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Každý z jubilantov prispel svojím dielom k rozvoju mesta
V obradnej sieni mesta
prijal primátor Popradu Anton Danko minulý
štvrtok trojicu jubilantov.
Andrej Kiska st. oslávil v
auguste osemdesiat a Igor
Cpin a Štefan Škovira sedemdesiat rokov. Každý
svojím dielom prispel k
rozvoju nášho mesta.
Primátor ocenil prínos jubilantov pre Poprad a prácu,
ktorú vytvorili pre budúce
generácie. Oslávenci boli
poctení, že mesto na svojich
starších občanov nezabúda.
A. Kiska st. poďakoval za
dôstojné prijatie a povedal:
„V Poprade žijem od roku
1965 a chcem vyzdvihnúť
podiel posledného desaťročia
i dvadsaťročia na veľmi dynamickom rozvoji mesta. Vážim si
osobne váš podiel, pán primátor,
v prospech Popradu a Slovenska.
Som šťastný, že môžem byť občanom tohto mesta.“ Osemdesiatku
oslávil A. Kiska st. s celou rodinou - manželkou, oboma synmi,
nevestami, 6 vnúčatami a jedným

pravnúčaťom. Najvzácnejším darom bolo pre neho to, že sa mohli
spoločne stretnúť. Vo svojom
živote by nič nezmenil: „Som
šťastný manžel, otec, dedo a pradedo. Osobitne som hrdý, čo som
nikdy neočakával, že mám syna
prezidenta. Som presvedčený, že
čo prisľúbil, bude plniť. Veľmi po-

zorne sledujem každý jeho krok a
som nadšený tým, že ide za cieľom
- byť predovšetkým človekom a
dobrým prezidentom pre každého
občana tejto republiky.“ Takisto je
pyšný na druhého syna, pretože
obaja sa v živote presadili.
A. Kiska st. vyštudoval za učiteľa so zameraním na matemati-

ku-fyziku, neskôr študoval
teóriu vyučovania matematiky. Po učiteľských rokoch
v Zamagurí a v ZŠ na Francisciho ul. v Poprade, pôsobil ako okresný školský
inšpektor, vedúci odboru
školstva a do dôchodku
odchádzal ako podpredseda vtedajšieho okresného národného výboru pre
školstvo, kultúru, zdravotníctvo a sociálne veci. A
hoci by vo svojom živote
nezmenil nič a bol šťastný,
že bol učiteľom, predsa len
dodal: „Jediné, čo by som
si želal, vyradiť ideológiu
a politický vplyv na školu.
Toto je činiteľ, ktorý veľmi
negatívne pôsobí na výchovu našich detí.“
Lekár Igor Cpin bol viac ako
40 rokov chirurgom, končil ako
primár. Do popradskej nemocnice, vtedy ešte v Spišskej Sobote, nastúpil v roku 1967 a chirurgii sa venoval celý pracovný
život až do svojich 65 rokov.
(Pokračovanie na str. 3)

NTC chcú dokončiť v novembri
V pondelok 22. septembra
sa v Národnom tréningovom
centre (NTC) v Poprade konala tlačová konferencia Slovenského futbalového zväzu
(SFZ), ktorej tri body mali
spoločného menovateľa - podpora futbalu v regiónoch.
Prezident SFZ Ján Kováčik
informoval novinárov o priebehu výstavby druhej etapy NTC
a tiež o projekte v spolupráci so
spoločnosťou Euro-vat, vďaka
ktorému získalo 250 víťazov regionálnych a oblastných súťaží
spolu 3 750 nových futbalových
lôpt. „Dostavba NTC prebieha
podľa plánov. Aj keď nám počasie nepraje, vyzerá to tak, že
by sme termín november 2014
mali
stihnúť. Celkové
náklady na
druhú etapu

výstavby predstavujú približne
2,1 milióna eur. Poprad nám zatiaľ potvrdzuje naše videnie, veď
priemerná návštevnosť na zápasoch druholigového Popradu je
1 800 divákov, čo môžu tomuto
mestu závidieť aj corgoňligové
kluby,“ zdôraznil J. Kováčik.
Na pondelňajšej tlačovej konferencii prezident SFZ predstavil aj spoluprácu so spoločnosťou Euro-vat, ktorá sa rozhodla
podporiť futbal na regionálnej
úrovni. „250 víťazov všetkých
súťaží dostalo po pätnásť lôpt,
čo je pre mužstvá v nižších súťažiach obrovská pomoc,“ povedal
J. Kováčik. Celková hodnota
projektu je podľa neho 75 000
eur. Z podtatranského regiónu
dostali nové lopty futbalisti z
Toporca, Hozelca, Klčova, Spišského Štvrtka, Ihľan a Svitu...
(Pokračovanie na str. 10)

Včera sa uskutočnilo 4. tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré otvoril primátor mesta Anton
Danko. Poslanci schválili program, do ktorého boli doplnené
štyri body do Rôzneho. Boli medzi nimi dva návrhy na zriadenie
vecných bremien, návrh na zriadenie stáleho poradného orgánu
mestského zastupiteľstva - komisie pre priestorové plánovanie
mesta Poprad a návrh na darovanie hnuteľného hmotného majetku Dobrovoľnému hasičskému zboru Poprad - Stráže. Poslanec
Jozef Švagerko navrhol z programu stiahnuť návrh na vyhlasenie
verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Poprad - areálu bývalých Duklianskych kasární, čo však
neprešlo. V programe patril najväčší rozsah ekonomickým a majetkovým záležitostiam (viac v budúcom čísle).
(mar)
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Stručne

V DENNOM centre pri ZpS
na Komenského ul. v Poprade sa
vo štvrtok a piatok 25. a 26. septembra uskutoční výstava pod
názvom Spomienky ... („Láska
ide cez žalúdok“). Otvorenie výstavy bude vo štvrtok o 14. hod.
a pre verejnosť bude v tento deň
sprístupnená do 17. hod. V piatok
si záujemcovia môžu výstavu pozrieť od 10. do 16. hod.
ZAJTRA 25. septembra o 16.
hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ
v Poprade uskutoční zápis študentov 1. ročníka Univerzity tretieho
veku. Zápisné poplatky za akademický rok sa uhrádzajú v hotovosti
v deň zápisu a sú vo výške za jeden
študijný odbor od 60 eur do 100 eur.
RADA Klubu Veličanov pozýva na spomienkové stretnutie
obetiam druhej svetovej vojny.
Uskutoční sa pri pamätníku na
Velickom námestí v piatok 26.
septembra o 12. hod.
BESEDA o časopise Zem &
Vek sa uskutoční vo štvrtok 25.
septembra o 17. hod. v Podtatranskej knižnici. Na besede sa zúčastnia šéfredaktor časopisu Marián
Benka a jeho zástupca.
PREDSEDNÍČKA spolu s ďalšími členkami z denného centra Limba osobne zablahoželali
v týchto dňoch svojej členke Kataríne Ondrušovej, ktorá oslávila
krásne životné jubileum 100 rokov.
V UTOROK 30. septembra sa
v kine Cinemax uskutoční ďalšia
zo série Artmax opier. Pre divákov je pripravená opera Trubadúr
z Berlínskej štátnej opery.
REŠTAURÁCIA Vino & Tapas získala vlani ako prvá a jediná
v Poprade v najrešpektovanejšom
slovenskom hodnotení Top Trend
reštaurácie Slovenska 4 a pol z piatich hviezd. Toto hodnotenie obhájila aj pre rok 2014. Šéfkuchárka
Zuzana Sisáková bola zaradená
pre rok 2014 do výberu dvadsať
Top Trend šéfkuchárov Slovenska.
VÝJAZDOVÝ odber Národnej transfúznej služby Poprad sa
uskutoční v utorok 30. septembra
v Business Center na Karpatskej
ul. v Poprade.
V MESTE Vysoké Tatry sa
o primátorsky post bude v novembrových voľbách uchádzať
päť kandidátov. Okrem terajšieho
primátora mesta Jána Mokoša, aj
Alexander Gálfy, Juraj Martiček,
Rudolf Baričák a Iveta Šestáková.
O poslanecké stoličky má záujem
32 kandidátov.
V TATRANSKEJ galérii sa
dnes 24. septembra od 17. do
18.30 hod. uskutoční pre verejnosť
kurz večernej kresby.
(ppš)

•

•
•
•

Budova súdu má po desaťročiach nový vzhľad
Jedna z dominantných budov centra mesta - Okresný
súd v Poprade, dostala nový
vzhľad. Po desiatich mesiacoch rekonštrukcie, ktorá
sa skončila v auguste tohto
roku, sa zaskvela novou fasádou, novými oknami, zateplením strechy i celej budovy,
ale aj novým výťahom, ktorý
je vo vnútri, ústredným kúrením s novými radiátormi
a kotolňou.
Budova, ktorá slúžila rôznym
štátnym inštitúciám od 60-tych
rokov minulého storočia nutne
potrebovala obnovu. Veľa prác
je už zrealizovaných, ale ešte
veľa zostáva na rekonštrukciu
v ďalšom období. Predseda
Okresného súdu v Poprade Jozef
Kurian zhrnul: „Sme spokojní, že
sa zlepšili nielen naše pracovné
podmienky, ale aj podmienky pre
občanov. Vstupný priestor konečne zodpovedá budove súdu,
ktorej treba dôstojnosť a vážnosť.
Veď ľudia tu prichádzajú nie do
obchodu, ale na súd riešiť mnohé
svoje problémy, či už ide o civilné alebo trestné veci, majetkové alebo rozvodové záležitosti,

