

subjektov a  po-
zemkových spolo-
čenstiev vlastníkov 
v  Gánovciach, Šu-
ňave - Filiciach, či 
Hranovnici. Z hľa-
diska prepojenia 
Gánoviec, ako kú-
peľného mestečka 
s  lesoparkom však 
túto alternatívu 
vítame. Uvažuje 
sa aj o  prepojení 
západného smeru 
s  Kozími chrbta-
mi. Takto by viedli 
cyklotrasy z  mest-

ských lesov na obe strany,“ 
prezradil riaditeľ Mestských 
lesov v Poprade Róbert Dula.

Občianske združenie Pre 
mesto využilo vlastné zdroje 
a oslovilo viacero sponzorov, 
starostov obcí, či lesné spo-
ločenstvá. „Stretlo sa to s po-
chopením. Obce si postupne 
tieto pozemky osvojujú a  sú 
ochotné dať cestu do užívania 
verejnosti. Ešte v  tomto roku 
by sme chceli pridať nejaký 
ten kilometer a  verím, že do 
budúcej letnej sezóny bude 
celý úsek pripravený,“ vyslo-
vil želanie O. Kavka, ktorý 
doplnil, že kompletná rekon-
štrukcia si vyžiada sumu pri-
bližne 40 tisíc eur.  (ppv)

V Poprade bude celoslovenský program Medzinárodného dňa nepočujúcich
Od piatka 15. do nedele 17. sep-

tembra dostal Poprad česť byť 
miestom celoslovenského progra-
mu Medzinárodného dňa nepoču-
júcich MDN 2017. 

V piatok 15. septembra o 15. hod. 
sa v zasadačke mestského úradu 
uskutoční zasadanie Ústrednej 
Rady nepočujúcich Asociácie ne-
počujúcich Slovenska (ANEPS) za 
účasti primátora mesta. 

V sobotu 16. septembra od 9. hod. 

sa budú konať celodenné športové 
súťaže nepočujúcich z celého Slo-
venska - v Aréne stolný tenis a futsal 
a v priestoroch Klubu nepočujúcich 
v Maxe bowling. V sobotu bude pre 
približne dvesto nepočujúcich z ce-
lého Slovenska a pozvaných zahra-
ničných hostí z Maďarska, Ruska, 
Poľska a Kanady  veľký spoločenský 
večer. Doň je zaradená aj módna 
prehliadka Gabiky Mayerovej, vy-
stúpenie nepočujúceho míma a spo-

ločenský ta-
nec tanečných 
párov Jožka 
Solusa. 

V rámci 
MDN orga-
nizujeme ta-
kisto v sobotu 
16. septembra 
na Námestí 
sv. Egídia 3. 
ročník akcie 
dobrovoľníkov 
„ M o t o r k á r i 
Slovenska, ne-
počujúci celé-
ho Slovenska 
a celé mesto 

Poprad tan-
cuje srdcom 
pre všetkých 
zdravotne zne-
výhodnených 
ľudí“. Veľmi sa 
tešíme, že mô-
žeme také vzácne podujatie, akým je 
MDN 2017 obohatiť bohatým progra-
mom s našimi priateľmi s otvoreným 
srdcom. Počas tohto dňa od 11. do 16. 
hod. bude na námestí program pre 
deti a rodiny pod záštitou CŠPP a OZ 
Korálky napr. na tému Aké je to nepo-
čuť, minikurz posunkovej reči a pod.

Sobotňajší program potrvá do 19. 
hod. a začne sa o 9. hod. privítaním 
nepočujúcich a príhovormi hostí, 
medzi nimi primátora mesta Po-
prad, predsedníčky ANEPS Poprad 
Kataríny Jalčovej, zakladateľky akcie 
Janky Rackovskej a Motorkárov Slo-
venska zastúpených Matúšom Ale-
xom, ktorý odovzdá nepočujúcim 
vlajku MDN 2017 ako symbol otvo-
renia tohto podujatia v roku 2017. 

