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Obhliadky vozidiel budú dočasne v bývalých kasárňach

Septembrové zasadanie Mestského zastupiteľstva v Poprade otvoril minulý štvrtok primátor Jozef Švagerko. Minútou
ticha si poslanci uctili pamiatku zosnulej poslaneckej kolegyne Estery Bohunickej. Na uvoľnené miesto nastúpil Miroslav Glevaňák, ktorý zložil sľub poslanca.
MsZ vo svojom rozsiahlom programe pokračovalo
procedurálnymi záležitosťami a kontrolou uznesení,
nasledoval celý rad schvaľovaní prenájmov a predajov
nehnuteľností, darovanie pamätnej tabule na pamiatku
20. výročia návštevy svätého Jána Pavla II. v našom regióne rímskokatolíckej cirkvi v Poprade i zmeny a doplnenia vecnej náplne kapitálových výdavkov vo viacerých
oblastiach (podrobne budú uverejnené na www.poprad.
sk). Poslanci okrem iného schválili prenájom pozemkov
v areáli bývalých kasární na Ul. 29. augusta Ministerstvu
vnútra SR pre potreby Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Poprade za účelom vykonávania obhliadok
motorových vozidiel.
(Pokračovanie na str. 2)

V Poprade sa už kúrilo

Popradčania v utorok 8. septembra prvýkrát pocítili teplo
z radiátorov. Spoločnosť Veolia
Energia (takto sa premenovala
spoločnosť Dalkia od 1. septembra 2015) začala s kúrením.
Regionálny riaditeľ Veolia
Energia pre región Východ Ľuboš Kertész uviedol: „Vykurovacia
sezóna sa na Slovensku začína 1.
septembra a končí 31. mája. Podľa
zákonom stanovených podmienok
musí poskytovateľ vykurovania
zabezpečiť dodávku tepla vtedy, ak
po tri dni po sebe klesne priemerná teplota pod 13 stupňov Celzia.
To sa udialo minulý týždeň, preto
sme už začali s vykurovaním. Oča-

káva sa oteplenie, potom dodávku
prerušíme. Nevieme ešte dokedy,
ale akonáhle sa znovu ochladí,
začneme opäť vykurovať a predpokladám, že potom už budeme
dodávať teplo plynule až do jari.“
V Poprade sa začalo kúriť približne v rovnakom čase ako vlani.
Ako doplnil Ľ. Kertész, v letnom
období urobili všetku potrebnú bežnú preventívnu údržbu a
všetky kotolne majú pripravené
na zabezpečenie spoľahlivej a
kvalitnej dodávky tepla všetkým
svojim odberateľom. V našom
meste ide o vyše 9 tisíc domácností, základné školy, súkromný
sektor a ďalších.
(mar)

V Poprade sa minulú sobotu konal 1. poľovnícky deň.
Viac na 5. strane.
FOTO - Marta Marová

Koncepcia chovu psov
ráta aj so psími parkmi

Poslanci popradského mestského zastupiteľstva sa na svojom rokovaní minulý týždeň
oboznámili s informatívnou
správou ku koncepcii chovu psov
v meste Poprad. Prednosta MsÚ
Róbert Bujalka informoval, že
mesto Poprad prevzalo od 1.
septembra 2015 do svojej správy
útulok pre túlavé psy v lokalite
Na letisko. V tejto súvislosti bol
ku koncu júla 2015 ukončený
prenájom útulku doterajšiemu
nájomníkovi a od 1.
septembra funguje
útulok pod priamym
manažmentom MsÚ.
Po vykonanom audite MsÚ okamžite
pristúpil k realizácii
nevyhnutných opráv
a zabezpečeniu skvalitnenia služieb poskytovaných
útulkom. Odchytovú službu,
ktorú do konca augusta 2015
zabezpečoval bývalý nájomník
útulku, bude po novom zabezpečovať Mestská polícia mesta
Poprad.
Prednosta zhrnul, že na tvorbe novej koncepcie chovu psov v
meste sa podieľali občianske združenia, kluby a špecialisti z tejto
oblasti pôsobiaci na území mesta

Poprad. Podľa údajov mesta, je v
Poprade zaevidovaných takmer
2650 psov, ale reálne sa odhaduje, že ich počet je až dvojnásobný.
Problematika chovu psov sa teda
dotýka veľkého množstvo ľudí,
a to nielen psičkárov, ale aj nepsičkárov. Uviedol: „Koncepcia je
založená na kvalitnom mestskom
útulku, na budovaní bezvôdzkových psích parkov, pre ktoré sme
vytypovali tri lokality. Ďalšími piliermi koncepcie sú realizácia základných výcvikov smerujúcich k socializácii
psov, v permanentnej
realizácii vzdelávacích
aktivít zameraných na
chovateľov psov a celú
verejnosť a v optimálnom nastavení pravidiel prijatých mestom
- všeobecne záväznom nariadení.“
Troma navrhovanými lokalitami pre psie parky sa bude zaoberať
rada pre priestorové plánovanie
mesta Poprad. Realizácia prvého parku sa predpokladá v prvej
polovici roka 2016. Vzdelávacie
programy sa zamerajú na rôzne
cieľové skupiny a pôjde najmä o
problematiku zberu psích exkrementov a ich dopadu na človeka
a životné prostredie.
(mar)
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Stručne

KULTÚRNE poukazy na kultúrne programy mesta Poprad
môžu záujemcovia použiť do
15. novembra 2015. Môžu si ich
uplatniť v oddelení kultúry mesta.

•

MESTO Poprad ako príslušný stavebný úrad povoľuje zmenu v užívaní časti stavby spojenú
so zmenou časti stavby - nebytových priestorov vo viacúčelovom
dome s.č. 4882 na Štefánikovej ul.
v Poprade na 3 bytové jednotky.
Viac na www.poprad.sk.
ZAJTRA 17. septembra o 17.
hod. sa v Podtatranskej knižnici v Poprade na sídlisku Západ
uskutoční stretnutie Literárno-umeleckého klubu Milana Rúfusa, ktorého témou bude 200.
výročie narodenia Ľudovíta Štúra.
ZLATÉ krídlo - Národnú
cenu letectva Slovenskej republiky
udelili v niekoľkých kategóriách
v Banskej Bystrici v predvečer
Medzinárodných leteckých dníSIAF koncom augusta. V kategórii civilné letectvo SR cenu dostala
Ivana Herkeľová, výkonná riaditeľka Letiska Poprad - Tatry.
V PROGRAME Z Bakšayovej kapsy 13. septembra v Košiciach - Krásnej, ktorý spoluorganizovalo aj Podtatranské
osvetové stredisko z Popradu,
vystúpila z nášho regiónu ľudová
hudba Magura a folklórny súbor
seniorov Magurák z Kežmarku.
13. ZASADNUTIE Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa uskutoční zajtra 17.
septembra o 10. hod. v zasadačke
Okresného úradu v Prešove.
ĎALŠIA Babská jazda, na
ktorej sa bude premietať film Stážista, bude v popradskom kine
Cinemax v pondelok 21. septembra o 18. hod.
CELONARODNÁ kampaň
MOST - deň srdca sa uskutoční
v piatok 25. septembra. V Poprade si záujemcovia budú môcť nechať odmerať tlak krvi, hladinu
cholesterolu a konzultovať svoj
zdravotný stav s odborníkmi od
10. do 14. hod. v hypermarkete
Tesco.
V SOBOTU minulého týždňa sa v AquaCity Poprad konala
konferencia Slovenskej národnej strany na tému Revitalizácia
slovenského vidieka, ktorá sa
zaoberala oblasťami pôdohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva,
potravinárstva,
výživy, cestovného ruchu a agroturistiky.
(ppš)
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Obhliadky vozidiel budú dočasne
v bývalých kasárňach

(Dokončenie zo str. 1)

OR PZ v súčasnosti vykonáva
obhliadky na Bernolákovej ulici, pričom dopravná situácia je
v čase ich vykonávania na tejto
miestnej komunikácii neúnosná.
Keďže mesto Poprad zatiaľ nemá
iné vhodné využitie pre pozemok v areáli bývalých kasární
na sídlisku Západ, rozhodlo sa
túto situáciu na základe žiadosti
MV SR riešiť dočasným prenájmom. Po väčšej rozprave poslanci schválili zriadenie komisie na
prípravu súťažných podmienok
obchodnej verejnej súťaže na
využitie územia v katastrálnom
území Poprad, objektov bývalých kasární na Ul. 29. augusta
a príslušných pozemkov. Za
člena komisie bol navrhnutý aj
poslanec Milan Baran, ktorý
k problematike viackrát diskutoval, ale kvôli výhradám verej-

ne prehlásil, že v komisii nechce
byť. Primátora jeho postoj mrzí,
pretože ako odborník mohol prispieť k zdarnému riešeniu tohto
územia. Dodal: „Toto územie
treba riešiť a skvalitniť, aby bolo
v prospech občanov mesta. Nebudeme to však šiť horúcou ihlou
a necháme to na odborníkov.“
Poslanci prerokovali množstvo
ďalších dôležitých bodov (viac
na str. 2, 3 a 4), niektoré z rokovania stiahli na základe odporúčania mestskej rady. Schválili
tiež rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie
Mestská informačná kancelária
Poprad, ktoré súvisí so zriadením prevádzkarne MIK - Kina
Tatran (viac v budúcom čísle).
Primátor J. Švagerko oboznámil
poslancov i o ukončení pracovného pomeru bývalého náčelníka Mestskej polície v Poprade

Jaroslava Marušina dohodou
k 31. augustu 2015. Do vymenovania nového náčelníka bude
MP viesť Milan Slota, poverený
funkciou zástupcu náčelníka.
Popradský primátor poďakoval
bývalému náčelníkovi za 25 rokov práce v popradskej mestskej
polícii. MsZ vzalo na vedomie aj
informáciu o odvolaní zástupcu
mesta Poprad Márie Trembáčovej z funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Pohrebno-cintorínske služby Poprad
s účinnosťou k 30. septembru
2015. Na dobu do vymenovania
nového štatutárneho orgánu valným zhromaždením na základe
výsledkov výberového konania
je ním Jozef Švagerko.
Súčasťou MsZ boli aj interpelácie piatich poslancov,
ktoré uverejníme v budúcich
číslach našich novín. (mar)