•
•

•
•

•

Predseda Okresného súdu v Poprade Jozef Kurian (na foto vpravo), generálna riaditeľka sekcie ekonomiky Ministerstva spravodlivosti SR Renáta Hlavenková (na foto druhá zľava), predsedníčka Krajského súdu
v Prešove Anna Ilčinová (tretia zľava), primátor Popradu Anton Danko
a ďalší, na prehliadke priestorov OS.
FOTO – Marta Marová

výživné na deti, ich zverenie do
starostlivosti a pod.“ Predseda
osobitne ocenil zriadenie novej
pojednávacej miestnosti pre
imobilných v suteréne a takisto
bezbariérový prístup do budovy. Objekt súdu za posledných
štyridsať rokov neprešiel veľkou
rekonštrukciou, preto bola prvá
takáto rozsiahla
obnova nevyhnutná. V súčasnosti
však pokračujú
rokovania s Ministerstvom spravodlivosti SR aj
o ďalšej renovácii
interiéru. J. Kurian dodal: „Vyhodnotili sme to
tak, že teraz sme
ako zvonka pekné
jablko, ktoré má

však červivé vnútro. Minulý piatok si preto zástupcovia MS SR
prehliadli priestory súdu, aby
zistili rozsah ďalších potrebných
prác.“
Riaditeľka správy súdu
v Poprade Mária Gibalová
k doterajšej rekonštrukcii dodala: „Bola to veľká, náročná
investícia, za plnej prevádzky
súdu, preto ďakujeme nielen
zhotoviteľovi stavby a stavebného dozoru, ale aj našim pracovníkom, že to vydržali. Rekonštrukcia je veľkým plusom
a veríme, že ľudia ocenia najmä
bezbariérový prístup, podateľňu,
priestor justičnej stráže, výťah,
ktorým môžu vystúpiť ku kanceláriam a pojednávacím miestnostiam a ďalšie.“ Doterajšia
rekonštrukcia si vyžiadala viac
ako 710 tisíc eur.
(mar)

Upozornenie
na termín úhrady

Mesto Poprad ako správa
dane upozorňuje daňovníkov na blížiaci sa termín
úhrady druhej splátky
dane z nehnuteľností, ktorý je stanovený na 30. septembra 2014. V prípade, ak
daňovník nezaplatí splátku dane v uvedenej lehote,
správca dane je povinný
vyrubiť úrok z omeškania
podľa zákona č. 563/2009
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
(ppp)

Popradčan Martin Josko, prijal v sobotu 20. septembra v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici kňazskú vysviacku.
Svätenie prijal z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca. Primičnú svätú omšu slávil v nedeľu 21. septembra v
Kaplnke sv. Dominika Savia v bratislavskom saleziánskom stredisku na
Mamateyovej ul., kde v súčasností pôsobí.
FOTO – Martin Funiak
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Týždeň mobility
Do Európskeho týždňa mobility 2014 sa zapojil aj Poprad – v
piatok Popradskou cykločasovkou a v pondelok 22. septembra
mohli občania využiť cestovanie mestskou hromadnou dopravou zadarmo. SAD Poprad
údaje spracovávala a uverejníme ich v budúcom čísle. Cieľom podujatia bolo ovplyvniť
mobilitu, mestskú dopravu a
zlepšiť zdravie a kvalitu života občanov. Vymenením auta
za autobus alebo bicykel či
pešiu chôdzu prispel každý k
zlepšeniu životného prostredia v meste. Príkladom šiel aj
primátor Anton Danko s rodinou a prišiel ráno na mestský
úrad pešo.
(ppm)
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Podali kandidátne listiny

Do polnoci v nedeľu 21.
septembra bol čas podať
kandidatúru na post primátorov, starostov a poslancov
v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014.
V meste Poprad podalo
kandidatúru na primátora
mesta päť občanov. Okrem
terajšieho primátora mesta
Antona Danka (nezávislý)
podal kandidatúru František Bednár (koalícia 7 statočných - Regionálna strana
Slovenska, Slovenská ľudová
strana a Právo a spravodlivosť), Pavol Gašper (nezávislý), Ján Pahut (nezávislý)
a Jozef Švagerko (koalícia

KDH, SDKÚ-DS, OĽaNO,
Sloboda a solidarita a SNS).
Pred štyrmi rokmi kandidovalo na primátora Popradu
takisto 5 kandidátov.
Kandidátne listiny podalo tiež 149 občanov na posty
poslancov Mestského zastupiteľstva v Poprade, z toho
83 do volebného obvodu č.
1 (centrum, sídlisko Západ,
Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami),
v ktorom je 9 mandátov a 66
do volebného obvodu č. 2
(Juh I, II, III, V, VI a Kvetnica), v ktorom je 10 mandátov. Pred štyrmi rokmi kandidovalo za poslancov spolu
107 občanov.
(pmm)

Cyklistická časovka oživila námestie
V piatok 19. septembra sa na Námestí sv.
Egídia uskutočnilo podujatie Popradská cykločasovka v rámci Európskeho týždňa mobility.
Cyklistickú súťaž na pešej zóne absolvovali deti
v rôznych kategóriách, ako aj rodinné tímy.
„Mesto Poprad malo a má ambíciu držať prst na
pulze športového a spoločenského diania na Slovensku. Dôkazom je aj zapojenie sa do Európskeho týždňa mobility. Najlepšia investícia je investícia do detí.
Preto sme sa rozhodli pre ne pripraviť po prvýkrát
v histórii cyklistickú časovku priamo na pešej zóne.
Zároveň sme mali snahu pokračovať v oživovaní
námestia a to sa nám myslím podarilo,“ hodnotil
zaujímavé podujatie Jozef Pavlík z oddelenia školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade a jedným
dychom dodal: „Nebudem skrývať sklamanie nad
účasťou. 62 účastníkov vrátane 4 rodinných tímov
síce nie je málo, ale boli sme navyknutí aj na vyše
100 pretekárov počas Národnej cyklistickej súťaže,
ktorá je v tej podobe ako sme ju poznali zrušená.“
Námestie bolo plné malých i veľkých cyklistov.
Boli rozdelení do trinástich kategórií a preteky si
doslova užívali. „Celkom rád sa bicyklujem a chcem
v tom pokračovať,“ povedal Tomáš Sarnovský. „Pravidelne sa zúčastňujem pretekov a toto som si nemohol nechať ujsť. Rád som akciu podporil, aby sa
obmedzili autá na cestách a neškodili nám ich plyny,“

dodal Dávid Rastislav Šaling.
Nechýbali ani rodinné družstvá, ktoré súťažili
spoločne. „Uprednostňujeme zdravý životný štýl,
aby sme sa naučili neznečisťovať životné prostredie a pohybovať sa nielen pomocou motorových
dopravných prostriedkov,“ uviedol Vladimír Kolumber st. „Ešte som sa nikdy takto nepreháňal na
bicykli po námestí. Určite budem radšej jazdiť bicyklom, aj keď raz budem mať auto,“ doplnil jeho
syn Vladko Kolumber ml.		
(mav)

•

Krátke správy

EKOLOGICKÉ dni na farme v Liptovskej Tepličke sa
uskutočnia v piatok a sobotu
26. a 27. septembra. V piatok
bude seminár na tému Budúcnosť ekologického poľnohospodárstva na Slovensku a v sobotu bude program venovaný
verejnosti. Pripravia ukážky
starej a novej poľnohospodárskej techniky, ochutnávky
potravín z vlastnej produkcie
a regionálnych špecialít, predaj bio produktov, výstavu
tradičných zvierat a kultúrny
program.

•

NA visutej lanovke v úseku
Skalnaté pleso – Lomnický štít
sa po 13 rokoch mení ťažné
lano. Prevádzka a vývoz lanovkou je z tohto dôvodu od 22.
septembra do 3. októbra obmedzený. Na Lomnický štít sa
návštevníci Tatier v tomto období dostanú jedine peši a to
v sprievode horského vodcu.

•

V SOBOTU 27. septembra o 19. hod. vystúpi v Starom Smokovci jazzové trio zo
Žiliny, ktoré predstaví vlastnú tvorbu i jazzové melódie.
Účinkujú Robo Kraus, Laura
Schwarczová a Pavol Kubalék.

