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V Matejovciach
spomínali
aj sa zabávali

Matejovské Scholtzove dni sa minulý víkend prehupli po nultom a prvom
už do druhého ročníka. Novovzniknutá tradícia začína mať pevné korene a
aj tohto roku si bolo v kultúrno-spoločenskom programe z čoho vyberať.
Matejovce si zaslúžili svoje stále
podujatie. Cieľom je pritiahnuť ľudí,
ktorí tu žijú, aby sa zžili s históriou
svojej mestskej časti. Má bohatú minulosť, ktorú dobre pozná stále málo
ľudí. Preto kultúrno-spoločenskej časti
predchádza vždy i historická. Piatkový
program sa začal prednáškou o vzniku
Československa v štátnych archívoch,
pokračoval Zabudnutou výstavou k
20. výročiu vzniku 1. ČSR, panelovou
výstavou k 70. výročiu Popradu, ako aj
výstavou historických výrobkov, ktoré sa v minulosti vyrábali v niekdajšej
Scholtzovej továrni. Už v tridsiatych
rokoch 19. storočia viedol Karol August Scholtz obchod s poľnohospodárskym železiarskym tovarom, ktorý sa
postupne rozrastal.
(Pokračovanie na str. 3)

Počas Matejovských Scholtzových dní si uctili pamiatku zakladateľov niekdajšej prosperujúcej fabriky predstavitelia mesta i cirkvi. V sobotu v kultúrnom programe vystúpil aj FS Vagonár (na foto) a ďalší účinkujúci.

V Poprade sa uchádza o post primátora trinásť kandidátov

V utorok 11. septembra o polnoci uplynula lehota
pre registráciu kandidátov do orgánov samosprávy
obcí. Do toho času odovzdali kandidátne listiny 13
kandidáti na post primátora a 133 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.
Z trinástich kandidátov na primátora je 12 nezávislých a jeden za koalíciu politických strán. Do volebného
obvodu č. 1 - centrum, Západ, Veľká, Spišská Sobota,
Matejovce, Stráže pod Tatrami, kde budú občania voliť
9 poslancov, podalo kandidátnu listinu na poslanca 64
kandidátov, do VO č. 2 - sídliská Juh I, II, III, V, VI a
Kvetnica 69 kandidátov. Zo všetkých 133 kandidátov na
poslancov 48 kandiduje ako nezávislí a 85 za rôzne politické strany, hnutia alebo koalície.
Prvý kandidát na poslanca bol zaregistrovaný 21. au-

gusta, posledný 11. septembra 2018 o 22.45 hod. Posledný kandidát na primátora podal kandidatúru takisto 11.
septembra, o 21.25 hod.
Mená kandidátov budú oznámené po preskúmaní kandidátnych listín a registrácii kandidátov. Mesto Poprad v
spolupráci s mestskou volebnou komisiou zabezpečí uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby
do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta
spôsobom v mieste obvyklým do 16. októbra 2018.
Ktorýkoľvek kandidát sa môže kandidatúry aj vzdať, a
to najneskôr 48 hodín pred začatím volieb - najneskôr
teda 8. novembra 2018 do 7. hod. Vzdanie musí urobiť v
listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený.
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018 od 7. do 22. hod.
(pmg)

Na COOL túru do lomu bezplatná doprava

Mesto Poprad v spolupráci s Potápačským klubom Vodnár a Oblastnou organizáciou cestovného
ruchu Región Vysoké Tatry organizujú v sobotu 22. septembra od
13. do 22. hod. program COOL
túra do lomu v Kvetnici.
Vystúpi FS Vagonár, sólista opery
SND Ivan Ožvát, kapela Heľenine
oči, Peter Bič Project a Gladiátor.
Podvečer sa uskutoční premietanie
potápačských filmov. V sprievodnom programe nebudú chýbať zá-

bavné hry a súťaže pre najmenších.
Upozorňujeme, že cesta I/66 vedúca okolo lomu v Kvetnici bude
kvôli podujatiu COOL túra do
lomu 22. septembra od 12. do 24.
hod. v úseku od zastávky SAD na
Kvetnici po križovatku pri supermarkete Kaufland úplne uzavretá.
Obchádzka bude vedená cez Visovú, Spišské Bystré a Hranovnicu v oboch smeroch. Vjazd bude
umožnený iba dopravnej obsluhe
a návštevníkom podujatia, ktorí

budú môcť parkovať na účelovej
komunikácii k obaľovačke. Parkovanie bude možné aj na účelovej
komunikácii pod lesom pri strelnici s vjazdom z cesty III/3075 na
Visovú. Parkovanie budú usmerňovať pracovníci Správy mestských
komunikácií Poprad.
Pre verejnosť bude zabezpečená
bezplatná kyvadlová autobusová
doprava od Arény Poprad až do
kameňolomu, ktorá bude premávať
až do ukončenia podujatia. (pmm)

Na slávnostné
prijatia
namiesto
pozvánky
žiadosť

Bojujú
o miesto
na slnku
pre svoje deti

Prológ Okolo
Slovenska
ovládli
profesionáli
z Quick-Stepu

Viac na str. 2

Viac na str. 4

Viac na str. 10

19. 9. 2018

Strana 2

Stručne

MESTO POPRAD na základe
•požiadaviek
občanov upravilo v sep-

tembri kalendár zberu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu. Zber BRKO bude prebiehať v
týždňovom intervale. Od 1.októbra
sa frekvencia zberu zmení na raz za
dva týždne - vždy v párny týždeň.
Zberné nádoby je potrebné vyložiť v
deň zberu do 6. hod.
DIŠTRIKTUÁLNY deň Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania pod názvom
Deň zmierenia sa uskutočnil v nedeľu 16. septembra v Aréne Poprad.
Bol spojený so spomienkou na obete
holokaustu a komunizmu i duchovno-hudobným programom, v rámci
ktorého odzneli osobné svedectvá
prenasledovaných.
TOHTOROČNÝ 30. október
bude jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko
pripomenie 100. výročie prijatia
Deklarácie slovenského národa z
30. októbra 1918 v Turčianskom Sv.
Martine. Rozhodli o tom poslanci
minulý týždeň, keď schválili novelu
zákona o štátnych sviatkoch.
DO DNÍ európskeho kultúrneho dedičstva sa v rámci Prešovského samosprávneho kraja zapojili aj
Tatranská galéria a Podtatranské
múzeum v Poprade. V TG okrem
iného zaradili do svojho programu
výstavu projektu Party v 21. storočí,
ktorá bude otvorená 26. septembra o
17. hod. V Podtatranskom múzeu sa
od 25. do 27. septembra konajú Dni
modrotlače v múzeu. V rámci nich
budú pre žiakov pripravené tvorivé
dielne na túto tému.
EURÓPSKY deň jazykov sa v
tomto roku uskutoční 26. septembra
v ZŠ s MŠ Dostojevského v Poprade.
Zúčastní sa ho do 300 žiakov I. a II.
stupňa. Žiaci absolvujú jazykovú súťaž vyplnením jazykovej krížovky, či
doplňovačky v sledovanom čase.
TOHTOROČNÝ XXVI. ročník
Medzinárodného festivalu horských
filmov v Poprade sa uskutoční od
10. do 14. októbra 2018. Tentoraz si
diváci budú môcť pozrieť až 58 súťažných filmov.
ROMÁN Spod striech vydáva
v októbri autor Ján Marton spod
Tatier. Doposiaľ vydal osem básnických zbierok a dva romány. Najnovší je o partii ľudí a ich uzavretého
priestoru, ktorý si veľmi chránia.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
(ppš)
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Na slávnostné prijatia namiesto pozvánky žiadosť

Po prijatí Zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k nevyhnutným úpravám systému pozývania v rámci
slávnostných prijatí občanov mesta Poprad v obradnej sieni mestského úradu.
„Týka sa to slávností, ktoré sú určené pre rodičov a ich novonarodené
detičky s trvalým pobytom v meste
Poprad, ako aj občanov s trvalým
pobytom v meste Poprad, ktorí oslavujú životné jubileá - 70, 75, 80, 85,
90, 95, 100 a viac rokov. Kým doteraz
sme zasielali pozvánky na konkrétnu
slávnosť my, po novom je potrebné v
prípade záujmu o slávnostné prijatie
podať písomnú žiadosť v dostatočnom predstihu. Pri vítaní detí tak
môžu rodičia urobiť hneď po narodení dieťatka, avšak vítať v obradnej
sieni ho budeme až keď bude mať tri
mesiace. Pevne veríme, že ich táto
zmena, ktorú žiaľ neovplyvníme, neodradí, a že naďalej budú naklonení
týmto výnimočným spoločenským
udalostiam,“ informovala Patrícia
Ploščicová z úseku pre občianske zá-

ležitosti MsÚ v Poprade.
Žiadosti na slávnostné prijatie sú
k dispozícii na webovom sídle mesta
Poprad, alebo je ich možné osobne
vyzdvihnúť na oddelení prvého kontaktu na Mestskom úrade v Poprade.
V uvedených žiadostiach je potrebné
vyplniť osobné údaje jubilanta alebo
rodičov dieťaťa a samotného dieťaťa.
Na žiadosti pre jubilanta sa podpíše
samotný oslávenec (alebo v zastúpení žiadateľ - príbuzný) a na žiadosti

pre uvítanie dieťaťa sa podpíšu obaja
rodičia alebo zákonní zástupcovia.
Vyplnenú žiadosť je potrebné
osobne priniesť na mestský úrad na
oddelenie prvého kontaktu alebo na
úsek pre občianske záležitosti, kde
bude žiadosť prijatá a zároveň bude
oznámený termín a čas prijatia. Vypísanú a podpísanú žiadosť môže
priniesť aj príbuzný. Posledné prijatia
klasickou formou pozvánky sa uskutočnili koncom júna 2018.
(mag)