V programe vystúpia speváci, 
tanečníci a športovci z Popradu 
(Letnička, Jiu-Jitsu, cyklisti, basket-
balistky BAMP, Lukáš Body a Peter 

Rekenei, Ujo Ľubo z Košíc, nepo-
čujúce tanečnice zumby z Micha-
loviec, folklórny súbor z Liptovskej 
Tepličky a mnoho ďalších. MDN 
pozdravia spanilou jazdou Motor-
kári Slovenska, ktorí prídu na ná-
mestie o 16.30 hod. a zatancujú si 
so všetkými prítomnými na sklad-
bu Jede, jede mašinka... Podujatie 
ukončí pieseň Imagine od Johna 
Lennona, ktorú nepočujúci „zaspie-
vajú“ v posunkovom jazyku. Zahrá 
ju Gabika Kijovská z Popradu, ktorá 
bude sprevádzať celý program hrou 
na klávesy a svojím anjelským spe-
vom.   

Na záver bude vyhlásený 1. roč-
ník súťaže o zápis do Knihy MDN 
v počte najviac „spievajúcich“ nepo-
čujúcich v posunkovom jazyku na 
akcii MDN na Slovensku.

Anna Schlosserová
členka organizačného výboru
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Kamzíci na úvod sezóny s dvoma bodmi

Basketbalistky sa pripravujú na sezónu FK Poprad

Popradskí hokejisti 
minulý týždeň v  pia-
tok vstúpili do novej 

sezóny Tipsport Ligy víťazstvom 
po predĺžení na ľade Žiliny, v  pr-
vom domácom zápase nestačili 
v nedeľu na vojakov z Trenčína.

Po uzávierke novín Poprad odo-
hrali kamzíci včera vložený zápas 2. 
kola v Piešťanoch proti reprezentač-
nej dvadsiatke.

„Nastúpili sme do zápasu aktívne 
a dali sme prvý gól. Nasledovali dve 
hluché minúty, kedy skúsení hráči 
Trenčína dokázali streliť dva rýchle 
góly. Podarilo sa nám do prestávky 
vyrovnať, ale zlomovým momentom 
pre nás bola nevyužitá presilovka 
o  dvoch hráčov. V  tretej tretine bola 
hra o jednej chybe. Trenčín mal mier-
ne navrch a v závere strhol víťazstvo 
na svoju stranu,“ hodnotil domáci 
duel s Trenčínom tréner HK Poprad 
Marcel Ozimák. „Góly padali v prvej 
tretine rýchlo, mali sme za stavu 2:2 

ešte celý zápas pred sebou. Bol to vy-
rovnaný zápas a  je len škoda gólu, 
ktorý sme dostali dve minúty pred 
koncom,“ dodal útočník Peter Licha-
nec, ktorý v  15. minúte vyrovnával 
na 2:2 v oslabení.

Výsledky: 1. kolo v piatok 8. sep-
tembra MsHK Žilina - HK Poprad 
1:2pp (1:0, 0:0, 0:1), góly Popradu: 
60. Michael Vandas (P. Svitana, P. 
König), 61. Samuel Mlynarovič (P. 
Svitana), 2. kolo v nedeľu 10. sep-

tembra HK Poprad - Dukla Trenčín 
2:3 (2:2, 0:0, 0:1), góly Popradu: 6. 
Matúš Paločko (R. Heizer), 15. Peter 
Lichanec (P. König).

Program: 3. kolo v piatok 15. sep-
tembra o 17. hod. HC Košice - HK 
Poprad, 4. kolo v nedeľu 17. sep-
tembra o 17. hod. HK Poprad - HC 
Nové Zámky.   (ppv)

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. Trenčín 2 2 0 0 0 7:3 6

2. Nitra 2 1 1 0 0 9:3 5

3. N. Zámky 2 1 1 0 0 8:3 5

4. B. Bystrica 2 1 0 1 0 6:6 4

5. Košice 2 1 0 1 0 3:3 4

6. HK Poprad 2 0 1 0 1 4:4 2

7. L. Mikuláš 2 0 1 0 1 4:6 2

8. Žilina 2 0 0 1 1 4:6 1

9. Detva 2 0 0 1 1 2:4 1

10. Zvolen 2 0 0 0 2 2:11 0

11. SR 20 0 0 0 0 0 0:0 0

Tabuľka Tipsport Ligy

   Z V R P S B
1. Žilina B 7 6 0 1 21:7 18
2. Lokomotíva KE 7 6 0 1 14:4 18
3. Skalica 7 5 0 2 11:7 15
4. L. Mikuláš 7 4 2 1 18:6 14
5. Bardejov 7 4 2 1 11:9 14
6. Sereď 7 4 0 3 18:8 12
7. FK Poprad 7 3 2 2 10:6 11
8. Zvolen 7 3 2 2 10:14 11
9. Inter BA 7 3 0 4 13:12  9
10. Pohronie 7 2 2 3 8:7  8
11. Sp. N. Ves 7 2 2 3 7:12  8
12. Trebišov 7 2 0 5 4:11  6
13. N. Mesto n. V. 7 2 0 5 5:16  6
14. Podbrezová B 7 1 1 5 7:13  4
15. Komárno 7 1 1 5 10:29  4
16. Šamorín 7 1 0 6 7:13  3