•

POČAS letných mesiacov
colníci aj daniari kontrolovali
dodržiavanie zákona o používaní ERP. Colníci počas leta
vykonali celkovo 268 kontrol,
z toho až v 156 prípadoch zistili porušenie zákona. Kontrolóri z daňových úradov preverili 316 prevádzok, pričom
v 143 prípadoch obchodník
nedodržal zákon. Za zistené nedostatky uložili colníci sankcie v celkovej výške
51 863 eur a daniari v celkovej
výške 33 780 eur.
(ppš)

Každý z jubilantov prispel svojím dielom k rozvoju mesta

(Dokončenie zo str. 1)
Zveril sa: „Človek je krehká
nádoba a mňa veľmi teší, keď
stretnem ľudí, ktorých som
operoval a myslel som si, že nebudú dlho žiť. Oni sú však tu a
radujú sa zo života. To sú pekné
chvíle. Ako chirurga ma teší, že
nové operačné sály, ktoré som
videl, sú veľmi dobre vybavené.
Bola by radosť v nich pracovať,
keby som nemal tie roky, ktoré
mám.“ I. Cpin má radosť, že sa
svojich okrúhlych narodením
dožil, lebo už mnoho z jeho

kolegov a kamarátov nie je na
tomto svete. V súčasnosti si už
naplno užíva dôchodok, ale o
leňošení nemôže byť ani reči.
Má veľa všelijakých koníčkov,
medziiným maľovanie, prácu
okolo domu... Dodal: „Čo som
v živote nestihol, to teraz dobieham.“
Neoddychuje ani Štefan Škovira, ktorý dlhé roky pôsobil
na poste riaditeľa Správy mestských komunikácií v Poprade
a ešte aj dnes pracuje vo firme,
ktorá sa zaoberá dopravnými

značkami. Známy je však i z
hokejovej činnosti. Hoci sa už
funkcionárčeniu v hokeji nevenuje, stále ho sleduje. Jeho
syn Miro hrá momentálne za
jeden španielsky klub. Oslávenec podotkol: „Som rád, že sa
dáva dohromady futbal, aj hokej v Poprade, ale mrzí ma jedno. Keď som sa venoval hokeju,
Poprad vždy hráčov predával
a teraz ich musíme kupovať.
Poprad je kolíska hokeja, mali
by sme sa k tomu vrátiť a znovu začať od výchovy mladých

hráčov, veď je to krásny šport.“
Pracovne Š. Škovira pôsobil
45 rokov na údržbe ciest, či
už štátnych alebo miestnych.
Zhodnotil: „Toľko rokov som
bol cestár, že cesty si vždy všímam. Som rád, že cesta Pod
bránou do Spišskej Soboty sa
zjednosmernila. Boli tam stále
problémy s vyhýbaním sa áut.
A ešte takou mojou srdcovou
záležitosťou, ktorá by sa mohla
vyriešiť, je námestie. Bol by som
rád, keby dostalo inú podobu,
ako má teraz.“
(mar)
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Základňa NATO

na Slovensku

nebude

Základňa NATO na Slovensku nebude. Vyhlásil to vo
štvrtok 18. septembra na spoločnom zasadaní Zahraničného výboru NR SR a Výboru
NR SR pre európske záležitosti
minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí Miroslav Lajčák.
Aliancii podľa neho ponúkame k využitiu logistický sklad.
„Logistický sklad je umiestnený
približne 20 kilometrov od Popradu a armáda ho nemá ako využiť,“ povedal M. Lajčák. Podľa
neho momentálne hrozí 20 zamestnancom skladu prepustenie. „Ak aliancia prijme ponuku
mať tam sklad, týchto 20 ľudí
nepríde o prácu.“
Podľa M. Lajčáka však sklad
nemá nič spoločné so základňou.
„Žiadne rakety nebudú namierené na Poprad,“ povedal. Podľa
neho sa v tejto súvislosti rozšírilo
medzi verejnosťou veľa neprávd.
Slovensko na summite NATO
v britskom Walese začiatkom
septembra v rámci budovania síl
rýchlej reakcie ponúklo aliancii
možnosť využitia logistického
skladu na našom území. Podľa
M. Lajčáka sme ponukou demonštrovali solidaritu s ostatnými členmi. Aliancia sa k ponuke
zatiaľ nevyjadrila.
(sita)

Zaujímali sa o chod samosprávy
Z niektorých mladých ľudí,
ktorí navštívili popradskú
radnicu minulú stredu, možno raz budú poslanci. Zaujímal ich chod samosprávy, o
ktorej fungovaní sa učia na
občianskej náuke.
Prváci z I. E Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade-Veľkej sa v sprievode 1. viceprimátora Popradu Adriána
Kromku oboznámili s viacerými
činnosťami, ktoré zabezpečuje
mestský úrad. Pozreli si niektoré
priestory - zasadačky, v ktorých
rokujú poslanci alebo skladajú sľub volebné komisie, či sa
konajú veľké podujatia, akým
čoskoro bude XXII. medzinárodný festival horských filmov
v Poprade. Pozreli si aj obradnú
sieň mesta, kde bývajú slávnostné prijatia, sobáše a pod. Zašli
tiež do priestorov mestskej polície, kde žiakov zaujal najmä kamerový systém.
Učiteľka Jana Klimeková povedala: „Na občianskej náuke sa

učíme mnohé veci z fungovania
samosprávy, miestneho a regionálneho manažmentu. Prišli
sme rovno na radnicu, aby sme
mohli na vlastné oči vidieť, ako
funguje mesto.“
Stredoškoláci sa dozvedeli veľa. Budú už vedieť, ako
vybaviť rôzne záležitosti a čo
všetko má na starosti mesto.
Prvý viceprimátor dodal: „Takéto exkurzie na popradskej
radnici nie sú ničím výnimoč-

ným. No kým doteraz na ne
chodili predovšetkým deti zo
základných škôl, tentoraz sme
po prvýkrát privítali stredoškolákov. Vzhľadom na vek sme
týmto mladým občanom mesta
mohli trošku podrobnejšie predstaviť chod mesta a základné
princípy jeho fungovania. A aj
takýmto spôsobom chceme u
mladých Popradčanov prehlbovať vzťah k mestu a ich záujem
o veci verejné.“
(mar)

Silver akadémia už po tretíkrát

V priestoroch Tatranskej galérie v Poprade
otvorili v piatok vernisážou výstavy Imricha
Svitanu Od A po Z 3. ročník Silver akadémie.
V nedeľu už program tohto podujatia predovšetkým pre seniorov, ale aj iných záujemcov,
pokračoval Rodinným ateliérom o abstraktnej
a realistickej maľbe. Začiatkom tohto týždňa
predstavil maliarske techniky, štruktúru maľby
a krajinomaľbu Peter Trembáč. Vo štvrtok 25.

septembra je plánovaný workshop o keramike a
figurálnej kompozícii s Petrom Smikom, v piatok 26. septembra výroba šperkov a v sobotu 27.
septembra plstenie s Máriou Rudincovou. V nedeľu 28. septembra sa Silver akadémia skončí zájazdom za výtvarným umením severného Spiša
a o 19. hod. v Tatranskej galérii drámou jedného
herca v podaní Milky Zimkovej a vystúpením
známej herečky Angeliny.		
(ppm)

Známy/neznámy Popradčan oslávil jubileum výstavou
Na vernisáži výstavy k príležitosti 70. narodenín sa voľnou
tvorbou verejnosti predstavil vo štvrtok v Scherfelovom
dome vo Veľkej známy hubár
a kutil Juraj Kočan z Popradu.
Dokáže opraviť čokoľvek,
rozozná každú hubu v lese aj
bez atlasu, postavil si dokon-

ca vlastné lietadlo, no málokto
vie, že maľovanie bolo a stále je,
jeho veľkou vášňou.
„Maľovanie ma bavilo už od
základnej školy. Bolo to však
na úkor matematiky a slovenčiny, veď už v šiestej triede som
robil reparát z matematiky
a dodnes neviem, kde napísať

mäkké a kde tvrdé i/y,“ začal
svoje rozprávanie humorom
jemu vlastným Juraj Kočan,
ktorý nikdy nepovie, že sa niečo nedá. „Bolo tu povedané, že
robím veľa vecí. Naozaj namaľujem, zahrám a opravím hocičo. Manželka mi vždy hovorí,
že vŕtam do všetkého, ale nič
neurobím poriadne,“ povedal
s úsmevom známy Popradčan.
Výstavou svojich obrazov
oslávil Juraj Kočan okrúhle
jubileum - sedemdesiat rokov. „Vôbec sa na taký vek necítim. Fascinuje ma príroda,
rád chodím do lesa a zbieram
huby. Nerád sedím v krčme,
nepijem a nefajčím,“ zdôvodnil. Navštevoval aj Ľudovú
školu umenia a jeho kolegami
a spolužiakmi boli skutoční
umeleckí velikáni spod Tatier.
Jeho obrazy sú odrazom doby,
v ktorej maľoval a na túto výstavu ich musel prácne zháňať.