MHD v Poprade bude pre vodičov štyri dni bezplatná

Mesto Poprad sa aj v roku 2018
zapojí do Európskeho týždňa mobility (ETM). Podpora tohto najväčšieho a najrozšírenejšieho podujatia podporujúceho mobilitu,
mestskú dopravu a zlepšenie zdravia a kvality života občanov bude
mať v tomto roku formu zvýhodneného cestovania pre všetkých vodičov motorových vozidiel.
„V snahe spropagovať alternatívne
formy dopravy a zvýšiť povedomie o
výhodách cestovania MHD sme od
stredy 19. septembra do soboty 22.
septembra pripravili bezplatné cestovanie v MHD pre všetkých, ktorí sa preukážu platným vodičským
preukazom. Ide zároveň o výzvu pre
majiteľov áut vyskúšať si hromadnú
dopravu ako alternatívu s menším
dopadom na životné prostredie,“
uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko.
Samospráva realizuje pravidelne
aj ďalšie opatrenia zvyšujúce bezpečnosť a skvalitňujúce podmienky

pre ľudí využívajúcich alternatívne a
udržateľnejšie formy mobility. Najnovšie ide o prebiehajúcu výstavbu
nového cyklistického chodníka v
dĺžke 1,3 km. Výstavba úseku “B“
plánovanej cyklotrasy prepájajúcej
mesto zo západu na východ počíta
s vybudovaním obojsmernej cyklistickej komunikácie prevažne po
ľavom a pravom brehu rieky Poprad
v intraviláne mesta Poprad. Uvedená
trasa cyklochodníka by sa mala následne prostredníctvom úseku „A“
Poprad - Západ - MsÚ Poprad prepojiť s jestvujúcim cyklochodníkom
začínajúcim na Brežnom riadku pri
záhradkách. V smere na východ
bude výstavba pokračovať úsekom
„C“ Most Ul. Športová - št. cesta
I/66, a úsekom „D“ št. cesta I/66 Most D1 Matejovce.
Medzi ďalšie opatrenia podporujúce alternatívne a udržateľné formy
mobility patria - reflexné nátery na
priechodoch pre chodcov, nasvietenie priechodov, distribúcia re-

flexných prvkov deťom a seniorom,
prednášky o bezpečnosti účastníkov
cestnej premávky.
Mesto Poprad pravidelne organizuje aj podujatia venované podpore
alternatívnej dopravy ako Do práce
na bicykli či Popradský pedál.
Počas ETM, ktorý prebieha od 16.
do 22. septembra môžu cestujúci vo
vlakoch, v prímestskej autobusovej
doprave a vybraných MHD na Slovensku cestovať so zľavou. Ministerstvo dopravy spolu so ZSSK umožní počas ETM cestovať vo vlakoch
na celom Slovensku za polovičné
cestovné. Do ETM sa tohto roku
zapojili aj všetky kraje. Prešovský
samosprávny kraj poskytne jednorazové zľavnené cestovné v prímestskej autobusovej doprave priemerne
vo výške 45 percent. „Touto akciou
chceme podporiť verejnú dopravu,
docieliť zvýšenie jej atraktivity v Prešovskom kraji a zvýrazniť hlavne jej
prínosy,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.
(mag, dje)

Skončil sa letný parkovací režim

V sobotu 15. septembra sa skončil letný parkovací
režim, ktorý od polovice júna umožňoval zvýhodnené parkovanie motorových vozidiel na troch parkoviskách v centre mesta Poprad: D. Tatarku - Okresný
súd, J. Curie - OTP, Námestie sv. Egídia. Spoplatnenie
parkovania na uvedených parkoviskách je od začiatku
tohto týždňa v zmysle platného cenníka.
Okrem letného zvýhodneného režimu je na parkovis-

kách v starostlivosti Správy mestských komunikácií Poprad pripravený aj zimný režim, ktorý bude umožňovať
bezplatné parkovanie na všetkých mestských parkoviskách v období od 15. decembra do 6. januára.
Parkovací režim bol stanovený Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č.3/2014 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel.		
(mag)
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V Matejovciach spomínali aj sa zabávali

(Dokončenie zo str. 1)

V jeho diele pokračovali ďalší potomkovia rodiny, medziiným syn
Ján Emil Scholtz, ktorý rozšíril sortiment výrobkov o pocínovaný a
pozinkovaný tovar pre domácnosti,
vyorávač zemiakov a ďalšie produkty. Rodine Scholtzovcov vzdali predstavitelia mesta, cirkvi, Klubu Matejovčanov a občania hold v nedeľu
svätou omšou a položením venca k
hrobke na cintoríne v Matejovciach,
ako aj koncertom v matejovskom
evanjelickom kostole.

Primátor Popradu Jozef
Švagerko priblížil: „Prvýkrát sme sa rozhodli zorganizovať toto podujatie
v areáli školského dvora v
Matejovciach. Dospelí aj
deti si mohli prísť na svoje,
zabávali ich známi domáci
aj vzdialenejší interpreti dychová hudba Tatramat,
Eva Máziková a ďalší účinkujúci. V piatok sa mohli zoznámiť
s históriou a v nedeľu sa uskutočnila pietna spomienka s poďakovaním
a položením symbolického
venca na hrob rodiny Scholtzovej. Verím, že vzniknutá
tradícia bude pokračovať ďalej. Zároveň chcem všetkých
pozvať v nedeľu 23. septembra o 15.30 hod. na slávnosť
požehnania národnej kultúrnej pamiatky Mariánskeho
stĺpa - Immaculaty pred rímskokatolíckom Kostolom svä-

krvného obehu, môžu prísť.
V takom prípade je rýchla
pomoc veľmi dôležitá. Kým
príde záchranka, AED mu
môže zachrániť život.“ Ukázal, ako treba s AED narábať a vysvetlil, kedy je jeho
použitie vhodné a kedy
naviguje, čo treba robiť - či
masírovať srdce alebo poskytnúť inú pomoc, kým
príde záchranná služba.
Doplnil: „Dúfam, že prístroj
nebude musieť byť nikdy použitý, ale keď, tak niekomu
pomôže.“
OZ Záchrana začala takúto aktivitu vyvíjať pred troma rokmi. Po Slovensku sa
už podarilo rozmiestniť 11
AED. Automatický externý
defibrilátor je umiestnený
aj v Mestskej informačnej
kancelárii na Námestí sv.
Egídia i na popradskom
mestskom úrade.
Riaditeľ CSS v Poprade
Jozef Košický AED uvítal: „K tomuto kroku sme
sa rozhodli preto, že 60-70
percent klientov v našich

tého Štefana Kráľa v Matejovciach.“
Marek Dragošek, predseda Klubu Matejovčanov, ktorý bol spolu s
mestom Poprad hlavnými organizátormi Matejovských Scholtzových
dní, uviedol, že už po skončení podujatia myslia na ďalší ročník: „V rámci
histórie sa snažíme vybrať vždy nejakú zaujímavú tému. Keďže žijeme v
regióne bohatom na históriu, máme
z čoho čerpať.“ Mária Jalovičiarová
z oddelenia kultúry MsÚ v Poprade
dodala: „Tieto dni dali bodku za Popradským kultúrnym letom.“ (kpa)

stĺpa - Immaculaty v Matejovciach
sa bude konať v nedeľu 23. septembra o 15.30 hod. pred rímskokatolíckym Kostolom sv. Štefana Kráľa
v Matejovciach.
8. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa uskutoční vo štvrtok 20. septembra 2018
o 14. hod. vo veľkej zasadačke Úradu
PSK, Nám. mieru 2 v Prešove.
V TATRANSKEJ galérii v Poprade sprístupnia zajtra 20. septembra
o 17. hod. výstavu grafických cyklov svetoznámeho autora Francisca
Goyu. Súčasťou vernisáže bude aj
koncert LOTZ tria.
VČERA 18. septembra bola
v Podtatranskej knižnici v Spišskej
Sobote otvorená výstava drotára
Jána Pecucha zo Starej Ľubovne.
Výstava má názov Harmónia duše
a potrvá do 26. októbra 2018.
KANDIDÁTNE listiny na primátora mesta Vysoké Tatry podalo 8
kandidátov, z toho 7 nezávislých a 1
za KDH. Na poslancov MsZ V. Tatry
kandiduje 31 občanov spolu pre šesť
volebných obvodov. Kandidátne listiny na primátora mesta Svit podalo
9 kandidátov, z toho 5 nezávislí a 4
za strany.
V historickom 114-ročnom
Grandhoteli v Starom Smokovci zajtra
20. septembra slávnostne otvoria
zrekonštruované izby a apartmány
venované Vlastovi Burianovi a Emilovi Zátopkovi .
FARMA spod Tatier predstaví
v piatok 21. septembra o 19. hod.
svoju prácu v Kaviarni a čajovni
U Vlka v Starom Smokovci. Jej pracovníci porozprávajú o pestovaní
pestreca mariánskeho v našom regióne, ako aj o ďalšej činnosti. Podujatie sa uskutoční v rámci Festivalu
zdravia, prírody a regenerácie.
DAŇOVÉ priznanie k dani z
príjmov za rok 2017 bolo potrebné
odovzdať v riadnom termíne do 3.
apríla. Možnosť odložiť si podanie
daňového priznania až o šesť mesiacov (do 1. októbra) využilo 20 178
daňovníkov. Na podanie daňového
priznania im zostávajú necelé dva
týždne. Pozor si musia dať na elektronickú komunikáciu.
AK máte radi wellness, už počas
najbližšieho víkendu si prídete na
svoje. Viac ako 500 profesionálov z
80 krajín sveta sa totiž zapojilo do
iniciatívy World Wellness Weekend.
Cieľom je ukázať ľuďom dôležitosť
činností zaradených pod pojem
wellness pre naše zdravie. Zapojiť sa
dá aj na Štrbskom Plese.
(ppš)

•
•
•

•
•

zariadeniach trpí kardiovaskulárnymi ochoreniami.
Doposiaľ takéto defibrilátory u nás absentovali. V prípade náhlych zdravotných
problémov dokážeme použitím AED predísť úmrtiu a
skvalitniť sociálne služby poskytované vo všetkých troch
častiach CSS. Veď každý

ľudský život, aj vo vysokom
veku, má svoju hodnotu a
oplatí sa ho zachrániť.“
Popradské AED sa nachádzajú na mape takýchto
prístrojov v rámci Slovenska. Vyškolený personál
bude vedieť rýchlo zareagovať a v prípade potreby
rýchlo AED využiť. (mar)

Biela pastelka pomôže nevidiacim

Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska usporiada aj tohto roku
podujatie spojené s verejnou zbierkou Biela pastelka.
Výťažok poslúži na zlepšenie podmienok ľudí s poruchami zraku a
nákup pomôcok na uľahčenie ich
života. Tohtoročnou ambasádorkou

požehnania národ•nejSLÁVNOSŤ
kultúrnej pamiatky Mariánskeho

•

Defibrilátory dokážu pomôcť, kým príde záchranka

Tri automatické externé defibrilátory (AED)
odovzdali minulý piatok
do užívania pre všetky tri
zariadenia Centra sociálnych služieb (CSS) - na
Komenského, Okružnej
a Francisciho ul.
CSS v Poprade ich v
spolupráci s občianskym
združením Záchrana zakúpilo zo sponzorských
finančných prostriedkov.
František
Majerský,
predseda OZ Záchrana
zároveň predviedol zdravotným sestrám z centra
používanie AED, ktoré
prinesie ďalšie skvalitnenie
služieb pre starších umiestnených v zariadeniach pre
seniorov. Povedal: „Je to
prvýkrát na Slovensku, že
sa odovzdávali do užívania
tri takéto prístroje do domovov dôchodcov. Budú dostupné nepretržite a nielen
pre klientov CSS, ale môžu
pomôcť aj obyvateľom v
okolí. Príbuzní človeka,
ktorého zastihne zastavenie

Krátke správy

projektu je Adela Vinczeová pod
mottom: Nevidím to až tak čierno.
Vďaka vám!
Podtatranská organizácia ÚNSS
v Poprade bude mať pri tejto príležitosti svoj stánok pred Forumom
(v prípade nepriaznivého počasia

vo vnútri) na Námestí sv. Egídia v
piatok 21. septembra od 9. do 14.
hod. Pripravené sú aktivity, pri ktorých sa môže verejnosť oboznámiť s
problémami nevidiacich v bežnom
živote. Občania môžu využiť aj bezplatné prekontrolovanie zraku špeciálnym prístrojom.
(mar)

•

•
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Bojujú o miesto na slnku pre svoje deti

