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Osadili Immaculatu

Minulý piatok na pravé poludnie
s údermi zvonov kostolnej veže zaujala svoje nové miesto verná kópia Mariánskeho stĺpu - Immaculaty v Matejovciach aj s odkazom pre budúce
generácie v podobe schránky zabudovanej do stĺpu.
Schránka obsahuje fotografie mapujúce proces obnovy s informáciami,
ako aj list primátora mesta Poprad. Obnova tejto národnej kultúrnej pamiatky
trvala dva roky a realizoval ju renomovaný akademický sochár Štefan Kovaľ
(na foto s primátorom Popradu a riaditeľkou TG Annou Ondrušekovou).
Oficiálneho slávnostného odhalenia
sa Immaculata dočká v nedeľu 23. septembra o 15. hod. v Matejovciach.
Mariánsky stĺp v Matejovciach vznikol v roku 1728, má teda rovných 290
rokov. V minulosti bol už renovovaný v
rokoch 1913 a 1978, avšak pod vplyvom
poveternostných podmienok si opäť
vyžadoval rekonštrukciu. Financovaná
bola z rozpočtu mesta a s prispením
Ministerstva kultúry SR.
(ppm)

Poprad sa teší výbornému finančnému zdraviu

Inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy (INEKO) prezentoval výsledky
hodnotenia hospodárenia
miest, obcí a územných
celkov za rok 2017. Mesto
Poprad sa podľa tohto hodnotenia teší z výborného
finančného zdravia. Medzi
mestami s viac ako 50 tisíc
obyvateľmi Poprad opakovane obhájil 1. miesto, v celkovom hodnotení finančnej
stability 50 najväčších miest
sa Poprad posunul o jedno
miesto nahor a obsadil 5.
priečku.
Finančné zdravie mesta vypovedá o tom, do akej
miery je hospodárenie udr-

žateľné a či mu hospodárenie
spôsobuje, alebo nespôsobuje problémy. Finančné zdravie sa počíta kombináciou
piatich vybraných indikátorov finančnej stability: celkového dlhu, dlhovej služby,
záväzkov neuhradených 60 a
viac dní po lehote splatnosti,
okamžitej likvidity a základnej bilancie. INEKO hodnotí samosprávy na stupnici od
0 do 6, kde hodnoty nad 3
naznačujú, že mesto je prevažne zdravé, pričom jeho
finančnú stabilitu opisuje
práve dosiahnuté skóre.
Mesto Poprad dosiahlo
v hodnotení finančného
zdravia skóre 5,4 bodu. Čis-

tý majetok na obyvateľa má
Poprad 2760 eur, slovenský
priemer je 1403 eur. Základná bilancia na obyvateľa
je 62 eur, slovenský priemer
sú 4 eurá. Výsledok hospodárenia na obyvateľa je 32
eur, čo je rovnako ako slovenský priemer. Celkový
dlh na obyvateľa dosahuje
22 eur, slovenský priemer je
87 eur.
Vyššie skóre ako +5 získalo celkovo až 26 z 50 hodnotených miest, čo je výrazný
posun oproti roku 2016, keď
takéto skóre dosiahlo „iba“
21 miest. Tieto mestá možno označiť ako mestá s veľmi
dobrou finančnou stabilitou

a dostávajú známku „výborné finančné zdravie“.
Primátor Popradu Jozef
Švagerko k výsledkom hodnotenia hospodárenia mesta
uviedol: „Som veľmi rád, že
nezávislá a renomovaná firma
ako INEKO hodnotila Poprad
v oblasti hospodárenia tak
výborne. Ide o zásluhu mestského zastupiteľstva i všetkých
pracovníkov mestského úradu,
ktorí pracovali pod mojím vedením, že sme dokázali takto
hospodáriť. Viem, že niektoré
veci sa nám ešte nepodarilo
zrealizovať, ale pred nami sú
ešte veľké plány. Čakajú nás
veľké investície ako je rekonštrukcia námestia, verejné

osvetlenie v meste, oprava
ciest, vybudovanie parkovacích domov, ďalšie investície
týkajúce sa opráv budov škôl
- zateplenia, výmeny okien,
striech, svietidiel, termoregulácie atď. Keď to všetko spočítame, potrebovali by sme
okolo 59 miliónov. Momentálne mesto toľko v Rezervnom
fonde nemá, ale teraz je v ňom
približne 12 miliónov a aj tento
rok sa ukazuje prebytok okolo
3,9 mil. eur. Chceme tieto finančné prostriedky rozumne
investovať aj s možnosťou využitia eurofondov. Mesto je vo
výbornej finančnej kondícii,
takže bude môcť rozumne investovať.“
(mag, mar)
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Stručne

MESTO Poprad začalo 14. augusta
proces prerokovania návrhu zmeny a
doplnku 2018 ÚPN mesta Poprad.
Kompletná dokumentácia je zverejnená na elektronickej úradnej tabuli a
je vystavená k nahliadnutiu aj vo vestibule mestského úradu. Pripomienky k návrhu môže verejnosť zasielať
mestu do 17. septembra 2018.
V sobotu 15. septembra je sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
V Poprade sa bude v tento deň konať
odpustová slávnosť v konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie o 10.
hod. Hlavným celebrantom bude
apoštolský protonotár Jakub Gil,
emeritný farár vo Wadoviciach.
OD 4. septembra 2018 s platnosťou do 23. októbra 2018 sa mení čas
utorkových letov spoločnosti Wizzair
z letiska - Londýn - Luton na letisko
Poprad - Tatry. Zmenené časy: prílet
23. hod. z Lutonu, odlet 23.30 hod. do
Lutonu.
VYHLIADKOVÝ vláčik spájajúci
centrum Popradu so Spišskou Sobotou bude v septembri premávať už len
cez víkendy. Odchádzať bude spred
OC Forum o 15., 16., 17. a 18. hod.
V TATRANSKEJ galérii v Poprade sa včera 11. septembra začali Dni
európskeho kultúrneho dedičstva,
ktoré potrvajú až do 25. septembra.
Vznikli v iniciatívy Rady Európy
a Európskej komisie a konajú sa každý rok v 49 štátoch Európy. Určené
sú žiakom a študentom základných,
základných umeleckých a stredných
škôl. Podrobný program je zverejnený na internetovej stránke Tatranskej
galérie.
PODTATRANSKÁ vodárenská
prevádzková spoločnosť informuje,
že 18. a 27. septembra od 8. do 22.
hod. bude prerušená dodávka vody
v Poprade na Rázusovej ul. (blok Svitava) a na Šrobárovej ul. (blok Rysy) z
dôvodu plánovaných prác na vodovode. Ďalšie informácie poskytne zákaznícka linka PVPS - tel. 0850 111 800
alebo dispečing spoločnosti, tel. 052
/772 95 48.
V SPIŠSKEJ Novej Vsi otvorili
najmodernejší akreditovaný vzdelávací inštitút na Slovensku v beauty
oblasti, ktorý bude poskytovať vysoko odborné a kvalitné kurzy v piatich
odborných programoch - kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra,
vizáž. Cieľom AB Academy je prispieť
aj k tomu, aby na východe Slovenska
a v spišskom regióne klesla nezamestnanosť.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
(ppš)
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Zabudnutý kvetnický lom ožije Cool túrou

Na netradičnom mieste - v bývalom kameňolome na Kvetnici sa
v septembri uskutoční jedinečné
podujatie Cool túra do lomu. Usporiada ho mesto Poprad v spolupráci
s Potápačským klubom Vodnár a
Oblastnou organizáciou cestovného
ruchu Región Vysoké Tatry.
Nevyužívaný lom s jazerom, ktoré
vzniklo prirodzeným zatopením miest
po ťažbe, bude v sobotu 22. septembra
od 13. do 22. hod. miestom koncertov
kapiel Heľenine oči, Peter Bič Project
a Gladiátor. Vystúpi tiež sólista opery
SND Ivan Ožvát a FS Vagonár. Dôležitou súčasťou programu bude premietanie potápačských filmov, ako
pozvánky na 33. ročník Medzinárodného festivalu potápačských filmov 4.
októbra vo Vysokých Tatrách.
„Do nevyužívaného bývalého kameňolomu chceme priniesť život. Keďže
nositeľom života na zemi je voda, začali sme čistením vodnej plochy spolu
s potápačmi. Následne vznikla myšlienka na ďalšie využitie. Preto sme sa
rozhodli pozvať ľudí na toto miesto a
odprezentovať im ho v inom svetle. Verím, že mnohí Popradčania budú prekvapení z toho, aké nádherné miesto
neďaleko mesta máme. Kvetnica tak
nebude len o baníctve, turistike či histórii, ale aj o ekológii či kultúre,“ povedal primátor Popradu Jozef Švagerko.
Pavel Svitánek, predseda Potápačského klubu Vodnár je rád, že kvetnický lom a jeho okolie ožíva. Potápači ho už dvakrát čistili od odpadov a
chystajú sa ponoriť sa doň opäť v rám-

ci festivalu, ktorý je tretím najstarším
s týmto zameraním na svete. Priblížil:
„Svet pod hladinou je pre mnohých neznámy a zahalený rôznymi tajomstvami, ktoré odhaľuje práve náš festival.
Chceme tu v budúcnosti prezentovať
aj úspešné filmy ocenené na MFPF. 22.
septembra v Kvetnici premietneme tri
filmy. Zároveň bude prezentovaný aj
14-minútový dokument o chronológii
kvetnického lomu od Ladislava Dziviaka.“ P. Svitánek prezradil, že pred
týždňom sa v lome nakrúcali niektoré
scény hraného filmu nórsko-litovskej
koprodukcie Zlodej koní.
Areál lomu tvorí sťaby prírodný
amfiteáter, ktorý môže byť vhodným
miestom na kultúru, oddych a šport
pod šírym nebom. Organizátori podujatia veria, že prostredie vychováva.
Ak bude lom udržiavaný a čistený,
nebudú doň vandali hádzať odpad a
budú v ňom môcť žiť ryby. Už teraz sú
v ňom nasadené pstruhy, štuky, kapry

aj jeseter. Sú určitým ukazovateľom
čistoty vody. Lom je hlboký 22 m a je
ideálnym pre potápačské kurzy.
Podujatie Cool túra do lomu je
ďalším konkrétnym výsledkom spolupráce mesta Poprad a PK Vodnár.
Už na jar uzavreli zmluvu o bezodplatnej spolupráci pri zabezpečení
čistoty, poriadku a pravidelnom monitoringu vodnej plochy v Kvetnici.
Prvou aktivitou bolo podujatie Pre
krajšiu Kvetnicu. Pre verejnosť bude
na Cool túru do lomu zabezpečená
bezplatná kyvadlová autobusová doprava od Arény Poprad až do kameňolomu. Zabezpečené a usmerňované bude aj parkovanie.
(mar)
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Krátke správy

VO Vile Flóra bude dnes 12. sep•tembra
o 16. hod. otvorená nová

výstava s názvom Ó hory, ó hory,
ó hory, ktorá ponúkne pohľad na
súčasnú architektúru v českých
a slovenských horách v historickom
a krajinnom kontexte.