„Keď som maľoval, bola to éra
kvetov a zátiší, preto aj moje
obrazy sú také. Inšpiroval ma
český výtvarník Jaroslav Votruba. Archív som si nikdy nerobil,
pretože som nemal obrazy kde
skladovať. Všetko som rozdal
a na túto výstavu som poprosil
ich majiteľov, aby mi ich zapožičali.“
Uprostred farebnej oázy sa
vynímal autoportrét Juraja Kočana. Ako však sám autor priznal, bolo to jeho prvé a posledné vyobrazenie postavy. „Bola
to len záverečná práca v Ľudovej
škole umenia v Poprade.“
Kamaráti ho volajú Kutil s.r.o.
Pokiaľ vládze, chce behať po
prírode a tešiť sa z nej. „Potom
už budem len sedieť a opäť maľovať,“ uzavrel čerstvý sedemdesiatnik.
Jeho obrazy budú vystavené
v galérii Scherfelovho domu vo
Veľkej do konca októbra. (mav)
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Európska noc výskumníkov - Veda je dobrodružstvo
Vo vybraných európskych mestách sa
bude v piatok 26. septembra konať už po
ôsmykrát festival vedy, ktorý v tomto roku
nesie meno Európska noc výskumníkov
2014 s priliehavým prívlastkom Veda je
dobrodružstvo. Je to najväčšie celoeurópske podujatie na popularizáciu vedy, ktorú na Slovensku vlani navštívilo približne
170 tisíc návštevníkov.
Cieľom je „ľudským“ spôsobom priblížiť
najširšej verejnosti výsledky vedy, bez ktorej
si život súčasnej spoločnosti nedokážeme
absolútne predstaviť, o čom sa nám mnohokrát ani len nezdá. Napríklad Keplerove zákony (teda astronómia) sú základom
pozemnej navigácie, známej ako GPS, bez
ktorej sa nezaobíde nejeden šofér či dopravná alebo telekomunikačná spoločnosť. Sledovanie a predpovedanie slnečnej aktivity
(kozmické počasie) je dôležité napríklad
pre bezpečnosť kozmických letov a lietadiel,
rádiové spojenie, ako aj pre biosféru vôbec.
Zámerom je vyzvať a podporovať mladú

generáciu, aby viac pozornosti venovala
štúdiu prírodných vied, lebo ich objavy sú
garanciou pokroku ľudskej civilizácie.
Európskej noci výskumníkov sa pravidelne
zúčastňujú aj pracovníci Astronomického
ústavu Slovenskej akadémie vied so sídlom
v Tatranskej Lomnici. Nebude tomu inak
ani v tomto roku. V observatóriu na Skalnatom plese práve v týchto dňoch uvádzajú do
prevádzky najväčší ďalekohľad na Slovensku
s priemerom hlavného zrkadla 1,3 m a na
Lomnickom štíte sa po obmene prístrojového
zariadenia (COMP-S), nachádza druhý prístroj na svete, ktorého cieľom je merať slabé
magnetické polia v slnečnej koróne.
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa
bude môcť verejnosť zoznámiť s výsledkami práce AsÚ SAV nielen v areáli na Starolesnianskych lúkach, ale aj v priestoroch
obchodného centra ZOC MAX v Poprade.
Hlavný program Vesmír okolo nás sa uskutoční 26. septembra v ZOC MAX, kde od 12.
do 21. hod budú prebiehať videoprojekcie

Dynamické Slnko, Cesta naprieč slnečnou
sústavou, Zo života hviezd a Nebezpečenstvá
z vesmíru. O 17. hod. odznie prednáška Vojtecha Rušina Za čiernym Slnkom po svete, o
18. hod. Mareka Husárika Votrelci z našej blízkosti, o 19. hod. Zuzany Seman-Krišandovej
Cesty do neznáma, zaujímavé kométy a o 20.
hod. Dušana Tomka Zo života hviezd. Pracovníci AsÚ SAV budú záujemcom poskytovať
fundované odpovede na ich otázky a bezplatne im poskytnú pohľadnice s astronomickou tematikou. Výstavné panely k Európskej
noci výskumníkov 2014 budú v ZOC MAX
umiestnené od 22. septembra do 5. októbra.
Program podujatia sa 26. septembra od
14. do 24. hod. uskutoční aj v priestoroch
Astronomického ústavu SAV. Plánované
sú exkurzie s výkladom o histórii ústavu a
súčasnom výskume v AsÚ, multimediálne
populárno-náučné prednášky so zameraním na asteroidy a kométy, Slnko-hviezdy
a extrasolárne planéty, pozorovanie nočnej
oblohy a ďalšie.		
(asu)

Tatranci bojujú o klienta
Boj o klienta v cestovnom ruchu začína vždy zhruba rok dopredu. Tatranci preto intenzívne pripravujú letné video spoty,
ktoré majú prilákať v roku 2015
do destinácie viac návštevníkov
za turistikou, cyklistikou a zábavou pre rodiny. Spoty plánujú
prezentovať v zahraničí, ale aj
doma na Slovensku. Stavili na
istotu a spoty natáča autor videa
Happy, ktoré preslávilo Tatry
nielen za veľkou mlákou.
Raz vidieť je lepšie ako stokrát
počuť, povedali si „marketéri“
vo Vysokých Tatrách a pustili sa
do natáčania spotov, ktoré majú
osloviť potenciálnych klientov na
Slovensku aj v hlavných cieľových
trhoch v zahraničí.
„Chceme ukázať Tatry svetu,
našim cieľom je vyvolať pozitívnu
emóciu u potenciálnych návštevníkoch, spot je podľa nás na toto
ideálny. Dva spoty sa nám podarilo už natočiť a ešte točíme spot
k téme turistika. Síce trošku bojujeme s počasím, ale s výsledkami
doteraz sme veľmi spokojní. Spoty
budeme prezentovať už v januá-

ri na veľtrhoch v zahraničí aj na
Slovensku“, povedala Lenka Maťašovská, výkonná riaditeľka OO
CR Región Vysoké Tatry.
Spot o zábave pre rodinu
a spot o cyklistike už Tatranci
zrealizovali. Téma turistika sa
stále natáča. Je možné, že návštevníci Tatier v týchto dňoch
stretnú v horách hercov a štáb
s kamerou a fotoaparátom. Aj
keď nenatrafia na žiadnych tvorcov hollywoodskych kasových
trhákov predsa len nejde o obyčajný štáb. Tvorcom spotov je
mladík vďaka, ktorého šikovnosti a kreatívnosti vznikol spot
Happy High Tatras k pesničke
Pharrella Williamsa. Na internete mal do dnešného dňa spot
takmer štyri milióny videní. Ide
o jeden zo spotov, ktorý v show
Oprah Winfrey uzrel aj samotný
Pharrell Williams.
Oblastná organizácia Región
Vysoké Tatry realizuje natáčanie spotov po prvýkrát a verí,
že aj vďaka nim porastie záujem o Tatry aj samotná návštevnosť.		
(lem)

V piatok 19. septembra sme stretli filmársky štáb v okolí Skalnatého
plesa, kde natáčal scény do spotu o turistike. FOTO – Silvia Šifrová

Modelári štyroch krajín

si dali zraz v Poprade
Už 24. ročník modelárskej
súťaže spojenej s výstavou
pod názvom Plastic Session
2014 sa konal v sobotu 20.
septembra v Aréne Poprad.
Súťaž bola zapojená aj do 10.
ročníka Euro Pohára. Účastníci zo štyroch krajín
predviedli vyše tisíc
modelov.
Zanietených modelárov je aj na Slovensku z roka na rok menej, no napriek tomu
sa bolo v Poprade na
čo pozerať. „Súťaže
sa zúčastnili modelári
z Poľska, Maďarska,
Česka a samozrejme
Slovenska. Pre vysoký
počet účastníkov sme
si nemohli dovoliť bodovaciu súťaž, a tak

modely hodnotili traja rozhodcovia systémom páči - nepáči.
Hodnotila sa povrchová úprava,
opracovanie modelu a zhoda so
vzorom,“ hodnotil podujatie
predseda klubu Tatranskí orly
Leopold Klas.
(ppv)

24. 9. 2014

Strana 6

Mykologické dni
Podtatranské múzeum v Poprade a Podtatranský mykologický
klub usporiadajú od 24. do 26.
septembra Mykologické dni. Výstava čerstvých húb, hubárskej
literatúry a fotografií, spojená
s premietaním DVD z činnosti
klubu bude prebiehať v múzeu
(vstup cez predný vchod). Otvorená bude 24. septembra od 13.
do 17. hod., 25. septembra od 9.
do 17. hod. a 26. septembra od 9.
do 16. hod.
(ppp)

Čisté hory
V sobotu 27. septembra sa
uskutoční 36. ročník podujatia
Čisté hory. Po ukončení letnej
turistickej sezóny sa budú čistiť
tatranské doliny. Pracovníci Štátnych lesov TANAP-u budú na
nástupných miestach od 8. do 14.
hod. poskytovať potrebné informácie, vrecia na zber a v prípade
potreby a po dohode i sprievod.
Zoznam nástupných miest je uverejnený na internetovej stránke
ŠL TANAP-u.
(ppš)

