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Vzniká tradícia Matejovských Scholtzových dní

Vlaňajší nultý ročník Matejovských Scholtzových dní položil základy tradície, ktorá od 14. do 17.
septembra 2017 pokračovala prvým
ročníkom tohto podujatia. Matejovce doposiaľ nemali takýto veľký
kultúrno-spoločenský
program,
ktorý je zároveň holdom významnej osobnosti - Karlovi Augustovi
Scholtzovi a jeho potomkom.
Bol jedným z najznámejších a najvýznamnejších podnikateľov a obchodníkov pod Vysokými Tatrami.
Už v tridsiatych rokoch 19. storočia
viedol obchod s poľnohospodárskym
železiarskym tovarom a položil položil základy prosperity a budúcnosti
ďalších firiem, ktoré postupne vznikli
v Matejovciach. Predseda Klubu Matejovčanov Marek Dragošek uviedol:
„Prvý ročník bol bohatší ako vlani.

DH Tatramat Matejovce a vystúpenie Števa Skrúcaného				
FOTO - Marta Marová
Tohto roku sme pripravili naviac
Scholtza. Ďakujeme seniorom z miest- ností. Uchovávajú si ich ako pamiatku
prezentáciu výrobkov nadväzujúneho denného centra, ktorí zapožičali na minulosť a výrobu v Matejovciach.“
niektoré predmety zo svojich domáccich na pokračovanie histórie K. A.
(Pokračovanie na str. 3)

Začali sa práce na okružnej križovatke,
pozor na dopravné obmedzenia!

Dlhoočakávaná prestavba križovatky Ul. Slovenského odboja a Hraničnej
sa začala v pondelok 18.
septembra, o tri dni skôr
než bol pôvodný plánovaný
termín. Je združenou investíciou VÚC Prešovského kraja a mesta Poprad.
Primátor Jozef Švagerko
venuje tejto stavbe veľkú
pozornosť a povedal: „Je
dobrou správou, že začíname
s prácami na tejto okružnej
križovatke neďaleko Billy,
pretože dopravná situácia v
danej lokalite bola nepriaznivá nielen pre vodičov, ale aj
pre chodcov. Došlo tu k viacerým smrteľným úrazom.
Chceme, aby táto križovatka
bola bezpečnejšia a umož-

nila plynulejšiu premávku,
preto sme sa rozhodli do nej
zainvestovať. Správcom cesty
na Ulici slovenského odboja
je PSK a aj vďaka predsedovi PSK Petrovi Chudíkovi a
poslancom PSK sme dokázali
presadiť, aby to bola združená investícia a išli sme do

nej spoločne. Verím, že jeseň
bude priaznivá, nevzniknú
nepredvídané okolnosti a
práce budú do konca roka
dokončené. Som presvedčený,
že stavbu sa podarí zrealizovať čo najrýchlejšie a Popradčania budú spokojní.“
(Pokračovanie na str. 2)

Plánujú prerokovať
neprerokované body

Vo štvrtok 21. septembra o
9. hod. sa v zasadačke Mestského úradu v Poprade uskutoční rokovanie mestského
zastupiteľstva. V programe
budú body, ktoré zostali neprerokované z augustového
MsZ.
Budú to najmä návrhy na
prenájmy nebytových priestorov, rozšírenia prenájmu kotolní vrátane technológií a tepelno-technického zariadenia
pre Popradskú energetickú
spoločnosť, návrhy na zámeny a predaje nehnuteľností,
návrhy na zriadenie vecného
bremena a ďalšie.
V programe je aj súhlas k
zaradeniu elokovaného pracoviska - Súkromnej základnej
školy na Francisciho ul. ako
súčasti Súkromnej ZŠ na Rov-

nej ul. pre zriaďovateľa Life
Academy, návrhy na zaradenie
žiadostí o zmenu Územného
plánu mesta Poprad do Zmeny
a doplnku ÚPN 2017 a ďalšie.
Poslanci budú schvaľovať aj
plán zasadnutí Mestskej rady
a Mestského zastupiteľstva
mesta Poprad do konca roka
2017, oboznámia sa s informatívnou správou o hospodárení spoločnosti Pohrebno-cintorínske služby Poprad a TV
Poprad a o činnosti komisie na
prípravu podmienok obchodnej verejnej súťaže a návrhom
na schválenie zonácie územia
objektov bývalých kasární na
Ul. 29. augusta a príslušných
pozemkov a ďalšie. Pred záverom sú zaradené interpelácie poslancov. (Podrobne na
www.poprad.sk).
(pmm)

Popradské
školy medzi
najlepšími

Protestný
pochod
za vyššie
mzdy

Volejbalistky
na turnaji
pred sezónou

Viac na str. 2
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Stručne

PRE VOĽBY do orgánov samo•správnych
krajov, ktoré sa usku-

točnia 4. novembra, má už mesto
Poprad spracovaný harmonogram
organizačno-technického zabezpečenia. Pre mesto už bolo utvorených 40 volebných okrskov, v
ktorých bude môcť voliť 42 200
oprávnených voličov. V okrese Poprad budú voliť 8 poslancov VÚC.
Do 5. októbra 2017 môžu politické
strany delegovať členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií.
MINISTERSTVO pôdohospo•dárstva
a rozvoja vidieka schválilo
22 žiadostí o príspevky z fondov
EÚ na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy. Je medzi
nimi aj cesta II/534 Poprad - Starý
Smokovec v dĺžke úseku takmer 5,3
km. Na modernizáciu tejto cesty
bolo schválených takmer 3,9 mil.
eur.

•

V NEDEĽU 24. septembra o 10.
hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade uvedie Divadlo Portál
z Prešova rozprávku Pyšná princezná. Vstupné je 1,50 €.

•

DRÁMU Nina režiséra Juraja
Lehotského predstavia tvorcovia
v piatich slovenských mestách. Na
premiérové turné sa vyberie delegácia v zložení režisér a scenárista
Juraj Lehotský, scenárista Marek
Leščák, predstaviteľka titulnej postavy Bibiana Nováková, strihač
Radoslav Dubravský, producent
Albert Malinovský a Jozef Tinka z
Rady pre práva dieťaťa SR. Vo štvrtok 21. septembra navštívia aj Poprad. V kine Tatran budú o 18. hod.

•

NA SLOVENSKU pribudne 4780
nových miest v materských školách
vďaka schváleným projektom zo
zdrojov EÚ. Z celkovej alokácie 77
miliónov ostalo ešte nevyčerpaných
približne 37 mil. Uzávierka tretieho
hodnotiaceho kola projektov bude
18. októbra 2017.

•

PRE takmer 20 000 ľudí a firiem
zostáva posledná šanca na podanie
daňového priznania. Šesťmesačný
odklad uplynie 2. októbra. Daňové
priznanie treba nielen podať, ale
daň aj zaplatiť. Sankcie za nepodanie daňového priznania alebo nezaplatenie dane sú vo výške od 30 do
16 000 eur.
webovej stránke mesta Po•pradNAwww.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)

Popradské školy medzi najlepšími

Na popredné miesta rebríčka najlepšie hodnotených škôl sa dostali aj
tie popradské. Spojená škola - Gymnázium na Ul. Dominika Tatarku sa
z nich umiestnilo najvyššie. Obhájilo
prvenstvo v rámci kraja a dlhodobo
sa udržiava v prvej desiatke na Slovensku. Pekným umiestnením sa
môže popýšiť aj Obchodná akadémia
či ZŠ s MŠ na Dostojevského ulici.
Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy INEKO zverejnil aktuálny
rebríček základných a stredných škôl,
pričom hodnotenie výsledkov žiakov
nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi
jednotlivých škôl spôsobené inými
faktormi, než je vzdelávací proces
a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti
škola v danom období odovzdala
svojim žiakom, a preto komplexne
nevypovedá o kvalite školy. Na prvom
mieste v kategórii gymnázií sa v rámci Prešovského samosprávneho kraja
umiestnila Spojená škola - Gymnázium na Ul. D. Tatarku, ktoré je na
východnom Slovensku štvrté a v celoslovenskom rebríčku obsadilo jedenáste miesto s celkovým hodnotením
7,8. „Už dlhodobo potvrdzujeme svoje
postavenie v rebríčku v kraji, ale aj na

celom Slovensku. To naznačuje, že náš
štandard je nastavený dobre. Svedčí
o tom aj umiestnenie našich žiakov na
vysokých školách. Zo 123 študentov sa
na štúdiá nedostal iba jeden,“ uviedol
riaditeľ Spojenej školy na Ul. D. Tatarku Dušan Nebus.
Pri stredných odborných školách
zabodovala aj Obchodná akadémia
Poprad, ktorá sa umiestnila na treťom mieste v rámci kraja s celkovým
hodnotením 7,3, na šiestom, respektíve siedmom mieste sa ocitla Stredná
zdravotnícka škola Poprad a Súkr. SOŠ

29. augusta. „Zásluhu na tom majú
predovšetkým naši žiaci, ale aj odborná
úroveň učiteľov. Sú to aj mimoriadne
výsledky, ktoré žiaci dosahujú a tiež
umiestnenie študentov na trhu práce.
Veľký význam má aj náš nový študijný
odbor cestovný ruch, kde máme stopercentnú umiestnenosť na vysokých
školách či v zamestnaní,“ prezradila
riaditeľka OA Poprad Iveta Račeková.
Tretie miesto v rámci kraja obsadila
aj ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad v kategórii základných škôl s celkovým
bodovým ohodnotením 8,2. (ppv)

Začali sa práce na okružnej križovatke
(Dokončenie zo str. 1)

Od pondelka 18. septembra až do
ukončenia stavby bude križovatka
cesty č. III/3080 Slovenského odboja Hraničná pre dopravu úplne uzavretá.
„Prvými prácami bude rekonštrukcia
vodovodu a kanalizácie, ktorá je súčasťou prestavby križovatky na okružnú. Uzávierka je vyznačená dočasným
dopravným značením. Následne bude
počas úplnej uzávierky pokračovať aj
stavba samotného objektu okružnej
križovatky,“ uviedol Ľuboslav Mlynarčík z odboru urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ v Poprade.
Obchádzka uzavretej križovatky
bude možná po Karpatskej ulici,
ktorá bude počas uzávierky križovatky zobojsmernená a zároveň na
nej bude dopravným značením zakázané státie a zastavovanie vozidiel.
Vzhľadom na očakávanú husto-

tu premávky na obchádzkovej trase
samospráva žiada vodičov o zvýšenú
pozornosť a vzájomnú toleranciu.