Združenie Nádej na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Poprade oslavovalo minulý týždeň svoje
štvrťstoročie. Pred 25-mi rokmi
možno ani nedúfalo, že sa mu podarí prekonať všetky prekážky a prežiť.
Predsedníčka združenia Agnesa Zelená zaspomínala: „Keď sa pred toľkými rokmi niekomu narodilo mentálne
postihnuté dieťa, alebo v mojom prípade, keď sa stalo hendikepovaným po
autohavárii, boli rodičia často bezmocní. Nevedeli, kam sa majú obrátiť. Keď
takéto deti začali chodiť do niekdajšieho
sanatória na Okružnej ulici, vzniklo na
popud rodičov a vtedajšej vedúcej pani
Janoškovej občianske združenie Nádej.
Vzájomne sme sa stretávali, vymieňali
si skúsenosti, vyrozprávali sa, vzdelávali
a robili rôzne aktivity. Videli sme, ako

Napísali ste nám

Popradské
kultúrne
leto

Skončilo sa Popradské
kultúrne leto a s ním aj
krásne hudobné koncerty
a umelecké zážitky, ktoré
sú neoddeliteľne spojené
s mestom Poprad a jeho
klenotom - srdcom mesta - Námestím sv. Egídia.
V priestore medzikostolia
zaznievali krásne melódie
rôznych hudobných žánrov a tým povznášali dušu
občanov mesta Poprad
a napĺňali ich správnym
kultúrnym a duchovným
poslaním. Prezentovali sme
tým samých seba, ale aj celé
naše krásne mesto Poprad
pod Tatrami. Tešíme sa na
budúci rok, na ďalšie kvalitné hudobné produkcie,
ktoré budú súčasťou Popradského kultúrneho leta
2019. Ďakujeme.
Vďačný dopisovateľ
Marián Korvín

naše deti postupujú ďalej, idú do škôlky, školy a združenie rástlo spolu s nimi.
Bojovali sme o miesto na slnku pre takéto deti, padali a vstávali sme, no nakoniec sme to dokázali a sme tu 25 rokov.“
Z malých detí medzitým vyrástli tínedžeri, skončili povinnú školskú dochádzku a rodičia rozmýšľali, čo s nimi
ďalej, ako ich zapojiť vhodným spôsobom do bežného života. „Požiadali sme
o pomoc mesto Poprad a pred 15 rokmi
nám dalo budovu na Francisciho ulici.
Zrekonštruovali sme ju a pred 12 rokmi
prvýkrát otvorili brány novovzniknutého zariadenia, dnes domova sociálnych
služieb, pre ľudí s mentálnym postihnutím. Začali sme so 6 klientmi, teraz ich
máme 30,“ konštatovala A. Zelená, riaditeľka DSS - denného stacionára. Má
však ešte nesplnený sen - želá si, aby

sa podarilo urobiť nadstavbu budovy.
Tak ako starnú niekdajšie deti, starnú
aj rodičia a obávajú sa, že raz sa o svoje
hendikepované ratolesti nebudú vládať
postarať. V nadstavbe by bolo možné
časom poskytovať celotýždenné pobyty, neskôr by sa chceli preorientovať aj
na celoročné. Zatiaľ je to však hudba
budúcnosti. K jej snu sa pridal i podpredseda OZ Nádej Miroslav Madeja:
„Náš stacionár je dobrá vec, ale potrebujeme sa zase posunúť ďalej. Chceli by
sme, aby sa vytvorilo také niečo ako v
Rakúsku, Nemecku, Holandsku... Majú
zariadenia, kde sú takíto ľudia celodenne, alebo aj celoročne. Pracujú, starajú
sa o zvieratá, pestujú zeleninu, vykonávajú rôzne im primerané práce, aby
cítili, že sú aj ony nejakým spôsobom
užitočné a potrebné.“
Súčasťou osláv bol benefičný koncert Svetielko nádeje, na ktorý zavítal
i predseda Prešovského samosprávneho kraja, zriaďovateľa DSS, Milan
Majerský (na foto s A. Zelenou). Vyzdvihol činnosť OZ Nádej a všetkých
ľudí, ktorí pomáhajú hendikepovaným deťom: „Silní majú pomáhať
slabším, zdraví chorým. To platí aj pri
benefičnom koncerte, na ktorom vystúpila Sima Martausová. Svojím životom
a piesňami vystihuje pomoc druhým.“
Na koncerte, ktorý sa uskutočnil vďaka dotácii z rozpočtu PSK, vystúpili
aj klienti DSS. Finančne ho podporil

i poslanec MsZ Igor Wzoš a organizátori poďakovali tiež mestu Poprad
za poskytnutie priestorov a pódia na
Námestí sv. Egídia. Primátor Popradu
Jozef Švagerko vyzdvihol spoluprácu
s OZ Nádej, najmä A. Zelenou: „Rozhodla sa celému Popradu povedať, že
sú tu aj takéto deti a treba im pomôcť.
Verím, že ich budeme vedieť podporiť
takisto v budúcnosti.“
Ďalším úspešným projektom v tomto roku bol projekt Nadačného fondu
pri Nadácii Pontis pod názvom Aj my
sme tu, vďaka ktorému sa podarilo
zlepšiť podmienky na rozvoj vlastnej
hodnoty mladých ľudí s mentálnym
a kombinovaným postihnutím. V
rámci neho vymenili staré hliníkové okná v tréningových dielňach v
suteréne DSS na Francisciho ul. za
nové plastové.		
(mar)

Leto s Kométou za nami, oslavy železničných výročí pred nami

Historická električka Kométa, vyrobená v roku 1912,
má za sebou ďalšiu úspešnú
letnú sezónu. Opäť previezla
a potešila stovky cestujúcich.
Okrem prípravy a realizácie šiestich letných jázd
sa dobrovoľní členovia občianskeho združenia Veterán
klub železníc Poprad venovali
počas tohto roku aj príprave
osláv 170. výročia železníc
na Slovensku a 110. výročia
tatranských železníc, ktoré sa
uskutočnia v sobotu 22. septembra 2018.
Na túto významnú príležitosť pripravili pre verejnosť
veľké prekvapenie. Účastníci
budú mať možnosť absolvovať trasu unikátnym Tatranským okruhom, na ktorom
sa môžu previezť historickými motorovými vozňami
M 131 „Hurvínek“ a M 152

„Orchestrión“ (s odchodom z
Popradu o 9.50 hod.), zubačkou, električkou EMU 26.001
„Kométa“ (s odchodom z
Popradu o 8.38 hod.) a zrekonštruovanou električkou
EMU 89.009 „Trojča“. Jazda
tatranským okruhom spočíva v jazde na trase Tatranská
Lomnica - Poprad - Štrba
- Štrbské Pleso - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica
alebo opačne. Z centra osláv
v Tatranskej Lomnici vyrazia
na okruh dva historické vlaky. O 11.30 hod. odchádzajú
motoráčiky podtatranskou
lokálkou a hlavnou traťou do
Štrby, tam cestujúci prestúpia
na zubačku na Štrbské Pleso
a späť do Lomnice ich dovezie
legendárna električka Trojča.
V opačnom smere odíde Trojča na tatranský okruh o 12.15
hod. Kúpu cestovných lístkov
na okruh odporúčame prostredníctvom online predaja
na www.tatranskakometa.sk.
Električka „Trojča“ vyrobená v roku 1968 v ČKD Praha
a uvedená do prevádzky pri

príležitosti
Majstrovstiev
sveta v klasických lyžiarskych disciplínach
v roku 1970 po dlhých rokoch
prevádzky chátrala na odstavných koľajniciach v popradskom depe. Z pôvodných
osemnástich električiek tohto
radu, šestnásť skončilo svoju
púť na šrotovisku. Posledné
dve, v zúboženom stave sa pokúsili zachrániť. Jednu z nich
Veterán klub železníc Poprad
odkúpil od Železničnej spoločnosti Slovensko a za necelý
rok sa jeho členom podari-

lo električku zrekonštruovať
a zabezpečiť všetky povolenia
na to, aby mohla prevážať cestujúcich. Dobrovoľníci oživili
ďalší klenot tatranskej historickej železničnej dopravy
a pozývajú verejnosť previezť
sa na historických vláčikoch
a dôstojne osláviť železničné
výročia.
Podujatia Leto s Kométou
2018 a oslavy na Tatranskom
okruhu finančne podporili
OO CR Región Vysoké Tatry, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky a Železnice Slovenskej
PP-93
republiky.
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Návraty Spomienky na svojich predkov, detstvo a mladosť spísal do knižiek

Starší ľudia radi spomínajú na
svojich predkov, históriu svojej rodiny, detstvo a mladosť. Čím viac pribúda rokov, tým viac sa spomienky
strácajú a zakrýva ich čas. Popradčan František Barilla sa rozhodol
zachovať spomienky na svojich rodičov a mladé roky, aby neupadli do
zabudnutia.
Dnes už jeho nežijúci otec František
Barilla st. bol vášnivý fotograf, veľa
publikoval aj vo vtedajšej okresnej tlači. Zostalo po ňom množstvo fotografií, zoradených v albumoch. Syn však
hľadal jednu konkrétnu - fotku z ich
prvého popradského bývania vtedy
na Ulici Duklianskych hrdinov - dnes
na Námestí sv. Egídia, ku ktorej mal
srdcový vzťah. Bola veľkého formátu
a otec ju urobil v roku 1960. Sprvu si
myslel, že sa niekde stratila, ale napokon ju spolu so sestrou objavil pod
starou leštičkou na fotografie. Urobila
mu veľkú radosť, hoci ju už nemohol
použiť v skôr spracovaných knižoč-

kách Smrečiny a Tatry, tvoja kolíska
aj hrob a Chlapci z Leninovky. Vrátila
mu však momenty detstva a príchodu
do Popradu.
„Prvú knižku som pripravil pred
piatimi rokmi k 90-tym narodeninám
môjho otca. Často mi hovoril svoje bohaté zážitky, aj som mu povedal, aby
ich spísal. Tak aj urobil, ale raz v slabej
chvíli zápisky roztrhal. Potom som ho
„uhovoril“, aby rozprával, a že to spíšem ja. Otec i staršia sestra mi to skontrolovali a nakoniec sme knižku vydali.
Otec ju potom niekoľkokrát čítal. Tak si
pripomínal staré časy. Škoda, že mama
sa toho už nedožila.“
F. Barilla st. (Ferenc) vyrastal v horárni na Smrečinách, kde bol jeho
otec horárom a kde po ňom pokračoval v tejto práci spolu s bratom Paľom.
Bojoval v 2. svetovej vojne a po zajatí
bol pol roka v koncentračnom tábore
80 km od Mníchova, zažil i dni odboja
v horách, povojnové časy v armáde a
potom prácu na svojej prvej vysokohorskej chate Kamzík. Mal veľmi rád

prírodu, najmä hory. Odtiaľ šiel chatárčiť so svojou čerstvou novomanželkou na Zbojnícku chatu, potom
Skalnatú chatu, chatu pri Šalvejovom
prameni a napokon Chatu kpt. Rašu
vo Furkotskej doline. Potom musela
ísť staršia sestra do školy, tak si otec
hľadal prácu v Poprade. Nastúpil ako
skladník do Reduty a rodina sa presťahovala do bytu na vtedajšej Ulici
Duklianskych hrdinov. Tam sa im aj
narodila mladšia sestra.
F. Barilla ml. venoval knižku svojim
rodičom, ktorí boli spolu 64 rokov a
mal vďaka nim krásne detstvo. Po čase
si povedal: „Moje deti nebudú mať čas
napísať o mojom živote a nebudú mať
pamiatku. Tak som pred dvoma rokmi urobil druhú knižku, akoby voľné
pokračovanie prvej. Zachytáva roky,
kedy sme sa približne v roku 1961
presťahovali do nového bytu vtedy na
Leninovom, dnes Popradskom nábreží.
Moji rodičia tu žili až do smrti a pred
necelým rokom som sa do tohto bytu po
nich vrátil ja s manželkou. Druhú kniž-