Sľub zložil nový poslanec

Sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Poprade zložil minulý
štvrtok Miroslav Glevaňák (KDH, OľaNO, SDKÚ-DS, SaS), ktorý
do MsZ postúpil z miesta prvého náhradníka vo volebnom obvode č. 2 - sídliská Juh a Kvetnica, po zosnulej poslankyni Estere Bohunickej. Poslancom už raz bol, v rokoch 1998-2002. Povedal: „Do
zastupiteľstva prichádzam po viac ako 13 rokoch. Poslaneckú prácu
vnímam ako poslanie pre obyvateľov tohto mesta. Môžu sa na mňa
obracať a budem ich návrhy a podnety posúvať ďalej. Mojou veľkou
prioritou v rozvoji mesta bude hlavne oblasť šetrenia elektrickej energie. Myslím si, že raz dokáže mesto Poprad svietiť zdarma a úspory
by potom mohli ísť na šport, kultúru a iné.“ M. Glevaňáka poslanci zároveň zvolili za člena komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej
a keďže doteraz pôsobil v komisii regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry ešte ako neposlanec, bola namiesto neho zvolená do tejto komisie Patrícia Bujňáková.		
(mar)

Na Rastislavovej ulici vyrastie parkovací dom

Mesto Poprad chce na Rastislavovej ulici na sídlisku Juh III
vybudovať parkovací dom. Ten
by mal predstavovať najvhodnejšie riešenie nedostatku parkovacích miest na sídliskách.
Poslanci MsZ mesta Poprad na
svojom rokovaní minulý štvrtok schválili, že na štúdiu parkovacieho domu, ktorá poslúži
pre ďalšie stupne projektových
dokumentácií a pre EIU, bude
vyhlásená verejná anonymná
architektonická súťaž.
Účelom súťaže je získanie najlepšieho architektonicko - konštrukčného návrhu, ktorý okrem
kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno - stavebnej a
ekonomickej efektívnosti a eko-

logickej vhodnosti bude originálnym architektonickým dielom,
ako prvým tohto druhu v meste
a zostane v povedomí širokej verejnosti. Podľa primátora Jozefa
Švagerka štúdia parkovacieho
domu bude zároveň slúžiť ako
vzor pre budovanie ďalších parkovacích domov v meste. Predpokladané investičné náklady na
realizáciu stavby parkovacieho
domu s príjazdovou komunikáciou, sadovými úpravami a úpravou priľahlého priestranstva boli
zadané na maximálne 800 tis. €
bez DPH. Navrhovaná novostavba by mala stáť presne na ploche
jestvujúceho parkoviska na Rastislavovej ulici na sídl. Juh III.
Požadovaná kapacita je približne

200 parkovacích miest. Podrobnosti sú na www.poprad.sk.
Mestské zastupiteľstvo mesta
Poprad už na svojom mimoriadnom zasadnutí 25. marca 2015
schválilo prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
vo výške 12 tis. € na akciu parkovisko Ul. Rastislavova - Juh III.
V rámci investičnej prípravy po
viacerých rokovaniach za účasti
poslancov MsZ mesta Poprad Milana Barana, Slavomíra Božoňa
a predsedu Rady pre priestorové
plánovanie mesta Poprad Martina
Balogu konštatovali, že najlepším
riešením pre danú lokalitu bude
výstavba parkovacieho domu na
ploche jestvujúceho parkoviska
na Rastislavovej ulici.
(mag)
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V organizačnej štruktúre je šesť odborov

Od začiatku septembra
bola prijatá nová organizačná
štruktúra Mestského úradu v
Poprade. Primátor Jozef Švagerko zdôraznil, že si želá,
aby úrad efektívne a kvalitne
fungoval: „Od pracovníkov
žiadam ústretovosť, ľudskosť a
odbornosť a na to im budeme
vytvárať kvalitné podmienky.“
Prednosta MsÚ Róbert Bujalka konštatoval: „Máme celkovo
6 odborov, v rámci ktorých boli
od septembra vytvorené dva
nové – odbor servisných činností
a odbor správy majetku mesta.
Zaradením nových útvarov do
organizačnej štruktúry sa vytvorili predpoklady pre ďalšie zvyšovanie efektivity a kvality práce
mestského úradu a lepšieho nastavovania procesov a riadenia
prebiehajúcich projektov.“
Na septembrovom rokovaní
sa s organizačnou štruktúrou
zoznámili aj poslanci. Vladimír
Lajčák mal výhrady k tomu, že
školstvo nie je odborom, ale len
oddelením: „Ak máme v meste 6
tisíc žiakov a oddelenie školstva
zastrešuje 750 pracovníkov a 40
percent z mestského rozpočtu
ide práve na túto oblasť, navyše
máme školský úrad, tak by mal
mať vážnosť odboru.“ Pridala

sa aj poslankyňa Alena Madzinová: „Podľa môjho názoru má
mať postavenie odboru. Poskytuje metodickú a odbornú činnosť všetkým školám a školským
zariadeniam, ktorých je mesto
zriaďovateľom. Máme 9 ZŠ, 12
MŠ, pri všetkých sú zriadené
školské jedálne, 2 ZUŠ, jedno
centrum voľného času a k tomu
detské jasle, teda si skutočne zaslúži postavenie odboru.“ V minulých rokoch patrilo školstvo
do oddelenia školstva, mládeže
a športu, preto primátora prekvapila takáto diskusia. Touto
otázkou sa bude vedenie mesta
zaoberať.
Schéma organizačnej štruktúry MsÚ je uverejnená na

www.poprad.sk. Na čele úradu
je primátor, priamo pod ním
je sekretariát primátora a komunikačný manažér, ďalej je v
štruktúre mestská polícia, 1. a 2.
zástupca primátora a prednosta, ktorému podlieha kancelária
kontaktu s občanmi. Šiestimi
odbormi sú odbor servisných
činností, odbor správy majetku,
odbor sociálny, odbor výstavby,
odbor urbanizmu a priestorového plánovania a odbor ekonomický, osobitne sú oddelenie školstva, mládeže a športu
s detskými jasľami, oddelenie
personálneho manažmentu a
miezd, právne oddelenie, oddelenie kultúry a strategický
rozvojový manažment. (mar)

Popradský aquapark bude
pre Popradčanov dostupnejší

Vedenie mesta Poprad v spolupráci s AquaCity Poprad pripravili špeciálnu akciu Streda
pre Popradčanov, ktorej cieľom je ešte viac sprístupniť aquapark domácim obyvateľom.
„Našim obyvateľom sme sľúbili, že im pri využívaní aquaparku vyjdeme v ústrety. Toto je prvý
konkrétny krok, vďaka ktorému bude AquaCity pre
Popradčanov dostupnejšie,“ informoval primátor
Popradu Jozef Švagerko. Streda pre Popradčanov
začne platiť oddnes 16. septembra a ide o názov
50-percentnej zľavy z pultového cenníka na produkty Aqua packet a Vital packet pre občanov z
regiónu Poprad, ktorí sú vlastníkmi platnej klubovej karty Aquacity Poprad. Využívanie karty
je nevyhnutné z dôvodu zosúladenia poskytovaných zliav s platnou legislatívou. Táto zľava sa
bude poskytovať z celodenného vstupu pre dospelú osobu a bude platná každú stredu. Samostatnú kapitolu budú v tejto akcii tvoriť seniori.
Jednotlivci si budú môcť po preukázaní platnou
klubovou kartou Aquacity Poprad zabezpečiť
vstup Aqua packet v cene 6,50 €/osoba, v prípade
organizovanej skupiny 10 a viac osôb bude cena
za tento vstup 5 €/osoba - v takomto prípade sa
zľava pohybuje na úrovni viac ako 75 percent.
Akcia Streda pre Popradčanov neplatí v iné pracovné dni, štátne sviatky, víkendy a počas sezón-

neho obdobia v čase od 24. decembra do 7. marca.
„Vstupy do Aqua a Vital packet sú mimoriadne
obľúbené a sprístupňujú to najlepšie z Aquacity,
preto sme sa rozhodli, že táto akcia sa bude týkať
práve nich. Dovolíme si však upozorniť, že skutočnou nevyhnutnosťou na využívanie týchto zliav je
jednorazové zakúpenie klubovej karty Aquacity
Poprad. Tá umožní majiteľom využívať zľavy do 30
percent po celý rok a prináša tiež celý rad ďalších
výhod,“ informoval riaditeľ Aquacity Poprad Richard Pichonský.
Ako povedal Jan Telenský, majoritný vlastník
AquaCity, budú uvažovať aj na ďalšími bonusmi.
Dodal: „Tohtoročné leto bolo výnimočné, navštívilo
nás dvakrát toľko ľudí ako minulého roku, niekedy
ich bolo aj 4-5 tisíc denne. Popradčania tvoria okolo 15-20 percent návštevníkov, v zime je to ešte viac.
Ich počet sa zvyšuje, lebo sa zvyšuje aj prosperita
Popradčanov, a to ma teší.“
Popradský primátor je zvedavý, čo ukážu štatistiky využitia Stredy pre Popradčanov. Oznámil i ďalšiu pripravovanú možnosť - vyše dvesto dôchodcov z denných centier bude môcť
využiť v októbri denný pobyt v AquaCity: „Tí,
ktorí sa starajú o svojich blízkych či vnúčatá
a nemôžu ísť do Piešťan, budú môcť ísť do popradského aquaparku.“
(mag, mar)

•

Krátke správy

SÚČASNÉ regionálne cesty
II. triedy na trase z Košíc cez
Krompachy, Spišské Vlachy,
Spišskú Novú Ves a Spišský Štvrtok do Kežmarku v dĺžke takmer
110 kilometrov by sa mali preklasifikovať na cesty I. triedy. Štát
chce takto čiastočne odbremeniť
kraje na východe Slovenska od
nákladov na ich prevádzku a
opravy. Po plánovanej zmene kategórie ciest na uvedenom ťahu
bude namiesto Košického a Prešovského samosprávneho kraja
za ne zodpovedať štátna Slovenská správa ciest.