Prístup k supermarketu Billa bude
zachovaný po celý čas prestavby
križovatky.
(mar, mag)

Zmeny v MHD kvôli výstavbe okružnej križovatky

Z dôvodu plánovanej výstavby
okružnej križovatky pri obchodnom centre Billa v Poprade je od 18.
septembra 2017 úplne uzatvorená
križovatka ulíc Slovenského odboja
- Hraničná. Z tohto dôvodu dôjde aj
k obmedzeniam v mestskej hromadnej doprave, pričom od uvedeného

termínu sú na linke č. 3 dočasne
zrušené zastávky PP, obchodný dom
a PP, sídlisko Západ, Šport v smere z
autobusovej stanice do Veľkej. Linka
č. 3 bude vedená z autobusovej stanice priamo na zastávku PP, Veľká, Teplická, Široká (bez obslúženia zastávok
PP, obchodný dom a PP, sídlisko Zá-

pad, Šport).
Na linke č. 5, spoji č. 2 pôjde o
dočasné zrušenie zastávky PP, obchodný dom. Linka č. 1 bude zatiaľ
bez zmeny.
V súvislosti s uvedenou uzávierkou
samospráva upozorňuje na možnosť
prípadného meškania spojov. (mag)
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Krátke správy

ovocia a zeleniny z úro•dy VÝSTAVA
záhradkárov zo Svitu a okolia sa

koná v Dome kultúry vo Svite. Otvorená je dnes 20. septembra od 10. do
17. hod., zajtra 21. septembra od 8. do
17. hod. a 22. septembra od 8. do 15.
hod. Podtatranská výstava ovocia a zeleniny bude súčasťou Zemiakárskeho
jarmoku 23. septembra v Spišskej Belej.
MEDZINÁRODNÁ odborná konferencia venovaná 360. výročiu narodenia významného kežmarského rodáka, veliteľa protihabsburských povstaní
a jedného z posledných majiteľov Kežmarského hradu - Imricha Thőkőlyho
sa bude konať v pondelok a v utorok
25. a 26. septembra v Kežmarskom
hrade. Podujatie sa uskutoční pod záštitou konzula Maďarskej republiky.
KOLOVÁ dolina vo Vysokých Tatrách ostane aj po pripravovanej zonácii
TANAP-u pre turistov neprístupná.
Celé jej územie je v návrhu pripravovanej zonácie začlenené do zóny s
obmedzenou výskumnou činnosťou
ako ekologicko-funkčný priestor bez
ľudských aktivít. Ešte na jar tohto roku
sa skalná stena z Prostrednej Kolovej
štrbiny zrútila a balvany žulových skál
zastali až na dne doliny nad plesom.
Mnohé druhy vzácnej a ohrozenej vegetácie tak zostali pochované pod hrubou vrstvou skál.
FOLKLÓRNY Súbor Magura z Kežmarku získal na krajskom kole súťaže
choreografií folklórnych súborov Tancuj, tancuj vo Vranove nad Topľou zlaté
pásmo s návrhom na postup za choreografiu manželov Sylvie a Jaroslava Pavligovcov „Zagrojčes mujzycy“. Medzi
mládežníckymi súbormi sa výborným
výkonom prezentovali seniori kežmarského Maguráka, keď získali ocenenie
v striebornom pásme za choreografiu
Juraja Šedlára „Goralské trojky“.
DEZERT roka 2017 s názvom Modial môžu záujemcovia ochutnať aj na
Štrbskom Plese v Grand Hotel Kempinski. Vymyslel ho Steffen Holle z Hotela Adlon Kempinski v Berlíne. Vďaka
kombinácii jemných mandlí z Európy, čokolády z Afriky, aromatických
korenín z Ázie, vynikajúcich pistácií
z Blízkeho východu a nádychu tabaku
a rumu z Kuby tak labužníkov vezme
na cestu takmer okolo celého sveta.
NA sídlisku Sever v Kežmarku bude
vymenený problémový most, ktorý pri
povodniach tvoril prekážku, pretože
neumožňoval odvádzať potrebný prietok prívalovej vody. Ukončenie realizácie má byť do piatich mesiacov od
odovzdania staveniska.
FINANČNÁ správa rozšírila elektronickú komunikáciu. Po spotrebných
daniach začala obojsmerne komunikovať aj v oblasti dozoru nad hazardnými
hrami. Ďalším krokom bude navrhovaná povinnosť elektronickej komunikácie pre firmy a živnostníkov. (ppš)

•

Vzniká tradícia ...
(Dokončenie zo str. 1)

„S veľkým záujmom sa stretla i prednáška archeológa
Mariána Sojáka o matejovskej hrobke a ďalších archeologických vykopávkach v okolí Popradu. Verím, že obyvateľov
potešil aj kultúrny program a športové aktivity,“ doplnil M.
Dragošek. Matejovské Scholtzove dni otvoril 1. viceprimátor Popradu Igor Wzoš. Konštatoval: „Celé roky nám
bolo ľúto, že Matejovce ostávajú v nejakom závese za ostatnými mestskými časťami. Minulý rok sme spoločne s Klubom Matejovčanov spustili pilotný nultý ročník a ukazuje
sa, že Matejovce si takéto podujatie zaslúžia.“ Osobnosť K.
A. Scholtza vyzdvihol najmä ako podnikateľa, ktorý urobil z Matejoviec významné priemyselné centrum v rámci
Uhorska. Zároveň dodal: „Dlho boli Matejovce v istom
úzadí oproti ostatným mestským častiam napriek tomu, že
gro priemyslu sa sústredilo práve tu a do mesta prichádza
veľa podielových daní práve odtiaľto. Treba im to niečím
vrátiť. Je tu rómsky problém, ale ten sa nedá vyriešiť dnes-zajtra, ale treba nastaviť určitý desaťročný plán obnovy
Matejoviec, ktorý sa bude zaoberať práve touto problema-

•

Hore slávnostné otvorenie a DFS Venček, dole sprievod a
pietny akt pri hrobe rodiny Scholtzovej.
FOTO - Marta Marová, Silvia Šifrová
tikou - výchovou, vzdelávaním komunitným centrom, sociálnym podnikom, nájomným bývaním a klasickou infraštruktúrou, ktorá v Matejovciach chýba.“
Program sa skončil minulú nedeľu slávnostnou omšou
v rímskokatolíckom Kostole sv. Štefana, sprievodom a
položením kytice k hrobu rodiny Scholtzovej a večer
koncertom Zuzany Šveda v matejovskom evanjelickom kostole.				 (mar)

•

•

Opatrovateľská služba v Poprade bude dostupnejšia

Mesto Poprad sa v máji 2017
zapojilo do Národného projektu
Podpora opatrovateľskej služby,
ktorý realizuje Implementačná
agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
„Projekt, ktorý potrvá do konca
apríla 2018, zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s
ťažkým zdravotným postihnutím, s
nepriaznivým zdravotným stavom a
pre seniorov a zároveň podporí ich
zotrvanie v prirodzenom prostredí v
rodine a komunite a zníži dopyt po

inštitucionálnej starostlivosti,“ uviedla vedúca sociálneho odboru MsÚ
v Poprade Etela Lučivjanská. Od
začiatku realizácie projektu mesto
Poprad ako poskytovateľ opatrovateľskej služby postupne získalo
nenávratný finančný príspevok na
vytvorenie 14 pracovných miest pre
opatrovateľky na plný pracovný úväzok (507 EUR/1 pracovné miesto/
mesiac) a 1 pracovné miesto na polovičný pracovný úväzok (253 EUR/1
pracovné miesto/mesiac). Národný
projekt je financovaný z prostried-

kov Európskeho sociálneho fondu a
jeho cieľom je aj podpora sociálnej
inklúzie prostredníctvom podpory
novovytvorených pracovných miest
pre opatrovateľky/opatrovateľov.
Do projektu sa mesto zapojilo z
dôvodu, že dopyt po opatrovateľskej službe prevyšoval možnosti
samosprávy. Z pôvodnej požiadavky na vytvorenie 30 miest napokon
získalo 14,5. V súčasnosti zabezpečuje mesto Poprad opatrovateľskú
službu prostredníctvom 73 opatrovateliek.		
(mag)

•
•
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Protestný pochod za vyššie mzdy Snahou je zachovať kultúrne dedičstvo

V Poprade sa zajtra 21. septembra
o 15. hod. pred Zimným štadiónom
začne verejný protestný pochod za
vyššie mzdy, ktorý organizuje Odborový zväz KOVO.
Jozef Balica, člen predsedníctva OZ
KOVO informoval, že odbory dobre
poznajú situáciu na Slovensku, zvlášť
na východnom, kde mzdy neumožňujú dôstojnú životnú úroveň. Povedal: „Zo štatistických údajov vieme, že
približne 1 milión zamestnancov na
Slovensku poberá mzdu menej než 604
eur „v čistom“ a 500 tisíc menej než 449
eur. Na východnom Slovensku sú čísla
ešte horšie - 50 percent zamestnancov
má menej než 560 eur a 25 percent než
424 eur. V Popradskom okrese dosahuje priemerná mzda len približne 900
eur „v hrubom“, čo je približne 685 eur
„v čistom“. Mzda má zohľadňovať aj životné náklady zamestnanca a zabezpečiť mu dôstojný život, nie iba živorenie.
Robili sme si prieskum, koľko reálne potrebuje 4-členná rodina na Slovensku
na bežný život. Je to v Košickom kraji
1550 eur, v Prešovskom 1450 eur. Mzdy
tomu zďaleka nezodpovedajú, pritom
produktivita práce je na Slovensku
vyššia než na Západe.“ Porovnávali
napríklad aj náklady na potraviny. Na
Slovensku potrebuje jednotlivec na ne
20 percent z celkových výdavkov, kým
v Nemecku len 10 percent a v Rakúsku
ešte menej. Nečudo, že potom najmä
mladí ľudia odchádzajú za prácou do
zahraničia. S nízkymi príjmami sa ťažko môžu postarať o rodinu.
Predseda ZO OZ KOVO v spoločnosti Whirlpool Tomáš Hurajt podčiarkol, že protestným pochodom
chcú v prvom rade poukázať na nízke mzdy pod Tatrami: „Chceme tiež

ukázať, že v podnikoch, kde sú odbory,
sú aj vyššie platy oproti tým firmám,
kde odbory nemajú.“ Podotkol, že vo
Whirlpoole je vyjednávanie a komunikácia o mzdách s vedením vcelku
dobrá. Momentálne majú podpísanú
kolektívnu zmluvu i na budúci rok,
ale predpokladajú, že budú žiadať o
ešte väčšie zvýšenie. Sú presvedčení,
že v popradskom závode Whirlpoolu
zamestnanci dosahujú vysokú produktivitu práce a vyrábajú najkvalitnejšie výrobky v rámci tejto spoločnosti, preto si aj lepšie platy zaslúžia.
Práve situácia vo výške miezd na
východnom Slovensku zmobilizovala odbory, aby už vlani v decembri zorganizovali podobný protest v
Spišskej Novej Vsi, v súčasnosti ho
pripravili v Poprade. Začne sa zhromaždením odborárov, ale aj širokej
verejnosti pri popradskom zimnom
štadióne. Odtiaľ pôjde sprievod po
Štefánikovej a cez Mnoheľovu ulicu prejde na Námestie sv. Egídia do
blízkosti Forumu. OZ KOVO bojuje za slušný život zamestnancov a
mobilizuje ľudí, aby sa postavili za
svoje práva, za spravodlivú mzdu,
aby zamestnávatelia brali do úvahy
tiež sociálny rozmer mzdy. Od 11.
približne do 15. hod, kedy sa pochod
začne, bude na námestí aj program
Deň s KOVO. Ján Šlauka, člen predsedníctva OZ KOVO uviedol: „V
stredu 20. septembra budeme od 12.
do 16. hod. v Spišskej Novej Vsi, 21.
septembra v Poprade, aby sme oboznámili verejnosť s kampaňou na
podporu kolektívneho vyjednávania
za vyššie mzdy. Občanom poskytneme aj právnu radu a pomoc v otázkach Zákonníka práce.“
(mar)

Zľava Tomáš Hurajt, Jozef Balica a Ján Šlauka.