Poprad má more nevyužitých príležitostí

Do súboja o primátorské
kreslo v Poprade vstúpil aj
František Kornaj, ktorý minulý týždeň ohlásil svoju
kandidatúru pred médiami.
Povedal: „V nadchádzajúcich komunálnych voľbách
sa budem uchádzať o funkciu primátora mesta Poprad
ako nezávislý kandidát, ale
skutočne závislý od vás - Popradčanov. Celý môj život
je spojený s Popradom. Som
rodený Popradčan, tu žijem
a podnikám v oblasti cestovného ruchu a služieb. Poznám potenciál tohto mesta
aj nášho kraja. Zvykne sa
hovoriť, že v našom meste
máme všetko, len more nie a
my tvrdíme, že máme more
nevyužitých príležitostí. Poprad a okolie pokladám za
ešte nevyužitú oblasť. Nechceme ísť cestou Zakopaného,
o ktorom sa často hovorí ako

o našom vzore. Poprad môže
byť luxusnou destináciou,
ktorá má vodu, prírodu, s
okolím 7 národných parkov,
a teda vyššiu pridanú hodnotu. My nemusíme nič hľadať
a „odkukávať“ od iných, stačí systémovo zladiť to, čo tu
máme a organizačne urobiť
Poprad lídrom regiónu nielen
v cestovnom ruchu, ale aj v
ostatných oblastiach.“ Oblasť
cestovného ruchu dobre pozná, pretože v nej dlhoročne
pôsobí, v súčasnosti je členom komisie regionálneho
rozvoja a CR a cyklokoordinátor pre okres Poprad vo
VÚC Prešov.
Programovými piliermi F.
Kornaja a tímu kandidátov
na poslancov, s ktorým sa
uchádza o priazeň voličov,
sú funkčný mestský úrad
pre všetkých občanov, poriadok a čistota v meste, rozvoj

podmienok pre život mladých ľudí, rodín a seniorov,
Poprad otvorený pre turistov
a projektom CR v regióne,
spolupráca mestských častí,
podnikateľov a občianskych
združení s mestom, férové
pravidlá pre financovanie
kultúry a športu. Zdôraznil:
„Jedným z hlavných bodov
môjho programu je aj zastavenie poklesu počtu obyvateľov. Naopak, chceme prispieť
k nárastu, aby ľudia mali
záujem prisťahovať sa do Popradu, bývať tu a pracovať.
Mesto k tomu môže prispieť
znížením komunálnych daní,
ale aj zvýšením množstva
príležitostí, čo sa týka výstavby. Môže získať obrovský potenciál a kapitál z cestovného
ruchu, ktorý môže prísť zvonku a naopak tento kapitál
môže využiť v prospech vlastných obyvateľov.“
(mar)

ku som nazval Chlapci z Leninovky.
Bolo nás na tej ulici okolo deväťdesiat
detí. Povystrájali sme všelijaké huncútstva, na ktoré som pospomínal.“ Je to
naozaj veselé čítanie od čias, kedy bol
Poprad v 50-tych rokoch minulého
storočia len niekoľkotisícovým malým mestom až po roky, kedy F. Barilla
chodil najprv na niekdajšiu Marxovu,
potom na ZŠ na Leninovom nábreží.
Vtipne sústredil spomienky na školu,
šport, ktorému sa dlhé roky venoval,
ale aj na výlety, módne trendy, všelijaké úlety... až po roky na vtedajšej SVŠ
(strednej všeobecnovzdelávacej škole) a napokon po vysokú školu, ktorú
absolvoval v Nitre, kde sa aj oženil so
spolužiačkou Evou.
F. Barilla poznamenal: „Jedna z
úžasných vecí, ktoré vás môžu v živote stretnúť, je prežiť šťastné detstvo. Ja
som také šťastie mal. Táto kniha je príbehom môjho detstva a dospievania. Je
spomienkou na kamarátov, som rád,
že som túto časť svojho života mohol
prežívať práve s nimi.“
(mar)

Týždeň s mestskou políciou

týždeň v pon•delokMINULÝ
popoludní bola hliad-

ka MsP Poprad vyslaná do
nákupného centra na sídlisku Juh, kde pracovník SBS
zadržal osobu pri krádeži
tovaru. Mestskí policajti zistili, že krádeže sa dopustila
19-ročná Popradčanka, ktorá
odcudzila kozmetiku v hodnote 6,94 eur. Preverením v
Ústrednej evidencii priestupkov bolo zistené, že podozrivá už bola v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch
za obdobný čin postihnutá,
čím naplnila skutkovú podstatu trestného činu krádeže.
Z uvedeného dôvodu bola
podozrivá zadržaná a odovzdaná na OO PZ za účelom
ďalšej realizácie veci.
MINULÝ týždeň vo štvrtok v noci preverili mestskí
policajti oznam ohľadom
neznámeho muža, ktorý sa

•

mal pohybovať po spoločných priestoroch v bytovom
dome Labe a vyzváňal na
zvončeky obyvateľom. Išlo
o 16-ročného mladistvého Popradčana, ktorý javil
známky požitia alkoholu, čo
potvrdila aj vykonaná dychová skúška. Mladistvého
chlapca si osobne prevzal
jeho zákonný zástupca. Vec
bola postúpená do správneho konania pre porušenie
ustanovení zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
VO ŠTVRTOK 13. septembra večer bolo na číslo
159 oznámené, že na Ulici
Rázusovej leží na zemi neznámy muž. K 62-ročnému
zranenému Popradčanovi
bola privolaná sanitka, ktorou bol následne za asistencie hliadky MsP Poprad prevezený do nemocnice. (msp)

•
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Mesto Poprad

MESTO POPRAD

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

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

odborný referent pre energetiku

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

Hľadáme
recitátorky a recitátorov,
speváčky a spevákov (s hud. doprovodom pre potreby skúšky),
klaviristky a klaviristov

(s nacvičenými min. troma skladbami)

,

a iných hudobníkov

Výška nájmu je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemky v oboch zónach za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk,
chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú slúžiť na
účely podnikania, alebo s ním súvisia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením
MsZ č. 117/2012 zo dňa 6.6.2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, nebytových priestorov
a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81,
e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 1. 10. 2018 o
PP-92
12.00 hod.				

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

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
Pozemok v katastrálnom území Matejovce, obec Poprad, parc. č.
KN-E 901 o výmere 390 m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty.
Predmet predaja:
Pozemok v katastrálnom území Matejovce, obec Poprad, parc. č.
KN-E 901 o výmere 390 m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty,
evidovanom na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore
na liste vlastníctva č. 1 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 40,- €/m², t. j. vo výške 15 600,- € za celý predmet predaja.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 4. októbra 2018 do
12.00 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: anna.pichnarcikova@msupoprad.sk, tel.
PP-88
052/716 72 81.				

MESTO POPRAD

do obradnej siene mesta Poprad.
Obradná sieň disponuje klavírom.

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

Práca na dohodu, prevažne soboty.
Požiadavky:
 umelecký prejav,
 znalosť etikety,
 distingvované vystupovanie,
 reprezentatívny vzhľad.

Odmena: podľa platných Zásad odmeňovania účinkujúcich
a materiálneho zabezpečenia občianskych obradov a slávností.

Stretnutie so záujemcami sa uskutoční
v piatok 28. 9. 2018 o 14:00 hod. pre recitátorky a recitátorov
a o 16:00 hod. pre ostatných
v obradnej sieni
na Mestskom úrade.
Prísť v elegantnom slávnostnom oblečení!!!
Informácie na tel. čísle 052/ 7167 236,
mobil: 0910 890 209,
e-mail: patricia.ploscicova@msupoprad.sk

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad pozemok časť parc. č. KN-C
2485/6, ostatné plochy o výmere 65 m2 za účelom vytvorenia parkovacích miest.

PP-87

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTí
pozemkov časť parc. č. KN-E 3828/3, vodné plochy o výmere 88
m2, časť parc. č. KN-C 1579/9, záhrady o výmere 19 m², parc. č.
KN-C 1579/11, záhrady o výmere 32 m², parc. č. KN-C 1584/88,
vodné plochy o výmere 13 m² a parc. č. KN-C 1584/89, vodné
plochy o výmere 4 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v
Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 67,23 €/m², t. j. vo
výške 10 487,88 € za celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 4. októbra 2018
do 12.00 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: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716
PP-89
72 81.					

Inzercia
• Predám kvalitný leštený

Tatranský drevený obklad
- 3 €, perodrážka, Zrubový
profil, hranoly a dlážkovicu
na podlahy. Inf. č. t.: 0908
234 866.			 1/18-P
Predám obraz s kresťanským motívom rozmer 120 x 180 cm. Inf.: č.
t. 0908 21 51 87. 13/18-P
Poľnohospodárske družstvo Mlynica ponúka samozber koreňovej zeleniny
a cibule. Inf.: č. t. 052/779 65
48, 0911 623 900. 55/18-R

•
•
•

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

• Prenajmeme

kancelárske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
58/18-R
Hľadáme
distribútorov reklamných materiálov
v Poprade. Inf.: č. t. 0911
623 572, e-mail: poprad@
redpost.sk
59/18-R

•

Redakcia novín Poprad ponúka počas volebnej kampane výhodné ceny inzercie:
1 celá strana (rozmer v. 27,5
x š. 20,5 cm) 190 €, ½ strany (rozmer v. 13,5 x š. 20,5
cm, resp. v. 27,5 x š. 10 cm)
100 €, ¼ strany (rozmer v.
13,5 x š. 10 cm) 60 €, ostatné rozmery 0,60 €/cm2. Bez
DPH. Pri platbe v hotovosti
zľava 5 perc. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 perc.

P O P RA D

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny
občanov. Šéfredaktorka: PhDr.
Marta Marová. Sídlo vydavateľa
a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7,
Poprad. Telefón 052/788 64 71.
E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.
sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok.
Noviny vychádzajú každú stredu.
Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné
prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619
515. Tlač: Popradská tlačiareň,
vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, Poprad.
ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo
3142/09. Člen siete Media Box.
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Nezabúdaj, že bolesť je skúšobným kameňom lásky.“
Josemaría Escrivá de Balaguer

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 19. septembra má meniny - Konštantín, Konštantína,
vo štvrtok 20. septembra - Ľuboslav, Ľuboslava, v piatok 21.
septembra - Matúš, v sobotu 22. septembra - Móric, v nedeľu
23. septembra - Zdenka, Zdena, v pondelok 24. septembra Ľuboš, Ľubor a v utorok 25. septembra - Vladislav, Vladislava.