NÁVŠTEVNÍKOV Bachledovej
•doliny
čaká túto zimu novinka. Na

O nulovú bankovku bol veľký záujem

Približne dvesto ľudí minulý piatok už pred ôsmou hodinou stálo
pred vstupom do Mestskej informačnej kancelárie v Poprade. Čakalo na začiatok predaja nulovej eurobankovky s popradským motívom.
Popradčanka pani K., ktorá stála v
rade ako prvá, povedala: „Prišla som
už o jednej v noci vyslovene kvôli bankovke s motívom Popradu. Sedeli sme v
aute, tak sme vydržali čakať až do rána.
Táto nulová bankovka je moja prvá,
kúpila som si ich niekoľko. Dve-tri pôjdu synovi, ktorý je v Anglicku, pretože

pracuje v celoeurópskej banke v Londýne a chcem, aby mal pamiatku. Verím,
že sa ujde každému záujemcovi.“
Riaditeľka MIK Lucia Pitoňáková mohla už zakrátko od začiatku
predaja konštatovať, že projekt sa aj
v Poprade vydaril. Už za prvú hodinu sa predalo 5 tisíc nulových suvenírových bankoviek s námetom
Popradu. Na popradskej bankovke
odhalili i drobnú grafickú chybičku, ktorá je viditeľná iba pod lupou
- priečelie múzea s názvom je zrkadlovo obrátené. Takýto nedosta-

tok však nie je na prekážku, naopak
bankovky s určitou závadou stúpajú
na zberateľskej hodnote. Dodala:
„Som rada, že tento koncept bol aj v
Poprade úspešný. Kupujúci boli veľmi
spokojní a chválili rýchlosť a systém
predaja. Záujemcov o eurobankovku obsluhovali 3-4 naši pracovníci.
Po 10. hod. nával opadol, potom už
prichádzali klienti skôr jednotlivo.“
V piatok MIK ostávalo približne 2,5
tisíc nulových bankoviek, z ktorých
postupne ubúdalo. Do pondelka sa
rozpredala ďalšia tisícka.
(mar)

Do včerajška bolo možné podať kandidátne listiny

Do polnoci včerajšieho 11. septembra 2018 mohli
kandidáti pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre
voľby primátora mesta podať zapisovateľke mestskej
volebnej komisie v Poprade kandidátne listiny (do
včerajšej uzávierky našich novín nebol celkový počet
ešte známy, informácie uverejníme v budúcom čísle).
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 od 7. do 22. hod. V Poprade sú
dva volebné obvody: volebný obvod č. 1 (centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod

Tatrami), kde budú voliť 9 poslancov a volebný obvod č. 2
(sídliská Juh I, II, III, V, VI a Kvetnica) 10 poslancov.
Pred štyrmi rokmi sa na komunálnych voľbách v Poprade zúčastnilo iba 35,55 perc. voličov, čo predstavuje
približne 15 tisíc voličov. O post primátora sa uchádzalo 5 kandidátov, z ktorých sa jeden krátko pred voľbami vzdal kandidatúry. Najviac hlasov získal Jozef Švagerko - 7 911 pred Antonom Dankom - 5 904. O post
poslancov MsZ v Poprade sa vo VO č. 1 uchádzalo
83 kandidátov, vo VO č. 2 66.		
(ppm)

vrchol Spišskej Magury sa dostanú
za necelých 7 minút jazdou novou
10-miestnou kabínovou lanovkou.
Do prevádzky bude uvedená už
čoskoro.

V sobotu 1. septembra sa
•v Tatranskej
Lomnici konala Tat-

ranská letná dražba. Čistý výťažok
z dražby činil 7 450 eur. Priamo na
mieste primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš odovzdal 2 400 eur
zdravotne handicapovaným a sociálne znevýhodneným občanom
Vysokých Tatier a 1 800 eur pre tatranské dobrovoľnícke organizácie.
Zvyšok bude primátor rozdeľovať
podľa požiadaviek a potrieb občanom a tatranským združeniam.

Slovenskej repub•likyŽELEZNICE
budú do zajtra 13. septembra

2018 realizovať nepretržité výlukové práce v úseku Kežmarok - Studený potok. Počas prác budú vypnuté
z činnosti priecestné zabezpečovacie zariadenia. Účastníci cestnej
premávky budú informovaní prenosnými cestnými dopravnými
značkami.		
(ppš)

Včera oficiálne podal kandidátnu listinu Anton Danko

Včerajšok bol posledným dňom
podania kandidátnych listín pre
voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta.
Predpoludním podal zapisovateľke mestskej volebnej komisie v
Poprade svoju kandidátnu listinu
Anton Danko, ktorého na mestský
úrad sprevádzala manželka Jarka.
Pred médiami krátko predtým
oznámil, že sa rozhodol kandidovať
na post primátora mesta Poprad
v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách ako nezávislý kandidát. A.
Danko povedal: „Svoje rozhodnutie
zhrniem do dvoch dôvodov. Prvý je
ten, že mi Poprad nie je ľahostajný.
Popradu som venoval viac ako tretinu svojho aktívneho života, či už ako
viceprimátor, alebo potom ako primátor mesta. Žijem tu ja, moja rodina,
moje deti a keď som pred štyrmi rokmi
odovzdával mesto svojmu nástupcovi,

Poprad bol vo vynikajúcej finančnej
kondícii s excelentne fungujúcim mestským úradom a jeho organizáciami. Po-

prad bol mestom, ktoré patrilo medzi
špičku slovenských miest. Poprad bol
mestom, kde si kľučku podávali významné osobnosti. S poľutovaním
musím povedať, že dnes tomu tak
nie je. Nebudem rozvádzať prečo,
nebudem hovoriť detaily. To je prvý
dôvod mojej kandidatúry. Druhý,
ešte dôležitejší dôvod: Pri osobných
stretnutiach a rozhovoroch s občanmi mesta cítim podporu. Ľudia
majú záujem, aby som sa vrátil do
funkcie, čoho dôkazom je viac ako
3 tisíc podpisov, ktoré sa mi podarilo nazbierať. To sú také dva hlavné dôvody, prečo som sa rozhodol
uchádzať sa o post primátora mesta
Poprad. Na záver by som chcel odkázať všetkým Popradčanom a mestu
Poprad prostredníctvom svojho volebného, ale iste aj povolebného sloganu: Poprad, hlavu hore, je čas vrátiť sa
medzi tých najlepších.“
(pmm)

Benefičný koncert Svetielko nádeje
pri príležitosti 25. výročia vzniku
združenia Nádej na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím v Poprade
sa uskutočnil v pondelok podvečer.
Okrem klientov Domova sociálnych služieb v Poprade vystúpila
pred početným publikom ako hosť
Sima Martausová. Viac v budúcom čísle. FOTO - Marta Marová
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Nový školský rok otvorila Jazyková škola v Poprade v nových priestoroch

Nový školský rok začala Jazyková škola
v Poprade s veľkou
zmenou. Po takmer
38-mich rokoch pôsobenia v budove dnešnej Spojenej
školy na Ul. D. Tatarku sa presťahovala do priestorov Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu na
Mnoheľovej ul. v Poprade.
Riaditeľka JŠ Marta Zelená objasnila
túto zmenu: „Presťahovali sme sa počas
letných prázdnin. Dôvodom pre zmenu
sídla školy bola skutočnosť, že pre ďalšie
obdobie nebolo možné obnoviť zmluvu
o vypožičaní priestorov pre potreby JŠ
v budove na Ul. D. Tatarku z dôvodu
súčasnej platnej legislatívy pre správu
majetku štátu, ktorému budova na Ul.
D. Tatarku patrí. Spojená škola a JŠ nemajú rovnakého zriaďovateľa. Budova
Strednej priemyselnej školy techniky
a dizajnu je vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja, do zriaďovateľskej pôsobnosti ktorého spadajú tak
SPŠ, ako aj Jazyková škola. Pre zmenu sídla nám svojou polohou budova
na Mnoheľovej ul. vyhovovala najviac,
keďže nie je tak vzdialená od centra, čo
umožňuje najširšiemu okruhu záujemcov o vyučovanie cudzích jazykov dobrý prístup zo železničnej a autobusovej
stanice aj zo všetkých častí mesta. Zmenili sme miesto svojho pôsobenia, ale

nezmenili sa žiadne ďalšie podmienky
vyučovania. Sme tá istá škola, s tým istým oprávnením Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR vykonávať
štátne jazykové skúšky.“
V JŠ si záujemcovia môžu vybrať z
kurzov anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, talianskeho a
ruského jazyka a tiež kurz slovenčiny

ná žiakom ZŠ od 11 rokov, študentom
stredných a vysokých škôl, dospelým
poslucháčom a seniorom. Vyučuje sa
popoludní a podvečer v priestoroch
SPŠ techniky a dizajnu na Mnoheľovej
ul., ale aj v elokovaných pracoviskách v
Poprade v Spojenej škole na Letnej ul.
a v Kežmarku v budove Hotelovej akadémie. Záujemcov učí skúsený a kvali-

Predseda PSK M. Majerský pri stretnutí s pedagógmi Jazykovej školy.
pre cudzincov. Ako upresnila riaditeľ- fikovaný tím pedagógov, ktorí majú za
ka, najväčší záujem je stále o anglič- sebou okrem iného i kurzy v zahraničí
tinu. Zamestnávatelia z nemeckých v rámci projektov Erasmus+ a skvalitfiriem nielen v regióne však žiadajú i ňujú svoje znalosti tiež v rámci strateznalosť nemčiny, ktorá umožňuje šir- gických partnerstiev, v súčasnosti so
šie uplatnenie na trhu práce. Kým pred Švédskom, Španielskom a Estónskom.
viac ako 52 rokmi, kedy v Poprade Spájajú a využívajú tradičné a modervznikla jazyková škola, sa učenie cu- né inovatívne vyučovacie metódy tak,
dzích jazykov pokladalo skôr za záľu- aby študenti dosahovali vysokú úroveň
bu, dnes je nevyhnutnosťou. JŠ je urče- znalosti cudzieho jazyka a mohli sa vý-

borne uplatniť v praxi.
Hoci sa školský rok pre študentov JŠ
oficiálne už začal 10. septembra, záujemcovia sa ešte môžu prihlásiť. Ak
je v kurze vybratého jazyka ešte voľné
miesto, môže ich škola prijať.
Pedagógovia JŠ, ako aj pedagogický zbor a študenti SPŠ techniky a
dizajnu v Poprade začali nový školský
rok v prvý septembrový pondelok.
Stalo sa tak za účasti predstaviteľov
zriaďovateľa oboch škôl - predsedu
PSK Milana Majerského a vedúceho
odboru školstva PSK Jána Furmana. Riaditeľ SPŠ v Poprade Jaroslav
Bašista doplnil: „Teší nás, že v našich
priestoroch sa budú od septembra učiť
žiaci a poslucháči JŠ Poprad. Vytvorili
sme podmienky, aby táto škola mala
svoje samostatné administratívne
priestory a na vyučovanie bude slúžiť 12 učební, ktoré budeme využívať
spoločne. Nový školský rok je pre našu
školu významný aj tým, že sme od 1.
septembra 2018 zmenili názov. Už nie
sme iba SPŠ, ale SPŠ techniky a dizajnu. A ďalšou novinkou bude oprava
vonkajšej fasády školy. Dostaneme na
ňu peniaze z eurofondov a na jeseň by
sa mali začať stavebné práce. Fasáda
prispeje i ku skrášleniu prostredia v
meste a zároveň sa zlepšia technické
parametre z hľadiska energetickej náročnosti prevádzky budovy.“
PP-83