Bakšayova kapsa
Východoslovenské folklórne
združenie a OZ Feman pripravilo pre priaznivcov folklóru tretí
ročník festivalu seniorov východného Slovenska Bakšayova kapsa,
ktorý sa uskutočnil 13. septembra
2014 v Spišskej Kapitule. Na festivale sa z nášho regiónu predstavili seniorské kolektívy: Jánošík
senior Svit, Magurák Kežmarok, Vagonár stará škola Poprad
a sólista nevidiaci harmonikár
Peter Kolesár z Levoče. Každý
z týchto kolektívov priniesol svoj
najnovší program.
Výrazným oživením programu
bola ukážka svadobných zvykov
goralskej oblasti horného Spiša
v podaní seniorov z Maguráka.
S týmto čepčením nevesty sa prezentujú aj na rôznych svadobných
hostinách v regióne. Prezentácia
na festivale mala aj iný, veľmi osobitý význam. Členovia folklórneho
klubu Omladina Stanislav a Janka
Gallikovci, ktorí sa prednedávnom
zosobášili a kolegovia zo súboru
im pripravili toto milé prekvapenie
v podobe účasti na čepčení súboru Magurák na javisku v kapitule.
Stano je rodený goral, pochádza
z Lendaku, ale ešte nemal oblečený
goralský kroj a tak mu kolegovia
splnili jeden z jeho snov.
Počas podujatia sa uskutočnil i
seminár pre vedúcich a priaznivcov folklóru na tému: Folklórne
hnutie seniorských kolektívov
na východnom Slovensku. (jšv)

Rozhovory na hodine slovenčiny
V spoločenských priestoroch
Podtatranskej knižnice v Poprade sa minulý štvrtok zišli milovníci poézie na prvom stretnutí
Literárno - umeleckého klubu
Milana Rúfusa. Témou bola
knižka Jozefa Janigloša „Tak to
cítim alebo rozhovory na hodine
slovenčiny“.
Autorská prezentácia profesora slovenčiny a dejepisu bola
dialógom s mysliteľskou poéziou
básnika - intelektuála Miroslava Válka. Hlbokým ponorom
do jeho tvorby plnej nepokoja
vyplývajúceho z doby. Mnohovrstevného stvárnenia tém ľudského bytia majúca nadčasovú
platnosť. Autor rozhovorov podal komplexnú analýzu Válkovej tvorby na základe osobného
stotožnenia sa s textami v generačnom kontexte a súvislostiach
minulej i našej doby.
Básnické úryvky čítala man-

želka Ružena Janiglošová. Súčasťou bola videoprojekcia a
zhudobnené básnikove verše
- Jesenná láska, Smutná ranná
električka a ďalšie.
Ďalším básnikom, s ktorým
viedol dialóg, bol Pavol Hudák,
priateľ, krstný otec a duchovne
spriaznená osobnosť. Jeho predčasné úmrtie sa aj dodnes bytostne dotýka priaznivcov poézie.
Básnikova manželka Zuzana, prítomná na stretnutí informovala o
knižkách, ktoré vyšli po smrti jej
manžela u nás i v Poľsku.
L iterár no-umelecký klub / LUK
/ Milana Rúfusa
bude pôsobiť v Podtatranskej knižnici
v Poprade v súčinnosti s Maticou slovenskou. Združuje
milovníkov krásneho slova a umenia,

tvorcov a výtvarníkov, recitátorov aj hudobníkov. Klubový
večer bude každý tretí štvrtok v
mesiaci o 17. hod. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť v Podtatranskej knižnici alebo v sídle Matice slovenskej v Poprade
Najbližšie klubové stretnutie
16. októbra 2014 o 17.00 hod. je
venované autorskej prezentácii
Ľudmily Hrehorčákovej „Volanie srdca“. Súbežne bude vystavovať svoje maľby výtvarníčka
Helena Suchá.
Ľudmila Hrehorčáková

Témou seminára je skleróza multiplex
Slovenský zväz sclerosis multiplex v spolupráci s mestom Poprad organizujú edukačný seminár, na ktorom odznejú prednášky dotýkajúce
sa ochorenia sclerosis multiplex. Garantom je
profesor Peter Turčáni, hlavný odborník MZ
SR pre neurológiu. Seminár sa uskutoční vo
štvrtok 25. septembra od 13.30 hod. v malej zasadačke Mestského úradu v Poprade. Vstup je
voľný.
Diagnostikovanie sclerosis multiplex (SM) vážne zasiahne do osobného, rodinného, spoločenského a pracovného života nielen pacienta, ale
tiež partnerov, detí, príbuzných a priateľov. Je celkom normálne, že všetci majú obavy z budúcnosti. Na prednáškach v Poprade odznejú informácie,
prečo je dôležité toto ochorenie včasne diagnos-

tikovať a liečiť, o význame SM centier, definícii,
výskytoch, príčinách, príznakoch, priebehu ochorenia, diagnostike, prognóze, ale aj o liečbe, rehabilitácii, urologických problémoch a následkoch.
Na Slovensku je viac ako 8 400 pacientov so SM.
Na pomoc takto chorým bol v roku 1990 založený
Slovenský zväz sclerosis multiplex, ktorý má 25
klubov (jeden je i v Poprade) s viac ako tisíc registrovanými členmi.
Zväz organizuje v rámci zvyšovania povedomia edukačné semináre pre pacientov a širokú
laickú verejnosť s cieľom informovať o diagnóze
SM pod názvom Včasná diagnostika - skorá liečba = kvalitný život. Na tomto podujatí v Poprade dostanú záujemcovia fundované odpovede a
rady, ako žiť s týmto ochorením.
(ppp)

Kampaň MOST - mesiac o srdcových témach
Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR sa
prostredníctvom odborníkov
poradenských centier ochrany
a podpory zdravia zapoja do
celonárodnej kampane MOST
- Deň srdca.
Kampaň organizuje Slovenská
nadácia srdca a slovenská kardiologická spoločnosť. Záujemcovia sa opäť budú môcť nechať
bezplatne vyšetriť odborníkmi,
ktorí prídu priamo za nimi.
V Poprade sa kampaň uskutoční v piatok 26. septembra
2014 v hypermarkete Tesco od
11. do16. hod. Záujemcovia si
môžu nechať odmerať tlak krvi,
hladinu cholesterolu z kapilárnej
krvi, antropometrické merania
pásu a bokov, BMI, percento te-

lesného tuku. Vyšetrenie je spojené s odborným poradenstvom,
ktoré poskytnú pracovníčky z
Poradenského centra Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.
Kampaň je súčasťou Národného programu prevencie ochorení
srdca a ciev a jej hlavným cieľom
je zvýšenie povedomia verejnosti o najzávažnejších rizikových
faktoroch, ktoré sa podieľajú na
predčasnom vzniku ochorení
obehovej sústavy, ako sú napr.
vysoký krvný tlak (hypertenzia),
vysoká hladina cholesterolu v
krvi, obezita, fajčenie, stres, nedostatok telesnej aktivity.
Ako je známe, väčšine srdcovocievnych ochorení je možné
predísť a to informovanosťou,
identifikáciou osôb s vysokým

stupňom rizika, rozpoznaním prvých príznakov týchto
ochorení a najmä prevenciou
ich predčasného vzniku cestou
dodržiavania zásad správneho
spôsobu života.
V RÚVZ so sídlom v Poprade,
Zdravotnícka 3, je zriadená Poradňa zdravia, ktorá je zameraná
na prevenciu srdcovocievnych
ochorení. Vyšetrenie s poradenstvom je bezplatné, objednať sa
môžete na tel. č. 052/7125829 v
čase od 7. do 9. hod. v pracovných dňoch alebo osobne na 2.
posch. č. dverí 204. Okrem základnej poradne je pre záujemcov
k dispozícii Poradňa zdravej výživy a Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity.
RÚVZ Poprad,
odd. podpory zdravia