•

KEŽMARSKÝ hrad si počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny prišlo pozrieť viac
ako 21 600 návštevníkov, z toho
takmer štyritisíc cudzincov. Za
obdobie jún, júl a august tu
mali oproti minulému roku o
vyše 800 návštevníkov viac.
Pribudli tiež zahraniční turisti,
ako napríklad Taliani, Španieli
či Francúzi.

•

16. ROČNÍK varenia guľášu
s názvom Špica guľáš sa bude
konať v piatok 18. septembra od
11. hod. pri hoteli Autis Pod Lesom.

•

V SOBOTU 19. septembra
sa v Spišskej Belej uskutoční 13.
ročník Spišského zemiakarského jarmoku, na ktorom predstavia pestovatelia kompletný
sortiment zemiakových odrôd
registrovaných na Slovensku.

•

AK CHCE poistenec k 1.
januáru budúceho roka zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu, musí si do konkurenčnej
zdravotnej poisťovne podať
prihlášku najneskôr do 30.septembra tohto roka. Poistenci
môžu prejsť do inej zdravotnej
poisťovne iba raz do roka.

•

NÁRODNÝ pochod za život sa uskutoční v Bratislave
v nedeľu 20. septembra 2015.
Jeho misiou je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu a žiadosť po
spoločenskej zmene, ktorá by sa
prejavila v ochrane života každého človeka.

•

FINANČNÁ správa pripravila na svojom portáli novú
službu pre širokú verejnosť.
V sekcii občania je na webe
dostupná aplikácia Overenie
kontrolných známok. Poslúži
na rýchlu kontrolu kontrolných
známok, ktorými sú označené
spotrebiteľské balenia liehu alebo tabakových výrobkov. (ppš)
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Finančný dar pomôže deťom
zdolať hendikep v učení
Finančný dar viac ako
dvadsiatim deťom so špecifickými potrebami učenia,
ktoré navštevujú Súkromnú
základnú školu Life Academy
v Poprade, odovzdal minulý
štvrtok majoritný vlastník
AquaCity Poprad Jan Telenský. Umožní im získať ďalšiu
odbornú starostlivosť, vďaka
ktorej sa budú ľahšie a efektívnejšie vzdelávať.
J. Telenský má pre takéto deti
pochopenie. Vyjadril sa, že sám
prešiel v detstve ťažkým obdobím, keď ho štyri roky pokladali
za autistické dieťa a v škole sa
k nemu zle správali. Ukázalo
sa, že len potreboval iný prístup. Stretol človeka, ktorý ho
presvedčil, že jeho nedostatky
sú vlastne prednosti. Život sa
mu otočil a v pätnástich dohnal
všetkých svojich spolužiakov
a neskôr v Anglicku dostihol
a dosiahol to, o čom sa iným
ani nesnívalo. Dnes je uznávaný podnikateľ a takisto filantrop. Deťom odkázal, že nie je
dôležité, ako človek začína, ale

Nehoda motoriek

V nedeľu 13. septembra pri
zrážke dvoch motoriek medzi
Hranovnicou a Vernárom zomrela jedna osoba. Na jednej motorke sedel jeden človek, na druhej
dvaja, pričom zomrel jeden z
dvojice. Zvyšní dvaja účastníci nehody sa ťažko zranili a boli prevezení do nemocnice.
(ppp)

ako končí. „Musím však povedať, že celý život s tou traumou
z detstva bojujem. Je to vo mne,
preto mám toľko aktivít a viem
tiež, ako narábať s prehrou,“
poznamenal J. Telenský, ktorý
vie, že pomáhať iným má vždy
význam.
Riaditeľka Life Academy
Gabriela Česlová od vzniku
školy verila, že pomáhať deťom s vývinovými poruchami
učenia má zmysel. Už prvý
školský rok, ktorý otvorili
vlani, ukázal úspešné výsledky. Po prázdninách sa aj títo
žiaci do školských lavíc tešili.
Počet tried sa z dvoch zvýšil
na tri a počet žiakov zo 14
na 23. „Finančný dar zužitkujeme v prospech detí - pôjde
na odbornú starostlivosť o ne,
ktorá je nákladnejšia, pretože
potrebujú logopédov a ďalších
odborníkov. Je tiež obdivuhodné, že mesto Poprad nevníma našu súkromnú školu ako
konkurenta, ale primátor sa
cíti ako primátor všetkých detí
v meste,“ uviedla riaditeľka.

Svoju podporu vyjadril nielen popradský primátor, ale aj
poslankyňa Alena Madzinová,
ktorá v školstve pôsobí dlhé
roky a situáciu dobre pozná:
„V našich poradniach, či už psychologickej alebo špeciálno-pedagogickej, evidujeme približne
120 detí s Aspergerovým syndrómom alebo podobnými prejavmi. Preto sme uvítali, keď sa
v minulom školskom roku pani
riaditeľka súkromnej základnej školy odhodlala a vytvorila
triedy pre deti so špecifickými
potrebami účenia.“

Popradskí študenti sa prezentovali
zaujímavými aktivitami

Výstava v TG
V Tatranskej galérii otvoria v
piatok 18. septembra o 17. hod.
v priestoroch Art Klubu výstavu
fotoobrazov a šperkov Prírodné
inšpirácie. Výstava autorov Mikuláša Jacečka a Emílie Rudincovej
potrvá do 20. októbra 2015. Súčasťou podujatia bude v rovnaký
deň o 10. hod. workshop šperkárskych techník s E. Rudincovou na tému Tiffany - cínovanie.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na
0915 610 756.
(ppg)

Grafické listy

Vo štvrtok 17.septembra o 17.
hod. bude v Scherfelovom dome
vo Veľkej vernisáž výstavy Melánie Jandurovej rod. Smrekovej s názvom Výber z tvorby Grafické listy.
(pps)

O doterajších pozitívnych
skúsenostiach hovorila za rodičov Marcela Šavelová. Povedala:
„V „obyčajnej“ škole učiteľ nemá
toľko času na individuálny prístup, preto sme viacerí rodičia
iniciovali, aby sa takéto niečo
zriadilo aj v Poprade. Sme radi,
že pomohol i primátor a dodržal
sľub. Výsledky ukazujú, že to má
zmysel.“ Deti vďaka tomu prospievajú. Za všetky s úsmevom
zhodnotila Daniela Slavkovská:
„Viem viac, než som vedela a aj
som sa viac naučila. Zdá sa mi,
že som aj múdrejšia.“ (mar)

V piatok a v sobotu minulý týždeň prebiehal
v našom meste festival Be Active, ktorého cieľom
bolo mladým ľuďom ukázať, ako zmysluplne využiť
svoj voľný čas, aby bolí aktívni a robili veci, ktoré
môžu mať pozitívny vplyv na ich ďalší rozvoj. Išlo
už o druhý ročník. Be Active bol tentoraz zameraný
na vedu, technológie a inovácie. Mladým Popradčanom boli odprezentované rôzne zaujímavé aktivity
študentov stredných a vysokých škôl. V priestoroch
Kina Tatran a v priľahlom stanovom mestečku sa
predstavili mladí vedci, vynálezcovia a konštruktéri. Študenti Slovenskej technickej univerzity ukázali verejnosti svoju eko-formulu. Adam Mlynár,
žiak popradského Gymnázia na Kukučínovej ulici,
sa prezentoval vlastnoručne vyrobenou buginou,

v ktorej previezol po námestí aj primátora mesta Jozefa Švagerka. Návštevníci tiež
mohli vidieť gondoly letiace do stratosféry,
vesmírny skafander, ako aj nové kozmické
dáta prvej slovenskej družice “skCUBE”,
za ktorými stojí Slovenská organizácia pre
vesmírne aktivity. „Som rád, že sa takéto podujatie koná v našom meste. Vedenie
mesta podporuje akékoľvek zmysluplné aktivity mladých. Mám rád mladých ľudí, ktorí
vedia čo chcú a budem veľmi rad, ak sa aj
mladí Popradčania budú aktívne zapájať
do života v našom meste“, uviedol primátor
Jozef Švagerko. Jeho slová potvrdil aj prvý
viceprimátor Igor Wzoš, ktorý doplnil, že
mesto intenzívne pracuje na rôznych projektoch, aby sa mladí ľudia po štúdiách do Popradu
opäť vrátili, aby mesto napredovalo a rástol počet
jeho obyvateľov. Festival zorganizovalo OZ SocialUp
v spolupráci s ďalšími partnermi.
(šif)
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Sviatok poľovníkov na
námestí sa vydaril

Prvý poľovnícky deň v centre
Popradu minulú sobotu sa vydaril. Poľovníci v slávnostnom
oblečení priniesli na Námestie
sv. Egídia kus prírody. Jeleň, sokoly, psy, trúbenie na lesné rohy
vytvorili atmosféru pre svätohubertskú omšu, odovzdávanie
vyznamenaní, pasovanie poľovníka za lovca, varenie gulášu
z diviny, ale aj stánky s poľovníckymi potrebami. Nechýbal
kultúrny program s vystúpeniami FS z Vernára, Vikartoviec, FS Vagonár, DFS Letnička
a goralskej muziky D. Dammera, súťaže pre mladých poľovníkov, ľudová aj country hudba či
tombola.
Predseda Obvodnej poľovníc-

kej komory v Poprade Bystrík
Kiska povedal, že sa po viacerých rokoch vrátili k organizácii poľovníckeho sviatku pod
Tatrami a prvýkrát ho pripravili
v spolupráci s mestom priamo
na námestí. Uviedol: „Teší ma,
že sa nám to podarilo a prišli zo
všetkých poľovníckych organizácií a spolkov, ktoré zastrešuje
naša komora - teda z 19 poľovníckych združení a organizácií
Slovenského poľovníckeho zväzu,
v ktorých máme 638 aktívnych
členov. Pôsobíme na výmere viac
ako 95 tisíc hektárov vrátane
Štátnych lesov TANAPu, ktoré
obhospodarujú rozlohu 1045 km2
spolu s horstvom Tatier.“
Po svätohubertskej omši, ktorú