Záver Popadského kultúrneho leta

Charitatívny večer s názvom
Srdce deťom sa konal prvú
septembrovú sobotu vo
Veľkej. Jeho súčasťou bola
aj módna prehliadka Jany
Jurčenko, Jany Ľuptákovej,
Zariny Šimkovič, Veroniky
Kostkovej, Jaroslavy Kocanovej a Dajany Rodriguer.
Predstavené modely sa divákom veľmi páčili. Modelky na
móle sprevádzali aj popradskí
futbalisti. Prehliadku spestrila svojím vystúpením Laris
Diam, či súrodenci Mackovci.
Organizátorky charitatívneho
včera, ktorý sa konal už po
druhýkrát, Lucia Rusnáková
a Zuzana Kriššáková tentoraz
výťažok zo vstupného a sponzorské dary venovali detské-

Popradské kultúrne leto
(PKL) prinieslo obyvateľom
i návštevníkom mesta spolu
120 predstavení a 1 160 účinkujúcich. Samospráva opäť
stavila na tradíciu a dianie
letného kultúrneho festivalu
rozložila tak, aby štvrtkové
večery v centre mesta patrili divadelným vystúpeniam,
piatky koncertom, sobotňajšie dopoludnia rozprávkam
pre deti a večery open-air filmových premietaniam, nedeľné popoludnia folklóru a
promenádnym koncertom.
PKL 2018 spolu s letnou
turistickou sezónou otvorili
15.júna v Spišskej Sobote, kde
bol Dobový jarmok a premié-

mu oddelenie popradskej nemocnice (na foto vľavo spolu
s primárkou Beátou Šoltýsovou) a malej Amálke zo Svitu na nevyhnutnú liečbu.
Martina Šedlbauer venovala
nemocnici a rodičom dievčatka obraz Anjela.
(ppš)

rovo sa konal aj trojdňový
medzinárodný farmársky festival Farm Fest.
Okrem série podujatí v
rámci PKL sa v Poprade uskutočnili aj ďalšie dva festivaly, a
to Viva Italia a Made in Slovakia, ktoré organizuje občianske združenie Pre mesto
v spolupráci so samosprávou
a Oblastnou organizáciou
Región Vysoké Tatry. Počas Made in Poprad, ktoré
sa prvýkrát konalo v rámci
Made in Slovakia, sa prezentovali popradské súbory a popradskí umelci.
Približná návštevnosť kultúrneho leta 2018 predstavuje
40 000 návštevníkov - vrátane

Záveru Popradského kultúrneho leta, čo je o sto percent
viac ako v roku 2017.
Počas PKL sa uskutočnilo 82
podujatí, v rámci ktorých bolo
32 koncertov rôznych žánrov, 9 divadiel, 22 rozprávok,
13 filmov, 18 promenádnych
koncertov vrátane vystúpení
folklórnych súborov.
Spolu 56 dní pútavého
programu prinieslo do centra
Popradu i do jeho mestských
častí kultúru a zábavu v najrôznejších podobách. Záver
leta uzavrel v piatok program,
v ktorom vystúpili FS Vranovčan, Júlia a Peter Hečkovci
a skupina The Backwards (na
foto).
(kpa)
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Chodníky dostávajú nový šat

Správa mestských komunikácií v meste sa Poprad
od začiatku augusta realizuje veľkoplošné opravy chodníkov. Dôležité
bolo stihnúť do začiatku
školského roka prvé úseky v areáloch základných
a materských škôl, na rade
sú ďalšie ulice nášho mesta.
„S veľkoplošnými opravami
chodníkov začala SMK v auguste, kedy sme odstraňovali

starý a poškodený asfalt na
daných úsekoch a opravovali sme poškodené obrubníky.
Vo štvrtok 30. augusta začala
firma Cesty Košice klásť nový
asfalt tak, aby bol pripravený
najmä v školských areáloch
ZŠ s MŠ Jarná, či MŠ v Matejovciach na Lidickej ulici.
V priestoroch ZŠ v Matejovciach prebiehajú stavebné
práce a tak nový asfalt príde
na rad až po nich. Postupne

Leteckí záchranári

pondelok 10. septembra
•v Vskorých
ranných hodinách bol

privolaný záchranársky vrtuľník na
pomoc do Vysokých Tatier. Pomoc
potrebovali dvaja poľskí horolezci
(52 a 32 roční), ktorí v predošlý deň
uviazli v severnej stene Veľkej Vidlovej veže a neboli schopní zostúpiť
späť. Noc museli prečkať v horách.
Hneď po východe slnka vzlietla posádka leteckých záchranárov, na jej
palubu sa pridali aj dvaja členovia
HZS. Po prílete do lokality boli obaja horolezci postupne evakuovaní a
letecky prevezení do Starého Smokovca.
Vrtuľník VZZS ATE zasahoval v pondelok v oblasti Jordánovej
štrbiny, kde došlo k pádu najskôr
jedného a vzápätí ďalšieho horolezca. 20-ročný Slovák utrpel poranenie
chrbtice a hlavy, bol pri vedomí, na
okolnosti pádu si pamätal. 53-ročný slovenský horolezec bol po páde
krátkodobo v bezvedomí a takisto si
poranil chrbticu a hlavu. Obaja boli
po ošetrení vrtuľníkom dopravení do
popradskej nemocnice.
(hsj)

•

Našlo sa telo
neznámeho
Policajti z Popradu žiadajú o pomoc pri stotožnení mŕtveho muža,
ktorého našli v nedeľu 2. septembra
dopoludnia v lesnom poraste v lokalite Mraznica v k. ú. Starý Smokovec vo Vysokých Tatrách.
Mŕtvola bola v značnom štádiu rozkladu. Mužovi sa odhaduje vek 30 až
40 rokov a výška 180 cm. Na sebe mal
čierne tričko s krátkym rukávom s
nápisom Chata pod Rysmi, turistické
nohavice čiernej farby značky Northfinder, obuté čierne vysoké turistické
topánky zn. Salomon, veľkosť UK
11,5, EUR 46 2/3.
Akékoľvek poznatky k hľadanej
osobe môže verejnosť oznámiť na oddelení pátrania OR PZ Poprad, na t. č.
0961 89 3371, resp. na linku 158. (krp)

sme s novým asfaltom prešli
na ulice Okružná, Levočská,
Podtatranská a Slovenského
odboja. V prácach pokračujeme, a to postupne na sídlisku
Juh pri OC Výkrik, na uliciach
Komenského, Karpatská, Vodárenská, Rastislavova, 29.
augusta a Štefánikova pri
zimnom štadióne. Predpokladáme, že práce budú ukončené koncom septembra. Žiadame preto ľudí o trpezlivosť,

nakoľko pred každou pokládkou nového asfaltu je potrebné
daný úsek predpripraviť v do-

statočnom predstihu,“ uviedol
riaditeľ SMK v Poprade Peter Fabian.
(ppv)

Školský rok sa začal aj na dopravnom ihrisku

Nový školský rok sa začal aj na detskom dopravnom
ihrisku v areáli Základnej školy s materskou školou na
Komenského ulici v Poprade. Žiaci 1. - 4. ročníka zo
základných škôl na ňom pokračujú v praktickom výcviku dopravnej výchovy s cieľom zvyšovať svoju bezpečnosť v premávke na pozemných komunikáciách.
Na realizáciu tohto výcviku v rámci projektu Buď
opatrný! prispelo dotáciou vo výške 4 327 eur aj Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR. Tieto finančné
prostriedky sú použité na nákup detských bicyklov a náhradných dielov na ne, na doplnenie didaktických pomôcok a PC s tlačiarňou do učebne dopravnej výchovy.
Mesto Poprad ako žiadateľ dotácie spolu so Základnou
školou na Komenského ulici financuje prevádzkové náklady spojené s činnosťou dopravného ihriska a so servisom bicyklov a kolobežiek, ako aj odmenu pre učiteľa
dopravnej výchovy.
Výučbu a praktický výcvik žiakov na dopravnom ihrisku realizuje CVČ počas roka v závislosti od počasia

od marca do polovice novembra. Každoročne sa ho
zúčastňuje vyše 2 000 žiakov a využívajú ho popri žiakoch základných škôl deti zo školských klubov detí, deti
materských škôl a na dopravnom ihrisku sa konajú dopravné súťaže a dopravné projekty žiakov.
(etu)

Letná sezóna v Tatrách sa vydarila

Región Vysoké Tatry sa
aj toto leto stal cieľovou
destináciou pre tisícky
dovolenkárov. Tí tradične objavovali turistické
zákutia, spoznávali prírodu, ale využili aj bohatý
kultúrny a športový sprievodný program, ktorý im
región pripravil.
Je možné povedať, že
návštevnosť v letných mesiacoch júl a august roku
2018 oproti rovnakým mesiacom roku 2017 zostala približne
na rovnakej úrovni. Júl bol vo všetkých troch samosprávach čo sa týka
počtov ubytovaných návštevníkov
nižší, ako rovnaký mesiac v roku
2017. V júli 2017 bol počet ubytovaných návštevníkov v rámci OO
CR RVT 43 089 osôb a v júli 2018
približne 40 000 osôb, čo znamená
pokles počtu ubytovaných návštevníkov o cca 7%. Najviac sa na tomto
poklese podpísali viacdenné dažde
v treťom júlovom týždni. Spôsobili
v Tatrách dokonca záplavy, po ktorých boli pre výrazné poškodenia
turistických chodníkov uzatvorené
viaceré tatranské doliny ako napr.