FOTO - Marta Marová

Cenník inzercie v novinách Poprad

Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá
strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2
0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a
viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej
podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (European Heritage Days
- EHD) sú významným celoeurópskym podujatím organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou.
Konajú sa tradične v priebehu septembra a prostredníctvom rôznych
aktivít pripomínajú širokej verejnosti dôležitosť a bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva. Osobitný význam
majú dni otvorených dverí v tých pamiatkových objektoch, ktoré sú inokedy pre verejnosť neprístupné.
Aj Podtatranské múzeum v Poprade pripravilo pri tejto príležitosti
prehliadky Mestskej pamiatkovej
rezervácie v Spišskej Sobote s dôrazom na jej historické osobnosti.
Prednáška prebiehala pre školy aj
pre verejnosť formou komentovanej
prechádzky po spišskosobotskom
námestí. Obsahom bolo priblíženie

histórie tohto miesta.
Popradčania si s prednášajúcim
Pavlom Minarčákom z Podtatranského múzea prešli námestie, dozvedeli
sa ako Spišská Sobota vznikla, akým
smerom sa uberal jej rozvoj, ako zbohatla, aké osobnosti, ktoré sa podpísali aj pod jej rozvoj, v nej žili (napr.
G. Majunke, J. Brokoff, A. Szász, J. J.
Rainer...) aj o vzťahu k železnici, k nemocnici a pod., prečo má námestie
taký tvar, ako Spišská Sobota v bohatých časoch zabezpečovala svoju
ochranu. P. Minarčák povedal: „Nedá
sa ísť od domu k domu, napr. rodný
dom manželky M. Beňovského - Z.
A. Hönschovej je veľkým otáznikom.
Môže to byť dom, na ktorom visí pamätná tabuľa, ale môže to byť aj vedľajší dom z jednej alebo druhej strany.
Je to prípad viacerých osobností, a niektoré domy už ani nestoja.“
(kpa)

Na Slovensku je veľmi časté meno Mária. Takmer v každej rodine sa nájde nositeľka tohto mena. V poslednej dobe sa opäť dostáva do popredia. V minulom
roku dalo meno Mária 212 slovenských rodičov svojim dcéram. Ženské meno
Mária má hebrejský pôvod a voľný preklad znie „milovaná Bohom“. Vraví sa, že
nositeľku tohto mena nikto nezastaví v ceste za úspechom. Dokáže aj nerealizovateľné a dosiahne akýkoľvek cieľ. Má za sebou podporu hviezd, teda sa nemusí obávať žiadnych problémov. Nositeľky tohto mena oslavovali minulý utorok
svoje meniny. Ich sviatok si pripomenuli aj v Dennom centre Kresťanských seniorov na sídlisku Západ v Poprade. Až 15 členiek tohto centra má meno Mária. Oslavy sa zúčastnilo deväť z nich, ktorým zablahoželala predsedníčka centra Anna Janikovská (na foto).		
FOTO - Silvia Šifrová
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Scherfelov dom sa pripravuje na okrúhle výročie Veľkej

Na prízemí v priestoroch Scherfelovho domu vo Veľkej minulý pondelok a utorok maľovali. V miestnostiach tamojšej galérie a pamätnej
izby Aurela Viliama Scherfela prebieha od polovice leta rekonštrukcia.
Predseda Klubu Veličanov Milan
Hámor (na foto) sa bol práve pozrieť, ako pokračujú práce a objasnil:
„Mestská časť Veľká si na budúci rok
pripomenie 750. výročie prvej písomnej zmienky,
tak sa KV
v spolupráci s mestom
rozhodli pripraviť oslavy. V balíku
programov
bude aj vydanie knihy
o Veľkej, pre
ktorú sme už
vytvorili komisiu a úzko spolupracujeme s archívom a múzeom v Poprade,
cirkvami, školou a ďalšími organizáciami vo Veľkej i v Poprade. Takisto
občania veľa prinášali a stále môžu pri-

nášať rôzne artefakty z histórie Veľkej.
Vyvinuli sme aktivity, aby sa urobila rekonštrukcia a mohli sme obsiahnuť viac
artefaktov z minulosti našej mestskej
časti a vhodne ich umiestniť do vynovených miestností.“ Jedným zo vzácnych
predmetov je napríklad piano darované Alexandrom Křížom z Tatier,
pochádzajúce približne zo začiatku
20. storočia. Na stene tiež už visí liatinová mapa z čias prvej Československej republiky, ktorá bola nájdená pri
výkopových prácach v centre mesta. A
to sú len maličké čriepky z množstva
vecí, ktoré už občania venovali.
Pri vstupe do Scherfelovho domu
vpravo plánuje KV v zadnej časti inštalovať stálu expozíciu niektorého
veľčianskeho umelca, predpokladajú
Ondreja Ivana. Ostatné dve miestnosti
budú slúžiť ako výstavné. V priestoroch od vstupu vľavo, chcú zhutniť
dokumenty o A. V. Scherfelovi do
zadnej miestnosti, v prednej mienia
urobiť muzeálnu časť o živote Veľkej v
minulosti a súčasnosti. Tieto priestory
sa po demontovaní doterajšej výstavy
a odstránení rozsiahleho bukasového

masívu zväčšili, akoby otvorili a vynikla ich historická hodnota. Napriek
tomu, že budova má už približne 700
rokov, stále očarí prvkami – štukatúrami, klenbami, ktoré sa odhalili pri
bielej maľovke v plnej kráse.
„Povedal by som, že po renovácii
vynikne duch budovy. Pri rekonštrukcii bola vymenená elektroinštalácia,
položená nová dlažba, vyspravili sa a
vymaľovali omietky. Keďže sme získali veľmi veľa artefaktov, chceme mať
omnoho bohatšiu výstavu so sklenenými vitrínami a možnosťou premietania
na televíznej obrazovke. Miestnosti na
inštaláciu by sme chceli pripraviť do
konca roka a potom nastane čas na
rozmiestňovanie predmetov. Naplno
plánujeme obnovené priestory využiť
predovšetkým pri príležitosti osláv začiatkom júna budúceho roka,“ ozrejmil
M. Hámor. Poďakoval vedeniu mesta,
že im vychádza v ústrety a vyčlenilo
prostriedky na obnovu priestorov v
budove, ktorá je v mestskom vlastníctve. Aktivity v samotnej Galérii Scherfelov dom budú pokračovať už 13. októbra prvou výstavou po výmaľbe.

Primátor Popradu Jozef Švagerko
renováciu víta: „Chceli sme budovu
zveľadiť, je kultúrnou ustanovizňou,
ktorú má KV v nájme a sídli tu i denné
centrum pre dôchodcov. Na budúci rok
sa chystajú oslavy vo Veľkej a želali sme
si, aby vznikol ďalší kultúrny priestor
pre podujatia k výročiu. Zároveň si
takto uctievame aj pamiatku A. V.
Scherfela, ktorý bol významnou osobnosťou Veľkej a Popradu a venoval mestu takmer celý svoj majetok.“
(mar)

Na Výtvarnom spektre V galérii vystavuje svetoznámy fotograf
V Tatranskej galérii vyúspešní aj Popradčania stavuje
od minulého utorka

V piatok 8. septembra 2017 bola
na Trenčianskom
hrade otvorená celoštátna
výstava
neprofesionálnej
výtvarnej
tvorby
„Výtvarné
spektrum 2017“, na
ktorú
postúpili
najlepšie práce z
okresných a krajských kôl.
Toto
vrcholné
podujatie poukázalo
na stálu obľúbenosť
výtvarnej činnosti.
Ani v dobe smartfónov, laptopov a rýchle sa rozvíjajúcej
digitálnej techniky sa tvoriaci človek nechce rozlúčiť s
ceruzou, štetcom a farbami,
s rydlom a grafickou tlačou,
so špachtľou a hlinou, ani s
voňavým drevom. Je to tým,
že to bytostne potrebuje k zobrazeniu širokej škály námetov prostredníctvom rôznych
výtvarných techník.
Na tejto celoštátnej prehliadke sú zastúpení aj autori
z Popradu a okolia. V kategórii insitných umelcov má vystavené práce rezbár Anton
Budzák z Popradu a Milan
Bocko (na foto) zo Spišskej

Soboty, ktorému bola udelená aj Cena za drevené plastiky. Ondrej Ruttkay zo Sp.
Bystrého získal Čestné uznanie za kresby - akvarel. Na
výstave majú práce aj Elena
Mazáková z Popradu - akvarely, Július Kováč z Kvetnice grafika, Melánia Jandurová z
Popradu - počítačová grafika
a František Žoldák z Popradu - maľba.
Výstava 54.ročníka celoštátnej postupovej súťaže
výtvarnej tvorby, na ktorej je
vystavených 173 diel od 115
autorov, trvá v Trenčíne do
konca septembra 2017.
F. Žoldák

svetoznámy fotograf Robert
Vano. Narodil sa v Nových
Zámkoch a po maturite
(1967) emigroval do Spojených štátov, kde pracoval
ako kaderník a vizážista. Pôsobil ako asistent módnych
fotografov a od roku 1984 sa
osamostatnil. Od roku 1990
žije v Prahe. Jeho dominantou sú čiernobiele portréty
a akty na klasický film.
Riaditeľka TG Anna Ondrušeková povedala: „R. Vano
nie je prvým umelcom, ktorý
tvorí v New Yorku, následne
žije v Prahe a vystavuje v Tatranskej galérii. Túto výstavu
som videla v Prahe a netrvalo
ani rok, keď ju máme v TG.
Nič nie je náhodné, všetkému
predchádzajú dobré vzťahy,
priateľstvá a vzájomný záujem
- aby sme sa stretávali, spoznávali a vážili si jeden druhého.“
Umelec sa prvýkrát predstavuje ako fotograf
farebných fotografií
- zároveň slovenskou
premiérou
výstavného cyklu
Memories. Na výstave je 73 fotografií
a pochádzajú z rôznych období a miest
- z Milána, z Paríža,