24. 9. 2014

Nominácie na
udelenie Ceny PSK

Prešovský samosprávny kraj
v tomto roku už po 11-ty krát ocení významné osobnosti regiónu.
Návrhy na udelenie Ceny Prešovského samosprávneho kraja možno podať do 30. septembra 2014.
V nominácii stačí uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by navrhovaný
človek mal byť ocenený a poslať to
na Úrad PSK, na Námestie mieru 2
v Prešove. Návrhy môže predložiť
ktorýkoľvek občan.
(ppš)
Sobota 27. september o 19. hod.
/divadelná sála Domu kultúry v
Poprade
VŠETKO O ŽENÁCH
Úchvatná komédia jedného z najhrávanejších súčasných autorov
Chorváta Mira Gavrana. Hrajú: A.
Karnasová, B. Ondrejková, A. Zimányi-Profantová. Vstupné: 9 €
Nedeľa 28. september o 10 hod.
/divadelná sála DK v Poprade
JANKO HRAŠKO
A KLAUNIÁDA
Tomáš Plaszky svojím netradičným spracovaním zaujme nielen
detského diváka, ale aj dospelých.
Príbeh je ukážkou toho, ako sa
stáva z malého človeka veľký na
základe jeho skutkov.
Vstupné: 1,50 €
Piatok 3. október o 18. hod.
/ Konkatedrála Sedembolestnej
Panny Márie v Poprade
PAVEL KOHOUT
– ORGANOVÝ RECITÁL
Koncert je súčasťou 44. ročníka
Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Skladby: J. S.
Bach, J. Klička, J. Brahms, J. Grešák,
P. Eben, L. Vierne. Vstupné: 4 € / 2€
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Fotozážitky s pamiatkami
Výber najlepších fotografií
z celoslovenskej súťaže pre
mládež do 21 rokov Fotozážitky s pamiatkami 2014 je ešte
v týchto dňoch inštalovaný v
priestoroch Art Café v Tatranskej galérii.
Súťaž zorganizovalo už po
štvrtý raz Združenie historických miest a obcí (ZHMaO)
SR a jej cieľom je výchova detí
a mládeže ku rozvíjaniu kultúrneho dedičstva. Juraj Paučula
zo ZHMaO
na vernisáži počas Dní
európskeho
kultúrneho

dedičstva v Poprade, poznamenal: „Veľa mladých ľudí fotografuje, a tak dostali možnosť
zamerať svoje objektívy na pamiatky. Do súťaže sa zapojilo
vyše 150 mladých fotografov a
fotokrúžkov žiakov a študentov.
Zaslali okolo 600 fotografií do jedenástich súťažných kategórií.“
Na výstave, ktorá bude putovať
po viacerých mestách Slovenska, je prezentovaná kolekcia
dvadsiatich najlepších fotografií. Porota hodnotila ako najlepšiu snímku od 16 ročného
Kristiána Šuchtera - Kamenná
cesta na hrad Devín. J. Paučula
dodal: „Porotcovia sa na nej jednoznačne zhodli, čo sa nestáva
často. Je výnimočná svojou kom-

pozíciou a atmosférou. Je svojím
spôsobom zvláštna, nadčasová
a pôsobí i kontroverzne z hľadiska pamiatkovej obnovy - či
ísť týmto smerom, lebo uhol pohľadu odkryje aj to, že toto sme
asi nechceli.“
(mar)

Ďalší úspech podtatranského folklóru
Druhá septembrová nedeľa sa niesla v znamení
folklóru. Vo Vranove sa stretlo dvanásť súborov
Prešovského kraja na krajskej súťaži choreografií.
Okres Kežmarok reprezentovali súbory Magura
a Magurák, okres Poprad zastupoval súbor Vagonár a to hneď s dvoma choreografiami.
Magurák sa najnovšou choreografiou Karola
Purtza /dlhoročného vedúceho súboru Magura/
„Při Dunajcu“, ktorá znázorňuje zábavu pltníkov
na Dunajci, získal umiestnenie v Bronzovom pásme. Nesmiem zabúdať, že ostatných jedenásť kolektívov bolo o minimálne jednu až dve generácie
mladšie a predvedená choreografia bola primeraná veku účinkujúcich s výborným výrazom jednotlivých členov.
Magura z Kežmarku v tomto roku oslavuje 60. výročie svojho vzniku a nepretržitej činnosti. Počas celého obdobia patrí k ozdobám Slovenskej tradičnej
kultúry, medzi jej špičku. S choreografiou Daniela
a Moniky Svocákovcov s hudobnou úpravou Petra
Jantoščiaka pod názvom „Zbojnícke rozprávania“
prispeli k vysokej úrovni súťažnej prehliadky a po

výbornom interpretačnom výkone získala Magura
umiestnenie v Zlatom pásme.
Popradský Vagonár zaznamenal jeden z najpozoruhodnejších výsledkov svojej kariéry. Táto generácia tanečníkov, hudobníkov a v neposlednom rade
aj tvorcov programov, pripravila veľmi zaujímavé
pásmo židovskej menšiny žijúcej na Spiši pod názvom „Cosn kale mazl tov“ a „Kolomijky“ rusínskej
menšiny. Obe choreografie sú vyňaté z bohatého
repertoáru súboru, ktorý predviedol Vagonár na poslednom výročí v Poprade pod názvom „Spiš“. Choreografia Kolomijky bola zaradená do strieborného
pásma, ale so „židovským svadobným“ si Vagonár
vybojoval Zlaté pásmo s postupom na celoštátnu
súťaž v Liptovskom Mikuláši. Víťazné pásmo zaznamenalo úspech po tanečnej i hudobnej stránke
výbornou súhrou a výrazným tanečným prejavom a
samozrejme s témou, ktorá ešte nebola na Slovensku
uvedená. Autorom choreografie je Michal Dudáš, hudobnej úpravy Peter Jantoščiak.
Juraj Švedlár,
metodik tradičnej kultúry POS Poprad

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

Film o víťazstve lásky, dobra a krásy

Sobota 4. október o 19. hod.
/ divadelná sála DK v Poprade
KTO ZHASOL SVETLO?
Komédia v réžii Petra Mikulíka.
Účinkujú: Mária Kráľovičová,
Zdena Studenková, Zuzana Tlučková, Kristína Svarinská, Viki
Ráková, Ján Koleník, Braňo Deák.
Vstupné: 15 €
Nedeľa 5. október o 10. hod.
/ divadelná sála DK v Poprade
SEN JEDNÉHO DUBA
Účinkujú herci divadla Babadlo
Prešov.
Vstupné: 1,50 €

Už začiatkom októbra budú
mať diváci na celom Slovensku
možnosť vidieť novú slovenskú
rozprávku. Celovečerný hraný
film Láska na vlásku odohrávajúci sa v polovici 15. storočia je
inšpirovaný jedným z najkrajších
príbehov svetovej literatúry- románom Marka Twaina Princ
a Bedár. Samuel Spišák hrá vo filme dvojrolu - princa Mateja Korvína aj kováčovho syna Tomáša.
Ako sám povedal, tento film
bola zatiaľ jeho najväčšia herecká
príležitosť, keďže oba charaktery boli veľmi odlišné a musel sa
veľmi sústrediť, aby sa mu ich
charaktery neplietli. Princeznú

Beatrix si vo filme zahrala známa
speváčka Celeste Buckingham.
Rozprávka Láska na vlásku
sa nakrúcala 31 dní, 13 hodín
denne na rôznych lokáciách Oravský hrad, Múzeum oravskej
dediny v Zuberci, štúdiá RTVS,
Nitriansky hrad, kostolík sv. Michala v Drážovciach.
Ak máte záujem vyhrať lístky na
túto rozprávku, ktorej premiéra
bude v Poprade 11. októbra 2014,
potrebné je vystrihnúť kupón a zaslať ho do redakcie (Podtatranská
149/7, Poprad) do 29. septembra
2014. Meno výhercu, ktorý získa
dve vstupenky na popradskú premiéru, bude uverejnené v Novi-

nách POPRAD v stredu 1. októbra
2014. Súčasťou premiéry bude aj
autogramiáda za prítomnosti Celeste Buckingham.
(ppš)

Ku p ó n

24. 9. 2014
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Výchova je najväčší a najťažší problém, ktorý možno uložiť človeku.
I. KANT

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 24. septembra má meniny Ľuboš, Ľubor, zajtra 25. septembra
Vladislav, v piatok 26. septembra Edita, v sobotu 27. septembra Cyprián, v nedeľu 28. septembra Václav, v pondelok 29. septembra Michal, Michaela a v utorok 30. septembra Jarolím.

VITAJTE MEDZI NAMI
18. augusta 2014 - Anežka Gažiková, Poprad, 24. augusta - Magdaléna Čonková, Spišské Bystré, 28. augusta - Tatiana Vadovská,
Spišská Belá, 6. septembra - Natália Lovasová, Poprad, 13. septembra - Martin Waradzin, Štrba.

MANŽELSTVO UZAVRELI
30. augusta 2014 - Bc. Dominika Zalesová a Bc. René Šoltés, 6. septembra - Zuzana Hudáková a Peter Dora, Jana Babonyová a Peter
Barilla, Ing. Martina Bolcárová a Ing. Tomáš Matus, Mgr. Zuzana
Tomková a Pavol Kostolník, BSBA, Mgr. Lenka Feriancová a Ing.
Ján Kromka, Dana Chalúpková a Tomáš Kurdel, Mgr. Dana Kyselová a Ján Mlynár, 13. septembra - Mgr. Zuzana Jurgovianová a Mgr.
Martin Vasičák, Dana Hellová a Radomir Sztwiertnia.