Studenovodská, Javorová či Bielovodská.
Výrazne odlišná situácia bola
v auguste 2018, kedy bol v OO CR
RVT zaznamenaný počet ubytovaných návštevníkov približne 64 000
osôb, čo bolo oproti augustu 2017 s
počtom 60 727 osôb o cca 5 % viac.
Najväčší vplyv na to malo priaznivé
letné slnečné počasie, ktoré umožňovalo ubytovaným návštevníkom
vysokohorskú turistiku počas celého
mesiaca.
V letných mesiacoch výrazne prevažovali domáci Slováci s viac ako
60% a za nimi nasledujú občania
ostatných krajín V 4 v poradí Česi s

15%, Poliaci s 5% a Maďari
s 3%. Pozitívne nárasty boli
zaznamenané aj u turistov
z Nemecka, Veľkej Británie
a Izraela.
Od počtov ubytovaných
hostí v RVT sa odvíja aj
celkový počet návštevníkov
v regióne Vysoké Tatry (t.j.
ubytovaných aj jednodenných návštevníkov spolu).
Týchto bolo v júli 2018 približne 240 000 osôb oproti
júlu 2017 s 258 534 osobami a v auguste 2018 s približne 384
000 osobami oproti augustu 2017
so 622 896 osobami. Porovnaním
oboch letných mesiacov roka 2018
s predchádzajúcim rokom môžeme
konštatovať minimálny 0,2 % nárast.
Zaujímavosťou, ktorá vyplynula z
tohtoročného sčítavania návštevníkov v TANAP-e bol fakt, že po dlhých rokoch sa najnavštevovanejšou
lokalitou nestal Hrebienok, ktorý
skončil ako druhý. Najnavštevovanejším miestom je Popradské pleso,
tretie ako tradične je Skalnaté pleso.
Čo sa týka štítov, nenastali žiadne
zmeny, najnavštevovanejším štítom
zostali Rysy pred Kriváňom. (ocr)
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V TG sú vystavené obrazy z ciest z celého sveta

Včera krátko po dvanástej hodine oznámil pred médiami
svoju kandidatúru na post primátora mesta a tiež poslanca Mestského zastupiteľstva v Poprade František Kornaj ako
nezávislý. Predstavil sa novinárom za účasti ďalších kandidátov na poslancov zo svojho tímu. Je presvedčený, že ako
kandidát na primátora mesta Poprad môže odovzdať dostatok skúseností z práce s ľuďmi a ako manažér ho viesť správnym smerom. Do volieb vstupuje so sloganom odvodeným z
jeho mena Konaj fér. Vzhľadom na uzávierku našich novín
prinesieme viac v budúcom čísle. FOTO - Marta Marová

Kultúrny program mesta Poprad
Štvrtok 13. september o 16.30
a 19.30 hod./divadelná sála
Domu kultúry v Poprade
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO
ROKOCH SO SĽUK-OM
Vstupné: 23 €
Predpredaj: MIK 052/4361192
DK 052/7722255
Štvrtok 13. september o 17.
hod./Norway Shop Poprad,
Námestie sv. Egídia
KARI TRAA URBAN TRAI-

NING
Štart je o 17. hod., účasť je limitovaná.
Intenzívne cvičenie v zábavnej
forme pod dohľadom skúsených lektoriek.
Vstupné: 12 €, registrácia na
www.urbantraining.sk
Piatok - nedeľa 14. - 16. september/ areál ZŠ s MŠ, Poprad - Matejovce
MATEJOVSKÉ SCHOLTZOVE DNI
Viac na plagáte na str. 2.

Týždeň s mestskou políciou

týždeň v uto- • V TEN istý deň popolud•rokMINULÝ
popoludní bola hliadka ní zasahovala hliadka MsP
MsP Poprad privolaná na
Ulicu Štefánikovu, kde sa
občan Českej republiky snažil z rieky Poprad vytiahnuť
psa, ktorý tam spadol. Pri
záchrane pes 29-ročného
muža pohrýzol. Mestskí
policajti psa po odchyte
umiestnili v útulku. Poškodený muž išiel na ošetrenie
do nemocnice. Majiteľke psa
bola uložená bloková pokuta
a psa si z útulku prevzala.
VO ŠTVRTOK 6. septembra tesne po polnoci
mestskí policajti pri kontrole predstaničného parku zistili zranenú osobu. 56-ročný Popradčan si pri páde
na zem spôsobil zranenia
v oblasti hlavy. Privolanou
sanitkou bol prevezený do
nemocnice na ošetrenie.

•

Poprad v Matejovciach, kde
pred nákupným centrom jeden muž vzbudzoval verejné
pohoršenie. Išlo o 37-ročného Matejovčana s mentálnym postihnutím, ktorého
mestskí policajti odprevadili
do miesta trvalého bydliska.
V SOBOTU 8. septembra dopoludnia požiadala
mestskú políciu o pomoc
matka, ktorej sa na sídlisku Juh III stratil jej 3-ročný
syn. Žena uviedla, že so synom boli na prechádzke a
ten sa jej stratil z dohľadu.
Chlapec bol na odrážadle,
pomocou ktorého sa vedel
rýchlo presúvať z miesta na
miesto. Hliadka MsP Poprad strateného chlapca našla o 15 minút a odovzdala
ho otcovi.
(msp)

•

V Artklube Tatranskej
galérie bola minulý štvrtok
vernisáž výstavy Daniela +
Michal Helienek. Výstava
obsahuje
„cestovateľské“
akvarely a olejomaľby Slovákov žijúcich v Rakúsku - námorného kapitána Michala
a jeho manželky Daniely.
Daniela Helienek sa po
ukončení štúdia u akademického sochára Ladislava
Beráka zúčastňovala na skupinových výstavách v Japonsku, Austrálii, Nemecku, Maďarsku a Indii, kde získala aj
niekoľko ocenení. Vyštudovala však aj germanistiku, umenie a literatúru na univerzite
v nemeckej Jene. Od roku
1982 žije a tvorí vo Viedni.
Výtvarná tvorba bola pre ňu
od detstva súčasťou jej života.
V mladosti jej tvorbu ovplyvňovali emócie a takmer nevyčerpateľná fantázia. Má
rada symboliku a abstraktné
umelecké vyjadrovanie. To
však časom ustúpilo zážitkom
z ciest po svete. V ďalšej tvor-

be ju ovplyvnila príroda a hľadanie zvyšku ešte neporušenej
krajiny. D.Helienek povedala:
„Náš svet je nádherný, stále sa
meniaci a to si vyžaduje aj rôzne techniky umeleckého vyjadrovania. Maľujem viacerými
technikami. Pracujem s tušom
aj s akvarelmi, ale používam i
techniku vpúšťania farieb do
diela s včelím voskom.“
Manžel Michal Helienek
vyštudoval Vysokú školu námornú v Poľsku a tak sa už
roky plaví po svetových moriach, 30 rokov je kapitánom
veľkých, kontajnerových lodí.

Rád používa náročnú techniku - akvarel, ktorým dokáže
dobre vyjadriť a vystihnúť
okamih pri spoznávaní šíreho
sveta. Uviedol: „Námety môžem čerpať pri svojich početných cestách okolo zemegule,
či už pracovných, alebo súkromných. Chcem tak dielami
podať dôkaz o fascinujúcej
rozmanitosti prírody i ľudí.
Rád sa zaoberám protikladmi: hory-more, ľudia rôznych
vrstiev a spoločenského postavenia, ktorí často bojujú o prežitie.“ Výstava v TG potrvá do
21.októbra 2018.
(kpa)

Art Talent Festival vyvrcholil v Poprade

Vo svojej histórii sa Art Talent Festival
(ATF) už trikrát realizoval v Taliansku, no
tentoraz od 22. do 28. augusta 2018 mal
charakter festivalového turné slovenských
účastníkov s účasťou na CIOFF festivale
ETNOVYR Ľvov.
Boli nimi folklórne súbory Grbarčieta
z Bratislavy a Jánošíček zo Svitu. ETNOVYR
prebiehal štyri dni a zúčastnili sa na ňom zástupcovia z Ukrajiny, Lotyšska, Chorvátska,
Talianska, Indonézie, Egypta a Slovenska.
Oba slovenské súbory absolvovali 4 vystúpenia. V záverečnom galaprograme v centre
mesta Rynok vo Ľvove oba kolektívy dostali
diplomy a ocenenia festivalu.
Potom ich čakal vyhodnocovací program
v rámci kultúrneho leta v Poprade v poslednú augustovú stredu na Námestí sv. Egídia
pod názvom Umelecká mozaika národov,
ktorý realizovali aj so svojimi hosťami (účastníkmi projektu konfigurácia - FESTIVALS
TALENT), speváčkou Dominikou Paňkovou zo Svidníka a domácim kolektívom GY-TA Poprad. Pestrý program rôznych ume-

Zaujalo nás

leckých žánrov vyvrcholil vyhodnotením
a ocenením účastníkov za ich veľké umelecké výkony, ktoré si prebrali vedúca súboru
Grbarčieta Nikoleta Griezlová Krajčírová, za
súbor Jánošíček Vlasta Horňáková (na foto),
za kolektív GYTA Júlia Mikšovská a Valéria
Laskovičová a osobne si prevzala cenu za
svoj umelecký rast aj Dominika Paňková.
Poďakovanie patrilo aj rodičom, ktorí absolvovali turné so svojimi deťmi a nezdržali
sa dojatia a sĺz radosti. Celý projekt zároveň podporili mesto Poprad a ďalší organizátori a sponzori.
Katarína Rusnáková

Dovolenkárov pribudlo

Na Slovensku v prvom
polroku dovolenkovalo 2,5
milióna turistov. V medziročnom porovnaní je
to nárast o takmer 4 %. Z
regiónov dominovali najmä Žilinský, Bratislavský
a Prešovský kraj. Samotní
Slováci tvorili 61 % celkovej

dovolenkovej návštevnosti.
K najviac obľúbeným lokalitám u Slovákov patrili Poprad, Bratislava, Liptovský
Mikuláš, Žilina a Košice.
Zahraniční hostia tvorili 39
% všetkých turistov. Najviac
zahraničných návštevníkov
prišlo z Českej republiky

(29 %), ďalej z Poľska (11
%), Nemecka (8 %), Maďarska (5 %), Rakúska (5
%) a Veľkej Británie (4 %).
Dovolenkári spoza hraníc
vyhľadávali najmä Bratislavu, Poprad, Liptovský Mikuláš, Košice, Žilinu a Ružomberok.
(ppp)
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Pred manželstvom je treba mať oči dokorán otvorené, po
ňom ich radšej zavrieť.“		
Benajmin Franklin

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 12. septembra má meniny - Mária, vo štvrtok 13. septembra - Ctibor, Tobiáš, v piatok 14. septembra - Ľudomil,
v sobotu 15. septembra - Jolana, Sedembolestná Panna
Mária, v nedeľu 16. septembra - Ľudmila, v pondelok 17.
septembra - Olympia a v utorok 18. septembra - Eugénia.