Na vernisáži zľava riaditeľka TG Anna Ondrušeková, kurátorka výstavy Natalie A. Rollko a autor Robert Vano.
z New Yorku, kde pôsobil. Je
známy ako módny, portrétny
fotograf. Povedal: „Pred každou výstavou som nervózny, že
nikto nepríde. Rád fotím ručne, moja babička vždy hnietla
chlieb ručne a vedela, že žiadne stroje to tak dobre neurobia.
Technické novinky budú stále
prichádzať, aj ja som mal niekedy tlačiareň, na
ktorej denne vytlačíte tisíc fotografií.
Ručne neurobím
denne viac než jednu a inak to nechcem. To robí rozdiel medzi sezónou
a fazónou. Ručná
práca je kvalita.“

Aj po 50-tich rokoch mimo
rodnej krajiny si zachoval
čistú slovenčinu. O fotografovaní hovorí, že je to remeslo,
ktorému sa človek musí učiť.
Ovláda ho famózne, preto je
veľmi žiadaný.
„Celý život som sa chcel podobať na niekoho iného a dnes
mám radosť, keď sa iní chcú
podobať na mňa. Pred týždňom
som v Prahe stretol Jana Saudka.
Už nemá červené vlasy, ale biele
ako ja, má aj bradu a kúpil si
okuliare ako ja,“ dodal R. Vano.
Hudobnými hosťami venisáže boli skvelí muzikanti James
Evans (husle) a Peter Pavličko
(klávesy). Výstava potrvá do
26. novembra 2017.
(kpa)
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Fórum miest Euroregiónu Tatry

Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku v
partnerstve so Zväzkom Euroregión Tatry so sídlom v
Nowom Targu organizovali 11. a 12. septembra Fórum
miest Euroregiónu Tatry. Cieľom fóra bola prezentácia
miest patriacich do Euroregiónu Tatry, ktorých sa predstavilo zo Slovenska a Poľska spolu 24. Účastníci mali možnosť spoznať prírodné a kultúrne atrakcie vyskytujúce sa
na ich území. Výsledkom bude špeciálne vydanie Ročenky
Euroregiónu Tatry Pohraničie poľsko-slovenské. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 80 zástupcov samosprávnych orgánov a hostí.				
(rkr)

Biografický slovník
osobností mesta Poprad (2.)
V septembri si pripomíname
30 rokov od úmrtia sochára Františka GIBALU
(*5. 4. 1912 Krajná Poľana,
okr. Svidník - †8. 9. 1987
Bratislava).
Bol absolventom Akadémie
výtvarných umení v Prahe.
Po návrate zo študijného pobytu v Paríži pôsobil ako profesor na priemyselnej škole
v Prešove, potom ako samostatný umelec v Bratislave.
Jeho tvorbu môžeme
charakterizovať ako monumentálnu. Autor sa venoval
sochárskym podobizniam
plným lyrizmu a slohovej
disciplíny. Zúčastnil sa na
reprezentačných výstavách
slovenského umenia v rôznych európskych krajinách
i v USA. V Poprade sa nachádza jeho plastika Človek,
príroda a skaly umiestnená
pred hotelom Gerlach.

160 rokov od úmrtia
evanjelického kňaza Jána
Konrada
BEXHEFTA
(*1802 – †4. 9. 1857 Poprad).
Otec Ján Konrad, farár
a senior vo Veľkom Slavkove.
Študoval v Prešove, Rožňave a Kežmarku. V roku
1825 ukončil teologický inštitút vo Viedni. Po štúdiách
ho povolal k sebe otec, no
zakrátko odišiel do Slavkova
a od 14. decembra 1844 sa
stal evanjelickým farárom
v Poprade. Tu pôsobil do
svojej smrti 13 rokov. Bol
zrejme dobrým hospodárom, lebo sa postaral o oddĺženie popradskej cirkvi.
Pochoval ho 6. septembra
farár zo Spišskej Belej Karol
Máday a Ján Szopko zo Spišskej Soboty.
Zuzana Kollárová

Mesto Poprad ako každoročne aj v
roku 2017 organizuje na obvyklých
miestach jesenné upratovanie. Pristavené veľkoobjemové kontajnery
(VOK) sú určené pre občanov mesta, nie pre podnikateľské subjekty,
ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady.
VOK-y sú určené pre občanov, ktorí
sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať objemového odpadu
(napr. staré nábytky, okná, dvere a
pod). Nie sú určené na iné odpady ako

Pribudne medvedí brloh aj jaskynný systém

Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici chystá pre
návštevníkov ďalšie novinky. Okrem medvedieho brloha pribudne v priebehu
najbližších týždňov aj jaskynný systém, ktorý predstaví podzemnú biotu.
S inštaláciou medvedieho
brloha začali nedávno, dokončiť by ho chceli do konca októbra. „Medveď hnedý
je typickým predstaviteľom
tatranskej fauny, preto sme
sa rozhodli návštevníkom
priblížiť spôsob jeho života aj
počas zimy. Súčasťou brlohu
bude i preparát medvieďaťa,
ktorý prekvapí hlavne tých
najmenších,“ hovorí zoologička a kurátorka zoologických zbierok Štátnych lesov
TANAP-u Gabriela Chovancová. Po ukončení prác budú
mať návštevníci príležitosť
nielen nazrieť do útrob medvedieho brloha, ale autentické prostredie dotvoria aj
zvuky najväčšej tatranskej
šelmy.
Medvedí brloh sa bude
nachádzať hneď vo vestibule múzea, kde umiestnili
mohutný kmeň stromu aj
s koreňmi. Objavili ho na
Liptove, skaly pochádzajú
z Chopku v Nízkych Tatrách. „Chceli sme, aby vchod
do brlohu bol autentický. Trvalo nám skoro mesiac, kým
sme našli takýto vývrat. Bolo

to dosť náročné, lebo pekné
vývraty sa dajú nájsť všade,
no je to technicky zložité vybrať ich z prírody a preniesť
na nejaké miesto. Momentálne máme nosnú konštrukciu,
postupne budeme z dreva,
pletiva a PUR peny tvarovať
brloh, potom príde na rad
sťahovanie foriem zo žuly.
Celý brloh sa musí vymodelovať zvonku i zvnútra,“ konštatuje Tibor Kováč, umelecký reštaurátor z Liptovského
Hrádku.
Zvnútra bude brloh nasvietený, jeho súčasťou bude
i preparát trojmesačného
medvieďaťa, ktoré zahynulo
v Krížnej doline pravdepodobne na vyčerpanie spôsobené zápalom pľúc.
Prevádzka múzea nebude počas prác obmedzená.
Okrem medvedieho brlohu
si múzejníci pripravili pre
návštevníkov ešte aj ďal-

Jesenné upratovanie 2017

napr. stavebný odpad (ten musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím atď. na vlastné náklady uložiť na
riadenej skládke a mať doklad o jeho
likvidácii), drobný stavebný odpad,
tráva, lístie, elektroodpad, nebezpečný odpad a podobne! Týchto odpadov
sa môžu občania zbavovať v zberných
dvoroch na Hraničnej a L. Svobodu v
Poprade. Ukladanie iného ako objemného odpadu do VOK-ov je zakázané
a v rozpore s platným právom na úse-

ku nakladania s odpadmi. Počas jesenného upratovania sa môžu občania
mesta bezplatne zbavovať aj konárov z
údržby záhrad, ktoré však nesmú byť
ukladané do VOK-ov, ale vedľa nich,
nakoľko sú následne zhodnocované.
Mesto Poprad žiada občanov, aby k
jesennému upratovaniu pristupovali
zodpovedne a do pristavených VOK-ov
ukladali len veľkoobjemový odpad. Po
naplnení VOK-u je potrebné počkať na
prázdny VOK. Ukladanie akéhokoľvek

Lokality, kde budú umiestnené VOK-y:

Od 22. do 29. septembra 2017 na Juhu V, VI - Ul. L. Svobodu (bytový
dom Labe), Ul. Šrobárova (bytový dom Sázava), Ul. Šrobárova (pri OSBD),
bytový dom Amur (parkovisko) a v Strážach - ul. P. Jilemnického (pri záhradkách), pri ihrisku, v parku, ul. Fr. Hečku, ul. Štefánska, Ul. Švermova.
Od 29. septembra do 6. októbra vo Veľkej - na uliciach Na letisko (potraviny Fresh a pri viadukte), Vodárenskej (pri autobus. zastávke), Scherfelovej, Novej (pod železničným mostom), Širokej (pri učilišti), Stavbárskej,
Horskej a pri futbalovom štadióne a v Kvetnici pri klzisku.
Od 6. do 13. októbra na Juhu I a II - parkovisko bytový dom Antimón,
za bytovým domom Váh a Bárium a v Spišskej Sobote na Ul. B. Němcovej,

šie prekvapenie. „Priamo v
expozícii chystáme jaskynný systém, ktorý predstaví
podzemnú biotu, a to nielen
živočíchy žijúce v podzemí,
ako napríklad netopiere, ale
aj tie, ktoré využívajú vstupy
do jaskýň, či už sú to sovy,
jazvece alebo kuny,“ konkretizuje kurátorka zoologických zbierok. Podobne ako
medvedí brloh aj jaskyňa by
mala byť dokončená do konca októbra.
Múzeum TANAP-u je
otvorené celoročne, s výnimkou vianočných a novoročných sviatkov a obdobia pravidelnej každoročnej
rekonštrukcie a modernizácie expozície, ktorá je
tentokrát plánovaná od 13.
do 29. októbra 2017. Ročne
ho navštívi približne 30-tisíc ľudí. Tento rok si pripomína 60. výročie svojho
založenia.
(mpe)

odpadu na jednotlivých stanovištiach
VOK-ov po skončení jesenného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky (nelegálne uložený odpad).
Dodržiavanie termínov a pravidiel
pri nakladaní s odpadmi v čase jesenného upratovania bude pravidelne
monitorovať Mestská polícia Poprad
a v prípade ich nerešpektovania bude
vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút. Pokuty za tvorbu nelegálnych skládok sú pre fyzické osoby do
výšky 1 500 eur a pre právnické osoby
až do 350 000 eur.

pri ZŠ, na Košickej ul., pri cintoríne, Sobotskom námestie, Nižany (pri mostíku) a na Ul. Gattingerovej.
Od 13. do 20. októbra na sídlisku Západ - na Ul. 29. augusta, pred bytovým domom Šípka, za cestnými stavbami, pri garážach (pri hoteli Olympia)
a v Matejovciach na Ul. Puškinovej, Bezručovej/J. Kráľa, v Továrenskej štvrti, Ul. Allendeho (pri garážach), na Matejovskom námestí a na Lidickej ul.
Od 20. do 27. októbra v centre mesta na Hviezdoslavovej, Levočskej, Sadovej, Baníckej, Bernolákovej, Murgašovej, Okružnej ulici (garáže) a na Ul.
Popradskej brigády a na Juhu III na Suchoňovej, Jesennej a Záborského ul.
							 (ppp)

20. 9. 2017

Strana 7

Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Srdce robí zázraky, ale rozum na ne neverí.“

AISCHYLOS

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 20. septembra má meniny Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra 21.
septembra Matúš, v piatok 22. septembra Móric, v sobotu 23. septembra Zdenka, Zdena, v nedeľu 24. septembra Ľuboš, Ľubor,
v pondelok 25. septembra Vladislav, Vladislava a v utorok 26. septembra Edita.