MANŽELSTVO UZAVRELI
7. augusta 2018 - Anna Baranová a Ján Ferenčik, 31. augusta 2018 - Ingrida Tetingerová a Tomáš Balogh, Šarlota Holubová a Peter Čonka, 8. septembra 2018 - Monika Szemanová
a Martin Diabelko, Katarína Troppová a Ólafur Egill Jónsson,
Ing. Jana Cervová, PhD. a Ing. Marek Kitz, Miriam Bartošová
a Matúš Pitoniak, Monika Prosbová a Radoslav Karhan, Simona Dubravská a Martin Leščinský, 14. septembra 2018 - Katarína Pitoňáková Roman Gaži, Gabriela Konečná a Patrik Lauf.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 14. septembra 2018
vo Veľkej s

Jozefom Lovásom,
68-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 19. septembra 2018
o 11. hod. vo Veľkej s
V stredu 19. septembra 2018
o 13. hod. v Novom Smokovci s
V stredu 19. septembra 2018
o 14.30 hod. vo Veľkej s
Vo štvrtok 20. septembra 2018
o 14. hod. v Novom Smokovci s
V piatok 21. septembra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Lýdiou Andrášovou,
89-ročnou
Dominikom Dekánym,
84-ročným
Petrom Korvínom,
34-ročným
Ivanom Roudenským,
80-ročným
Helenou Novotnou,
87-ročnou

Výlukové práce

Od včera až do 20. septembra v čase od 8. do 12.10 hod.
budú Železnice SR realizovať výlukové práce v úseku
Tatranská Lomnica - Studený Potok. Cestná uzávierka
priecestia potrvá do 21. hod. 21. septembra a obchádzka bude vyznačená dopravným značením. Cestujúci
budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.

Program kina CINEMAX Poprad
Od 20. septembra do 26. septembra

AXEL a tajomstvo planéty
Kepler: o 14.10 hod. (hrá sa
len cez víkend), o 16.30 hod.
(nehrá sa 22.9. a 23. 9.), Predátor: Evolúcia 2D/3D: o 18.30
hod. (piatok, nedeľa a utorok
3D, ostatné dni 2D), Mníška:
o 18.10 hod. (nehrá sa 25.9.),
o 20.50 hod. (nehrá sa 25.9.),
PREDPREMÍERA:
Piadinôžka 2D/3D: o 16.20 hod.
(22.9. sa hrá 2D, 23.9. sa hrá
3D), Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka 2D: o 13.50

hod. (hrá sa len cez víkend),
Po čom muži túžia: o 16. hod.
a o 20.20 hod., ARTMAX
FILMY - Manifesto: o 18.10
hod. (hrá sa len 25.9.), Kubko
hrdina: o 13.40 hod. (hrá sa
len cez víkend), Websterovci:
o 15.50 hod., Srdcoví rebeli: o 17.40 hod., Nebezpečná
láskavosť: o 20. hod. (nehrá sa
21.9.), ARTMAX KONCERT:
Rammstein in Amerika: o 20.
hod. (hrá sa len 21.9.). Viac
na www.cine-max.sk. (ppp)

Chceli by gymnastickú športovú halu

Poslanci volebného obvodu č. 2 - sídliská
Juh a Kvetnica sa minulý štvrtok stretli na
svojom pravidelnom zasadaní, ktoré viedol predseda VO Peter Brenišin. Prišli naň
i zástupkyne Športového klubu športovej
gymnastiky GY-TA v Poprade so žiadosťou
o pomoc poslancov na získanie pozemku
v areáli ZŠ s MŠ Dostojevského na výstavbu gymnastickej športovej haly, ktorú by
chceli vybudovať z vlastných finančných
prostriedkov prisľúbených od sponzorov.
Poslanec Milan Baran vidí možnosť pomoci klubu tým, že sa uvoľnili kotolne na
Juhu a jedna - na Šrobárovej ul., by bola
pravdepodobne vhodná. Dohodli sa na spoločnej prehliadke objektu kotolne. Poslanec
Štefan Pčola podporil túto možnosť, len je
na škodu, že nie je vypracovaná koncepcia,

akým spôsobom sa budú uvoľnené kotolne využívať (šport, klubovne pre mládež a
pod.). Poslankyňa Alena Madzinová takisto
podporila využitie kotolne na Šrobárovej ul.
na trénovanie gymnastiek, ale zároveň povedala, že bude dobré, ak si GY-TA podá žiadosť na mestský úrad nielen na využitie tejto
kotolne, ale nech sa uchádza aj o pozemok
v areáli spomínanej školy. Záujem o gymnastiku v našom meste je veľký, gymnastky
získavajú popredné umiestnenia v súťažiach,
máme dostatok kvalifikovaných trénerov,
ale nedostatočný počet telocviční. Takýmto
spôsobom sa pomôže aj iným športovým
klubom v meste.
Poslanci sa venovali a diskutovali aj k ďalším
témam. Opäť sa zídu 11. októbra 2018 v kancelárii MsÚ na Dostojevského ul. 25. (jwd)

Kultúrny program mesta Poprad

Štvrtok 20. september o 18.
hod./divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
„BIOLÓGIA POLITIKA
- FOUCHE“
Rocková pseudoopera v podaní Slovenského komorného
divadla Martin.
Vstupné: 11 €/predpredaj vstupeniek: 0903 902 316 a www.
popradskemestskedivadlo.sk.
Sobota 22. september o 13.
hod./ Poprad - Kvetnica
COOL TÚRA DO LOMU

Program: koncerty skupín
Heľenine oči, Peter Bič projekt,
Gladiátor, premietanie potápačských filmov, zábavné hry,
súťaže a stánky s občerstvením.
Nedeľa 23. september/divadelná sála DK v Poprade
SPIEVANKOVO
Predpredaj vstupeniek v Materskom centre Bambino: 0905
500 043
Nedeľa 23. september o 15.
hod./spoločenská miestnosť

radnice, Stráže pod Tatrami
Jubileum - 50. výročie Divadla Commedia
ZLATÝ KĽÚČIK
BURATINOVE
DOBRODRUŽSTVÁ
Vstup voľný.
Nedeľa 23. september o 15.30
hod./Matejovské námestie,
Poprad - Matejovce
VERNISÁŽ - SLÁVNOSTNÉ
ODHALENIE OBNOVENÉHO MARIÁNSKEHO STĹPA
- IMMACULATY

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 19. septembra - Ekolekáreň - OC
Forum, vo štvrtok 20. septembra - Styrax,
v piatok 21. septembra - Adus, v sobotu 22. septembra - Benu - Tesco,
v nedeľu 23. septembra - Adus,
v pondelok 24. septembra - Ekolekáreň - OC Forum a v utorok 25. septembra
- Limba.

Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia,
Styrax: L. Svobodu, Adus: Mnoheľova ul. 2,
Benu - Tesco: Teplická cesta 3, Limba: Podtatranská 5.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od
16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, nedieľ
a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Šetrite
si
svoje zdravie a nerozčuľujte sa. Nejaká
situácia sa vyrieši priaznivo pre
vás.
Prajte
a
bude vám
dopriate. Aj keď sa na niekoho
hneváte, neželajte mu nič zlé.

Nejaká záležitosť, ktorá sa dlho nehýbala, naberie na
tempe. Budete mať z toho radosť.
Nerozmysleným konaním si môžete narobiť nepríjemnosti. Zvažujte každý váš krok.

Nechajte
minulosť
minulosťou. Nastanú zmeny,
ktoré vás k tomu samy prinútia.

Zmierte sa
s nejakou
vecou, ktorú nemôžete zmeniť.
Udeje sa niečo, čo ovplyvní váš
názor na niekoho.

Pokojný
t ý ž d e ň
bude bohatý na rôzne spoločenské stretnutia a pozvania.

Vyhýbajte sa
ľuďom, ktorí
vás rozrušujú a hnevajú. Nestretávajte sa s niekým, kto vás sklamal.

Dozviete
sa nejakú
radostnú novinku. Môže to byť
svadba, prírastok do rodiny alebo dedičstvo.
Na pracovisku alebo
v škole presadíte svoj nápad.
Predčí všetky očakávania.
Kým iní sa
namáhajú,
vám všetko pôjde hladko. Bude
to vďaka vašej dobrej intuícii.
Po z e r a j t e
sa na svet
optimisticky. Budete mať na to
VP-69
viacero dôvodov.
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US Open v Poprade

Sport Club For All zorganizoval
nedávno tenisový turnaj vo štvorhre s názvom US Open 2018. Už
tradičný turnaj prilákal na mestské kurty v Poprade dvanásť dvojíc
z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho
okolia (V. Tatry, Svidník, Stropkov,
Sp. Belá, Šarišské Michaľany).
Organizátor turnaja Jozef Galajda
uviedol: „Teší ma, že máme priateľské
vzťahy aj s hráčmi z iných miest a popri športovej stránke turnaja oceňujeme aj spoločenský efekt.“
Systém turnaja rozdelil dvojice do
troch 4-členných skupín,
kde sa hralo
každý s každým na jeden
set. Zo skupín
postúpilo
osem najlepších
dvojíc,
ktoré už hrali

•

MINULÝ týždeň sa v sídle
SFZ žrebovali dvojice 4. kola
jubilejného 50. ročníka Slovenského pohára vo futbale Slovnaft Cupu 2018/2019. FK
Poprad bude hrať 10. októbra
v Kalši s domácim tímom TJ
Mladosť, ktorý hráva IV. ligu
Juh.

•

vyraďovacím systémom. V semifinále turnaja nedali šancu Šproch s
Petríkom dvojici Vasiľko - Hurdich
a jednoznačne vyhrali 6:1. Druhé
semifinále bolo dramatickejšie, ale
lepším premieňaním brejkbalov
zvíťazili Svidničania Maskalík s Cupákom nad Trabalkom s Krempaským. Finále malo byť podľa priebehu turnaja jasnou záležitosťou
Šprocha s Petríkom, ale nervóznym
výkonom napokon podľahli Svidničanom a tí sa stali víťazmi US
OPEN 2018.		
(jog)

V NEDEĽU 16. septembra
odohrali Popradské líšky zápas 2. kola najvyššej ženskej
hokejovej súťaže. V Prešove
zvíťazili nad Šarišankou 2:1
po samostatných nájazdoch.
V NEDEĽU 16. septembra
zvíťazili futbalisti ŠK Zemedar
Poprad - Stráže nad Batizovca-

•

Poslanec Štefan Pčola vo svojej
interpelácii opakovane upozorňoval
na problém s pozemkami, ktoré sa
nachádzajú v blízkosti budovy Intesu. Podľa jeho informácií pretrváva
nezákonný stav a mesto obmedzuje
vo vlastníckych právach súkromného majiteľa a dokonca na parkovisku v blízkosti Intesu podniká.
Položil viacero otázok týkajúcich
sa tohto problému a ako ho mesto
mieni riešiť. Pýtal sa tiež, z akého
dôvodu - technického alebo iného,
je blokované pridávanie príspevkov
do City monitoru.
Poslanec Rudolf Kubus vo svojej
interpelácii poukázal na zatekajúcu
strechu na radnici v Strážach, ktorá je v havarijnom stave a preto urgentne žiadal o jej opravu. Takisto
požiadal o opravu cesty na Kukučínovej ulici na zákrute pri vstupe na
Strážske námestie. Po prekopávke
podložie „sadlo“ a je tam priehlbina,
ktorá poškodzuje vozidlá miestnych
občanov. Apeloval aj kvôli vybudovaniu cesty - prepojenia ulíc Kukučínova a Švermova popri Hozeleckom
potoku. Interpeloval i vo veci opravy detského ihriska na Štefánikovej
ul. pred blokom Orchidea, ktoré
po štvorročnej prevádzke vykazuje značné poškodenie plochy. Ďalej