MANŽELSTVO UZAVRELI
25. augusta 2018 - Angelika Šipošová a Marek Buczanszki,
Jana Bašistová a Milan Závacký, Eva Tesárová a Matúš Nahalka, Lenka Šeďová a Marek Badzík, Eva Pacigová a Martin Borzik, Marta Maguthová a Radim Fajárek, 26. augusta
2018 - Mgr. Andrea Pražnovska a Tomáš Korenko.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 6. septembra 2018
v Spišskej Teplici s

Anastáziou Šeligovou,
74-ročnou

V piatok 7. septembra 2018
vo Veľkej s

Máriou Bednárovou,
87-ročnou

V sobotu 8. septembra 2018
v Spišskej Teplici s

Ladislavom Čonkom,
71-ročným

V pondelok 10. septembra 2018
vo Veľkej s

Ernestinou Kohanovou,
88-ročnou

V pondelok 10. septembra 2018
v Spišskej Sobote s

Michalom Kundisom,
82-ročným

V utorok 11. septembra 2018
vo Veľkej s

Máriou Zlackou,
85-ročnou

Kino Tatran

CESTA ZA LÁSKOU
USA, komédia/romantický, 90
min., titulky, MP15. Vstupné: 5
€, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

13. a 14. septembra o 19. hod.
PREDÁTOR: EVOLÚCIA
USA, akčné sci-fi, 101 min.,
titulky, MP15. Vstupné: 5 €
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
15. a 16. septembra o 16.30 hod.
CHRISTOPHER ROBIN
USA, dobrodružný / rodinný /
komédia, 104 min., TITULKY,
MP12. Vstupné: 5 € Vstupné
zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
15. septembra o 19. hod.

16. septembra o 19. hod.
POD JEDNÝM STROMOM
IS, komédia / dráma, 89 min.,
titulky, MP15. Vstupné: 5 €
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
17. septembra o 19. hod.
VLASY (PROJEKT 100)
USA/DE, muzikál, 121 min.,
titulky, MP15, FK. Vstupné: 5 €
Vstupné FK, ŤZP: 3 €

Program kina CINEMAX Poprad
Od 13. septembra do 19. septembra

AXEL a tajomstvo planéty
Kepler: o 14.20 hod. (hrá
sa len cez víkend), o 16.30
hod., Mníška: o 16.10 hod.,
o 18.40 hod. a o 20.50 hod.,
Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka 2D: o 14.
hod. (hrá sa len cez víkend),
Pátranie: o 18.20 hod., Predátor: Evolúcia 2D: o 20.40

hod., Kubko hrdina: o 13.30
hod. (hrá sa len cez víkend),
Dôverný nepriateľ: o 15.40
hod., Cesta za láskou: o 18.10
hod. (nehrá sa 18.9.), Nebezpečná láskavosť: o 20.10
hod., ARTMAX FILMY: Pod
jedným stromom: o 18.10
hod. (hrá sa len 18.9.).Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Stretli sa mestské kluby

Minulú
sobotu
8. septembra 2018
sa uskutočnilo pod
záštitou Klubu Popradčanov stretnutie
mestských
klubov
v „Átriu“ ZŠ s MŠ
Dostojevského 25 v
Poprade. Stretnutie
klubov prišiel pozdraviť aj primátor
mesta Poprad Jozef
Švagerko.
Výborná atmosféra, na ktorej si klubisti vymenili svoje skúsenosti, podporili sa navzájom a prisľúbili spoluprácu v nasledujúcom
období, bola zavŕšená chutným gulášom.
Ďakujeme riaditeľovi ZŠ s MŠ Dostojevského Vladimírovi Tobisovi za priestory

„Átria“, ktoré nám poskytol na túto akciu,
Ivanovi Povazayovi za výborný guláš a
všetkým účastníkom, ktorí prispeli svojou
účasťou.
Júlia Watter Domaratzká,
predsedníčka KP

Svetový deň prvej pomoci

Ročne vo svete vyhasne
následkom dopravných nehôd 1,25 milióna životov.
Na Slovensku minulý rok
na cestách zahynulo 250
ľudí, 1 127 ich bolo ťažko
a 5 757 ľahko zranených.
Mnohým z nehôd sa dalo
zabrániť, mnohým ľuďom
stačilo včas podať prvú pomoc. Poskytnúť by ju mal
vedieť každý vodič.
Odbor dopravnej polície
Policajného zboru Sloven-

skej republiky zaznamenal
v roku 2017 na slovenských
cestách viac ako 14-tisíc
dopravných nehôd. Viac
ako tretina z nich spôsobila
následky na živote a zdraví.
Mnohé riziká na cestách
eliminovať nevieme, no dodržiavaním istých pravidiel
sa dá mnohým nehodám
vyhnúť. Keď už k nehode
dôjde, okamžitým poskytnutím prvej pomoci vieme
výrazne zvýšiť šance na pre-

žitie zraneným.
Na tieto aspekty upozorňuje tohtoročný Svetový
deň prvej pomoci, ktorým
bol 7. september. Naučiť
sa poskytovať prvú pomoc
a v prípade núdze vedieť
zachrániť ľudský život môže
každý z nás. Bez rozdielu
veku, vzdelania, či pohlavia.
Naučiť sa život zachraňujúce úkony umožňuje aj ÚS
SČK v Poprade na kurzoch
prvej pomoci.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 12. septembra - Dr. Max - Monaco, vo štvrtok 13. septembra - Ekolekáreň
- OC Forum, v piatok 14. septembra - Schneider - OC Virma, v sobotu 15. septembra - Limba, v nedeľu
16. septembra - Benu - Kaufland,
v pondelok 17. septembra - Aduscentrum
a v utorok 18. septembra - Adus. Dr. Max
- Monaco: Francisciho 22, Ekolekáreň -

OC Forum: Nám. sv. Egídia, Schneider
- OC Virma: Suchoňova 4, Limba: Podtatranská 5, Benu - Kaufland: Moyzesova ul. 3, Aduscentrum: Nám. sv.
Egídia 22, Adus: Mnoheľova ul. 2.
Lekárne s pohotovostnou službou
sú otvorené od pondelka do piatka od
16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Priaznivý týždeň
bude bohatý na zárobky. Môžete
si výrazne finančne prilepšiť.
Rozdeľte
povinnosti
aj iným a spoľahnite sa, že ich
splnia dobre. Ak nie, zasiahnite.
Budete okolo seba rozdávať radosť, lebo aj sami budete
plní optimizmu.
Vš et ko
okolo vás
je radostné a prináša nádej, že
bude ešte lepšie. Najmä v rodine.

Len
tak
ľahko neodpustite klebety, ktoré vám mohli
poškodiť. Urobte si poriadok s
klebetníkmi.

Mimoriadne krásne
životné obdobie vám prinesie
splnenie dávneho želania.

Môžete sa
pustiť
do
nových plánov bez starostí a
obáv. Všetko vám vyjde.

Budete sa
na niečo
veľmi tešiť a skutočne vám nejaká udalosť prinesie vnútorné
obohatenie.

Potrebujete
viac oddychu, nemali by ste zanedbávať
svoj zdravotný stav.

Hviezdy sú
vám naklonené. Využite priaznivé obdobie
a pustite sa do odvážnych plánov.

Naskytne sa vám
možnosť nejakej zahraničnej cesty.
Choďte, získate nový pohľad na svet.

Dostanete
p o chva lu,
ale radšej by ste namiesto nej
dostali viac voľného času. VP-69
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Mesto Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

odborný referent pre energetiku

Miesto práce: Mestský úrad Poprad • Druh pracovného
pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu • Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené úplné stredné resp. vysokoškolské vzdelanie
technického smeru - prax v oblasti energetiky výhodou čestné prehlásenie o bezúhonnosti - organizačné a komunikačné schopnosti - flexibilnosť, samostatnosť, technické
myslenie - práca s PC - vodičský preukaz sk. B
Požadované doklady k prihláške:
- písomná prihláška do výberového konania - fotokópia
dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu - čestné prehlásenie o bezúhonnosti
Platové podmienky:
V súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 21. septembra 2018 do 14.00 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - výberové konanie - „energetik“ na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Kontakt:
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Spišiak, 052/7167 291
e-mail: stanislav.spisiak@msupoprad.sk
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nePP-79
budú spĺňať požadované podmienky.		

•

Inzercia

Predám kvalitný leštený
Tatranský drevený obklad
- 3 €, perodrážka, Zrubový
profil, hranoly a dlážkovicu
na podlahy. Inf. č. t.: 0908
234 866.			 1/18-P
Predám obraz s kresťanským motívom rozmer 120 x 180 cm. Inf.: č.
t. 0908 21 51 87. 13/18-P

•

• Poľnohospodárske

družstvo Mlynica ponúka samozber koreňovej zeleniny a cibule. Inf.: č. t. 052/779 65 48,
0911 623 900.
55/18-R

• Niekoľko

hodín denne pomôžem s opaterou
vášho rodinného príslušníka v Poprade. Inf. č. t.
0902 276 721.
56/18-R

•

DIZETA SLOVAKIA, s.r.o.
prijme do TPP zoraďovača
vstrekolisov - majstra. Mzda
4,5 €/hod. v hrubom + prémie. Nástup ihneď. Inf.: admin.sk@casagrandesrl.it, č. t.
052/772 15 58.
57/18-R

• Prenajmeme

kancelárske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-

POPRAD cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka:

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

Volebná kampaň 2018

Redakcia novín POPRAD
ponúka počas volebnej kampane
výhodné ceny inzercie.
Desiateho novembra 2018 pristúpia občania SR k volebných schránkam pri voľbách
do orgánov samosprávy obcí. Aj prostredníctvom novín POPRAD môžu kandidáti osloviť
svojich voličov a poskytnúť im potrebné informácie o volebnom programe, cieľoch a zámeroch. Kampaň sa začala dňom vyhlásenia
volieb v Zbierke zákonov SR (10. júla 2018)
a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
Noviny POPRAD vychádzajú 1-krát do
týždňa - v stredu. Predávajú sa v meste Poprad a jeho okolí.

Dali ste
nám vedieť

1 celá strana (rozmer v. 27,5 cm x š. 20,5 cm) 190 €,
½ strany (rozmer v. 13,5 cm x š. 20,5 cm, rozmer v. 27,5 cm x š. 10 cm) 100 €,
¼ strany (rozmer v. 13,5 cm x š. 10 cm) 60 €,
ostatné rozmery 0,60 €/1 cm2.
Uvedené ceny sú bez DPH. Pri platbe v hotovosti zľava 5%. Možnosť objednať plnofarebnú inzerciu za príplatok 30%.
V prípade, že vás táto ponuka oslovila, môžete nás kontaktovať na telefónnom čísle redakcie: 788 64 71 alebo písomne na adresu:
Noviny POPRAD, Podtatranská 149/7, 058 01
Poprad, e-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk,
sefredaktor@stonline.sk .