Tabuľka II. ligy

Basketbalová akadémia 
mládeže Poprad sa už od 
začiatku augusta pripra-
vuje na novú sezónu. Po 

družstve žien sa do tréningového 
procesu zapojili aj všetky mládež-
nícke tímy. Najmä na ich úspechy 
z minulého ročníka chce klub nad-
viazať.

Vedenie BAM Poprad sa počas leta 
obmenilo a rozrástlo. Klub má nové-
ho manažéra A-tímu, či trénerov pri 
mládežníckych výberoch. Úlohy si 
kompetentné osoby rozdelili. „Moja 
úloha spočíva v  tom, aby sme odľah-
čili mládežníckych trénerov a  funkci-
onárov. Vytvorili sme pozíciu, ktorá 
sa bude venovať iba ženskému druž-
stvu,“ uviedol nový manažér A-tímu 
BAM Poprad Michal Weinciller. „V 
mládežníckych radoch sme 
posilnili o  šéftrénerku Ľubku 
Fáberovú a  pri kadetkách je 
bývalý extraligový tréner Ján 
Hricko,“ dodala prezidentka 
BAM Poprad Alena Kováčová.

Na základe minuloročných 
výsledkov mládežníckych 
výberov bol popradský klub 
vyhodnotený ako tretí naj-
úspešnejší na Slovensku. To 
je motivácia aj do ďalšieho 
ročníka. „Veríme, že sa nám 
opäť podarí prebojovať sa na 
majstrovstvá Slovenska rov-
nako, ako to dokázali minulý 
rok naše tri družstvá. Záro-
veň pozývam budúce hviezdy 
BAM Poprad, aby prišli me-
dzi nás. V  Aréne trénujeme 

v pondelok a v stredu o 17. hodine,“ 
povedala A. Kováčová. „Otvorili sme 
v  tomto ročníku šesť mládežníckych 
družstiev a štyri oddelenia prípravok. 
Chystáme sa aj do škôl, kde budeme 
viesť ukážkové hodiny basketbalu,“ 
doplnila šéftrénerka mládeže Ľubka 
Fáberová.

Na vrchole popradskej basketba-
lovej bašty stojí ženské družstvo. 
V  lete káder omladol, ale jeho gro 
ostalo. „Začali sme s domácimi diev-
čatami, tri hráčky základnej zostavy 
odišli do iných klubov. Máme pred 
sebou necelý mesiac prípravy, počas 
ktorého by sme chceli odohrať aspoň 
šesť prípravných zápasov. Chceme 
hrať „behavý“ basketbal, preto by sme 
radi privítali nejakú rýchlu strelkyňu 
na krídle, či pod košom,“ povedal 

tréner BAM Poprad Milan Černic-
ký. V  ostatnom ročníku poprad-
ské basketbalistky dlho nazerali do 
prvej štvorky, napokon z  toho bolo 
šieste miesto. Ambície má BAM-ka 
aj tento rok vysoké. „Všetko závisí 
od hráčok, ale aj od financií. Stále 
sme vo fáze hľadania generálneho 
partnera pre A-tím,“ prezradil M. 
Weinciller.

Popradčanky odštartujú nový roč-
ník súťaže už koncom septembra. 
Prvé herné sústredenie s  troma zá-
pasmi absolvovali cez víkend v Pra-
he proti domácej Slavii, nemeckému 
družstvu z  Chemnitzu a  maďarské-
mu tímu VASAS Akadémia Buda-
pešť. O výsledky veľmi nešlo, nakoľ-
ko sa družstvo v  tejto fáze ešte len 
zohrávalo.   (ppv)

Futbalisti FK Poprad pre-
hrali v  sobotu 9. septem-
bra v rámci 7. kola II. ligy 

vo Zvolene s  miestnou Lokomotí-
vou 2:3 a v tabuľke sú siedmi.