Podtatranský Davis Cup má víťazov

Cez víkend sa na Tenisových kurtoch mesta Poprad
uskutočnil finálový deň
okresnej tenisovej súťaže
družstiev - Podtatranský Davis Cup.
Základnú časť vyhralo družstvo Olympia a hneď vyzvalo
v semifinále družstvo JUVE.
Svoju formu si udržalo aj
v play-off, keď už po dvojhrách Víťazné družstvo zľava: Richard Lopúch,
zvíťazilo 2:0 na zápasy a zaslú- Jozef Mezovský, Dávid Šproch (MVP turžene postúpilo do finále. Druhé naja), Milan Kušmirek a Martin Lyach.
semifinále bolo dramatickej- FOTO - archív organizátora
šie. Najskôr dvojhru vyhral Martin skôr v najlepšom zápase celej sezóny
Ďurčo z družstva Kvety Strivinský sa stretli Dávid Šproch s Jozefom Ga2:0 nad Róbertom Fábrym zo Sport lajdom. Po troch hodinách kvalitnejClub For All, avšak jeho spoluhráč ším servisom a fyzickou kondíciou
Jozef Galajda vyrovnal víťazstvom Dávid Šproch zvíťazil 6:7, 6:3, 6:4.
nad Mariánom Strivinským tiež 2:0.
Ďalšia dvojhra a štvorhra už bola
Vo štvorhre Galajda s Fábrym pre- jednoznačná v prospech Olympie,
kvapili Vasiľka so Strivinským a po ktorá celkovým skóre 3:0 ovládla
setoch 6:4 a 6:2 postúpili do finále.
Podtatranský Davis Cup v seFinále sa hralo v réžii Olympie. Naj- zóne 2018.		
(jog)

Krátko zo športu
mi 4:0 v rámci 7. kola 6. OMV
ligy a v tabuľke poskočili na
štvrté miesto. V ôsmom kole
pocestujú v nedeľu 23. septembra do Spišského Hrhova.
Výkop zápasu je naplánovaný
na 15.30 hod.

•

SLOVENSKÍ hasiči, aj
s prispením borcov spod Tatier, sa stali cez víkend v Banskej Bystrici Majstrami sveta
v hasičskom športe, konkrétne v kráľovskej disciplíne požiarnom útoku. Len tesne
zaostali za svetovým rekordom. V ženskej kategórii ostal

Z interpelácií poslancov

žiadal osadenie zákazovej značky s
doplnkovou značkou na vymedzenie parkovania len pre obyvateľov
okolitých bytoviek na Traktorovej ul.
Často na tamojšom parkovisku parkujú klienti autoservisu a občania,
pre ktorých bolo parkovisko vybudované, nemajú kde parkovať.
Poslanec Pavol Gašper interpeloval vo veci pokračovania v stavebných prácach jedného z obyvateľov
Novej ul. vo Veľkej, hoci bolo vydané
rozhodnutie o zastavení stavebného
konania. Poukázal na nečinnosť stavebného úradu a okrem iného požiadal o zoznam platných územných
rozhodnutí a stavebných povolení,
ako aj lokalít, kde sa ešte nezačalo
stavať, aby sa predišlo kolíznym situáciám, ako je to v prípade výstavby
sídliska Juh IV. Tiež sa zaujímal o to,
ako postupuje vytvorenie sociálneho
podniku, v ktorom by bolo možné
okrem iného zamestnávať Rómov z
vyhorených priestorov v Matejovciach na rôzne práce v meste.
Poslankyňa Anna Schlosserová
podala interpeláciu k dožiadaniu
podkladov a postupu mesta vo veci
výstavby Komunitného centra v
meste Poprad a k nekonaniu mes-

ta vo veci zabezpečenia verejného
osvetlenia na Bottovej ulici v Matejovciach. Tiež žiadala vysvetliť, z
akých dôvodov mesto dalo vykonať
monitoring sociálnych sietí na rok
2018 a nakoľko výsledky ovplyvnia
činnosť úradu resp. zlepšia život
občanom mesta Poprad prípadne
podmienky zamestnancov mestského úradu. Ďalej žiadala o vysvetlenie
k projektovej dokumentácii vyhotovenej pre rekonštrukciu a zateplenie objektu sociálnych služieb na
Levočskej ulici - nocľahárni a s tým
súvisiacim finančným otázkam. Poslankyňa tiež interpelovala vo veci
dopravno-sociologického prieskumu funkčnej mestskej oblasti Poprad, ktorý má poslúžiť ako základný podklad k viacerým plánovacím
dokumentom ako sú územný generel dopravy, plán udržateľnej mobility a dopravnej obslužnosti a ÚP
mesta Poprad. Žiadala o predloženie
spracovaného materiálu s poukázaním na výsledky, ktoré mestu priniesol. Tiež interpelovala kvôli svojim
doteraz podaným interpeláciám, na
ktoré síce dostala odpoveď, ale nekonalo sa vo veci ich doriešenia.
Poslanec Slavomír Božoň vo svo-

svetový titul takisto na Slovensku.
CEZ víkend sa v Šuňave
uskutočnil 14. ročník súťaže
mladých hasičov o Pohár starostu obce. Medzi chlapcami
bola prvá Spišská Teplica I,
medzi dievčatami triumfovala Šuňava I.
(ppv)

•

jej interpelácii požiadal o právny
výklad, či je platné územné rozhodnutie vydané pre firmu Tenzona (v
súčasnosti v konkurze) na územie
Juh IV, ak v časti daného územia je
vydané nové územné rozhodnutie
pre spoločnosť GMT projekt.
Poslankyňa Anna Ondrušeková
interpelovala vo veci stavu cintorína
v Spišskej Sobote - potrebu natretia
vstupných pilótov pri bráne, namaľovania plota zo západnej strany,
riešenie padania dielcov plotu i žltej informačnej tabule nesúvisiacej
s kultúrnou pamiatkou a tiež poukázala na nutnosť zlepšiť ozvučenie
na cintoríne vo Veľkej. Žiadala i o
vyčíslenie konkrétnych finančných
čiastok na opravu a údržbu cintorína
v Sp. Sobote a v Matejovciach.
Poslanec Miroslav Glevaňák interpeloval kvôli vyčisteniu znečistenej Immaculaty v Strážach a vo veci
žiadosti obyvateľov bloku Kobalt
na Ul. L. Svobodu, aby bol piesok v
pieskovisku na tamojšom detskom
ihrisku vymenený alebo dosypaný a
osadené lavičky.
Poslanec Ondrej Kavka požiadal
o kontrolu pri výstavbe cyklistického chodníka na nábreží, aby sa
zachoval čo najväčší počet stromov.
Podrobne na www.poprad.sk. (ppp)
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Kamzíci sa v úvode novej sezóny herne trápili

Popradskí hokejisti vstúpili do nového ročníka Tipsport Ligy v novej
sade dresov piatkovou prehrou 2:4 v Trenčíne a v nedeľu sa v rámci 2.
kola predstavili už aj svojim
fanúšikom v zápase proti
maďarskému nováčikovi súťaže MAC Budapešť.
Hostia boli odhodlaní odčiniť piatkovú domácu prehru
s Novými Zámkami 1:7 a do
kamzíkov sa pustili bez rešpektu. Popradčania sa síce ujali vedenia v 16. minúte, ale ešte
do prvej prestávky stihol súper
vyrovnať. V závere druhej tretiny sa podarilo domácim streliť druhý gól a aj napriek veľkej
snahe sa Budapešti už nepodarilo vyrovnať. Do prázdnej
brány v posledných sekundách
zápasu pečatil výhru 3:1 kapitán Popradu Štefan Fabian.

„Nečakali sme až taký ťažký
zápas, ale treba uznať, že súper
mal dobre organizovanú obranu. Dobre im zachytal brankár
a my sme sa nevedeli strelecky
presadiť. Aj nás však podržal
Luka Gračnar,“ hodnotil tréner HK Poprad Roman Stantien. „Nenadviazali sme na výkon od polovice druhej tretiny
z Trenčína. Celý zápas sme sa
trápili, naša hra nebola optimálna,“ dodal popradský kapitán Štefan Fabian.

Na štadióne našli „plošticu“

Pozitívne správy pre fanúšikov, ale aj množstvo
nedoriešených sporov z minulosti rezonovali na minulotýždňovej predsezónnej tlačovej konferencii HK
Poprad, z ktorého je teraz
„akciovka“ a časť zodpovednosti chce preniesť aj na
Fanklub Poprad.
Licencia na novú sezónu
je po splnení všetkých podmienok na stole a A-tím HK
Poprad bude mať v novej
sade dresov tie najvyššie ambície. Vedenie klubu, ktoré
vystriedalo predošlých zástupcov popradského hokeja
pred troma rokmi, sa však
naďalej borí s problémami z
minulosti. Mnohé spory sú
stále v štádiu vyšetrovania.
Najnovšie odhalenie však vyráža dych - na Zimnom štadióne mesta Poprad objavili
v pokazenej zásuvke odpočúvacie zariadenie. „Stalo sa

tak pri rutinnej oprave pokazenej zásuvky, ktorá prestala
fungovať. Po jej otvorení sme
tam našli zariadenie, ktoré do
zásuvky nepatrí. Oslovili sme
špecializovanú firmu, ktorá
zariadenie preverila a potvrdila, že v kancelárskych
priestoroch zimného štadióna
bolo nainštalované profesionálne odpočúvacie zariadenie
so silným vysielačom, ktorý
má dosah niekoľko kilometrov
od štadióna. Domnievame sa,
že toto zariadenie bolo nainštalované ešte za pôsobenia bývalého vedenia klubu.
Máme nejaké indície, ktoré
niečo napovedajú. Zvažujeme
podanie trestného oznámenia,
pretože si myslíme, že bola
závažným spôsobom narušená naša osobná sloboda,“
vyjadril sa počas tlačovky
podpredseda predstavenstva
HK Poprad, a. s. Neklan Herold (na foto).
(ppv)

Popradčania odohrali ďalší
duel ligy v Nitre v utorok 18.
septembra po uzávierke vydania novín Poprad. Doma sa
predstavia opäť v piatok 21.
septembra, keď o 17. hodine
privítajú Žilinu.
Výsledky Tipsport Ligy: 1.
kolo v piatok 14. septembra
HK Dukla Trenčín - HK Poprad 4:2 (2:0, 1:1, 1:1), góly
Popradu: 21. Marek Zagrapan (L. Kozák, P. Svitana), 45.
Samuel Mlynarovič (P. Svita-

na, J. Erving). 2. kolo v nedeľu 16. septembra HK Poprad
- MAC Budapešť 3:1 (1:1,
1:0, 1:0), góly Popradu: 16.
Samuel Mlynarovič (P. Koyš,
P. Svitana), 36. Patrik Koyš (P.
Svitana), 60. Štefan Fabian (P.
Svitana, R. Heizer).
Program Tipsport ligy:
4. kolo v piatok 21. septembra o 17. hod. HK Poprad
- MsHK DOXXbet Žilina,
5. kolo v nedeľu 23. septembra o 17.30 hod. HC Košice
- HK Poprad.
(mav)