Baťov týždeň vo Svite

Tento týždeň sa vo Svite
nesie v znamení osláv 120.
výročia zakladateľa mesta
Svit Jána Antonína Baťu a 80.
výročia vzniku odborného
vzdelávania vo Svite, ktoré by
práve bez jeho zásluh v meste
možno ani neexistovalo.
Baťov týždeň sa začal v
pondelok 10. septembra
workshopmi
zaujímavými
a prednáškami aj o životnom
príbehu, diele a práci Jána
Antonína Baťu, Baťovom
systéme vzdelávania a živote
študentov vo vtedajšej Baťovej škole práce. Streda 12. september bude najmä o interaktívnej hre, v ktorej budú môcť
žiaci využiť poznatky, ktoré
získali počas predošlých dní.
Oslavy vyvrcholia vo štvr563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
58/18-R
Hľadáme
distribútorov reklamných materiálov
v Poprade. Inf.: č. t. 0911
623 572, e-mail: poprad@
redpost.sk
59/18-R

•

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja v zmysle § 9a, ods. 9
zákona NR SR č. 446/2001
o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok
zverejní zámer prenajať svoj
majetok, Úrad Prešovského
samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:
Predmet nájmu:
pozemok o výmere 245 m2,
parcela č. 462/12
pozemok o výmere 105 m2,
parcela 462/13
Bližšie informácie prenájmu získate na tel. čísle
051/7563 715 alebo www.
po-kraj.sk
PP-82

tok 13. septembra v Dome
kultúry vo Svite, kde sa o 14.
hod. uskutoční slávnostná
akadémia pod názvom „My
a dedičstvo J. A. Baťu“. Stredná
odborná škola vo Svite zažije
historický okamih, nakoľko
jej bude slávnostne udelený
nový čestný názov. Ten získala
po dlhotrvajúcich náročných
úkonoch na základe rozhodnutia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zároveň bol
škole pridelený aj prívlastok
„polytechnická“. Po novom
má teda od 1. septembra 2018
oficiálny názov „Stredná odborná škola polytechnická“
a od 13. septembra 2018, po
oficiálnom udelení čestného
názvu „Stredná odborná škola

polytechnická J. A. Baťu“. Tejto
výnimočnej udalosti sa zúčastní aj čestný hosť- vnuk Jána
Antonína Baťu, žijúci v Spojených štátoch amerických John
Nash Baťa s manželkou.
Akadémiu si nenechajú ujsť
ani ostatní členovia Klubu absolventov Baťovej školy práce,
ktorí sa presne 13. septembra
v dopoludňajších hodinách
stretnú pod vedením jeho
predsedu Vladimíra Vlhu, na
svojej 25. výročnej členskej
schôdzi.
Záver týždňa od štvrtka do
nedele (13. - 15. septembra)
bude už tradične patriť každoročnému medzinárodnému basketbalovému turnaju,
v ktorom sa bude súťažiť o Baťov pohár.
(fai)

Podtatranskí Alexandrovci v Poľsku

Po niekoľkých neúspešných vybavovaniach vystúpenia speváckej skupiny
Podtatranskí Alexandrovci
v poľskom družobnom meste Svitu - Knurow sa to konečne podarilo. Stalo sa tak
vďaka viac ako 20-ročným
dlhodobým známostiam, až
rodinným stretnutiam Jozefa
Dluhého, ktorý požiadal zástupcov mesta Knurow o prijatie. Spolu s Alexandrom Tokárom a Jozefom Kalakajom
sa uskutočnilo stretnutie so

zástupcami mesta Knurow
Piotrom Surovkom a Krzysztofom Stryczekom. Dohodli
sa na vystúpení na festivale
v Štigloviciach aj v kostole
v Knurowe. Uskutočnili sa
v auguste a Podtatranskí
Alexandrovci žali úspechy aj za to, že popri našich
piesňach zaspievali poľské
cirkevné, ale i známe poľské
ľudové piesne. Najväčším
ocenením bol obrovský potlesk v stoji po poľskej piesni
Hej, sokoly...
(jka)
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O vstupenky na muzikál Kubo

PP-80

Kubo_inzercia Poprad - 100 x 130 mm.indd 1

KUBO je nepochybne jednou z
filmových a divadelných klasík,
ktorú pozná snáď každý správny
Slovák. Je plný čarovných momentov, ktoré postupom času zľudoveli
a prenášajú sa z generácie na generáciu. Nové Česko-Slovenské muzikálové spracovanie divadelnej
hry Jozefa Hollého je oslavou slovenského folklóru a vzdanie holdu
velikánovi slovenskej filmovej a
divadelnej scény - Jozefovi Krónerovi.
Živé, energické a zábavné predstavenie. Tak vyzerá nový muzikál
Kubo v modernej a divácky príťažlivej podobe.
Režisérom muzikálu je Ivan Blahút. Originálne piesne zložila Sima
Martausová, folklórnu fashion
show predstaví Adriena Adamíková. Účinkujú Peter Brajerčík, Janko
Jackuliak, Adelka Mojžišová, Silvia
Holečková, Milan Bahúl, Marta Potančoková, Judit Hansman, Tomáš
Palonder, Katka Ivanková, Zdeněk
Klusák, Peter Trník, Peter Makranský, Renata Ryníková, Štefan Richtárech a ďalší. V Poprade môžu záujem-

9/5/2018 11:30:19 PM

covia vidieť muzikál Kubo vo štvrtok
27. septembra o 19. hod. vo viacúčelovej hale Aréna Poprad.
Ak máte záujem vyhrať vstupenky
na predstavenie v našom meste, stačí
vystrihnúť kupón, ktorý je súčasťou
súťaže a zaslať ho do redakcie (Podtatranská 149/7, Poprad) do pondelka 17. septembra 2018. Mená dvoch
vyžrebovaných súťažiacich, ktorí
získajú po dve vstupenky budú uverejnené v novinách Poprad v stredu
19. septembra 2018. Zapojením sa
do súťaže súhlasia súťažiaci so spracovaním osobných údajov pre účely
súťaže a s uverejnením osobných
údajov v prípade výhry.
(ppš)

Kupón
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Domáci turnaj preveril volejbalové talenty

Počas víkendu sa v Aréne
Poprad konal kvalitne obsadený medzinárodný turnaj
vo volejbale kadetov a kadetiek o pohár primátora
mesta - Poprad Cup 2018.
Popradské talenty si merali
sily s tímami zo Slovenska,
Ukrajiny a Poľska.
Štyri ročníky Poprad Cup-u organizoval Volejbalový
klub Junior 2012 Poprad pre
žiacke kategórie, ten piaty už
patril kadetom a kadetkám.
Po prvýkrát v histórii sa konal v Aréne Poprad. V prvom zápase v piatok sa naše
kadetky museli skloniť pred
ukrajinským celkom Belá Cerkov a prehrali 0:3. V druhom
piatkovom zápase sa im už
darilo viac a porazili Liptovský
Hrádok 3:1. V záverečný deň
turnaja v nedeľu tým istým vý-

sledkom zvíťazili zverenkyne
Lukáša Javorského nad Krakovom, no v záverečnom zápase
turnaja nestačili na celkového
víťaza z COP Nitra. Prehrali
0:3 a obsadili v dievčenskej
skupine tretie miesto. Druhý
skončil Belá Cerkov, štvrtú
priečku obsadil L. Hrádok
a posledné miesto patrí Krakovu. „Pre nás sa turnaj začal
už vo štvrtok, keď sme si skúsili
malú predpremiéru s našimi

súpermi z Ukrajiny. Všetko nasvedčovalo tomu, že na turnaj
sú dievčatá dobre pripravené.
Obrovský priestor v Aréne robil
zo začiatku problém všetkým
družstvám. Vrcholom turnaja bol pre nás duel s našimi
dobrými známymi z Hrádku.
Zrodilo sa víťazstvo, ktoré navyše skvelo chutilo. Bohužiaľ,
v nedeľu baby ukázali aj svoju
druhú tvár. Hoci nad Krakovom vyhrali, nedalo sa hovo-

riť o volejbale, ktorý
dievčatá predvádzali
počas predchádzajúcich dní. Melanchóliu
zo zápasu s Krakovom sme si preniesli aj
do posledného zápasu
s Nitrou,“ hodnotil
tréner kadetiek VK
Junior 2012 Poprad
Lukáš Javorský.
Popradskí kadeti siahali dlho
na celkové víťazstvo v turnaji.
V otváracom dueli v piatok
porazili Kyjev 3:2 a v sobotu aj
Starú Ľubovňu 3:1. Po nedeľňajšom triumfe 3:0 nad Krakovom tak Popradčania súperili so Sláviou Svidník o všetko.
Prehrali však 0:3 a v turnaji
skončili druhí práve za týmto
súperom. Tretie miesto patrí
Kyjevu, štvrtý skončil Krakov
a posledná Stará Ľubovňa.

„Nečakali sme, že hneď od úvodu budeme bojovať o najvyššie
priečky. Predsa len, chlapci ešte
neboli zohratí. Štyria odchovanci nám prišli pomôcť z Trenčína a netrénujú s nami. V úvode turnaja bolo cítiť menšiu
spoluprácu a komunikáciu, ale
od setu k setu to bolo stále lepšie. Každý, kto príde do Arény
má na tomto mieste vnútornú
motiváciu podať maximálny
výkon v tak krásnom prostredí. Ďakujeme všetkým, ktorí
nás prišli podporiť, ale aj tým,
ktorí nám pomohli tento turnaj zorganizovať. Veríme, že sa
stane tradíciou a do Popradu
a popradskej krásnej Arény sa
budú ľudia chodiť pozerať na
volejbal stále častejšie,” uzavrel tréner chlapčenskej zložky
VK Junior 2012 Poprad Andrej Vojčík.
(mav)

Cyklistické preteky Okolo Slovenska odštartujú z Popradu
62. ročník medzinárodných cyklistických pretekov
Okolo Slovenska odštartuje vo štvrtok 13. septembra
z Popradu. Už dnes popoludní však priaznivci cyklistiky budú môcť vidieť účastníkov počas podvečerného
prológu, ktorý je situovaný
v okolí centra mesta.
V stredu a vo štvrtok Poprad privíta veľké mená svetovej cyklistiky. „Sú to etapové
preteky vysokej kvality. Okrem
regionálnych tímov nebudú
chýbať ani profesionálne cyklistické tímy z okolitých krajín.
V plnej zostave sa predstaví

tím Quick Step a taktiež aj tím
Bora-Hansgrohe s bratom Petra Sagana - Jurajom,“ uviedol
Jozef Nazarej z organizačného
tímu popradského prológu.
Slávnostný program odštartuje na námestí už dnes, t. j.
v stredu 12. septembra predstavovaním tímov o 15.30
hod. Štart prvého pretekára
prológu je naplánovaný na
17. hodinu. „Pretekári prejdú
z centra námestia, cez Murgašovu, Francisciho a Levočskú ulicu a späť, trať dlhú 1,9
km. Preto žiadame obyvateľov
dotknutých ulíc a vodičov o trpezlivosť a opatrnosť,“ zdôraznil J. Nazarej. „Trať bude
úplne uzavretá, ale na šiestich
miestach budú priechody pre
ľudí. Vzhľadom na to, že cyk-