Chutný guláš z diviačieho mäsa varili aj členovia PZ Dubina, medzi nimi Pavol Pitoňák z Popradu a Viliam Martinko zo Spišského Štiavnika, ktorý sa môže pochváliť, že jeho 84-ročný otec Ondrej Martinko je najstarším členom PZ Dubina. Na foto vpravo
sokoliarky z regiónu Banskej Štiavnice.
FOTO - Marta Marová

celebroval dekan Rímskokatolíckej farnosti v Poprade Ondrej
Borsík, odovzdali vyznamenania
zaslúžilým členom SPZ. Najvyšším boli zlaté medaily za významné zásluhy v rozvoji poľovníctva
na Slovensku, ktoré dostali Jozef
Michlík, Miroslav Greňa a Andrej Martinko. „Udelených bolo
tiež 7 bronzových, 4 strieborné
medaily a pamätné listy pri príležitosti 95. výročia organizovaného
poľovníctva tým, ktorí sú 50, 60
a viac rokov poľovníkmi. Jeden
z nich dostal aj 90-ročný Ján Demko, ktorý už aktívne nepoľuje, ale je
stále čestným členom PZ Dubina,“
ozrejmil Andrej Jabrocký, predseda Podtatranskej okresnej organizácie SPZ v Poprade.
Medzi hosťami podujatia bola
i viceprezidentka Slovenskej
poľovníckej komory Soňa Cho-

vanová Supeková, ktorú 1. poľovnícky deň v Poprade nadchol:
„Som rada, že sa poľovníci odhodlali urobiť takýto sviatok priamo na námestí, pretože tak mohli
ukázať, že nie sú len tí, ktorí zver
lovia, ale predovšetkým chránia
a starajú sa o ňu. Preto aj máme
na Slovensku také dobré stavy lesnej zveri.“ Pripojil sa popradský
primátor Jozef Švagerko, ktorý
má veľmi rád prírodu a pokiaľ
mu to čas dovolí, relaxuje v nej.
Podotkol: „Mám veľa priateľov,
ktorí sú poľovníci, obdivujem ich
prácu a vidím, že za ňou nie sú
len trofeje, ale i starostlivosť o zver
a les. V Poprade máme environmentálnu triedu, vo Veľkej botanický chodník a budeme sa snažiť,
aby sme hlavne deťom približovali prírodu. Poľovnícky deň bol tiež
jednou z ciest.“
(mar)

Nová kniha Augustína Kuchára rozplače i pobaví

Jednota dôchodcov na Slovensku
zorganizovala v Spišskej Sobote Galavečer Jána Galloviča, herca SND pri
príležitosti uvedenia knihy Augustína Kuchára Príbehy z čakárne. Obaja
rodení Popradčania venovali večer
„môjmu mestu“.
Všetci máme nesplnené sny a na ich
naplnenie čakáme v čakárni. Možno
nám to čakanie uľahčí nová kniha, ktorá odľahčenou formou ponúka krátke
príbehy obyčajných ľudí. „Po šiestej knihe som si povedal, že je poslednou, ale
napriek tomu som si stále zapisoval postrehy
a z nich vznikali príbehy. Rád totiž chodím
medzi ľudí a počúvam. Ľudia dnes najradšej
čítajú príbehy, snažil som sa, aby v mojej novej knihe boli hlavne tie vtipné. Svet potrebuje
úsmev a humor. Polovica príbehov sú zážitky
z môjho okolia a sú autentické a zvyšok som
si prispôsoboval. V nich pointa čitateľa buď
odvádza od záveru, alebo privádza k novým
záverom. Čitateľ sa v týchto riadkoch môže
zasmiať, poplakať si, aj sa spravodlivo nahne-

vať“, povedal autor Augustín Kuchár.
Kniha je o snoch, či už naplnených alebo
nie. Primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý
sa stal jej krstným otcom, povedal: „Vážim si
to, čo sa nedá kúpiť: lásku, zdravie a šťastie.
Tieto hodnoty mám a som rád, že prežívam
pekné chvíle v určitom období, aj keď sa striedajú s náročným povolaním, ale to, čo mám
je asi najviac.“
Ján Gallovič, ktorý počas večera čítal z novej knihy sa vyznal: „S pribúdajúcim časom,

vekom sa v Poprade cítim naozaj dobre,
už rozumiem tomu, čo to je mať svoje
vlastné korene, často sa sem vraciam.
Magnet detstva, mladosti je fenomém,
ktorý naozaj funguje. A. Kuchár si ma
všimol ako ôsmaka v divadelnom súbore
OKO, a aj keď ma potom na gymnáziu
neučil, stále po mne poškuľoval a všímal
si ma. Padol som mu do oka. Učil ma
o kadejakých zákulisných veciach, odkrýval mi trinástu komnatu života, pretože
ten „divadelný smrad“, nevulgárne, ale
v tom najlepšom zmysle slova povedané,
to je tá podstata reálneho ľudského života. On
mi dal možnosť nahliadnuť do jeho zákutí.
Vďaka OKu mi otvoril oči, ako funguje svet,
aké sú možnosti“, dodal J. Gallovič.
Podľa učiteľky klavíra Henriety Pitoňákovej bol druhý protagonista tohto večera Janko Gallovič mimoriadne vzorný žiak a už
ako dieťa sa prejavoval veľmi inteligentne:
„Bol usilovný a hlavne nadaný, chodili sme
na súťaže, mala som z neho veľkú radosť. Som
rada, že som ho mohla učiť.“
(kpa)
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Správy

HZS

Ošetrenie turistky
pod Zbojníckou chatou
Českej turistke, ktorá schádzala zo
Zbojníckej chaty, odišli na pomoc
záchranári HZS v utorok 8. septembra v podvečerných hodinách.
Úraz dolnej končatiny nahlásil HZS
český turista, ktorý schádzal s ňou.
Pacientke po príchode záchranári
končatinu ošetrili a zafixovali. Bola
transportovaná k terénnemu vozidlu
pri Rainerovej chate a prevezená do
Starého Smokovca, odkiaľ pokračovala samostatne na ďalšie ošetrenie.
Záchranári zasahovali
na Popradskom plese
V nedeľu 6. septembra poobede
požiadal personál Chaty pri Popradskom plese záchranárov HZS o
pomoc. V blízkosti plesa si 45-ročná česká turistka privodila hlbokú
tržnú ranu na dolnej končatine.
Záchranári po príchode na miesto
poskytli pacientke zdravotnú starostlivosť a následne ju terénnym
vozidlom transportovali do Starého
Smokovca, kde ju odovzdali posádke RZP na prevoz do nemocnice
v Poprade.
Turistov na Slavkovskom štíte
zastihla tma
V nedeľu vo večerných hodinách
požiadali záchranárov HZS o pomoc turisti z Bratislavy. Manželia
schádzali zo Slavkovského štítu
a pre tmu nedokázali ďalej pokračovať. Neboli vybavení žiadnym
osvetlením. V sprievode záchranárov pre značnú únavu spôsobenú
pravdepodobne precenením vlastných schopností pomaly zostúpili
na Hrebienok, odkiaľ boli terénnym
vozidlom transportovaní do Starého
Smokovca. Záchranná akcia skončila v skorých ranných hodinách
v pondelok o 3. hod.
(hzs)

Na Sobotskom námestí vystúpia Desmod, Hex, Müller...

Spišská Sobota sa stane v nedeľu 20. septembra dejiskom podujatia Jojka v meste, ktoré
príde do Popradu prvýkrát. Organizátori pripravili výborný program, v rámci ktorého vystúpia popredné slovenské kapely a hudobníci.
Návštevníci tiež uvidia víťazov minuloročnej
muzikantskej súťaže Poď na stage. V rámci programu sa môžu už tradične tešiť aj na autogramiádu
obľúbených tvárí TV Joj. Bude sa tiež variť s reláciou Moja mama varí lepšie ako tvoja, plánované
je i zveľaďovanie mestskej zelene s Green Teamom
Novej záhrady a diváci sa môžu tešiť aj na vystúpenie súvisiace so šou Česko Slovensko má talent.
Súčasťou programu bude aj relácia s hosťami,
hudobníkmi a kapelami Jojka z mesta, v kto-

Program Jojka v meste v nedeľu 20. septembra
v Spišskej Sobote:
* 13.30 hod. Miro Jaroš - koncert pre deti s TV RiK,
* 14.30 hod. Robo Patejdl Band (koncert),
* 15.00 hod. Metropolis (koncert),
* 15.45 hod. King Shaolin (koncert),
* 16.30 hod. JOJKA Z MESTA (relácia s hosťami, hudobníkmi a kapelami vysielaná na Plus),
* 17.15 hod. Desmod (koncert),
* 18.15 hod. Hex (koncert),
* 19.30 hod. Noviny naživo,
* 20.30 hod. Richard Muller (koncert). (ppp)

Vláčik bude premávať v septembri iba cez víkendy

Turistický vyhliadkový vláčik s audiosprievodcom v slovenskom a anglickom jazyku bude premávať do
konca septembra už iba cez víkendy - v časoch od 10. do 16. hod. Okrem toho ho bude možné stretnúť už
iba počas mimoriadnych jázd. Počas júla a augusta prepravil vláčik viac ako 6000 cestujúcich.
Návštevníci mesta majú naďalej možnosť spoznávať Poprad pomocou vyhliadkových jázd poschodovým
retro autobusom. Ten je nasadený na linke MHD č.8 OBJAV/DISCOVER POPRAD premávajúcej v pondelok, v stredu a v piatok medzi autobusovou stanicou, Veľkou, Spišskou Sobotu a centrom mesta.