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
V Dennom centre v Strážach oslavujú narodeniny v 3. štvrťroku
títo členovia: 95 rokov Anna Gildeinová, 80 rokov Mária Záhoranská, ďalší jubilanti Emil Zgodava, Pavol Hosa, Antónia Fedorová, Ing. Marián Zibura, Hedviga Ziburová, Mária Javorská, Jozefa
Dvorčáková, Anna Kornajová, Karol Kubus a Richard Nitsch.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V piatok 19. septembra 2014
v Novom Smokovci so
V pondelok 22. septembra 2014
vo Veľkej s

Annou Hudáčovou,
99-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME

Vo štvrtok 25. septembra 2014
o 13. hod. vo Veľkej s

Vladimírom Motkom,
80-ročným

Poprad: Banícka 28, Dr. Max námestie: Námestie sv. Egídia,
Viktória: Drevárska ul. (pri
autobusovej zástavke), Dr.
Max - trhovisko: Ul. 1. mája
30, Sunpharma: Kaufland,
Moyzesova 3, č. t. 788 03 36.
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.

Udejú sa neplánované
udalosti, ktoré budú pre vás mimoriadne priaznivé.

Budete mať
veľa povinností, ktoré vás budú zaťažovať.
Potrebujete si viac oddýchnuť.

Dostanete
nejakú vynikajúcu správu, ktorá vám umožní
znovu sa tešiť zo života.

Pre váš ostrý
jazyk sa dostanete do problémov. Neviete
sa ovládať a svojou prchkosťou si
môžete poškodiť.

Nebudete vedieť, čo robiť
skôr, ale bude vás to tešiť. Výsledkom totiž bude zisk pre vás.
Priaznivý
týždeň bude
plný kontaktov s novými ľuďmi.
Podarí sa vám dokonca realizovať
nejaký dlhodobý zámer.
Buďte obozretní
pri
nakladaní s peniazmi. V jeseni
ich budete rýchlejšie míňať, než
zarábať.

PP-115

Boženou Haniskovou,
79-ročnou

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 24. septembra - Aduscentrum, vo štvrtok 25. septembra
- Lekáreň Nemocnice Poprad,
v piatok 26. septembra - Dr.
Max - námestie, v sobotu 27.
septembra - Viktoria, v nedeľu
28. septembra - Dr. Max - trhovisko, v pondelok 29. septembra
- Aduscentrum a v utorok 30. septembra - Sunpharma - Kaufland.
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Lekáreň Nemocnice

Horoskop od stredy do stredy

Soňou Juríkovou,
73-ročnou

V stredu 24. septembra 2014
o 13. hod. vo Veľkej s

V piatok 19. septembra bola slávnostne otvorená najvyššie
položená čitáreň nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. V národnej kultúrnej pamiatke Encián na Skalnatom
plese uviedli do života čitáreň, ktorá nesie meno po zanietenom lyžiarovi Alfrédovi Groszovi. Medzi prvými hosťami bol
aj spisovateľ Jozef Banáš, Anton Lauček a nechýbal ani lyžiar Adam Žampa (na foto).
FOTO – Silvia Šifrová

Dajte si pozor na klebety, ktoré by vám mohli uškodiť.
Radšej si veľa vecí nechajte len
pre seba.

Krásne obdobie bude
žičiť najmä láske. Môžete stretnúť
niekoho na celý život alebo dostanete ponuku na sobáš.
Nejaká záležitosť vás
bude zaťažovať. Radi by ste mali
väčší pokoj, ale povinnosti vám to
neumožnia.
Budete mať
viac ľudí na
pomoci. Niekto vám v nejakej záležitosti aj veľmi dobre poradí.
Niekto vás
pochváli, ale
naozaj si pochvalu aj zaslúžite. Dostane sa vám aj finančnej odmeny.

24. 9. 2014
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Veľkoobjemové kontajnery na jesenné upratovanie

Mesto Poprad ako každoročne aj v roku
2014 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
drobného stavebného odpadu (obklady s udržiavacích prác a pod.), objemového odpadu
(napr. staré nábytky, okná, dvere a pod). 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 drvené a drevná
štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene. Do VOK-ov nesmú byť ukladané stavebné
odpady (tie musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlasné náklady uložiť na
riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii),
elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a
pod. Veľkoobjemných odpadov, drobných stavebných odpadov, elektroodpadov, trávy, lístia,
skla a pod. sa môžu občania celoročne zbavovať
v zbernom centre na Ul. L. Svobodu v Poprade.
Žiadame občanov, aby k jesennému uprato-

vaniu pristupovali zodpovedne, veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad neukladali
vedľa VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK,
striktne dodržiavali termíny jesenného upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho
skončení už odpad na týchto miestach neukladali. Ukladanie odpadu na stanovištiach
VOK-ov po skončení jesenného upratovania
je považované za tvorbu divokej skládky.
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.

Lokality, kde budú umiestnené VOK-y

Od 26. septembra do 3. októbra 2014:
Juh V, VI - Ul. L. Svobodu, bytový dom Labe, Ul. Šrobárova, bytový dom
Sázava a pri OSBD, parkovisko pri bytovom dome Amur,
Stráže - Ul. P. Jilemnického (pri záhradkách), pri ihrisku, v parku, Ul. F.
Hečku, Ul. Štefánska, Ul. Švermova.
Od. 3. do 10. októbra 2014:
Veľká - Ul. na letisko (potraviny Fresh a pri viadukte), Ul. vodárenská (pri
autobus. zastávke), Ul. Scherfelova, Ul. nová (pri križovatke), Ul. široká
(pri učilišti), Ul. stavbárska, Ul. jarmočná, futbalový štadión,
Kvetnica - pri klzisku.
Od 10. do 17. októbra 2014:
Juh I, II - parkovisko pri bytovom dome Antimón, lokalita za bytovým

Inzercia

•

P r e daj

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám motocykel Jamaha 650
Drak Star ako nový. Inf. č. t.: 0915
350 127 alebo 0902 159 481. 97/14-P

•
•

Predám krásne prerobený 3-izbový byt 68 m2 s výhľadom na Tatry
v Poprade - Západ, 5 min. do centra. Inf. č. t.: 0903 748 244. 99/14-P

•

Predám zrekonštruovanú kanceláriu 22,6 m2 v Poprade na sídl.
Západ s vlastným parkovacím
miestom, v prípade záujmu aj zaria-

denú kvalitným nábytkom. Súčasťou
kancelárie je vlastné WC a vstavaný
kuchynský kút, plastové okno, bezpečnostné dvere, prízemie. Výborná
cena. Inf.: č. t. 0905 436 383. 102/14-P

•

Rôzne

POPRADSKÉ PôŽIČKY až
do 4 000 €. Rýchlo a diskrétne – bez
registra - aj bez potvrdenia. Inf.: č. t.
0911 913 849 - Bc. Franková Eva, č. t.
0917 668 003 - Frank Jozef. 45/14-R
Dáme do prenájmu kancelárie
14 m2 na Hraničnej ul. v Poprade.
Inf.: č. t. 0903 905 070.
122/14-R
Vyučujem nemčinu všetky stupne. Inf.: č. t. 0917 202 257. 127/14-R
Prijmeme kuchára do TPP do
reštaurácie v centre Popradu. Zaujímavé platové ohodnotenie. Inf.:

•
•
•

MESTO POPRAD

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,
pozemok časť parc. č. KN-C 824/2 o výmere 2 m2 za účelom
jeho užívania pod stavbou garáže.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemok, ktorý
neslúži na účely podnikania, ani s ním nesúvisí. (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.)
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 majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č.
PP-114
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 29. 9. 2014 o 12. hod.

domom Váh a Bárium,
Spišská Sobota - Ul. B. Němcovej (unimo), pri ZŠ, Ul. Košická, pri cintoríne, Sobotské námestie, Nižany (pri mostíku), Ul. Gattingerova.
Od 17. do 24. októbra 2014:
Západ - Ul. 29. augusta, pred bytovým domom Šípka, za cestnými stavbami, garáže pri hoteli Olympia,
Matejovce - Ul. Puškinova, Ul. Bezručova/J. Kráľa, Továrenská štvrť, Ul.
Allendeho pri garážach, Matejovské námestie, Ul. lidická.
Od 24. do 31. októbra 2014:
Staré mesto - Ul. Hviezdoslavova, Ul. levočská, Ul. sadová, Ul. banícka, Ul.
Popradskej brigády, Ul. Bernolákova, Ul. Murgašova, Ul. okružná (garáže),
Juh III - Ul. Suchoňova, Ul. jesenná, Ul. Záborského.

č.t. 0903 485 445.