MANŽELSTVO UZAVRELI
1. septembra 2017 - Jana Reľovská a Ján Sucharek, 2. septembra
2017 - Zdenka Božoňová a Michal Compeľ, Bc. Natália Broššová a Peter Rychtarčík, PharmDr. Jana Kakalejčíková a PharmDr.
Michal Radik.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V dennom centre Limba oslavujú svoje narodeniny v 3. štvrťroku 2017 títo členovia: Edita Aliji, Anna Ivorová, Mária Kašáková, Ján Kupčo, Anna Mrázová, Mária Janošková, Andrej
Roth, Alžbeta Šimčáková, Zdenek Šoltés, Mária Šteffková, Mária
Teplická, Eva Tobáková, Ondrej Vaščák, Erika Grillingová, Lýdia
Lučivjanská, Anna Slebodová, Margaréta Hrúzová, Anna Cehulová, Zdenka Beňová, Viera Kupčíková, Anton Nižňanský.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V stredu 13. septembra 2017
vo Veľkej s

Gejzom Pážickým,
83-ročným

V sobotu 16. septembra 2017
vo Veľkej s

Katarínou Hrúzovou,
77-ročnou

V sobotu 16. septembra 2017
vo Veľkej s

Alžbetou Maciejakovou,
75-ročnou

V pondelok 18. septembra 2017
v Spišskej Sobote so

Zuzanou Mlynárovou,
83-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 20. septembra 2017
o 14.30 hod. v Spišskej Sobote s

Annou Fafrákovou,
63-ročnou

Program kina CINEMAX Poprad
Od 21. septembra do 27. septembra

PREMIÉRA: LEGO Ninjago 2D - o 13. (hrá sa cez
víkend), o 16. a o 18.30 hod.,
PREMIÉRA: LEGO Ninjago 3D - o 15.20 hod., PREMIÉRA: Kingsman: Zlatý
kruh - o 17.40 a o 20.40
hod., Malý Yeti - o 13.10
hod. (hrá sa cez víkend),
TO - o 20.50 hod., DETSKÉ

KINO: Veľká oriešková lúpež - o 13.40 hod. (hrá sa
cez víkend), Čiara - o 15.50
hod., Ktorý je ten pravý?
- o 18.20 (nehrá sa 26. 9.)
a o 19.57 hod., ARTMAX
FILMY: Druhá strana nádeje - o 18.20 (hrá sa 26.9.)
a o 19.58 hod., Americký zabijak - o 20.30 hod.

Konferencia sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek organizuje 21. a 22. septembra vo Vysokých Tatrách celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia v procese zmien II. Témami budú:
Budúcnosť ošetrovateľstva na Slovensku - ako by sa mohli
sestry lepšie starať o pacientov?, Nové kompetencie sestier
a pôrodných asistentiek - potrebujeme zdravotníckeho asistenta alebo praktickú sestru?, Kedy bude môcť sestra na
Slovensku pacientovi predpísať plienky, inkontinenčné pomôcky či vybrané lieky? a ďalšie.		
(ppp)

Za šera buďte viditeľní!

Leto sa pomaly končí, prichádza jeseň.
Používanie reflexných prvkov u chodcov
a cyklistov je v tomto období životne
dôležité. Za zníženej viditeľnosti musia
mať podľa zákona o cestnej premávke
chodci a cyklisti idúci po krajnici alebo
okraji vozovky na sebe umiestnené reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. Na to apelujú aj mestskí policajti v Poprade.
„Za zníženú viditeľnosť považujeme čas
od súmraku do svitania, hmlu, dážď, prípadne sneženie. Dôležité je vedieť reflexný
prvok uvážlivo a užitočne použiť, musí byť
viditeľný a nesmú ho zakrývať ďalšie vrstvy
oblečenia, prípadne prenášaná batožina.
Potrebné je uvedomiť si, že vidieť a byť videný je dôležité nielen pre vodičov, ale najmä
pre chodcov,“ upozorňuje zástupca náčelní-

ka MsP v Poprade Milan Slota.
Mestská polícia v rámci preventívnych aktivít bude rovnako ako v minulom školskom
roku pokračovať v preventívnych programoch na školách a v kluboch dôchodcov
so zameraním na bezpečnosť najmä detí
a seniorov a budú im rozdávané reflexné
prvky. „Príslušníci mestskej polície v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky v zmysle zákona o obecnej
polícii nemajú kompetenciu vykonávať kontrolu používania reflexných prvkov. V súvislosti so zvýšenou intenzitou premávky na
pozemných komunikáciách počas dní Sviatku
všetkých svätých a Pamiatky zosnulých s cieľom zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej
premávky však bude Mestská polícia Poprad
v rámci preventívnej akcie rozdávať práve reflexné prvky,“ dodal M. Slota.
(ppp)

Chcete hodnotiť projekty za milión?

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prispeje na
projekty experimentálneho vývoja a inovácií pre
budovanie
rozumných
miest - Smart Cities, miliónom eur zo štátneho
rozpočtu.
Dotácie sa budú poskytovať podľa schémy pomoci
de minimis v oblastiach
„Digitalizácia správy mesta, služieb obyvateľom a

verejné bezpečnosť“ alebo
„Manažment dopravy.“
Projekty budú spolufinancované zo zahraničných súkromných zdrojov
formou grantu, najmä z
krajín Severnej Ameriky, a
z vlastných zdrojov firiem.
Severoameričania ponúknu našim podnikateľom aj
niekoľkomesačné študijné pobyty v zahraničnom
technologickom akcelerátore, know-how a prístup

do svojich technologických
centier.
V súčasnosti sa už začal
proces prideľovania dotácií na projekty pre rozvoj
budovania inteligentných
obcí a miest. Záujemcovia o zaradenie do procesu rozhodovania ako
odborní hodnotitelia sa
môžu prihlásiť do 25. septembra 2017. Viac informácií je na www.vicepremier.gov.sk.
(ppp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 20. septembra - Benu - Tesco, vo
štvrtok 21. septembra - Zlatý had, v piatok
22. septembra - Benu - námestie, v sobotu 23. septembra - Lekáreň Nemocnice
Poprad, v nedeľu 24. septembra - Ekolekáreň - OC Forum, v pondelok 25. septembra - Ekolekáreň - OC Forum a v utorok 23.
septembra - Corrib.

Benu - Tesco: Teplická cesta 3, Zlatý had: Novomeského 3918, Benu - námestie: Nám. sv.
Egídia 25, Lekáreň Nemocnice Poprad:
Banícka 28, Ekolekáreň - OC Forum: Nám.
sv. Egídia, Corrib: Levočská 26A. Lekárne
s pohotovostnou službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22. hod., počas
sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
D ost anete
zaujímavú
pracovnú ponuku. Ak ste doteraz
nemenili zamestnanie, teraz tak
urobte.

Budú vás
m r z i e ť
nečakané výdavky, ktorým ste
mohli predísť. Buďte obozretní
na cestách.

Nečakané
peniaze vás
potešia, ale odložte si ich na neskôr. Budete ich viac potrebovať.

D o p l at í t e
na
svoje
puntičkárstvo. Niekto sa s vami
poháda pre nepodstatné detaily.

V
rodine
bude vládnuť pohoda a radosť. Budete sa
tešiť z pokojného týždňa.

Budete
váhať nad
dvoma možnosťami. Rozhodnúť
sa vám pomôže niekto blízky.

Mienka
iných vás
nezaujíma, ale myslia to s vami
dobre. Ukáže sa však, že najsprávnejší bol váš názor.

Polepší sa
vám zdravie
a budete sa cítiť ako znovuzrodení. Niečo vás veľmi poteší.

Pôjdete na
stretnutie
na ktorom sa zoznámite s niekým, kto vám zasiahne do života.

Prídete na
to, že všetko má svoj čas. Nie je dobré niečo
uponáhľať.

Ak si hľadáte nové
bývanie, teraz je ten najvhodnejší
čas. Príde výhodná ponuka.
Budete vo
svojom živle - najmä v práci pôjde všetko
hladko a s úspechom.
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Volebná kampaň
v novinách Poprad

Občania SR pristúpia 4. novembra 2017 k volebných schránkam
vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.
Aj prostredníctvom NOVÍN POPRAD môžu kandidáti na predsedu kraja a poslancov osloviť svojich voličov a poskytnúť im potrebné informácie o svojom volebnom programe, cieľoch a zámeroch.
Redakcia novín Poprad ponúka počas volebnej kampane pre
voľby do orgánov samosprávnych krajov tieto ceny inzercie:
1 celá strana (rozmer v. 27,5 cm x š. 20,5 cm)

210 €

½ strany (rozmer v. 27,5 x š. 10,,5 cm, rozmer v. 14 cm x š.
20,5 cm
120 €
¼ strany (rozmer v. 14 cm x š. 10,5 cm)

60 €

ostatné rozmery

0,50 €/1 cm2

Uvedené ceny sú bez DPH. Pri platbe v hotovosti zľava 5%.
Možnosť objednať plnofarebnú inzerciu za príplatok 30%.
Kontakt: 052/788 64 72 alebo písomne na adresu: Noviny POPRAD, Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad, e-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk .
Noviny Poprad vychádzajú raz do týždňa - v stredu. Predávajú sa v meste Poprad a okolí.
Deň vydania novín 27. 9. 2017
- uzávierka v pondelok 25. 9. 2017 do 10. hod.
Deň vydania novín 4. 10. 2017
- uzávierka v pondelok 2. 10. 2017 do 10. hod.
Deň vydania novín 11. 10. 2017
- uzávierka v pondelok 9. 10. 2017 do 10. hod.
Deň vydania novín 18. 10. 2017
- uzávierka v pondelok 16. 10. 2017 do 10. hod.
Deň vydania novín 25. 10. 2017
- uzávierka v pondelok 23. 10. 2017 do 10. hod.