Fearless privíta nových členov

Úspešná popradská tanečná škola Fearless v
strede minulého týždňa otvorila svoje brány novým záujemcom. Počas dvoch dní nabralo odvahu približne 130 nádejných tanečníkov, ktorí
by chceli okúsiť radosť z tanca i pocit víťazstva.
„Zápisu do všetkých vekových kategórií sa zúčastnilo asi o 40 ľudí viac ako minulý rok, čo nás veľmi
teší. Deti majú stále väčší záujem o streetdancové
tance. Tie, ktoré to nestihli teraz, môžu sa ešte prihlásiť v priebehu septembra, avšak možnosť pridať
sa k nám existuje počas celého roka,“ uviedla vedúca
Fearless Poprad Timea Hossová.
Fearlessáci trénujú v priestoroch bývalého C-klubu na Francisciho ulici a to každý deň. Delia
sa na sedem tanečných skupín a úspechy žnú na
každom kroku. „Za osem rokov pôsobenia máme
za sebou asi 150 medailových umiestnení a tancovali sme po boku Rytmusa, Ega, Kaliho, či Majka

V Poprade sa bude voliť Miss
AquaCity Poprad bude už tento piatok 18. septembra po piatykrát hostiť krásne ženy, módu
a hostí, ktorí obľubujú trendy
a štýl. O devätnástej hodine sa
zasvietia reflektory v tunajšej
kongresovej sále na finalistky
celoslovenskej súťaže Miss Leta
2015. Práve v tento večer spozná
Slovensko Miss Región Vysoké
Tatry a Miss AquaCity pre rok
2015, pod pozorným okom odbornej poroty a Miss Slovensko
2013 Karolíny Chomistekovej
a ďalších známych členov poroty
z verejného a kultúrneho života
na Slovensku.
Finalistky tejto súťaže pripravuje
na slávnostné finále choreografka
Hustle Profi Team Alexandra

rej okrem iného uvedú rozhovor s primátorom
Popradu Jozefom Švagerkom. Vstup je voľný.

Krausová. Program bude moderovať Marcel Forgáč a vystúpia
v ňom aj dvojičky Twiins. K atmosfére galavečera prispeje tanečnými vstupmi tiež slovenské tanečné
zoskupenie Love Dance na čele
so známou Lady Mel. Svoj talent
predvedú slovenskí módni návrhári a dizajnéri Jana Jurčenko, Factory WTF so svojimi kreatívnymi
prehliadkami, v ktorých nebude
chýbať noblesa, ale aj sexy plavky,
či bláznivé modely. AquaCity a Región Vysoké Tatry spoznajú svoje
nové kráľovné. Ak máte záujem
zúčastniť sa osobne na piatkovom
finále, vstupenky sa dajú zakúpiť
v pokladni popradského aquaparku. Galavečer sa bude dať sledovať aj online.
(ppš)

Spirita. V minulom tanečnom roku sme nazbierali
štyri prvenstvá, sedemkrát druhé miesto a päťkrát
sme boli tretí. V tomto roku obsadili naši brejkeri 1.
miesto na súťaži Summer Jam Battle v Rumunsku a
jeden z nich dosiahol krásny úspech na svetovej súťaži Outbreak Europe, keď skončil na treťom mieste,“ spočítala úspechy T. Hossová.
(mav)

Vystavujú ústeckí fotografi
V priestoroch Podtatranského osvetového strediska v
Spišskej Sobote otvorili minulý
týždeň výstavu fotografií fotoklubu OKO z partnerského
mesta Ústí nad Orlicí. Potrvá
do konca septembra a je otvorená od 8. do 15. hod.
Fotoklub OKO funguje dvanásť rokov a k jeho tradičným
aktivitám patrí Salón fotografie,
autorské aj klubové výstavy v
Českej republike i v zahraničí. Ústeckej verejnosti zároveň
predstavuje tvorbu zahraničných autorov a klubov z Bosny,
Chorvátska, Srbska, Poľska,
Rakúska a Nemecka. Klub sa
schádza každé dva týždne a v súčasnosti má približne 35 členov,

z ktorých 19 vystavuje spolu 40
najkrajších záberov v Poprade - Spišskej Sobote. Koncom
minulého roka sa uskutočnilo
valné zhromaždenie, na ktorom
bola za vedúcu klubu zvolená
Eva Kovářová. Takisto jej fotografické práce krášlia popradskú
výstavu.
Podľa informácie Vladimíra
Vlada z POS, sedem fotografov
z Popradu bude vystavovať 37
fotografických snímok v decembri tohto roku v Ústí nad Orlící
a opakovane pravdepodobne aj
v júni 2016. Výstava ústeckých
fotografov sa zopakuje v januári 2016, tentoraz v priestoroch
Podtatranskej knižnice na sídlisku Západ.
(ppm)
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SPRÁVY Z TATIER

DNES 16. septembra o 19.
hod. sa v kaviarni a čajovni
U Vlka v Starom Smokovci
uskutoční premietanie filmov
z festivalu Hory a mesto. Diváci uvidia Príbehy tatranských
štítov I.

tov. Vzhľadom na limitované
možnosti horských vodcov je
potrebné si výstup objednávať
s predstihom, a to hlavne vtedy, ak ide o sobotu a nedeľu.

•

TATRANSKÁ
premiéra
snímky filmára Jara Matouška
sa uskutoční 18. septembra
o 18. hod. na Popradskom plese po spomienke na obete hôr
na neďalekom Symbolickom
cintoríne pod Ostrvou.

•
•

LYŽOVAČKA je za dverami a tatranské strediská
už teraz myslia na to, s akou
ponukou oslovia lyžiarov
na nastávajúcu zimnú sezónu.
Oddnes 16. septembra štartuje
druhá vlna online predpredaja celosezónneho skipasu tzv.
Šikovnej sezónky. Tí, ktorí si
nestihli kúpiť svoj sezónny skipas, môžu využiť druhú šancu
za dobrú cenu a ušetriť oproti
pultovej cene značnú sumu.

•

TATRY mojimi očami je
názov výstavy fotografií Tona
Haratyka, ktorú si záujemcovia môžu pozrieť v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici.

•

SEPTEMBER sa vo Vysokých Tatrách nesie najmä
v znamení výstupov na najznámejšie slovenské končiare.
Veľkej popularite sa tradične
teší najmä Gerlach, pričom
doterajší charakter počasia
naznačuje vyšší záujem turis-

Poslednú augustovú sobotu
sa v Batizovciach konala slávnosť, počas ktorej pri obecnom
úrade starosta Gabriel Bodnár spolu s Walterom Bauerom odhalili pamätnú tabuľu
evanjelickému farárovi, antifašistovi a predsedovi Matice
slovenskej v Batizovciach Ondrejovi Šimekovi. Stalo sa tak
za prítomnosti jeho rodinných
príslušníkov, ako aj autora
knihy Petra Švorca, evanjelického farára z Popradu - Veľkej
Jozefa Vereščáka a odbojárov
v zastúpení Moniky Faixovej z
Gerlachova.
Batizovskí občania spolu s
početnými delegáciami vrátane

MINULÝ
týždeň
sa
v Grand Hoteli Bellevue
v Hornom Smokovci stretli
chemici zo Slovenka a Čiech
na 67. zjazde chemických spoločností.

•

CEZ víkend 26. a 27. septembra sa uskutoční na Štrbskom Plese 5.ročník podujatia
Fest Oktober 2015.

•

PODUJATIA Tatranského
kultúrneho leta si od polovice
júna do konca augusta pozrelo vyše 11 700 divákov, čo je
viac než v minulom roku. V
rámci jeho 42 programov sa
predstavilo 324 účinkujúcich
z ôsmich krajín sveta, a to z
Maďarska, Ukrajiny, Českej republiky, Poľska, Tadžikistanu,
Nemecka, Filipín a Slovenska.

•

BOCIANY spod Tatier,
sledované počas leta prostredníctvom nainštalovaných
kamier, až na jedno mláďa,
úspešne vyleteli z hniezd. V
tomto období sú už na ceste do
afrických zimovísk - do Egypta, k južnému Nílu, niektoré ešte ďalej, z tohto dôvodu
online prenosy z hniezd boli
ukončené.
(ppš)

Tatry sú lákavé aj na jeseň

Vysoké Tatry sú krásne
v každom ročnom období, ale
svoje osobité čaro majú práve
v jeseni. Hoci je leto už nenávratne za nami, stále je množstvo dôvodov, prečo sa do Tatier oplatí prísť aj teraz.
„V prvom rade je to stabilné
počasie ideálne na turistiku,
s minimálnou hrozbou rýchlych
zmien a najmä poobedných
búrok. Turistické chodníky sú
v celom rozsahu, viac ako 600
kilometrov, otvorené až do konca októbra. Okrem toho sa na
nich pohybuje rozhodne menej
návštevníkov, čím si turistiku
vychutnáte vo väčšom komforte.
Pri vymenovávaní výhod jesenného pobytu vo Vysokých Tatrách, nesmieme taktiež zabudnúť
na to, že tatranský vzduch má
blahodarné účinky na zdravie
a špeciálne pôsobí na dýchacie
cesty,“ konkretizovala dôvody
Lucia Dubielová, výkonná riaditeľka Združenia cestovného
ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT).
To, že postupne vonku klesajú teploty, neznamená, že by