Už v  stredu čaká zverencov Jaro-
slava Belejčáka zápas tretieho kola 
Slovenského pohára vo Vysokej nad 
Kysucou a  v  nedeľu 17. septembra 
pocestujú v  rámci 8. kola II. ligy 
do Podbrezovej, kde sa dopoludnia 
stretnú s miestnou rezervou.

Výsledok: 7. kolo II. ligy v sobo-
tu 9. septembra MFK Lokomotíva 
Zvolen - FK Poprad 3:2 (2:0), góly 
Popradu: 76. a 81. Štefan Holiš.

Program: 3. kolo SP v stredu 13. 
septembra o 16. hod. TJ Spartak Vy-
soká nad Kysucou - FK Poprad, 8. 
kolo II. ligy v nedeľu 17. septembra 
o 10.30 hod. FK Železiarne Podbre-
zová B - FK Poprad.  (ppv)
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Líšky sfúkli na úvod sezóny osy zo Spišskej Novej Vsi

Krátko zo športu

Malí rybári ukázali šikovnosť s udicou

Popradské hokejistky 
vstúpili ako obhajkyne 
titulu v sobotu do no-
vého ročníka ženskej 
extraligy jednoznač-

ným domácim víťazstvom 7:0 nad 
rivalkami zo Spišskej Novej Vsi.

Hosťujúci tím pricestoval do Popra-
du iba s jedenástimi hráčkami a nápo-
ru líšok odolával iba v prvej tretine. Od 
druhej tretiny už Popradčanky spustili 
streleckú kanonádu. „Mali sme trochu 
obavy z  nečistej hry súpera, nakoľko 
sa poznáme a  vieme, že toto družstvo 
hrá pomerne zákerný hokej. Napriek 
tomu došlo k  dvom zraneniam a  nie-

ktoré dievčatá nedohrali zápas. Boli 
sme však jednoznačne lepší a bola len 
otázka času, koľko gólov dáme,“ hod-
notil duel tréner ŽHK Poprad Milan 
Skokan. V  zápase sa hetrikom blysla 
Zuzana Majeríková. „Hralo sa nám 
výborne a hetrik by som bez báb nedo-
siahla. Držíme vždy spolu ako kolektív. 
Dali sme do toho všetko a napokon to 
išlo samo. Od letnej prípravy si hovo-
ríme, že ideme naplno za obhajobou 
titulu,“ povedala.

Popradské líšky odohrajú aj druhé 
kolo doma. V  piatok 15. septembra 
privítajú o 17. hodine Ice Dream Ko-
šice.    (ppv)

• FUTBALISTI FK Poprad B v ne-
deľu 10. septembra rozdrvili v rámci 
8. kola 4. ligy Sever tím FK Soľ vý-
sledkom 8:1 a  v  tabuľke sídlia na 5. 
mieste. V  rámci 9. kola pocestujú 
zverenci Stanislava Kocha v  nedeľu 
17. septembra do Fintíc, kde sa zápas 
s miestnym OŠK odohrá o 15. hodi-
ne.• POPRADSKÉ futbalistky zvíťa-
zili v  sobotu v druhom kole II. ligy 
skupiny C v Košiciach nad miestnou 
Lokomotívou 3:2 a bez prehry sídlia 
na čele tabuľky. V  treťom kole majú 
v sobotu 16. septembra voľný žreb.• FUTBALISTI ŠK Zemedar Po-
prad-Stráže prehrali v sobotu 9. sep-

tembra v  rámci 6. kola 6. OMV ligy 
vo Veľkom Slavkove 0:5 a  v  tabuľke 
im patrí predposledná 13. priečka. 
V rámci 7. kola súťaže privítajú v ne-
deľu 17. septembra o  15.30 hod. TJ 
Baník Hôrka.• V  NEDEĽU 10. septembra sa 
v areáli Bike parku v Strážach konali 
posledné preteky seriálu Slovenského 
pohára v  disciplíne Trial. V  hlavnej 
kategórii ELITE zvíťazil domáci elit-
ný pretekár Ján Kočiš, ktorý sa však 
zúčastnil iba jediného z  troch prete-
kov. Celkovým víťazom sa tak stal 
Samuel Hlavatý z  Rudiny, skončil 