Inzercia

• Predám tatranský obklad 2,9

€/m2, leštený, zrubový - pologuľatý profil, hranoly a dlážkovicu - dyle na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
3/17-P
Predám Toyotu Corollu Verso 2,2 D4D, 100 kW, r.
v. 1/2007, naj. 218 000 km, 7
miestne, strešný nosič ThuleWing. Inf.: č. t. 0905 836 420,
0908 260 595.
28/17-P
Kúpim pozemok vo Veľkej, v Spišskej Sobote alebo v
Strážach vhodný na výstavbu
rodinného domu, výmera pozemku max. do 450 m2, cena do
45 000 €. Platba v hotovosti. Inf.:
č. t. 0903 626 055.
8/17-K
Prenajmeme kancelárske
priestory v Poprade, Teplická
34, bývala AB Stavomontáže. Jeden mesačný nájom „grátis“. Inf.:
č. t. 0905 563 836, e-mail: pabamke@gmail.com
58/17-R
Hľadáme
farmaceutickú
laborantku na TPP do výdajne zdravotníckych pomôcok v Poprade. CV prosím
posielajte na messis.mk@
gmail.com
70/17-R
JÁN PLAČEK, učiteľ hudby na dôchodku stále hráva
na svadbách, narodeninách
a iných akciách vo dvojici s har-

•

•

•

•

•

monikárom. Doprava vlastná. Inf.: č. t. 0902 519 954,
052/776 76 33.
73/17-R
Dám do prenájmu 1-izb.
byt v Poprade na sídl. Juh
3, čiastočne zariadený, cena
250 € + energie. Inf.: č. t.
0949 288 487.
74/17-R
Hľadám prácu v Poprade
na 4 až 6 hodín dopoludnia
v oblasti administratívy, obchodu, prípadne služieb. Inf.: č. t.
0903 607 733.
75/17-R
Mäsovýroba Štefan Knižka
s.r.o. prijme do trvalého pracovného pomeru pracovníčku do výroby do prevádzky
v Hranovnici. Prax nie je nutná,
zaučíme vás. Ponúkame prácu
v stabilnej rozvíjajúcej sa spoločnosti, výhodné platové podmienky, dovolenkové odmeny,
koncoročné odmeny. Inf.: č. t.
0905 842 170.
76/17-R
Prijmeme do trvalého pracovného pomeru predavačku/-ča na predaj KNIŽKOVHO HOTDOGu a tradičných
údenín do stánku v ZOC MAX
Poprad. Prax v obchode výhodou. Ponúkame prácu v stabilnej rozvíjajúcej sa spoločnosti,
výhodné platové podmienky,
dovolenkové odmeny, koncoročné odmeny. Inf.: č. t. 0905
842 170.		
77/17-R

•
•
•

•

V PONDELOK 11. sep•tembra
ráno bolo na MsP

Poprad oznámené, že na Ul.
Hviezdoslavovej vo vnútrobloku dochádza k znečisteniu
verejného priestranstva stavebným odpadom, ktorý navyše jeho pôvodca mal vysypávať do nádob určených na
komunálny odpad. Hliadka
mestskej polície po príchode na miesto zistila 49-ročného priestupcu, ktorému
bolo vysvetlené, že stavebný
odpad nepatrí do nádob na
komunálny odpad a bola mu
uložená bloková pokuta. Následne stavebný odpad z nádoby na komunálny odpad
odstránil.
V UTOROK 12. septembra večer preverili mestskí
policajti oznam na Ulici mládeže v blízkosti NC Astra,

•

VO ŠTVRTOK 14. sep•tembra
bola posádka leteckých

záchranárov z Popradu privolaná k úrazu lesného robotníka, ktorý sa stal neďaleko doliny Čierneho Váhu.
Vďaka dymovej signalizácií,
ktorú prítomní svedkovia
vytvorili pred príletom záchranárskeho
vrtuľníka,
dokázala posádka miesto
udalosti rýchlo lokalizovať.
39-ročný muž pri manipulácií s drevom utrpel vážne
poranenie hlavy. Po ošetrení
bol z terénu evakuovaný a s
vážnym úrazom hlavy prevezený do popradskej nemocnice.
V PIATOK 15. septembra

•

KINO TATRAN

21. septembra o 18. hod.
NINA - FILM UVEDÚ
TVORCOVIA A HERCI
SK/CZ, dráma, 82 min. slovenská
verzia, MP12
Nina má 12, rodičia sa rozvádzajú
a jej svet sa rozpadá. Rodičia chcú
pre ňu to najlepšie, ale myslia len
na seba. Plávanie jej dáva pocit
pokoja a opory a nahrádza, čo jej
doma chýba. Vstupné: 4 €
22. septembra o 19. hod.
BIG LEBOWSKI
USA / GB, komédia / krimi, 117
min., titulky, MP15
Filmový klub Drsného Harryho
uvádza najlenivejšieho chlapíka z
Los Angeles, ktorý miluje bowling,
koktejl zvaný Biely medveď, marihuanu a svoj koberec. Vstupné: 4 €
23. a 24. septembra o 16. hod.
LEGO® NINJAGO

Týždeň
s mestskou políciou

kde sa mala nachádzať žena
pohybujúca sa po chodníku
štvornožky. Na mieste bola
zistená 51-ročná Popradčanka, ktorá mala zdravotné
problémy a údajne prekonala epileptický záchvat. K
žene bola privolaná sanitka
záchrannej zdravotnej služby, ktorou bola prevezená do
nemocnice.
V SOBOTU 16. septembra krátko po polnoci hliadka
MsP Poprad zastavila na Ulici Dostojevského pri OC Výkrik vozidlo, ktoré vošlo do
zákazu vjazdu. Počas riešenia tohto priestupku mestskí
policajti zistili, že 18-ročný
vodič vozidla nie je držiteľom
vodičského oprávnenia. Z

•

Leteckí záchranári
v akcii

dostala posádka leteckých
záchranárov z Popradu výzvu
na zásah do obce Pavľany
v okrese Levoča, kde došlo
k úrazu 44-ročného muža
následkom pádu z rebríka.
S poranením dolnej a hornej
končatiny bol vrtuľníkom
prevezený do nemocnice
v Poprade.
ĎALŠIA
požiadavka
o pomoc prišla v ten istý
piatok z Vysokých Tatier.
Pomoc leteckých a horských
záchranárov potreboval najskôr 45-ročný muž, ktorý
si počas zostupu z vrchu

•

USA, animovaný/akčný, 97 min.,
dabing, MP
Ďalšie dobrodružstvo s obľúbenými LEGO® postavičkami! Vstupné: 5 €; 4,50 € deti
23. septembra o 19. hod.
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
USA, akční komédia, 141 min.,
titulky, MP15
Kingsman je medzinárodná špionážna agentúra pracujúca v hlbokom utajení, ktorej cieľom je bezpečný svet. Vstupné: 5 €
24. septembra o 19. hod.
ŽIVÁ RIEKA
- S BESEDOU S TVORCAMI
SK, dokument, 50 min.+ beseda,
slovenská verzia, MP
Posledný z trilógie filmov o Karpatoch (Život v oblakoch, Nesmrteľný les), v koprodukcii s ©RTVS
- Rozhlas a televízia Slovenska.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
a deti

tohto dôvodu bola na miesto
privolaná hliadka ODI OR
PZ, ktorá vec prevzala za účelom ďalšej realizácie.
V TEN istý deň popoludní zasahovali hliadky mestskej polície na Ulici Staničnej v Matejovciach, kde malo
dochádzať k fyzickému napádaniu obyvateľov. Hliadky
MsP Poprad po príchode na
miesto situáciu upokojili aj
za asistencie hliadok OO PZ.
Následne bola privolaná sanitka záchrannej zdravotnej
služby, ktorou bol do nemocnice prevezený zranený
muž. Mal tržné rany v oblasti hlavy spôsobené úderom
lopaty. Podozrivý muž, ktorý
poškodenému zranenia spôsobil, bol predvedený na OO
PZ za účelom ďalšej realizácie prípadu.
(msp)

•

Východná Vysoká pošmyknutím spôsobil poranenie
oboch predlaktí. Po evakuácii
z terénu a ošetrení bol v Starom Smokovci odovzdaný
privolanej posádka rýchlej
zdravotnej pomoci.
NÁSLEDNE letel záchranársky vrtuľník v daný piatok
na pomoc aj 68-ročnej turistke do Veľkej Studenej doliny,
ktorá sa tiež pošmykla. Utrpela úraz dolnej končatiny
v oblasti členka a v zostupe
už nedokázala pokračovať
samostatne ďalej. Aj v tomto
prípade bola pacientka z terénu evakuovaná a po ošetrení
letecky prevezená do nemocnice v Poprade.
(zuh)

•

25. septembra
o 13. hod.
VŠETKO ALEBO NIČ
- PRE SENIOROV
SK / CZ, romantická komédia,113
min., slovenská verzia, MP15
Sfilmovaná Evitovka o vzťahoch,
ktoré nás valcujú. Vstupné: 2 €
25. septembra o 19. hod.
OUT + ŽLTÁ - FILM UVEDIE
REŽISÉRKA I. ŠEBESTOVÁ
SK / HU / CZ, dráma, 88 min. +
6 min. + beseda, slovenská verzia
/ titulky, MP12, FK Päťdesiatnik
Ágoston sa vydáva na cestu po
východnej Európe v zúfalej snahe
nájsť si prácu a splniť si sen – chytiť veľkú rybu. Film zaradený v
sekcii Un certain regard v Cannes. Krátky animovaný film Žltá
uvedie Popradčanka I. Šebestová.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK
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Nepočujúci tancovali a spievali spolu s počujúcimi Týždeň mobility
Minulý víkend patril v Poprade nepočujúcim z celého Slovenska, ktorí
do nášho mesta prišli na program
Medzinárodného dňa nepočujúcich.
Súčasťou bolo aj sprievodné podujatie Asociácie nepočujúcich Slovenska Poprad s Motorkármi Slovenska,
ktorí tancovali a spievali srdcom pre
všetkých ľudí so špeciálnymi potrebami.
Program sa začal už minulý piatok
na popradskej radnici za účasti primátora mesta Jozefa Švagerka zasadaním
prezídia Ústrednej rady nepočujúcich
ANEPS pod vedením prezidentky
ANEPS Anny Bartalovej. Hlavné aktivity však prebiehali v sobotu, ale pre
nepriaznivé počasie sa museli presunúť
z námestia do Arény. Nepočujúci v nej
hrali stolný tenis a futsal a v blízkom
Maxe bowling a šípky. Zároveň prebiehali tvorivé dielne, kultúrne vystúpenia, minikurz posunkovej reči a pod.
Vyvrcholením programu bol spoločný
tanec na skladbu Jede, jede, mašinka...
a „zaspievanie“ piesne Imagine od
Johna Lennona počujúcich spolu s nepočujúcimi v posunkovom jazyku.
Členka organizačného výboru Anna
Schlosserová robí dlhé roky súdnu
tlmočníčku v posunkovej reči, veľmi