Vatra zvrchovanosti

matičiarov z Popradu sa potom
poklonili obetiam 1. a 2. svetovej vojny. V bohatom kultúrnom programe
vystúpila miest- Napísali
na skupina Lajblik, fujarista
Miroslav Riša, dychová skupina Sviťanka, folklórna skupina z Batizoviec pod vedením
Jarmily Pastrnákovej, spevácka
skupina Suita kráľa Mateja a FS
Vagonár.
V príhovoroch zaznela
myšlienka, že náš národ je
starobylý svojimi dejinnými
udalosťami, ktoré sa diali po
stáročia aj v našom podtat-

ranskom kraji. Tatry sa stali
národným symbolom, ako
o tom povedal aj jubilujúci
Ľudovít Štúr,
ste nám ktorého 200.
výročie narodenia si pripomenieme 28. októbra t.r.):
„Rode náš, slovenský,
jak Tatry sa vinieš
z nízka sa do výšky
Kriváne, vyšinieš.“
Tatry neodmysliteľne patria
k nám Slovákom, ako to zdôraznil Ľudovít Štúr i v auguste
1844, keď navštívil spolu s vlastencami Štrbské pleso a Kriváň.
Súčasťou programu bolo za-

sa v horách znížili možnosti
aktívneho trávenia voľného
času. Stále sa dajú navštevovať prírodné i kultúrne krásy. K dispozícii sú cyklistické
i bežecké trasy, ale aj ďalšie
doplnkové služby. „Aby sa návštevníci mohli lepšie zorientovať
v širokej ponuke a možnostiach,
pripravili sme pre nich pod
názvom Jeseň v Tatrách komplexnú ponuku. Stačí si vybrať
podľa toho, či chcú prísť za
športom, turistikou, kultúrnymi pamiatkami alebo si predĺžiť
leto s deťmi. Zaujímavé pobytové balíky nachystali aj hotelieri,
členovia ZCR VT, takže je skutočne si z čoho vyberať. Navyše,
zatiaľ čo, kúpaliskám pod šírym
nebom sa sezóna nenávratne
chýli ku koncu, ubytovacie zariadenia v Tatrách i podhorí
majú v ponuke širokú paletu
wellness možností,“ doplnila L.
Dubielová.
Kompletná ponuka, ale
aj ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke
www.tatry.sk.
(dlu)

pálenie Vatry zvrchovanosti,
okolo ktorej sa tohto roku zišlo mnoho vlastencov z celého
podtatranského kraja. V duchu
národnej tradície naši otcovia zapaľovali vatry pri každej
vzácnej a vážnej dejinnej udalosti, ako napr. v noci zo 4. na 5.
augusta 1863, keď 6 000 Slovákov v Martine pod holým nebom pri vatrách privítalo vznik
Matice slovenskej. Po horách
sa rozhoreli partizánske vatry
v roku 1944 a my pokračujeme od roku 1992 Vatrami zvrchovanosti. Dúfajme, že týmto
tradíciám ostanú verné aj naše
deti a detné deti.
Ľudmila Hrehorčáková

16. 9. 2015
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Rozumný vie, kedy má zmeniť svoju mienku, hlupák je premenlivý ako
mesiac.					
NESTROY

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 16. septembra má meniny Ľudmila, zajtra 17. septembra Olympia, v piatok 18. saeptembra Eugénia, v sobotu 19. septembra Konštantín, v nedeľu 20. septembra Ľuboslav, Ľuboslava, v pondelok 21.
septembra Matúš a v utorok 22. septembra Móric.

MANŽELSTVO UZAVRELI
29. augusta 2015 - Zuzana Janíková a Ing. Vladimír Filip, Anastázia
Bartošová a Dušan Pitoňák, 4. septembra 2015 - Lenka Zemanová
a Martin Kolesár, Jana Cvengrošová a Milan Pitoňák.

VITAJTE MEDZI NAMI
24. augusta 2015 - Ján Harabin, Poprad, 25. augusta 2015 - Šimon
Šimko, Hranovnica, 26. augusta 2015 - Oliver Lehotský, Poprad, 28.
augusta 2015 - Lukas Kekeňák, Poprad.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 10. septembra 2015
v Novom Smokovci s

Atilom Dejczom,
89-ročným

V piatok 11. septembra 2015
vo Veľkej s

Annou Lukáčovou,
95-ročnou

V piatok 11. septembra 2015
vo Veľkej s

Andrejom Pejkom,
37-ročným

V piatok 11. septembra 2015
vo Veľkej s

Vierou Jahodníkovou,
84-ročnou

V piatok 11. septembra 2015
v Tatranskej Lomnici s

Milanom Plzákom,
79-ročným

Botanická záhrada
zatvorila svoje brány

Vegetačné obdobie tatranskej flóry sa končí. Včera 15. septembra zatvorila svoje brány aj Expozícia tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. V tomto období už toho nekvitne veľa. Dokvitajú len tie druhy, ktoré sa rozhodli znovu zakvitnúť.
Uplynulá sezóna bola z pohľadu návštevnosti mimoriadna.
Záhradu si prezrelo takmer jedenásťtisíc návštevníkov. Z toho
len v priebehu mája a júna veľkú skupinu, v počte až 4 120 tvorili žiaci základných škôl a študenti. S návštevnosťou stúpol aj
predaj rastlín. Predalo sa 3 290 sadeníc rastlín a 58 sadeníc stromov. Ako každú sezónu najväčší záujem bol o plesnivec alpínsky, horec Clusiov, silenku bezbyľovú, astru alpínsku a dryádku osemlupienkovú.				 (ble)

Darujte krv

Záujemcovia môžu darovať
krv aj na výjazdových odberoch
Národnej transfúznej služby
Poprad. Najbližší výjazd sa
uskutoční zajtra 17. septembra
od 8. do 14. hod. v Gymnáziu
na Kukučínovej ul. v Poprade. Ďalší výjazdový odber krvi
sa bude konať v pondelok 28.
septembra od 8. do 12. hod. na
Strednej odbornej škole elek-

trotechnickej v Matejovciach
a v utorok 29. septembra tiež
od 8. do 12. hod. v Businness
Centre Poprad na Karpatskej
ulici. Priamo na pracovisku
Národnej transfúznej služby
v Poprade, ktoré sídli na Baníckej ul. 803/28, môžu záujemcovia darovať krv v pracovné
dni od 6. do 14. hod, v utorok
až do 17. hod.
(ppš)

Nedeľa 20. september o 10. hod./divadelná sála
Domu kultúry v Poprade

ALADINOVA ZÁZRAČNÁ LAMPA

Divadlo Gašparko Prešov / Klasická bábková rozprávka o tom, ako môže
zázračný duch lampy zmeniť Aladinovi život.
Vstupné: 1,50 €
Nedeľa 27. september / divadelná sála DK Poprad

PRINC BAJAJA

Divadlo z domčeka / Tradičný príbeh o láske, statočnosti a hrdinských rytieroch, ktorý vám zahrá skupina stredovekých potulných
kaukliarov.
			
Vstupné: 1,50 €
17. september - 31. október/foyer DK Poprad

MOMENT PRE ENVIROMENT

Výber výtvarných prác z celoročnej témy žiakov výtvarného odboru
ZUŠ na Letnej ul. v Poprade.
Pripravujeme:
Streda 28. október o 18. hod. / divadelná sála DK Poprad

„AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI“

Brilantná komédia s prekvapivými zvratmi a neočakávanými humornými situáciami. Hrajú: Branislav Deák, Ján Jackuliak/Marián
Mitaš, Gregor Hološka, Milan Bahúl. Réžia: Martin Mňahončák.
Vstupné: 13 €

Pohotovosť v lekárňach

Dnes 16. septembra - Zlatý had,
vo štvrtok 17. septembra - Sunpharma - Tesco, v piatok 18.
septembra - Primula, v sobotu
19. septembra - Sunpharma Tesco, v nedeľu 20. septembra
- Adus, v pondelok 21. septembra
- Victoria a v utorok 22. septembra
- Aduscentrum.
Zlatý had: Novomeského 3918, č.
t. 773 10 26, Sunpharma - Tesco:

Teplická cesta 3, Primula: Dostojevského 12, č. t. 773 13 95, Adus:
Mnoheľova 2, č. t. 428 31 34,
Victoria: Drevárska 1, č. t. 772
14 77, Aduscentrum: Nám.
sv. Egídia 22/49.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka
do piatka od 18. do 22. hod.,
počas sobôt, nedieľ a sviatkov
od 8. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Veľmi úspešné dni, počas
ktorých dostanete aj ponuku na
lepšie platenú prácu.

Potrápi vás
zdravie, lebo
ste ho v poslednom čase zanedbávali. V práci nastanú väčšie starosti.

Potešíte
sa
dobre správe,
ktorá bude pre vašu budúcnosť veľmi dôležitá.

S v o j í m
ostrým jazykom si spôsobíte problémy, ktoré
ste nemuseli riešiť, keby ste si doň
zahryzli.

Dostanete
ponuku, ktorá
vám prinesie veľa zisku. Nejaký váš
zámer sa vydarí.
Čaká
vás
priaznivá zmena, ktorá vám prinesie veľa prospešného. V rodine bude veľa radosti.
Stavte na spoľahlivosť, lebo
len tou preukážete, že ste dôveryhodní a schopní doviesť veci do
konca.
Budete sa tešiť
z priazne nadriadených a z podpory podriadených. Preto bude výsledok úspešný.

Láska, láska a
samá láska na
vás číha na každom kroku. Máte
nádej na veľmi perspektívny vzťah.
Dajte na svoju
intuíciu a pustite sa do niečoho nového len v tom
prípade, že tomu budete veriť.
Buďte obozretní na cestách, pretože vám hrozia kolízie nie
z vašej viny.
V nečakanej
situácii sa preukáže vaša sila a schopnosti. Váš
názor zaváži.

16. 9. 2015
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Piatkový večer osviežili
hity Jona Bon Joviho

Inzercia

•

P r e daj

Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
2/15-P
Predám nové klietky na chov
prepelíc, činčíl, zajacov a kuriatok, pasce na líšky a kuny,
liahne na vajíčka a odchovne.
Inf.: č. t. 0907 181 800, www.
123nakup.eu
45/15-P
Predám vstavanú skriňu, farba čerešňa, dĺžka 3,10 m, šírka 67
cm, 3-dverová. Dohoda istá. Inf.:
č. t. 0902 724 220.
48/15-P
Predám murovanú chatu
v Zamagurí/Lysá nad Dunajcom, s pozemkom 485 m2.
Vhodná na celoročné bývanie.
Prízemie: slovenská izba s krbom (vykurovanie v zime),
chodba, vináreň s kuchynkou
a kúpeľňa. Podkrovie: dve izby,
chodba a zimná záhrada. Krásna udržiavaná záhrada so ze-

•
•

•
V piatok večer bol na Námestí sv. Egídia koncert skupiny s
oficiálnym názvom Radovan.
Na koncerte pod názvom Bon
Jovi revival zneli hity tohto
svetového interpreta. Na konci
však nemohla chýbať tá, ktorú má Radovan v repertoári,
a ktorú pozná každý - singel
Nech Bože dá.
Frontman skupiny Rado
Moznich povedal: „Táto pieseň vznikla z veľkej radosti,
keď traja autori videli, „že sa
to blíži a že tí naši chlapci idú“
a majú na to, aby boli vo finále.
Boli rôzne pokusy, aby bola naspievaná, hľadali sa rôzne cesty,
aby bola vydaná. Oslovili ma
autori po mnohých neúspešných pokusoch, kedy sa obracali na iných, známych spevákov. Mal som vtedy 14 rokov
a samozrejme som túto ponuku
bez váhania prijal. Tešil som sa,
že môžem spievať pieseň, ktorá
je veľká tým, že spája všetkých