v Poprade na druhom mieste.• CENTRAL karate klub Poprad or-
ganizuje nábor nových členov. Klub 
sa venuje deťom už od 5 rokov. Tré-
ningy sú vedené pod profesionálnym 
dohľadom skúsených trénerov Ivana 
Kuca (3. Dan) a  Ivany Kucovej (1. 
Jyu) vždy v utorok a štvrtok od 17.15, 
v piatok od 17.45 hod. v priestoroch 
ZŠ Letná na sídlisku Juh 3.• V  GERLACHOVE sa cez víkend 
uskutočnila záverečná dvadsiata sú-
ťaž 23. ročníka Podtatranskej hasič-
skej ligy. V kategórii mužov do 35 ro-
kov zvíťazil Spišský Štiavnik (celkovo 

1. miesto), medzi ženami do 35 rokov 
bola najlepšia Liptovská Teplička 
(celkovo Šuňava). Medzi dorasten-
cami triumfovali Gánovce (celkovo 
1. miesto), v  súťaži dorasteniek bola 
najlepšia Spišská Sobota (celkovo 
1. miesto). V kat. mužov nad 35 ro-
kov skončili prvé Dravce (celkovo 
Sp. Sobota), medzi ženami nad 35 
rokov zvíťazili Batizovce (celkovo 1. 
miesto).• V  SOBOTU pokračoval 17. roč-
ník Podtatranskej olympiády mla-
dých hasičov v  Hranovnici. Naj-
lepšie výsledky medzi chlapcami 
i  dievčatami od 6 do 16 rokov do-
siahli Batizovce.   (ppv)

Na malom rybníku v Grébparku 
a na rieke Poprad v jeho blízkos-
ti sa minulú sobotu konal nultý 
ročník Memoriálu Pavla Gavuru. 
Rybárske preteky detí z Popradu, 
Kežmarku, Levoče a Spišskej Starej 
Vsi organizovala Miestna organi-
zácia Slovenského rybárskeho zvä-
zu v Poprade v spolupráci s Krúž-
kom mladých rybárov pri Centre 
voľného času v Poprade. 

Vedúci krúžku Slavomír Drozd 
podotkol: „Pavol Gavura bol veľký 
„pán“ rybár, reprezentant Slovenska 

v športovom rybárstve, ktorý preslá-
vil Poprad aj Slovensko a poznali ho 
i v zahraničí. Chceli sme si uctiť jeho 
pamiatku touto súťažou.“ Dodal, že 
o rybárčenie je medzi deťmi veľký 
záujem. Krúžok funguje už osem ro-
kov, vždy má plný počet členov - 18 
a záujemcov stále pribúda.

Tajomník MO SRZ Poprad Pe-
ter Polovka zhrnul: „Deti súťažili v 
dvoch kategóriách - od 6 do 10 a od 
11 do 15 rokov. Preteky boli dvojko-
lové, každý z dvojčlenného družstva 
chytal jedno kolo na rybníku, druhé 

na rieke. Čo sa týka techniky, mohli 
chytať na plávanu a na rieke muš-
kárením alebo prívlačou. Deti chytili 
spolu 59 rýb.“ 

Výsledky - deti 6-10 r.: 1. miesto - 
Patrik Rauschgold - Slavomír Drozd 
ml. (MO SRZ Poprad), 2. Jozef Solus a 
Martin Solus (MO SRZ Sp. St. Ves), 3. 
Ján Krolák a Matej Kron (Sp. St. Ves). 
Deti 11-15 r.: 1. Tomáš Kozub a Matej 
Dzima, 2. Lenka Kováčiková a Peter 
Kulanda (obe družstvá z MO SRZ Sp. 
St. Ves), 3. Jozef Hromiak a Tomáš 
Palko (MO SRZ Poprad).  (mar)

Cez víkend sa v  areáli Tenisových 
kurtov mesta Poprad uskutočnil 7. 
ročník tenisového turnaja amaté-
rov nad 18 rokov O pohár primáto-
ra mesta Poprad. Medzi mužmi do 
50 rokov skončila primátorská tro-
fej  v rukách Martina Ďurča, medzi 
ženami triumfovala Beáta Šebesté-
nyová. Kategóriu mužov nad 50 ro-
kov vyhral Štefan Rácz, vo štvorhre 
sa najviac darilo dvojici Peter Mac-
ko - Peter Karašinský. Mix ovládlo 
duo Martin Ďurčo - Kristína Rus-
náková.     FOTO - Marek Vaščura
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