dobre pozná starosti nepočujúcich.
Ako dieťa nepočujúcich rodičov už
od útleho detstva pomáhala s vybavovaním rôznych záležitostí namiesto
nich. Povedala: „Nepočujúci sú takí
istí ľudia ako ostatní, len nepočujú.
Ale keďže ťažko čítajú s porozumením, nerozumejú významu niektorých
slov ako napríklad čo je podmienečný
alebo nepodmienečný trest. Musím im
to na súdoch vysvetľovať.“ Dodala, že
ľudí často prekvapuje, ako nepočujúci milujú hudbu a tanec. Mohli sa o
tom presvedčiť aj v Poprade. A. Schlosserová zhrnula: „Mesto Poprad bolo

poctené celoslovenským programom
Medzinárodného dňa nepočujúcich
2017, ktorí sa tu mohli stretnúť, zašportovať si, zabaviť sa aj podebatovať.“ Katarína Jalčová, predsedníčka
ANEPS Poprad doplnila: „V Poprade
máme klub nepočujúcich, v ktorom sa
schádzame každý piatok. Ľudia s poruchami sluchu najviac potrebujú mať
zamestnanie a v bežnom živote pomoc
tlmočníka alebo odbornej asistencie.“
Nepočujúci z celého Slovenska i hostia spoza hraníc strávili v našom meste
príjemné dni, počas ktorých priblížili
počujúcim svet ticha.
(mar)

Päťdesiat samospráv sa zaregistrovalo do celoeurópskej kampane
zameranej na podporu myšlienky
udržateľnej mobility - tohtoročného Európskeho týždňa mobility,
ktorý práve prebieha. Hlavnou témou ETM 2017 je Čistá, zdieľaná
a inteligentná mobilita, ktorá sa
zameriava na propagáciu riešení
zdieľanej mobility a zdôrazňuje výhody čistejších spôsobov dopravy.
Viaceré mestá pristúpili k bezplatnej
MHD v určenom čase či podpore
cyklodopravy. K ETM sa pripája aj
mesto Poprad. Viac informácií bude
na www.poprad.sk.
(ppm)

Poďakovanie
Územný spolok Slovenského Červeného kríža ďakuje mestu Poprad
za poskytnutú dotáciu vo výške 4 700
eur. Dotácia bola použitá na zakúpenie gastronomického zariadenia
(umývačka riadu, plynové varidlo,
škrabka zemiakov, lapač šupiek, sada
nožov, diamantová brúska nožov)
do jedálne v Dome SČK v Spišskej
Sobote.			 (sck)

Vďaka
sponzorom

Miestna organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu v Poprade ďakuje
sponzorom, ktorí poskytli hodnotné
ceny pre deti na detských rybárskych
pretekoch - Memoriáli Pavla Gavuru.
Sú to: mesto Poprad, predajňa Rybárik Poprad, Centrum voľného času,
Rybárske potreby KAKA, Pegatherm
Poprad a Pavol Gavura jr.
(srz)

Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru bielou pastelkou

Neviete si predstaviť, ako sa nevidiaci dokáže sám postarať o domácnosť? Ako varí, upratuje alebo žehlí?
Ako študuje alebo pracuje? Písanie
a čítanie e-mailov a SMS vám pripadá ako úplné sci-fi? Aj vďaka výnosu
z Bielej pastelky sa môžu všetci záujemcovia na celom území Slovenska
v rámci špecializovaných kurzov
tieto a mnoho ďalších činností, potrebných pre plnohodnotný a samostatný život, naučiť. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ich
organizuje pre všetkých záujemcov
z celého územia aj vďaka tejto podpore bezplatne. Za 16 rokov existencie Bielej pastelky na Slovensku
sa už stala neodmysliteľným symbolom pomoci zrakovo postihnutým.
Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste,
pomáha hľadať riešenia v na prvý

pohľad neriešiteľných situáciách.
A aký je život poslepiačky?
Odpovede hľadajte v piatok 22.

septembra od 9. do 13. hod. na
Námestí sv. Egídia v Poprade, ale
aj v Prešove a v Humennom. In-

formačné stánky Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska sa naplnia najrôznejšími kompenzačnými
a optickými pomôckami, ponúknu
možnosť napísať si niečo v Braillovom písme, porozhliadnuť sa okolo
seba s okuliarmi simulujúcimi rôzne
druhy zrakového postihnutia, ale aj
odfotiť sa s maketou ambasádora
tohto ročníka, s niekoľkonásobným
futbalistom roka Marekom Hamšíkom. Pripravené je aj meranie zrakových parametrov dospelým aj deťom od 3 do 6 rokov.
Biela pastelka 2017 potrvá do 31. decembra. Pomôcť
je možné príspevkom na účet
SK 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 2 5 8 0 0 6 ,
zaslaním SMS v hodnote 2 €
na číslo 820 alebo on-line cez
www.bielapastelka.sk.
(ppp)
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Po prehre v Košiciach brali kamzíci tri body doma

Hokejisti HK
Poprad majú
za sebou rušný týždeň. V utorok 12.
septembra zvíťazili v Piešťanoch nad slovenskou
reprezentačnou dvadsiatkou, v piatok nestačili na
domáce Košice a v nedeľu
potešili svojich priaznivcov víťazstvom nad Novými Zámkami.
O víťazný gól sa v nedeľňajšom zápase s Novými
Zámkami postaral v 54.
minúte Patrik Svitana. „Nezačali sme
dobre a treba povedať, že presilové
hry boli našou najslabšou stránkou.
V Košiciach sme vyhrali tretiu tretinu
a v takom duchu sa mal niesť aj začiatok zápasu s Novými Zámkami. Až
cez prestávku sme dali hlavy dokopy
a podarilo sa nám vyhrať,“ povedal

FK Poprad

Futbalisti FK Poprad majú za sebou
strelecký
týždeň.
V stredu postúpili do 4. kola
Slovnaft Cup-u po výhre
5:0 vo Vysokej nad Kysucou
a v nedeľu nastrieľali v druholigovom zápase mladému
domácemu tímu Podbrezová
B dokonca šesť gólov.
Už v sobotu večer čaká zverencov Jaroslava Belejčáka
v NTC domáci súboj II. ligy
proti slávnemu Interu Bratislava.
Výsledky: 3. kolo SP v stredu 13. septembra TJ Spartak
Vysoká nad Kysucou - FK Poprad 0:5 (0:2), góly Popradu:
22. Viktor Maťaš, 32. Daniel
Dubec, 61. Michal Horodník,
84. Štefan Holiš, 86. Denis Jančo (pk), 8. kolo II. ligy v nedeľu 17. septembra FK Železiar-

ne Podbrezová B - FK Poprad
0:6 (0:3), góly Popradu: 23.
a 52. Stanislav Šesták, 32. Vladimír Kukoľ, 38. Ján Hatok, 70.
a 90. Štefan Holiš.
Program: 9. kolo II. ligy
v sobotu 23. septembra o 19.
hod. FK Poprad - FK Inter
Bratislava.
(ppv)

Tabuľka II. ligy
1. Lokomotíva KE

Z

V

R

P

S

8

6

1

1

15:5

B
19

2. Žilina B

8

6

0

2

24:11 18

3. Skalica

8

6

0

2

12:7

4. Sereď

8

5

0

3

22:11 15

18

5. L. Mikuláš

8

4

2

2

18:7

14

6. FK Poprad

8

4

2

2

16:6

14

7. Bardejov

8

4

2

2

11:10 14

8. Inter BA

8

4

0

4

16:13 12

9. Zvolen

8

3

2

3

11:17 11

10. Pohronie

8

2

3

3

11:10

9

11. Trebišov

8

3

0

5

6:12

9

12. N. Mesto n. V.

8

3

0

5

6:16

9

13. Sp. N. Ves

8

2

2

4

8:14

8

14. Komárno

8

1

2

5

13:32

5

15. Šamorín

8

1

1

6

8:14

4

16. Podbrezová B

8

1

1

6

7:19

4

Krátko zo športu

• FUTBALISTI FK Poprad po
pondelkovom žrebe spoznali súpera

v rámci 4. kola Slovenského pohára.
V stredu 27. septembra pocestujú do
Petržalky, kde sa stretnú o 15.30 hod.
s miestnym tímom FC Petržalka akadémia.
V PRIESTOROCH HK Poprad
s.r.o. bola na začiatku týždňa vykonaná kontrola Kriminálneho úradu
finančnej správy. Predstavitelia klubu
však ubezpečujú fanúšikov, že žiadne
obavy nie sú na mieste a chod klubu to
neovplyvní, pretože išlo o kontrolu minulých období z rokov 2011 až 2015.