Tabuľka Tipsport ligy
Z
1. N. Zámky 3

V Vp Pp P

S

B

3 0

14:2

9

0

0

2. Košice

2

2 0

0

0

9:3

6

3. Detva

3

2 0

0

1

10:8

6

4. L. Mikuláš 2

1 1

0

0

10:5

5

5. B. Bystrica 2

1 0

1

0

6:6

4

6. Nitra

2

1 0

0

1

6:5

3

7. Trenčín

2

1 0

0

1

5:4

3

8. HK Poprad 2

1 0

0

1

5:5

3

9. Miškovec

1 0

0

1

7:8

3

2

10. Žilina

3

1 0

0

2

11:14 3

11. Zvolen

1

0 0

0

1

2:5

0

12. Budapešť 2

0 0

0

2

2:10

0

13. SR 20

0 0

0

4

5:17

0

4

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v sobotu 15. septembra Poprad - Martin 5:2
a v nedeľu 16. septembra Martin - Poprad 0:2. Dorast: v
sobotu 15. septembra Poprad - Nitra 5:3 a v nedeľu 16. septembra Poprad - Nitra 4:2. Kadeti: v nedeľu 16. septembra
Humenné - Poprad 0:8. St. žiaci 8. roč.: v sobotu 15. septembra LA Košice - Poprad 5:9. St. žiaci 7. roč.: v sobotu
15. septembra Poprad - Spiš Indians 29:0. Ml. žiaci 6. roč.:
v sobotu 15. septembra LA Košice - Poprad 2:8. Ml. žiaci
5. roč.: v sobotu 15. septembra Poprad - Spiš Indians 16:0.

Futbalový dorast opäť na body nedosiahol

Kým druholigisti
FK Poprad bojovali o ďalšie body
cez víkend v Šamoríne, popradským priaznivcom sa minulý týždeň
v piatok predstavili v NTC
starší dorastenci v rámci
6. kola 1. ligy hráčov do 19
rokov. S Dunajskou Stredou
siahali dlho na body, no napokon nezískali ani jeden
po prehre 2:4 (na foto).
Až v 6. kole v rámci premiérovej sezóny medzi elitou
sa podarilo dorastencom FK
Poprad U19 konečne skórovať
a to v úvode zápasu s Dunajskou Stredou hneď dvakrát za
sebou. Premiérovým strelcom
sa stal už v druhej minúte Tibor Slebodník a v 15. minúte
ho nasledoval Marek Luščík. Do prestávky však stihli
hostia znížiť a po obrátke už
režírovali hru oni. Troma
gólmi dokonali obrat a tak
pripravili domácich o prvé
víťazstvo v tejto sezóne. „Sme
radi, že sme konečne skórovali
a treba povedať, že sme do 15.
minúty boli lepší. V dorasteneckých súťažiach je to tak,
že ani výraznejší náskok vám

body nemusí priniesť. Najmä
v druhom polčase sme urobili
veľa individuálnych chýb a súper to využíval. Na našu hru
sa dá pozerať, ale hráme proti
zvučným tímom a stále sa popri nich učíme. Verím, že ak
budeme trpezliví, tak dobré výsledky prídu,“ hodnotil tréner
FK Poprad U19 Ján Blaháč.
„Prvý gól ma teší, mysleli sme
si, že nás to konečne nakopne. Asi sme podcenili situáciu
a uspokojili sme sa s vedením
2:0. Po prvom súperovom góle
sme sa však zosypali,“ dodal
strelec historicky prvého gólu
popradského dorastu medzi
elitou T. Slebodník.
Cez víkend zasiahli do bojov
aj muži FK Poprad, ktorí v sobotu cestovali do Šamorína.

Z kuchyne FK Poprad

Juniori: v nedeľu 16. septembra Ľubotice - Poprad B 0:3. Ženy:
v sobotu 15. septembra Poprad – Oravský Podzámok 5:1. Ml.
dorast U17: v sobotu 15. septembra D. Streda - Poprad 2:0.
Ml. dorast U16: v sobotu 15. septembra D. Streda - Poprad 2:1.

Podarilo sa im odčiniť domácu prehru s Komárnom a u súpera zvíťazili presvedčivo 4:0.
Výsledok: 9. kolo II. ligy
v sobotu 15. septembra FC
ŠTK 1914 Šamorín - FK Poprad 0:4 (0:2), góly Popradu:
35. a 55.(pk) Stanislav Šesták,
39. Denis Jančo, 80. Viktor
Maťaš. Program: 10. kolo II.
ligy v sobotu 22. septembra
o 18. hod. FK Poprad - FK
Inter Bratislava.
(ppv)

Tabuľka II. ligy
1. Skalica
2. Komárno
3. Pohronie
4. Žilina B
5. L. Mikuláš
6. Petržalka
7. FK Poprad
8. Dubnica
9. Trebišov
10. Prešov
1. Inter BA
11. B. Bystrica
12. Lipany
13. Šamorín
14. Bardejov
15. Lokomotíva KE

Z

V

R

P

S

B

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
3
2
1
2

1
2
4
1
1
3
2
0
2
1
1
3
0
2
3
0

1
1
0
3
3
2
3
5
4
5
5
4
6
5
5
7

21:5
17:6
15:8
21:17
17:15
13:9
20:15
20:18
10:13
14:12
11:18
11:12
6:19
9:18
12:21
9:20

22
20
19
16
16
15
14
12
11
10
10
9
9
8
6
6
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Prológ Okolo Slovenska ovládli profesionáli z Quick-Stepu

V strede minulého týždňa odštartoval z Popradu 62. ročník medzinárodných cyklistických pretekov
Okolo Slovenska. Na stredajší prológ i slávnostný štart vo štvrtok bolo
na Námestí sv. Egídia zvedavých
množstvo priaznivcov cyklistiky.
Organizátori prilákali na Slovensko
aj dva profesionálne tímy World Tour
- Quick-Step Floors a Bora Hansgrohe s bratom Petra Sagana - Jurajom, čím sa stal tento ročník jedným
z najkvalitnejších v histórii pretekov.
„Quick-Step je momentálne najsilnejší
tím sveta a Bora figuruje na 4. mieste svetového rebríčka. Boli tu aj ďalšie
špičkové tímy a takisto reprezentácie,
ktoré sa pripravujú na Majstrovstvá
sveta v Innsbrucku,“ uviedol prezident Slovenského zväzu cyklistiky
Peter Privara. Organizačne sa po-

pradského Prológu a slávnostného
štartu chopili členovia Cyklistického
klubu mládeže Poprad, pre ktorých
to bola motivácia do ďalšej práce.
Pomocnú ruku podalo aj samotné
mesto Poprad. „Bolo to veľmi náročné, ale stálo to za to, pretože chceme,
aby sa naši zverenci posúvali ďalej,“

Matejovská antuka

Tradičný
volejbalový
turnaj o putovný pohár
primátora mesta Poprad
pod názvom Matejovská
antuka napísal v sobotu
počas Matejovských Scholtzových dní už svoju 17.
kapitolu.
V konkurencii štyroch
tímov sa najviac darilo
družstvu Tatrafit z Tatranskej Lomnice. Lomničania
postavili dokonca dva tímy,
družstvo Kamikadze obsadilo štvrtú priečku. Na druhom mieste skončilo družstvo Jarná Poprad a tretie
miesto patrí obhajcovi titulu a organizátorovi turnaja
- Klubu Matejovčanov.
„Matejovská antuka bola
už tretíkrát súčasťou programu Matejovských Scholtzových dní, ktoré spájajú
históriu s kultúrou a športom. Tradíciu turnaja sa
nám darí udržiavať aj vďaka podpore mesta Poprad,
miestnej základnej školy
v Matejovciach a samozrejme sponzorov,“ uviedol
predseda Klubu Matejovčanov Marek Dragošek.

„V tomto ročníku sa zišlo
menej
tímov,
ako sme očakávali, ale tradiční účastníci
nechýbali. Je to
o stretnutiach
a priateľstvách.
V
Matejovciach sa snažíme udržiavať
tradíciu športu. Veríme, že
aj vďaka výchove mladých
volejbalistov v popradskom
volejbalovom klube Junior
2012 budú hráči pribúdať
nielen v podtatranských
volejbalových
súťažiach,
ale aj na podobných turnajoch,“ dodal organizátor
Matejovskej antuky Peter Jadamec.
(ppv)

povedal šéf CKM Poprad Jozef Nazarej. „Prešiel som do juniorskej kategórie a robím všetko preto, aby som
sa posunul vyššie. Verím, že sa raz na
takéto preteky dostanem aj ja,“ prezradil nádejný popradský cyklista
Samuel Hollý, ktorý spoločne s tímovými kolegami z klubu počas exhibič-

ného kola sprevádzali pred štartom
prológu aj primátora Popradu Jozefa
Švagerka. „Každý rok robíme viacero
cyklistických podujatí v našom meste
a toto bola jedinečná možnosť inšpirovať sa od tých najlepších,“ dodal J.
Švagerko.
Úvodnú časovku v Poprade ovládli podľa očakávania profesionáli
z Quick-Stepu. Vo štvrtok sa všetci
pretekári vydali na takmer 700-kilometrovú púť celým Slovenskom
s nedeľňajším cieľom v Galante. Celkovým víťazom 62. ročníka pretekov
Okolo Slovenska sa napokon stala
najväčšia hviezda podujatia - Francúz
Julian Alaphilippe. Bodovaciu súťaž
vyhral po šiestich rokoch opäť Slovák - Martin Haring z Dukly Banská
Bystrica, ktorý sa stal aj najväčším
bojovníkom pretekov.
(mav)

Blíži sa Steeple Kros

Atléti z Atletického klubu
Steeple Poprad si predminulý víkend schuti zasúťažili, a to v Gánovciach i pri
Ružomberku. Pripravujú sa
tak už na domáci 8. ročník
bežeckých pretekov Steeple
Kros.
Absolútnym víťazom 4.
ročníka bežeckých pretekov
Gunrun v Gánovciach sa
v sobotu 8. septembra stal
v kategórii mužov Jozef Dubašák na trati dlhej 7,7 km.
Prvé miesto v Gánovciach
obsadila aj Katarína Jordánová medzi ml. žiačkami na 800
metrov.
O deň neskôr sa popradskí
bežci predstavili na 45. ročníku Behu okolo Sliačov pri
Ružomberku. Aj tu dominoval tréner a šéf AK Steeple