V sobotu 8. septembra sa v areáli trialparku v Strážach konali Majstrovstvá Slovenska v cyklotriale, ktorých súčasťou
boli aj slovenské hry mládeže. Organizátorom bol domáci
3AL Biketrial Club Poprad. Na piatich stanovištiach sa vystriedalo viac ako 60 pretekárov zo Slovenska, Poľska, Česka
i Maďarska. V najsledovanejšej kategórii Elite dominovala
súrodenecká dvojica
Erika Hlavatá a Samuel Hlavatý (na
foto) z Rudiny pri
Žiline. Kategóriu Senior vyhral domáci
jazdec Michal Ivan
a v kat. Junior Tomáš
Janik, tiež z Popradu. V kat. Youth girls
zvíťazila
Popradčanka Lea Kucová.

listi budú štartovať v polminútových intervaloch a pred každým z nich pôjde sprievodný
motocykel, bude pohyb chodcov značne obmedzený,“ doplnil náčelník MsP v Poprade
Štefan Šipula.
Popradsko-tatranskú etapu absolvuje vo štvrtok 13.

septembra 154 pretekárov
z 21 krajín. „Slávnostný štart
bude z centrálneho parkoviska
na Námestí sv. Egídia o 13.30
hod. a pretekári pôjdu po Štefánikovej ulici okolo Tatravagónky, cez Spišskosobotské
námestie. Pri cintoríne vo Veľkej bude ostrý štart, odkiaľ sa

Krátko zo športu

líšky odštartovali nový roč•níkPOPRADSKÉ
hokejovej extraligy žien predohrávkou 6.

kola na ľade Ice Dream Košice. V nedeľu 9.
septembra zvíťazili vysoko 18:1.
FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad - Stráže
v nedeľu v rámci 6. kola 6. OMV ligy zvíťazili
doma nad Veľkým Slavkovom 3:0 a v tabuľke sú
na piatom mieste. V nedeľu 16. septembra privítajú o 15.30 hod. v rámci 7. kola OFK Batizovce.
OD ŠTVRTKA 13. do soboty 15. septembra sa v Iskra Aréne vo Svite uskutoční 6.
ročník basketbalového turnaja o Baťov pohár.
Domáca Iskra Svit si zmeria sily vo štvrtok
o 18.30 hod. s českým tímom BK Prostějov
Olomoucko, v piatok o 18.30 hod. s Interom
Bratislava a v sobotu o 10.30 hod. s chorvátskym tímom KK Skrljevo.

•
•

etapa presunie do Tatier. Snažili sme sa vyhnúť hlavným
cestám, no najmä kruhovému
objazdu,“ vysvetlil Jozef Nazarej. „Po štarte budú realizované už len čiastočné uzávierky komunikácií, ktoré sa budú
týkať širšieho centra mesta,
mestskej časti Spišská Sobota
a Veľká, až po výjazd smerom
do Veľkého Slavkova,“ dodal
Š. Šipula.
Prvá etapa pretekov bude
mať cieľ na Štrbskom Plese.
Celkovo pretekári absolvujú
696 kilometrov počas štyroch etáp 62. ročníka medzinárodných cyklistických
pretekov Okolo Slovenska.
Posledná etapa povedie
z Nitry do Galanty v nedeľu
16. septembra.
(ppv)

V SOBOTU 8. septembra pokračoval 18.
•ročník
Podtatranskej olympiády mladých hasi-

čov súťažou v Hranovnici. U chlapcov dosiahla najlepšie výsledky Spišská Teplica I, medzi
dievčatami bola najlepšia Šuňava.
V NEDEĽU 9. septembra sa v Gerlachove
konala záverečná osemnásta súťaž 24. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy. V kat. mužov
i žien do 35 rokov zvíťazilo Spišské Bystré I,
medzi dorastencami bola prvá Hranovnica
a medzi dorastenkami Spišské Bystré. Medzi mužmi nad 35 rokov dominovala Šuňava a medzi ženami nad 35 rokov zasa Spišské Bystré. Celkovo v lige najlepšie obstáli
muži do 35 i nad 35 a ženy do 35 rokov zo
Šuňavy, ženy nad 35 rokov a dorastenci z Batizoviec a dorastenky z Gánoviec. V kategórii žiakov dominovala Hranovnica a medzi
žiačkami zasa Spišský Štiavnik.
(ppv)

•
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Víťazná nálada po triumfoch vo Vyšehradskom pohári

Hokejisti
HK
Poprad v ostatnom týždni odohrali dva zápasy
v rámci druhého
ročníka
Vyšehradského pohára, ktoré
mali preveriť ich výkonnosť
pred novým ročníkom Tipsport ligy. Proti býkom z Dunajvárošu i UTE Budapešť
si kamzíci schuti zastrieľali
a hrdinom oboch duelov bol
Samuel Mlynarovič.
Minulý týždeň v stredu sa
na domácom ľade postavili
Popradčania v druhom súboji Vyšehradského pohára proti „oceľovým býkom“
z Dunajvárošu. Zvíťazili 8:4,
keď za stavu 5:0 vystriedali
brankárov obaja tréneri a vo
zvyšku zápasu to už bola gó-

„V stredu sme nevedeli, čo môžeme od súpera čakať. My sa
však sústredíme už na prvý
zápas v lige a tak sme sa chceli
prezentovať tým, čo chceme
hrať aj v súťaži. V piatok mi
to padlo zo všetkého, ale je to
zásluha spoluhráčov, ktorí mi
pripravovali pozície prakticky
pred prázdnou bránou. Ja len
verím, že nás bude od nedele povzbudzovať na štadióne

lová exhibícia. Hetrikom za
blysol Samuel Mlynarovič.
Tento hráč svoj gólový apetít vyšperkoval v piatok proti
UTE Budapešť. Na výsledku
9:0 sa podieľal šiestimi gólmi.
„V prvom zápase to bolo také
tréningové tempo, ale chlapci
sa aspoň presvedčili, že keď
trochu poľavia, tak sa to ne-

musí vyplatiť. V piatok sme videli to, čo by sme chceli vidieť
aj v ligových zápasoch. Netreba vymýšľať a všetko strieľať
na bránu. Je však ešte na čom
pracovať a do prvého zápasu
musíme nedostatky odstrániť,“ hodnotil vystúpenia vo
Vyšehradskom pohári tréner
HK Poprad Roman Stantien.

viac fanúšikov ako doteraz,
pretože za doterajšie výsledky
by sme si to zaslúžili,“ dodal S.
Mlynarovič.
Popradčania
odštartujú
nový ročník Tipsport ligy už
v piatok o 18. hodine v Trenčíne. Doma sa predstavia v rámci
druhého kola v nedeľu 16. septembra, keď o 17. hodine privítajú maďarského nováčika
súťaže MAC Budapešť. (mav)

Súpiska na sezónu 2018/2019:

Brankári: Tomáš Vošvrda, Luka Gračnar.
Obrancovia: Štefan Fabian, Joona Erving, Arturs Salija,
Ján Ťavoda, Marcel Petran, Simon Karlsson, Boris Česánek, Lukáš Kozák, Daniel Brejčák.
Útočníci: Radoslav Macík, Peter Bjalončík, Marek Zagrapan, Dávid Bondra, Samuel Mlynarovič, Matúš Paločko,
Peter Kundrík, Radomír Heizer, Rastislav Václav, Samuel
Takáč, Patrik Svitana, Lukáš Olejník, Patrik Koyš, Lukáš
Paukovček, Jindřich Abdul.

Popradskí orly nestačili na lídra

16.9. | 17:00

21.9. | 17:00

28.9. | 17:00
PP-84

Tenis

Mestská tenisová liga družstiev
pokračovala v ostatných dňoch
v Poprade ďalším kolom.
Družstvo Kvety Strivinský hladkým víťazstvom 3:0 nad Pistols potvrdilo stúpajúcu formu a zabezpe-

čilo si priebežné prvé miesto súťaže.
Boj o 3. miesto zvládli lepšie v zápase s tímom Juve hráči Sport Club
For All po rozhodujúcej štvorhre
v pomere 6:4 a 6:1.
Výsledky: Kvety Strivinský - Pistols 3:0, SCFA - Juve 2:1, Maximcar AGM 2:1, Olympia - Eland 2:1. (jog)

Futb alisti
FK Poprad
odohrali
v sobotu večer v NTC domáci duel
8. kola II. ligy proti
aktuálnemu lídrovi tabuľky z Komárna. Po
dobrom výkone však
prehrali 0:2.
Zverencov
Mareka Petruša zmrazil
dvoma gólmi kapitán
Komárna Samir Nurkovć a Popradčania klesli v tabuľke na siedme
miesto. Komárno je stále bez prehry.
„Zodpovedne sme sa na tohto súpera
pripravovali. Snažili sme sa nepustiť
kľúčových hráčov Komárna do hry, čo
sa nám aj darilo, ale rozhodli detaily,
ktoré neboli v náš prospech. V útočnej
fáze nám chýbalo aj šťastie. Futbal
je taký. Hrali sme lepšie ako súper,
ale na body to nestačilo,“ hodnotil
asistent trénera FK Poprad Mikuláš
Dvorožňák.
Výsledok: 8. kolo II. ligy v sobotu
8. septembra FK Poprad - KFC Komárno 0:2 (0:1).
Program: 9. kolo II. ligy v sobotu 15. septembra o 16. hod. FC ŠTK
1914 Šamorín - FK Poprad. (ppv)

Tabuľka II. ligy
Z

V R

P

S

1. Komárno

8

6

2

0

17:4

20

2. Skalica

8

6

1

1

20:5

19

3. Pohronie

8

4

4

0

13:7

16

4. L. Mikuláš

8

5

1

2

16:11

16

5. Petržalka

8

4

2

2

12:8

14

6. Žilina B

8

4

1

3

18:17

13

7. Poprad

8

3

2

3

16:15 11

8. Prešov

8

3

1

4

13:10

10

9. Inter BA

8

3

1

4

11:17

10

10. B. Bystrica

8

2

3

3

11:11

9

1. Dubnica

8

3

0

5

16:17

9

11. Lipany

8

3

0

5

6:16

9

12. Trebišov

8

2

2

4

9:13

8

13. Šamorín

8

2

2

4

9:14

8

14. Bardejov

8

1

2

5

11:20

5

15. Lokomotíva KE

8

1

0

7

7:20

3

Z kuchyne FK Poprad

B

Juniori: v nedeľu 9. septembra Poprad B - Záhradné 4:0. Ženy: v nedeľu
9. septembra L. Mikuláš - Poprad 1:2. St. dorast U19: v sobotu 8. septembra Slovan BA - Poprad 3:0. Ml. dorast U17: v sobotu 8. septembra
Poprad - Slovan BA 0:0. Ml. dorast U16: v sobotu 8. septembra Poprad
- Slovan BA 1:8. St. žiaci U15: vo štvrtok 6. septembra Poprad - Prešov
0:3. St. žiaci U14: vo štvrtok 6. septembra Poprad - Prešov 0:0. Ml. žiaci
U13: v nedeľu 9. septembra Prešov - Poprad 2:4. Ml. žiaci U12: v nedeľu
9. septembra Prešov - Poprad 18:5.
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MAJSTROVSKÉ ÁZIJSKÉ TURNÉ V PODANÍ POPRADSKÝCH FORTUŇÁKOV