Slovákov, či sme na východe,
západe, severe či juhu. V tom
je jej sila, jej hodnota, je to hokejová, súdržná pieseň a Slováci milujú hokej. Nie je žiadny
Rado Moznich, ani nikto iný,
iba tá pieseň sama o sebe, Nech
Bože dá. Mám z nej radosť, ale
nie som to ja, je to náš hokej
a sme to my, Slováci.“
Piatkový koncert bol v znamení svetových hitov skupiny
Bon Jovi. „K Jon Bon Jovimu
ma priviedla mama, tým že ho
počúvala. Tak som začal spievať aj Bon Joviho tvorbu, a keď
som mal 11-12 rokov mi ľudia
začali hovoriť, že naše prejavy
sú podobné. Prečo som pri tom
ostal je skôr pamiatka, lebo
mamka tu už nie je a každým
koncertom si ju pripomínam,“
prezradil R. Moznich. Ako
muzikant stále na sebe pracuje a verí, že hoci to nie je ľahké, treba byť vytrvalý - každý
v tom, čo robí.
(kpa)

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na
zariadení nízkeho napätia bude v Poprade v piatok 18. septembra od 7. do 17.30 hod. na Letnej ul. č.d. 19, 21, 23, 25, 27, 29,
v sobotu 19. septembra od 7.30 do 16.30 h. od. na Ulici mládeže č.d. 7 a v Spojenej škole Mládeže a na Šrobárovej ul. č.d. 40,
42, 44 a 46 a v pondelok 21. septembra od 7.30 do 17.30 hod.
na Rázusovej ul. č.d. 11, 13, 15, 17, 19 a 21. Viac informácii
aj na www.poprad.sk.				 (ppš)
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leninovými hriadkami, časťou
na oddych, skleníkom a murovaným záhradným domčekom. Plastové okná, voda,
elektrina, septik. Treba vidieť,
len vážny záujem. Inf.: č. t.
0902 625 879.
49/15-P

•

Rôzne

JAZYKOVÁ ŠKOLA Sonnenschein otvára kurzy nemčiny pre opatrovateľky, kuchárov,
čašníkov, chyžné, žiakov ZŠ,
SŠ a deti predškolského veku.
Inf.: č. t. 0944 450 381. 88/15-R

•

Hľadáme distributérov reklamných materiálov do schránok v Poprade a okolí. Inf.: č.
t. 0911 623 572, e-mail: poprad@redpost.sk
89/15-R
Vymením 2-izb. prerobený byt za 3-izb. byt s balkónom na Ul. mládeže a v jej
blízkom okolí. Inf.: č. t. 0910
944 060.		
90/15-R

•

MESTO POPRAD

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Scherfelovej ulici, súp. č. 1308
v Poprade o celkovej výmere 20 m2, katastrálne územie Veľká, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore,
na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 340,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. septembra 2015 do
12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na
internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297.		
PP-96

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Opäť o vstupenky do AquaCity
AquaCity Poprad - ekologické
stredisko pod Vysokými Tatrami s vodným rajom, termálnymi
bazénmi, vitálnym svetom, kryoterapiou, hotelmi Seasons***, Riverside*** a Mountain View****,
reštauráciou, barmi a kongresovými priestormi ponúka návštevníkom množstvo vodnej zábavy.
K dispozícii sú vonkajšie a vnútorné termálne a relaxačné bazény
s masážnymi tryskami, vírivkami, perličkami, vodnými hríbmi
a ďalšími atrakciami. AquaCity
Poprad má aj najväčšie dvojpodlažné wellness centrum na Slovensku s rozlohou 1 590 m2.
Redakcia Novín Poprad v spolupráci s AquaCity Poprad pripravila

pre čitateľov súťaž o päť celodenných vstupeniek do popradského
aquaparku. Podmienkou zaradenia do súťaže je vystrihnúť kupón,
ktorý je súčasťou tejto súťaže a zaslať ho do redakcie (Podtatranská
149/7, Poprad) do pondelka 21.
septembra 2015. Mená piatich vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v novinách Poprad v stredu
23. septembra 2015.
(ppš)

Kupón
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Krátko zo športu

•

V NEDEĽU 20. septembra
sa v športovom areáli ZŠ Jarná
a okolí od 13. hodiny uskutoční tradičné bežecké podujatie
Steeple Kros pre kategórie od
detí až po dospelých. 5. ročník
sa koná pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka.
PODTATRANSKÁ futsalová
sezóna sa opäť rozbehne už v novembri prvou a druhou ligou.
Tímy sa môžu registrovať najneskôr do 10. októbra na registracia.
pfl.sk alebo telefonicky na 0902
304 304.
V SOBOTU 12. septembra
odštartovala najvyššia ženská
hokejová súťaž prvým kolom.
Popradské líšky cestovali do
Zvolena, ktorému uštedrili debakel po výsledku 10:0. Hneď
v utorok 15. septembra nastúpili po uzávierke vydania novín
Poprad na zápas druhého kola
proti poľskému tímu KTH Krynica Zdrój.
(ppv)

•
•

Obehol Mont Blanc za 15 hodín
Amatérsky bežec a hasič
zo Svitu, Tomáš „Kaktus“
Kačmarčík sa nedávno odhodlal absolvovať jeden z najťažších behov sveta okolo Mont
Blanc. Pre bežného turistu trvá
pochod známym turistickým
chodníkom až 10 dní, ale nezlomný bojovník spod Tatier
to zvládol za necelých
15 a pol hodiny.
Bežalo sa na trati dlhej 101 km, so stúpaním až 6 100 metrov.
Samých seba prekonávalo takmer 2 000
bežcov z celého sveta.
Pretekári boli kategorizovaní podľa veku
a Tomáš sa medzi svojimi konkurentmi nad 40 rokov nestratil.
Skončil na peknom 9. mieste aj
zásluhou zodpovednej prípravy
pod krídlami legendy ženskej
cyklistiky Lenky Ilavskej – Litvinovej. Problémy na trati sa nevyhli ani Tomášovi, ktorý prežíval

Futbalový klub Poprad v spolupráci s Centrom voľného času organizuje už tretí rok po sebe všeobecnú pohybovú prípravu so zameraním na futbal pre žiakov 1. až 3. ročníka. V priestoroch štyroch
popradských škôl (Jarná, Komenského, Dostojevského a Veľká)
sa schádzajú deti dvakrát do týždňa a venujú sa im kvalifikovaní tréneri klubu. Záujem je veľký, FK Poprad zvažuje rozšíriť
tréningy aj pre sídliskových žiakov štvrtého ročníka v jednej zo
základných škôl na sídlisku Juh.
FOTO - Marek Vaščura

v polovici trate krízu. „Asi na 55
kilometri ma postihli nevoľnosti
a nevedel som, či budem môcť
pokračovať. Krízu som prekonal
za pomoci kamarátov, ktorí ma
povzbudzovali a išiel som ďalej,“
spomínal T. Kačmarčík.
Bez behu nevie vydržať a trénuje pravidelne. „Nohy bolia
často, ale bez bolesti to
nejde. Mám za sebou
rôzne zdravotné ťažkosti a beh ma drží nad
vodou,“ prezradil.
Do cieľa prišiel Tomáš Kačmarčík v noci
okolo pol jednej s celkovým časom 15 hodín
21 minút a 26 sekúnd.
V celkovom hodnotení skončil
na 55. mieste a s takýmto náročným pretekaním nemieni skončiť.
„Nikdy neprestanem behať. Teraz
som sa rozhodol pre polovičnú trať,
ale ak mi zdravie vydrží, o rok by
som chcel absolvovať dvojnásobnú trať,“ vyhlásil Sviťan. (ppv)

V termíne od 4. do 6. septembra sa v Bratislave uskutočnilo
národné kolo Qubica AMF
Cup 2015 v bowlingu za účasti
52 mužov a 10 žien. Účastníci
bojovali o miestenky na svetové finále, ktoré sa uskutoční
v novembri v Las Vegas. V kategórii mužov zvíťazil pomerne
suverénnym spôsobom Ľuboslav Jurinyi z Popradu,ktorý
vyhral kvalifikáciu ako i semifinále. Dramatickejšie boli
súboje v ženskej kategórii, kde
sa nakoniec športové šťastie
priklonilo na stranu Michaely
Blažekovej, taktiež z tímu BK
Citybowling Poprad. FOTO z
archívu BK Citybowling Poprad

Na mestských tenisových kurtoch sa minulý víkend uskutočnil
VI. ročník amatérskeho tenisového turnaja O pohár primátora mesta Poprad. Súťažili muži a ženy nad 18 rokov v dvojhrách a štvorhrách a v mixe.
Riaditeľ turnaja Štefan Glevaňák zhrnul: „Na šiestom ročníku sa zúčastnilo približne štyridsať účastníkov, z toho desať žien, nielen z Popradu, ale aj z blízkeho okolia.“ Víťaznú trofej si v kategórii muži dvojhra
odniesol Michal Vasilko, v kategórii ženy dvojhra sa víťazkou stala
Alena Vechterová, v mixe Kristína Rusnáková a Martin Ďurčo a v
štvorhre mužov Peter Trabalka a Igor Ľupták. Víťazom odovzdal ceny
primátor Popradu Jozef Švagerko.		
(pmm)