Poprad Jozef Dubašák a to na
10 km trati. Darilo sa opäť aj
Kataríne Jordánovej, ktorá vyhrala na 600 metrovej trati, jej
sestra Viktória dobehla prvá
medzi st. žiačkami na 1000
metrov a vyhral aj Filip Janček
medzi najmladšími žiakmi na
800 metrov. „Na tieto preteky
chodievame pravidelne. Samozrejme, potešili výkony mojich
zverencov aj nových členov
klubu. Som rád, že sa mi podarilo obhájiť víťazstvo v Gánovciach, no na druhý deň ma
o to viac prekvapil ďalší triumf
v silnej konkurencii, keďže som
ešte cítil nohy po prvých pretekoch,“ uviedol J. Dubašák
z AK Steeple Poprad.
Popradský atletický klub
pripravuje v nedeľu 23. septembra už 8. ročník bežec-

kých pretekov pre všetky vekové kategórie pod názvom
Steeple Kros a pod záštitou
primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka. Podujatie začne
o 13. hodine na atletickej
dráhe ZŠ Jarná v Poprade pre
kategórie od najmladších až
po dorastencov. Muži, ženy
a veteráni pobežia od 15. hod.
po prírodnej dráhe za sídliskom. „Toto podujatie je zároveň aj pozvánkou pre nových
záujemcov o atletiku v našom
meste. Radi privítame nových
členov. Trénujeme v pondelok, stredu a piatok v zimných
mesiacoch v telocvični ZŠ Tajovského a v lete na tartanovej
dráhe ZŠ Jarná od 17.30 do 19.
hod. Prihlásiť sa môžu chlapci
i dievčatá od 8 do 18 rokov,“
dodal J. Dubašák.
(ppv)

Medailový Záhreb a Budapešť

Vynikajúci štart do novej
sezóny absolvovali pretekári Karate klubu Shihan
Poprad druhý septembrový
víkend.
V sobotu 8. septembra sa v
chorvátskom Záhrebe uskutočnil 7. ročník medzinárodného turnaja Zagreb Karate
Cup 2018, ktorý bol sledovaným turnajom pre kategórie
10-13 ročných reprezentantov širšej reprezentácie. Zo
Shihanistov boli do Záhrebu
nominované Barbora Glatzová (na foto) v kategórii
kumite starších žiačok do 44
kg a Veronika Jalowiczorová

v kategórii starších žiačok
do 32 kg. Obidve si počínali
suverénne a svoje kategórie
s prehľadom vyhrali. Veronika štartovala aj v kategórii
mladších kadetiek do 50 kg
a ani tu nedala svojim súperkám šance a kategóriu
vyhrala.
Večer sa Shihanisti presunuli do Budapešti, kde sa
konal turnaj Budapest open
2018, ktorý bol pre kategóriu kadetov, juniorov a U21
zaradený ako nominačný
na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov a U21 2019
v Dánskom Aalborgu. V ne-

deľu sa ako
prvé predstavili 6-7 ročné
deti. Medzi
dievčatami
skončila Laura Klempová zlatá a jej
sestra Linda
strieborná.
Medzi chlapcami nedal svojim súperom
šance Tadeáš Krakovský
a svoju kategóriu s prehľadom vyhral. V športovom
zápase kumite 6-7 ročných
dievčat si to vo finále znova rozdali sestry Klem-

pové. Tentokrát si však
poradie na stupni víťazov
vymenili. V kategórii starších žiačok nad 40 kg sa
darilo Barbore Glatzovej,
ktorá si v nabitej kategórii
vybojovala bronz.
(jgz)
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v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Matejovce, a to pozemok časť parc. č. KN-C
940, zastavané plochy a nádvoria, časť parc. č. KN-C 989/7, ostatné plochy a časť parc. č. KN-E 4748, ostatné plochy spolu o výmere 75 m² za účelom jeho užívania ako prístupu k inému pozemku
a záhrady.
Výška nájmu je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované pri
rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením
MsZ č. 117/2012, zo dňa 6.6.2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)

Do Popradu zavítajú hviezdne šéfkuchárky

Pri príležitosti desiateho
výročia otvorenia prichádza popradská reštaurácia
zážitkovej
gastronómie
Vino&Tapas s projektom
LadyChef, v rámci ktorého
šéfkuchárka Zuzana Sisáková privíta a predstaví
v našom meste medzinárodnú ženskú kuchársku
elitu.
Projekt odštartovali v
utorok 11. septembra. Do
Popradu zavítala jediná

Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy bytov, nebytových priestorov
a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81,
e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 1. 10. 2018 o
PP-91
12. 00 hod.				

Oznam
Mestský úrad v Poprade oznamuje žiadateľom
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Poprad na rok
2019, že v zmysle VZN č. 7/2016 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Poprad, sa žiadosti podávajú do podateľne MsÚ v Poprade v termíne do 30. októbra 2018. (ppp)

žena ocenená
Michelinovou hviezdou
vo východnej
Európe Eszter
Palágyi. Zuzana
Sisáková
privítala šéfkuchárku budapeštianskej
michelinovej
reštaurácie
Costes vo svojej
kuchyni.
S hosťujúcou
kuchárkou pripravili sezónne spoločné menu „štyroch
rúk“. Prvé menu LadyChef
pozostávalo z desiatich chutí - šiestich jedál a dvoch
chuťoviek. Najväčší ohlas
vyvolala tradičná maďarská
rybacia polievka hálászlé
v modernom poňatí.
Logo LadyChef pochádza
od popredného predstaviteľa súčasnej slovenskej výtvarnej scény akademického
maliara Popradčana Petra
Pollága. Spája v sebe symbol gastronómie - kuchársku

Kino Tatran
20. a 21. septembra o 19.hod.
SRDCOVÍ REBELI
DE, komédia / dráma, 104 min., dabing, MP12
Nezodpovedný flákač dostane na
zodpovednosť pätnásťročného Davida s vážne chorým srdcom.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €.
22. a 23. septembra o 16.30 hod.
KUBKO HRDINA
IS, animovaný / dobrodružný, 93
min., dabing, MP
Kubko je vtáčik, ktorý sa nevedel
naučiť lietať a nemohol tak odletieť so svojou rodinou do teplých
krajín. Noví kamaráti mu pomôžu
a vydajú sa na cestu do rajského
údolia.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €.

čiapku so symbolom ženskosti - sukňou a súčasne
odkazuje na jemné dámske „krivky“ i Michelinovú
hviezdu. Vyrobených je len
100 kusov a každá hostka ho
dostane s poradový číslom.
Logo LadyChef s jednotkou
si prevzala od Petra Sisáka
Ester Palágyi (na foto). Nasledujúcou,
medzinárodne rešpektovanou hostkou
Zuzany Sisákovej bude Szabina Szullo z novootvorenej budapeštianskej reštaurácie Stand.
(ppš)

22. a 23. septembra o 19. hod.
PO ČOM MUŽI TÚŽIA
CZ, komédia, 95 min., česká verzia,
MP12
Langmajer- šéfredaktor Playboy-a,
dostane výpoveď, bývalá manželka
a dcéra ho naštvú a neznáma žena
mu nabúra auto. A tak si praje stať
sa ženou...
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €.
24. septembra o 19. hod.
BISTRO RAMEN
SG / JP, romantická dráma, 89 min.,
titulky, MP12, FK
Mladý šéfkuchár Masato je odborník na tradičné japonské jedlo - ramen, ktoré má zvláštnu moc zbližovať ľudí a napravovať staré krivdy.
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €.

Vstupenky na muzikál Kubo vyhrali

PP-81

KUBO je nepochybne jednou z filmových a divadelných klasík. Nové
muzikálové spracovanie divadelnej hry je oslavou slovenského folklóru a
vzdanie holdu Jozefovi Krónerovi.
V Poprade bude predstavenie muzikálu Kubo vo štvrtok 27. septembra o 19.
hod. vo viacúčelovej hale Aréna Poprad. Vstupenky sú v predaji aj v Mestskej
informačnej kancelárii na Nám. sv. Egídia. Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do
súťaže v minulom vydaní novín POPRAD o vstupenky na Kuba v našom meste
boli vyžrebovaní: Štefan Žačok, Tomášikova ul., Poprad a Margita Miturová,
L. Svobodu, Poprad. Výhercom srdečne blahoželáme. Lístky si môžu prevziať
v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod. (ppš)
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THE WORLD GAMES 2017
Svetové hry - Vroclav, Poľsko
Minulý týždeň sme na tomto mieste písali
o nezabudnuteľných zážitkoch, ktoré nám
tanečný šport priniesol v ostatnej sezóne
v Ázii. A druhým vrcholom sezóny boli
Svetové hry...
V živote športovca sa niektoré príležitosti
naskytnú iba raz. My sme mali to výnimočné
šťastie, že vďaka neustálemu tvrdému a
poctivému tréningu a dlhoročnej vysokej
výkonnosti sme si mohli tento jedinečný
športový zážitok po štyroch rokoch ešte
raz zopakovať. Totiž po našej účasti
na Svetových hrách 2013 v kolumbijskom
Cali na tomto obrom medzinárodnom
podujatí v júli 2017 nás a s nami ďalšie
tisícky športovcov privítal na jubilejných
desiatych Svetových hrách (SH) poľský
Vroclav.

Svetové hry – The World Games – je
olympiáda neolympijských športov, čiže
športov, ktoré nie sú zaradené na program
olympiády a organizuje ich Medzinárodná
asociácia Svetových hier (IWGA). Tak
ako Olympijské hry aj Svetové hry majú
svoj otvárací a záverečný ceremoniál
s defilé športovcov, pútavým programom a
množstvom divákov (na futbalovom štadióne
sa ich tentokrát zúčastnilo 35 tisíc, čím predčili
aj Kolumbiu). SH sa tento rok zúčastnilo
vyše 3200 športovcov zo 111 krajín, ktorí
sa predstavili v 31 disciplínach. Maskotom
hier bola dvojica rozprávkových postavičiek
Hänsel a Gretel (Janko a Marienka), ktorí
sa stali víťazmi internetového hlasovania.
Slovensko vo Vroclave reprezentovalo
15 športovcov.

Počas cesty i celého nášho pobytu sa
nám hlavou preháňali spomienky na SH
v Kolumbii. Boli totiž na výnimočnom
a pre nás vskutku exotickom mieste,
a súťaže prebiehali v jedinečnom prostredí –
obrovskej open air aréne pod holým nebom
po zotmení – Plazza del torros. Teda priamo
v coride, kde sa odohrávajú býčie zápasy.
Vtedy vypredaná aréna so 17-tisícovou
diváckou kulisou privádzala nás všetkých
do extázy. Poľské publikum sa našťastie
tiež nenechalo zahanbiť a veľmi slušne
zaplnená historická športová hala „Stulecia“
tanečníkov hlasito počas celého večera
podporovala. Vroclav, nádherné mesto
so silným nemeckým vplyvom napríklad
v architektúre, s krásnymi parkmi a vodnými
plochami, v nás zanechalo príjemné
pocity. Kolumbii sa to z objektívnych
dôvodov vyrovnať nemohlo, ale domov
sme odchádzali spokojní a s úsmevom
na tvári. Jedenáste Svetové hry bude v júli
Predstavili sa v piatich odvetviach – v bocci, karate, 2021 hostiť americký Birmingham v štáte
(tcf)
kickboxe, vodnom lyžovaní a – TANEČNOM Alabama.
ŠPORTE. V štandardných tancoch reprezentovali
Slovenskú republiku Ľubomír MICK a Adriána
DINDOFFEROVÁ. Po štvrťfinálovom umiestnení spred štyroch rokov, kedy našim semifinále
ušlo iba o vlások, teraz Aďka a Ľubo nič nenechali
na náhodu. Do semifinále sa s prehľadom
prebojovali a v konečnom zúčtovaní sa im ušlo
13. miesto.

Plazza del torros, Cali, Kolumbia, 2013
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