BACK IN TIME
Adriána DINDOFFEROVÁ a Ľubomír
MICK. Kto by tieto dve mená,
predstavujúce už viac ako desaťročie
absolútnu svetovú špičku v tanečnom
športe, tu pod Tatrami nepoznal.
Tanečné centrum FORTUNA Poprad.
Klub, ktorý už 24 rokov vychováva deti
a mládež a robí z nich majstrov. Celkovo
už takmer 70… Tanec nie je len “nejaká
záujmová činnosť”… v našom prevedení
je to životná filozofia… pre viac ako
1000 detí za tých niekoľko rokov…
Malé, postupné a dlhodobé kroky vpred
prinášajú svoje ovocie… Ako u Aďky a
Ľuba… Kedysi malé lokálne súťaže,
neskôr ozajstné národné majstrovstvá,
potom prvé veľké víťazstvá a… ozajstní
slovenskí šampióni v ďalekom svete
reprezentujúci zas a znova našu malú
krajinu… Ľubo a Aďka…
Pri pohľade na minuloročnú sezónu
popri mnohých úspechoch a cestách
blízkych i tých vzdialených “vytŕčajú”
dve - o tej druhej (Svetové hry - World
Games) nabudúce. A o tej prvej tu a
teraz. Ako už názov článku napovedá,
vietor a kalendár Svetovej federácie
tanečného športu (WDSF) nás zavial
do ďalekej Ázie. A náhoda zariadila,
že v rozpätí 16 dní sa konali hneď dva
veľké šampionáty, svetový pohár a
majstrovstvá sveta. To prvé v Malajzii, to
druhé v Číne. No a medzi tým sme si ešte
“odskočili” na významnú a veľkolepú
medzinárodnú súťaž do Thajska.
Ale poďme pekne po poriadku…
Časť prvá - SINGAPUR. Už na jar
(roku 2017) sme v súťažnom kalendári
zazreli, že majstrovstvá sveta sa budú
konať v septembri (2017) v Číne. Len
sa kvalifikovať… A podarilo sa! A keď
sa tam objavil aj Svetový pohár, ktorý
sme (vďaka víťazstvu v Slovenskom
pohári za rok 2016) mali už “vo vrecku”,
tak sme teda v závere leta vycestovali.
Zasa. Ďaleko. Reprezentovať náš
malý kúsok slovenskej zeme. Prvý let
smeroval cez Frankfurt do Singapuru,
kde sme strávili prvé dva dni. Nádherné
a extrémne vyspelé miesto na zemi.
Všade mrakodrapy, luxus a … drahota.
Čo kúpime u nás či vo Viedni, tam aj
dvojnásobne drahšie… Tak sme sa
aspoň očmo pokochali. Marina Bay
Sands Hotel s bazénom s nekonečným
okrajom na streche hotela, zátoka
Marina Bay s neuveriteľnou laserovou

show,
nákupná
hypermoderná
dva kilometre dlhá Orchard Road
so všetkými luxusnými značkami sveta,
Universal Studios, botanická záhrada
Gardens by the Bay pripomínajúca
Avatara, ZOO, kúsok histórie v starom
meste v britskom koloniálnom štýle…
Zážitkov za plné vedrá… Následný
presun do malajzijského Johor Bahru
prebehol taxíkom - iba krížom cez ostrov
a po asi kilometrovom moste. Najdlhšie
bolo státie na hranici, čo asi hodinovú
cestu natiahlo na dvojnásobok… Nuž,
veľa Malajzijčanov chodí denne tam
a nazad za prácou.
Časť druhá - MALAJZIA - JOHOR
BAHRU. Zo singapurského brehu
mesto vyzeralo podobne ako Singapur.
No z blízka to bolo razom iné. Budovy
vrátane nášho hotela o poznanie
ošarpanejšie, na ulici špina, ľudia nie
tak priateľskí. Ale povinnosť volala…
Vo Svetovom pohári sa naším
reprezentantom podarilo pre slovenské
farby vybojovať skvelé jedenáste
semifinálové miesto. Malú oslavu sme
sa rozhodli presunúť na nasledujúci
večer, kedy sme sa (pôvodne
neplánovane) vrátili ešte na jeden a pol
dňa späť do Singapuru.
MALAJZIA - KUALA LUMPUR.
Naše ďalšie kroky viedli do hlavného
mesta Kuala Lumpur. Počas letu sme
sa po jednom zostrelenom a druhom
zmiznutom lietadle Malaysia Airlines
cítili… povedzme… trošku napäto a
neisto. Ale všetko dobre dopadlo a po
hodinovom lete v poloprázdnom lietadle

s príjemným palubným personálom sme
v zdraví dosadli. Rezervovali sme si
hotel so strešným bazénom s výhľadom
na Petronas Twin Towers v strede mesta.
Okrem toho televízna veža KL Tower
(421m), národná mešita, ktorá pojme
až 15 tisíc veriacich, samozrejme výhľad
z impozantných Petronas Towers.
A navyše jeden príjemne strávený deň
s domácimi, s ktorými sme sa skamarátili
počas Svetového pohára, ako aj s dvomi
ďalšími európskymi pármi, s ktorými
sme si navzájom robili spoločnosť a
navštívili vápencovú horu Batu Caves
(jaskynný komplex s jaskynnými
chrámami, tamilskou svätyňou a s obrou
43-metrovou sochou Murugana) a
ešte sa skvele najedli v malej lokálnej
reštaurácii, do ktorej by bez odporúčania
a doprovodu naša európska noha určite
sama a dobrovoľne nevstúpila.

Časť tretia - THAJSKO - BANGKOK.
Z pôvodnej medzizastávky medzi
dvoma majstrovskými súťažami sa
vykľul zážitkový vrchol našej výpravy.
Šialene veľké a hlučné mesto

s nekonečnými zápchami na cestách,
meniace sa na modernú metropolu
so všetkými výdobytkami západu.
Mrakodrapy, elitné svetové hotelové
reťazce za prijateľné ceny, mnoho
európskych turistov, a všade skvelé
jedlo. Thajská kuchyňa je proste TOP.
V prvý večer mali rozhodcovia privátnu
večeru v “Blue Elephant”, ultra luxusnej
michelinskej reštaurácii v skvostnej
budove v európskom koloniálnom
štýle, obklopenú mrakodrapmi, s
pobočkami v Londýne, Paríži, Dubaji
a na Malte. Jednoducho wow… Večer
pred súťažou pripravili organizátori pre
všetkých zúčastnených - rozhodcov i
všetkých tanečníkov (jav dnes naozaj
výnimočný) plavbu po mohutnej rieke
Chao Phraya na luxusnej lodi, so
skvelou večerou, skvelou hudobnou
kapelou, laserovou show… Wow
po druhýkrát… Každodenná doprava
prebiehala asi desiatkou luxusných
mikrobusov, určených len pre nás…
Súťaž pod patronátom samotného
kráľa (King’s Cup) bola dokonale
zorganizovaná, na galavečeri sa okrem
zástupcu vlády zúčastnil i zástupca
kráľovskej rodiny, čestná stráž predviedla
svoju ceremóniu, kráľovská kapela
svoje umenie… Wow potretie… Ľubo
s Adriánou opäť nesklamali a v silnej

medzinárodnej konkurencii zabezpečili
svojím výkonom pre slovenské farby
semifinálové jedenáste miesto zo 72
zúčastnených párov. No a deň po súťaži
čakal opäť na všetkých zahraničných
hostí výlet po okolí - ležiaci Budha,
starobylý chrámový komplex, plávajúce
trhy, jazda na slonoch a chutný obed pri
rieke… A to je posledné thajské “wow”…
Časť štvrtá - ČÍNA - PEKING a
CHENGDU. Posledný týždeň sa začal
skvostne a po ďalších dvoch dňoch
strávených v Bangkoku nás čakal záver
na čínsky spôsob. V Pekingu sme
spolu s ďalšími európskymi kolegami
a čínskymi hostiteľmi absolvovali dva
tréningové dni s našimi zahraničnými
lektormi a spravili hádam tisíc fotiek
s čínskymi tanečníkmi v ich obrovskom
tanečnom štúdiu. Samozrejme sme
si pozreli Veľký čínsky múr, Zakázané
mesto a nejaké to čínske nákupné
centrum. Posledný prelet do Chengdu a
pred nami súťažný highlight celého tripu
- majstrovstvá sveta v štandardných
tancoch. Adriána s Ľubom sa ani
tu nestratili a v najťažšej svetovej
konkurencii obsadili 31.miesto, keď
ich od postupu do štvrťfinále medzi
najlepšiu dvadsaťštvorku delil iba krôčik,
čo je pre slovenskú reprezentáciu
vynikajúci výsledok.
Nasledujúci deň už iba cesta na letisko
(o 2.00 ráno ojéj) a s dvomi prestupmi
dlhý a úmorný návrat domov.

Plní nezabudnuteľných zážitkov sme sa
už aj tešili na našu starú dobrú Európu,
a ja aj na kuraciu polievku, rezeň a
halušky. Roky driny a odriekania, prísnej
stravy a športovej disciplíny, zoceľujúcej
charakter nielen v tomto športe, ale
najmä v bežnom živote tanečníkov, opäť
raz priniesli svoje ovocie. Ak chceme
žiť svoj život plnohodnotne, všetko, čo
robíme, robme naplno a poriadne. Nech
je to tanec, hádzaná alebo hra na husle.
To, čo vložíme, sa raz vráti. A Ľubomír
MICK (vyštudovaný zubár) s Adriánou
DINDOFFEROVOU (vyštudovanou ekonómkou) sú toho príkladom. Dokázali
skĺbiť ich náročné vzdelanie s kariérou
vrcholových športovcov. Podpora ich
rodín, trénerov a tanečného klubu je
nenahraditeľná, ale je to najmä ich
zásluha, čo vo svojom športovom
živote dosiahli. O podpore mesta, VÚC
alebo štátu radšej pomlčím… Preto
tieto riadky nech sú zároveň inšpiráciou
pre ich nasledovníkov, ktorí zavítajú v
budúcnosti medzi nás a budú raz tiež žať
plody svojej práce… A len mimochodom,
táto spomienka vznikla - opäť po roku na King’s Cupe 2018 v Bangkoku…
Ing. Peter Pastorek,
prezident TC FORTUNA Poprad
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