Adam Lukáč v klube najlepších európskych jazdcov

Kolíska jazdectva starého
kontinentu a jeden z najkrajších konských areálov na svete,
v nemeckom Aachene sa v závere augusta stal dejiskom európskeho šampionátu vo všetkých jazdeckých disciplínach.
Slovensko malo zastúpenie
v skokoch a voltížnom jazdení, no a práve jazdec z popradského klubu Freestyle Adam
Lukáč zaujal najviac.
V elitnej kategórii mužov,
po súčte štyroch zostáv skončil
Adam Lukáč s koňom Landar

a lonžérkou Petrou Cinerovou
na konečnom 9. mieste. „Som

rád, že som sa udržal v elitnej
desiatke svetových jazdcov. Konkurencia je veľká a rovnako môžete mať medailu na krku, alebo
skončiť desiaty,“ zhodnotil svoje
účinkovanie na majstrovstvách
Európy mladý popradský talent.
Jazdecký klub Freestyle Poprad
sa mu snaží vytvárať ideálne
podmienky pre tréningy. „K dispozícii máme dva kone, európskeho šampióna Celtica Z a mladého
vraníka Lea Da Vinci. Práve na
Leovi sa Adam predstaví na majstrovstvách Slovenska v Pezinku

v závere septembra,“ predstavuje ďalšie plány svojho zverenca
predseda klubu Cyril Sedlačko.
„Adam je veľmi citlivý jazdec,
neruší kone a má cit pre dokonalosť. Niekedy si myslím, že by
mohol byť tvrdší a nepozerať na
to, či to kôň zvládne,“ odhaľuje
detaily z tréningov a súťaží jeho
slovenský tréner Ján Tribula.
Popradčania majú v závere
sezóny už iba jediný cieľ - v Pezinku získať titul majstrov Slovenska. Klub ich má na svojom konte 19.
(cys)
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V derby úspešnejší Popradčania

V sobotu večer sa v NTC
odohralo futbalové spišské derby medzi Popradom
a Spišskou Novou Vsou v rámci siedmeho kola DOXXbet
ligy. Zápas rozhodol vlastný gól Spišiakov v druhom
polčase. V tíme domácich sa
objavila aj posila v osobe nedávneho kapitána Bardejova
a jedného z najlepších stopérov súťaže, Vladislava Palša.
8. kolo sa hralo netradične
v utorok počas štátneho sviatku. Popradčania cestovali do
Košíc za Lokomotívou. Zápas
sa skončil po uzávierke vydania novín Poprad.
„Po siedmich rokoch v Bardejove sa žiadala zmena a trocha
novej motivácie,“ povedal po

zápase V. Palša (na foto v bielom). „Palša by mal upokojiť
hru a veríme, že mladí stopéri
popri ňom porastú,“ vyslovil
nádej tréner FK Poprad Vladimír Lajčák.
Výsledky: 7. kolo DOXXbet
ligy Východ v sobotu 12. septembra FK Poprad - FK Sp. N.
Ves 1:0 (0:0), gól Popradu: Karol Sedláček (vl.). 6. kolo V. ligy
Podtatranskej v sobotu 12. septembra Hranovnica - Poprad
B 2:1 (1:0), gól Popradu: 88.
L. Brož (vl.). Program: 9. kolo
DOXXbet ligy Východ v sobotu 19. septembra o 19. hod.
FK Poprad - MŠK R. Sobota,
7. kolo V. ligy Podtatranskej
v nedeľu 20. septembra o 10.30
hod. Poprad B - Kravany. (mav)

Tabuľka
DOXXbet ligy Východ
		

Z V R P

1. VSS Košice

7

5 0 2 12:4 15

2. Bardejov

7

4 2 1 13:9 14

3. Poprad

7

4 1 2 10:4 13

4. Prešov

7

3 3 1 9:3		12

5. L. Mikuláš

7

3 3 1 9:4

6. D. Kubín

7

4 0 3 8:6		12

7. Zvolen

7

3 1 3 10:10 1 0

8. Haniska

7

3 1 3 7:8

10

9. R. Sobota

7

2 1 4 3:11

7

10. Sp. N. Ves

7

1 2 4 6:13

5

11. Lokomotíva KE 7

1 1 5 8:13

4

12. Teplička n. V.

0 3 4 5:15

3

7

S

B
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Kamzíci odštartovali novú sezónu

Hokejisti HK Poprad vstúpili do nového ročníka najvyššej hokejovej súťaže s novým názvom Tipsport liga
dvojzápasom na domácom
ľade. V prvom kole zdolali rytierov zo Zvolena, slávnostné
úvodné buly zápasu vhodil
primátor mesta Poprad Jozef
Švagerko spoločne s podnikateľom Janom Telenským.
V nedeľnom druhom kole
podľahli kamzíci vojakom
z Trenčína. Zápas tretieho kola v Skalici sa odohral
v utorok po uzávierke vydania novín Poprad.
Výsledky: 1. kolo v piatok 11.
septembra HK Poprad - HKM
Zvolen 3:2 (1:0, 1:0, 1:2), góly
Popradu: 5. Branislav Rapáč (R.

Rapáč, J. Kasík), 23. Richard Rapáč (B. Rapáč), 52. Lukáš Paukovček (Ľ. Bartečko, R. Suchý).
2. kolo v nedeľu 13. septembra HK Poprad - Dukla
Trenčín 2:4 (1:1, 0:3, 1:0), góly
Popradu: 2. Andreas Štrauch
(M. Síkela, A. Kroták), 60. Patrik Števuliak (L. Bajaruns, D.
Gaborčík).
Po druhom kole bol HK Poprad
na šiestom mieste.
Program: 4. kolo v piatok
18. septembra o 17. hod. HK
Poprad - MsHK Žilina, 5. kolo
v nedeľu 20. septembra o 17.
hod. HC ´05 iClinic B. Bystrica - HK Poprad, vložený
zápas 5. kola v utorok 22. septembra o 17. hod. HK Poprad
- HK Orange 20.
(mav)

Slávna liečiteľka a jasnovidka Rodika prišla do Popradu, aby pomáhala ľuďom,
ktorí to potrebujú. Svojou silou môže vyriešiť veľa problémov - zvady, rozchody,
alkoholické problémy, drogovú závislosť, problémy s plodnosťou.
Pracuje s liečivými bylinkami.
Má dar od Boha.
Nemôžete si nájsť partnera? Máte problém s impotenciou? Nedarí sa vám v podnikaní? Ste chorí? Rodika, so svojou silou, vám pomôže a uzdraví vás. Túto moc môže
použiť iba človek, ktorý s tým má skúsenosti. Všetky problémy majú riešenie. PP-82

Zavolajte 0949 404 265
POĎAKOVANIE

Jozef ďakuje pani Rodike za nájdenie šťastia, lásky a pokoja v dome.

Farby-Laky

20 rokov na trhu farieb

Najkrajšie farby jesene,
MôŽU BYŤ U VÁS NA STENE

tónované farby Premal
od 6,50 € za 4 kg
lakované lazúry Slovlux
od 7,00 € za 0,70 l
Renokov na plechovú strechu od 5,50 € za 0,70 l
Osmo, Adler, Tikkurila

Predajňa Limba - sídl. západ Poprad
Veľkoobchod - Teplická ul. Poprad
Predajňa Svit - nákupné centrum A1

PP-92
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Horúce leto pod Tatrami prospelo broskyniam

Strom bohato obsypaný broskyňami v záhrade na Širokej
ulici v Poprade - Veľkej okoloidúci obdivujú. Červeno-oranžové plody lákajú ochutnať ich
šťavnatú dužinu. „Mičurin“,
ktorému sa podarilo dosiahnuť bohatú úrodu pod Tatrami
nezvyčajného ovocia, je známy
priaznivec prírody, záhradkár a
hubár Juraj Kočan.
Svoje pestovateľské úspechy
komentoval: „Keď som bol chlapec, broskyne alebo marhule u
nás nerástli. Mali sme len jablká,
slivky, hrušky... Vždy som však
chcel, aby sa dali dopestovať aj

v podtatranských podmienkach.
Od starších záhradkárov som
sa dozvedel, že marhuliam aj
broskyniam sa darí na južnej
strane a blízko pri dome, ktorý cez
deň nasaje slnečné teplo a v noci z
neho potom sála.“ Najprv vysadil
marhuľu, pred 6-7 rokmi vyskúšal aj broskyňu. Ujala sa a už pár
rokov prináša plody. Tohto roku
však má J. Kočan vďaka horúčavám veľkú broskyňovú „žatvu“.
Konáre sa pod plodmi až prehýbajú. Odhaduje, že pozbiera okolo 50-60 kg. Broskyne pojedia v
rodine, dá ochutnať aj priateľom,
ale väčšinu zavaria na kompót
alebo poslúžia do koláča.
Popradčan známy svojimi
záhradkárskymi i hubárskymi
„úlovkami“ podotkol, že pestovanie marhúľ alebo broskýň
pod Tatrami je náročné a vyžaduje si veľa úsilia. Tohto roku
nebol na „troch zamrznutých“
mráz, tak broskyňové kvety
nepomrzli. Strom krásne bohato zakvitol a vtedy aj dlhšie
popršalo. No potom listy napadla choroba - urobili sa na
nich akoby červené pľuzgiere.
„Každý takto napadnutý list

som pozbieral a spálil. Keď sa
už vytvorili plody, prišli suchá.
Myslel som si - to je koniec, ale
nevzdal som sa. Urobil som diery okolo koreňov a každý deň
som broskyni nalial krhlu alebo
dve vody. Robil som tiež prebierku, aby ovocie mohlo narásť do
veľkosti,“ zhrnul J. Kočan. Po
zbere sa chystá strom ostrihať
a pripraviť na zimu. Verí, že
počasie bez mrazov ešte aspoň
dva týždne vydrží a oberie aj
posledné dozreté broskyne.
Teší sa, že aj v Poprade sa dá
dopestovať takéto chutné ovo-

cie. Skúšal už všeličo. Známe
je jeho štepenie - na podpníku
slivky má marhuľu, modrú a
žltú ringlotu a slivku. A tak je
strom najprv zakvitnutý rôznymi kvetmi a potom obsypaný rôznymi plodmi. Pestuje
všelijaké ovocie a zeleninu, rád
by ešte vyskúšal vysadiť kiwi a
hrozno, ktoré sa však už niektorým záhradkárom v našich
podmienkach dobre ujíma. Aj
to dokazuje, že klíma sa mení a
čoskoro nebudú pod našimi veľhorami zvláštnosťou predtým
exotické plodiny.
(mar)
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