•

popradský útočník. „Hostia síce mali
za sebou dva zápasy v nohách, ale mali
v úvode viac z hry. Od druhej tretiny
sme si začali vytvárať množstvo šancí,
ale koncovka nám nevychádzala. V tretej tretine zobral na seba zodpovednosť
Svitana a peknou strelou dal dôležitý
gól. Zablokovali sme až 13 striel súpera

Zámky 3:1 (0:1, 1:0, 2:0), góly Popradu: 22. Peter Lichanec (J. Abdul, V.
Zadražil), 54. Patrik Svitana (S. Mlynarovič), 60. Michael Vandas.
Program: 5. kolo v piatok 22. septembra o 18. hod. HKM Zvolen
- HK Poprad, 6. kolo v nedeľu 24.
septembra o 17. hod. HK Poprad HC 07 ORIN Detva.
(ppv)

Tabuľka Tipsport Ligy
Z

V

Vp Pp P

Skóre

B

1. Trenčín

4

3

1

0

0

13:5

1 1

2. Nitra

4

2

1

0

1

18:15

8

3. HK Poprad

5

2

1

0

2

14:12

8

4. B. Bystrica

4

2

0

2

0

10:10

8

5. Košice

4

2

0

1

1

9:7

7

6. Zvolen

4

2

0

0

2

10:15

6

7. N. Zámky

5

1

1

0

3

12:14

5

8. L. Mikuláš

4

1

1

0

2

7:9

5

9. Žilina

4

1

0

1

2

14:13

4

10. Detva

4

0

0

1

3

8:14

1

11. SR 20

2

1

0

0

1

7:8

3

Matejovskú antuku ovládli organizátori

Slávnostný víkend v Matejovciach nebol len o spomienkach či kultúre, ale aj
o športe. V sobotu sa pod
vysokou sieťou stretlo päť
tímov na tradičnom turnaji
v mixvolejbale pod názvom
Matejovská antuka.
Klub Matejovčanov v spolupráci s miestnou základnou
školou zorganizoval 16. ročník turnaja, ktorý po tretíkrát
vzala pod patronát popradská
radnica. Zároveň sa Matejovská antuka stala už pevnou
súčasťou osláv Matejovských
Scholtzových dní. Do turnaja
sa prihlásilo päť zmiešaných
družstiev z Popradu, Tatranskej Lomnice, Kežmarku
a Tatranskej Štrby. Najviac
sa darilo usporiadateľskému
tímu z Klubu Matejovčanov,
ktorý triumfoval pred družstvom Jarná Poprad a Tatrafit

ŽHK Poprad odo•hraliHOKEJISTKY
cez víkend dva zápasy skupi-

novej fázy extraligy. V rámci 2. kola
v piatok na domácom ľade rozdrvili
Ice Dream Košice 21:0, no v nedeľu
prehrali v Prešove s domácim tímom
ŽHK 2000 - Šarišanka 1:2. V sobotu
23. septembra začína odvetná časť
základnej skupiny a Popradské líšky
odohrajú o 15.30 hod. zápas so Spišskou Novou Vsou na ľade súpera.
FUTBALISTKY FK Poprad odohrali minulý týždeň v stredu zápas
prvého kola Slovenského pohára žien
s AS Trenčín na pôde súpera a prehrali 4:0. Najbližší zápas 4. kola II.
ligy skupiny C odohrajú v sobotu 23.
septembra o 15. hod. proti MFK Tat-

•

a to je ukazovateľ, ktorý nám
dnes priniesol tri body,“ pridal
hodnotenie zápasu s Novými
Zámkami tréner HK Poprad
Marcel Ozimák.
Výsledky: vložený zápas 2.
kola v utorok 12. septembra
HK Orange 20 - HK Poprad
2:5 (1:0, 1:3, 0:2), góly Popradu: 34. Michael Vandas
(P. Lichanec, J. McDowell),
36. Aleš Ježek (Matej Paločko), 36. Daniel Brejčák (P.
Svitana, S. Mlynarovič), 47.
Matej Paločko (D. Brejčák,
D. Bondra), 50. Matúš Paločko (Matej
Paločko, D. Bondra), 3. kolo v piatok
15. septembra HC Košice - HK Poprad 5:2 (2:0, 3:0, 0:2), góly Popradu:
55. Andreas Štrauch (D. Brejčák, P.
Svitana), 60. Vladislav Bogoslovskij (P.
Lichanec, D. Šterbák), 4. kolo v nedeľu
17. septembra HK Poprad - HC Nové

Tatranská Lomnica. Najlepšími hráčmi turnaja sa stali
Michal Majerčák a Zuzana
Justhová. „Matejovská antuka sa začala hrať na ihrisku
postavenom ešte za éry pána
Scholtza, ktorý položil základy
pre Tatramat, preto prepojenie
osláv Scholtzových dní s týmto
turnajom je na mieste. Teraz
už hrávame v novej hale. Aj
keď nie sme na antuke, teší nás,
že sa stále stretávame,“ uvie-

ran Liptovský Mikuláš.
V NEDEĽU 17. septembra zvíťazili futbalisti FK Poprad B vo Finticiach 3:0 v rámci 9. kola 4. ligy Sever. V nedeľu 24. septembra privítajú
zverenci Stanislava Kocha vo Veľkej
o 10.30 hod. v rámci 10. kola TJ Sokol Ľubotice.
FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad – Stráže zvíťazili v nedeľu na domácej pôde v rámci 7. kola 6. OMV
ligy nad TJ Baník Hôrka 3:1. V nedeľu 24. septembra odohrajú zápas
8. kola súťaže o 15.30 hod. v Batizovciach.
NA atletickej dráhe ZŠ Jarná sa
v nedeľu 24. septembra o 13. hodine
uskutoční 7. ročník bežeckých pre-

•
•
•

dol organizátor Matejovskej
antuky Peter Jadamec z tímu
Klubu Matejovčanov. „Už minulý rok pri nultom ročníku
Matejovských Scholtzových dní
sme si v rámci organizačného
tímu povedali, že chceme prepojiť kultúru a šport, veď volejbal je v Matejovciach hlboko
zakorenený,“ dodal člen organizačného tímu Matejovských
Scholtzových dní Edmond
Dragošek.
(ppv)

tekov Steeple Kros pre všetky vekové kategórie pod záštitou primátora
mesta Poprad Jozefa Švagerka. Štart
dospelých v okolí sídliska Juh je naplánovaný na 15. hodinu.
OD ŠTVRTKA 21. septembra
do soboty 23. septembra sa v Iskra
Aréne vo Svite uskutoční 5. ročník
Baťovho pohára v basketbale pri
príležitosti 70. výročia basketbalu
vo Svite. Vo štvrtok o 18.30 nastúpi
domáci BK Iskra Svit proti českému
zástupcovi BK FIO Banka Jindřichův
Hradec, v piatok v rovnakom čase
bude súperom Svitu BK Inter Bratislava a v sobotu domáci ukončia
turnaj zápasom proti BK 04 AC LB
Spišská Nová Ves o 13. hod. (ppv)

•
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Shihanisti úspešní v novej sezóne

Volejbalistky na turnaji pred sezónou

Príprava na novú sezónu finišuje aj vo Volejbalovom klube Junior
2012 Poprad. Jej vrcholom bol cez
víkend 4. ročník turnaja starších
žiačok o Pohár riaditeľky Centra
voľného času, ktorý sa odohral v telocvičniach ZŠ Letná a ZŠ Jarná.
Tradičný volejbalový turnaj starších
žiačok v Poprade patrí medzi najväčšie
na východnom Slovensku. Popradské
dievčatá, ktoré sa vlani prebojovali na
majstrovstvá Slovenska, prešli v lete
obmenou kádra. Svoje sily si otestovali v konkurencii ôsmich tímov.
V skupine A súperili so Stropkovom
A, Spišskou Novou Vsou a Košicami.
V skupine B hrali o postup do semifinále Liptovský Hrádok, Snina, Stropkov B a Lendak.
V boji o finále vyradila zveren-

Predminulý víkend sa v Chorvátskom Záhrebe uskutočnil 6. ročník
medzinárodného turnaja Zagreb
Karate Cup 2017, ktorý bol nominačným pre kategórie kadetov a
juniorov na Majstrovstvá sveta 2017
(Tenerife, Španielsko) a zároveň na
Majstrovstvá Európy 2018 (Soči,
Rusko). Karate klub Shihan Poprad
sa v metropole Chorvátska predstavil v plnej paráde.
Cenné kovy začali Shihanisti zbierať
v športovom zápase kumite. Veronika
Jalowiczorová (na foto v strede) suverénne ovládla kategóriu starších

žiačok do 32 kg a získala zlato. Druhý
cenný kov vybojovala Ema Zacharová medzi staršími žiačkami do 36 kg,
kde skončila strieborná. Medailovú
zbierku pre Shihanistov doplnil starší
Adam Chudík, ktorý medzi mladšími
kadetmi do 52 kg vybojoval bronz.
S výpravou štátnej reprezentácie
vycestovali do Záhrebu ďalší traja
Popradčania. Najlepšie z nich sa darilo Vanese Jankurovej, ktorá medzi
kadetkami v súbornom cvičení kata
skončila bronzová a pripísala si tak
body do nominácie na Majstrovstvá
sveta a Majstrovstvá Európy.
(jgz)

kyne Lukáša Javorského Snina, no
a Popradčanky nedosiahli ani na
bronzovú medailu, keď vo vyrovnanom súboji o tretie miesto podľahli
L. Hrádku 1:2 na sety. Z trofeje sa po
víťazstve 2:0 nad Sninou tešila Spišská
Nová Ves. „Turnaj slúžil hlavne na
to, aby sa dievčatá pred ligou zohrali.
Máme medzi sebou nové hráčky, ktoré
začínajú hrať veľký volejbal, preto sú
takéto turnaje prospešné,“ uviedol tréner st. žiačok VK Junior 2012 Poprad
L. Javorský. „Prišli medzi náš mladšie
žiačky, ktorým chceme odovzdať čo
najviac skúseností,“ povedala hráčka tímu st. žiačok Zuzana Justhová.
„Na sezónu sa tešíme. Pomaly sa spoznávame a myslím si, že to bude dobré,“ dodala jej spoluhráčka Michaela
Bezáková.		
(ppv)

Bronz Štefana Kopčíka v Innsbrucku

Na pretekoch 2. ročníka 2. Alpine cup 2017 v streľbe zrakovo
znevýhodnených, pod záštitou
Medzinárodného paralympijského
výboru IPC, sa v minulých dňoch
zúčastnilo 27 pretekárov zo 14 štátov Európy a Malajzie. Slovensko
reprezentoval Štefan Kopčík zo
Spolku nevidiacich a slabozrakých
športovcov Svišť Poprad, nominovaný na tieto preteky Slovenským
paralympijským výborom.
Prvýkrát strieľali zrakovo znevýhodnení strelci zo vzduchových pušiek na 10 m do puškového terča ISSF
s priemerom desiatky 0,5 mm v stoji
i v ľahu s mierením jedným so schválených zameriavačov pre nevidiacich
so zvukovým výstupom. Štefan Kopčík túto zmenu terča, zameriavačov

a najmä skrátených časov na streľbu
zažil po prvýkrát a naostro na týchto
pretekoch. V prvý náročný súťažný
deň, keď bola spustená DEMO súťaž IPC v stoji i ľahu aj s finále, získal bronz v stoji a prekvapil súperov.
V ľahu, pri zoznamovaní sa s novým
zameriavacím systémom a skráteným
časom, stihol vystreliť iba 58-krát a s
touto stratou sa umiestnil na 17. mieste z 22 strelcov. Druhý a tretí súťažný
deň už mali zvyčajné tempo iba s jednou súťažnou polohou a finále pre 8
najlepších v nej. V stoji sa do finále
prebojoval na 8. mieste a vo finále získal 4. miesto. V ľahu už zvládol časovú náročnosť a postúpil do finále z 8.
miesta. Vo finále na zrýchlené tempo
už nestačil a po ďalších dvoch ranách
ako prvý skončil finále.
(sko)
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