•

136/14-R

Wir als Internationale Österreichische Spedition mit 3 Niederlassung in der Slowakei stellen einen
Mitarbeiter ein für den Bereich
Verkauf von Transport & Logistik
- Dienstleistungen. Einsatzgebiet
Ost –Slowakei. Anforderungen:
Speditionserfahrung,
Deutsche
Sprache in Wort und Schrift von
Vorteil auch Englisch. Gutes
Auftreten, eigenverantwortliches
Arbeiten. Bewerbung in DEUTSCH per mail: a.hackl@nothegger.sk, cc.: m.plevko@nothegger.sk		
131/14-R

•

Hĺbkovo tepujeme (aj látkové sedačky) a obšívame koberce.
www.tepovanie-obsivanie.info, č. t.
0949 385 057.
130/14-R
Prijmeme vyučeného kuchára/-ku s praxou, 3 €/hod. Inf.: č. t.
0905 749 328.
132/14-R
Dám do prenájmu garáž pri bloku Torysa. Inf.: č. t.
0903 310 953.
133/14-R
Prijmeme pomocné sily do
kuchyne a pomocnú kuchárku/kuchára na brigádu alebo ½ úväzok.
Inf.: 0918 969 101.
134/14-R
Darujem
starší
kočík aj s fusákom. Inf.: č. t.
0915 729 568.
135/14-R

•
•
•
•

Po ď a kova n i e
Úprimné poďakovanie patrí všetkým pracovníkom rehabilitačného
oddelenia Nemocnice Poprad pod vedením primárky MUDr. Jany Brndiarovej, lekárkam MUDr. Jančekovej a MUDr. Bernáthovej, vrchnej sestre Janke Smolárovej a celému kolektívu sestier a rehabilitačných sestier,
ktoré sa o mňa počas môjho rehabilitačného pobytu vzorne starali. Málokto vie, čo rehabilitácia znamená pre telesne postihnutých pacientov,
pre rozvoj ich pohybových aktivít, a akú úľavu prináša pri ochoreniach
pohybového aparátu. Rehabilitačné oddelenie popradskej nemocnice je
ozajstnou oázou pokoja a pekné nové prostredie s novými medicínskymi postupmi pomáha pacientom.		
Marián Korvín
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Futbalisti zdolali Dolný Kubín

H K Poprad
Hokejisti HK Poprad
privítali v piatok na
svojom ľade v rámci 4.
kola Tipsport Extraligy vojakov z Trenčína (na foto).
Boli lepším tímom a zaslúžene
vyhrali 4:1. V nedeľu v 5. kole
cestovali do Martina, kde sa zrodil rovnaký výsledok, ale v prospech súpera.
Výsledky: 4. kolo v piatok 19.
septembra HK Poprad - HK
Dukla Trenčín 4:1 (1:1, 3:0,
0:0) góly Popradu: 14. Andreas
Štrauch (P. Boltun), 29. Matúš
Paločko (S. Takáč, Ľ. Dinda),
38. Matúš Matis (Ľ. Malina, L.
Paukovček), 40. Tomáš Sýkora
(Ľ. Bartečko, P. Boltun).
5. kolo v nedeľu 21. septembra MHC Martin - HK Poprad
4:1 (3:1, 0:0, 1:0) gól Popradu:

2. Richard Rapáč (Ľ. Bartečko,
T. Sýkora).
Program: 6. kolo v piatok 26.
septembra o 17. hod. HK Poprad
- ŠHK 37 Piešťany, 7. kolo v nedeľu 28. septembra o 17. hod.
HC Košice - HK Poprad, 8. kolo
v utorok 30. septembra o 17.
hod. HK Poprad - HC 05´ Banská Bystrica.
(ppv)

Popradskí škôlkari opäť na ľade!

V pondelok 22. septembra začal výcvikom pre deti z MŠ Podtatranská na Zimnom štadióne mesta Poprad druhý ročník prípravného kurzu korčuľovania pre popradské materské škôly.
V tomto školskom roku sa do kurzov prihlásilo 9 materských škôl.
Dve materské školy absolvujú kurzy na zimnom štadióne a sedem
po vytvorení ľadu na ploche pri Aréne Poprad. Celkovo by spolu
250 detí malo absolvovať do konca apríla 8 až 12 lekcií pod vedením
skúsených trénerov Eugena Nahalku a Pavla Majchroviča. Na konci
dostanú deti tradičné ľadové vysvedčenie. „V Poprade máme kvalitné podmienky na to, aby sme deťom mohli dať priestor pre takéto
športové aktivity. Aj preto sme radi, že sa projekt ujal a záujem detí
rastie,“ uviedol popradský primátor Anton Danko.
(mag)

Posledné kolo série Detská tour Petra Sagana sa konalo v sobotu
13. septembra v Slovenskom raji - Hrabušiciach. Až toto kolo rozhodlo o celkovej víťazke medzi staršími žiačkami, keď Popradčanke
Dominike Turócziovej (na foto vľavo) nestačili ani 2 zlaté a 2 strieborné medaily a skončila druhá.
FOTO – Július Turóczi

Glatz v Chorvátsku tretí

V nedeľu 14. septembra sa v Chorvátskom Záhrebe uskutočnil 3. ročník medzinárodného turnaja Zagreb Karate Cup 2014, ktorý bol pre
pretekárov Slovenského zväzu karate zaradený ako nominačný turnaj, v
príprave na Majstrovstvá Európy 2015 vo Švajčiarskom Zürichu.
Do výberu Slovenskej reprezentácie bol nominovaný aj Popradčan
Filip Glatz, ktorý v Chorvátsku štartoval v dvoch kategóriách športového zápasu kumite. V kategórií juniorov do 84 kg sa umiestnil na treťom
mieste. Slovensko sa s bilanciou 22 zlatých, 18 strieborných a 23 bronzových medailí umiestnilo na konečnom 1. mieste.		
(jgz)

V deviatom kole
DOXXbet ligy privítali v sobotu večer futbalisti FK
Poprad na domácom trávniku
MFK Dolný Kubín. Po solídnom
výkone a výsledku 3:0 ukoristili
do tabuľky ďalšie tri body a posunuli sa na piate miesto.
Výsledok: 9. kolo v sobotu 20.
septembra FK Poprad - MFK
Dolný Kubín 3:0 (2:0) góly: 20.
Róbert Ujčík, 38. Matúš Bendík
(pokutový kop), 69. Lukáš Kubus.
Program: 10. kolo v sobotu 27. septembra o 17.30 hod.

Krátko zo športu

•

DRUHÝM hracím dňom II.
ročníka Podtatranskej futsalovej
ligy - stredoškolskej bol štvrtok
18. septembra: SOŠ Technická Poprad - SOŠ Horný Smokovec 2:4,
SZŠ Poprad - SSOŠ 29. augusta
0:6, OA Poprad - SZŠ Poprad
7:0, GPDT - SOŠ Technická Poprad 1:10, SSOŠ 29. augusta - OA
Poprad 0:4, SOŠ H. Smokovec GPDT 5:1.
V NEDEĽU 21. septembra sa
v priestoroch atletického areálu ZŠ
Jarná a v jeho okolí konal 4. ročník
bežeckých pretekov Steeple kros
pre všetky vekové kategórie. Hlavnú kategóriu mužov do 39 rokov

•

MFK Zemplín Michalovce FK Poprad.
(mav)
vyhral Poliak Jan Wydra a medzi
ženami do 34 rokov triumfovala
jeho manželka Sabina Wydra.
Medzinárodný basketbalový turnaj a medzinárodná
matematická súťaž sa uskutočnia 26. - 28. septembra v
priestoroch ZŠ s MŠ Komenského v Poprade.
V SOBOTU 27. septembra
sa v treťom kole 1. hokejovej
ligy žien o 18. hod. stretne na
popradskom zimnom štadióne
ŽHK Poprad so ŽHKm Zvolen.
OKRESNÉ kolo v cezpoľnom behu stredných škôl sa
uskutoční vo štvrtok 25. septembra od 10. hod. v okolí Spojenej
cirkevnej školy Poprad. (ppv)

•
•
•

NTC chcú dokončiť v novembri

(Dokončenie zo str. 1)
... „Aj moji synovia chceli hrať
futbal, no prekvapilo ma, keď si
mali na tréning v našej obci pri
Nitre priniesť vlastnú loptu. To
nás naštartovalo a oslovili sme
futbalový zväz. Našli sme spoločnú cestu a toto je výsledok. Projekt
má mať motivačný charakter, aby
bolo aj na regionálnej úrovni o čo
hrať,“ uviedol na tlačovej konferencii konateľ spoločnosti Euro-vat Juraj Wachal. Tento krok
privítali zo svojej pozície aj zá-

stupcovia Východoslovenského
a Západoslovenského futbalového zväzu, ktorí sa na tlačovej
konferencii taktiež zúčastnili.
Tretím bodom programu boli
informácie o turnaji 2. kvalifikačnej skupiny UEFA Region´s
Cup, ktorý sa koná v Poprade od
utorka 23. septembra do soboty
27. septembra. Okrem amatérskych tímov Anglicka, Škótska a Nemecka bojuje v týchto
dňoch o víťazstvo v skupine aj
výber Slovenska.
(mav)

Medzinárodné finále SBL

Historicky 1. medzinárodné
finále seniorských líg Českej a
Slovenské republiky v bowlingu
za sezónu 2013/14 sa odohralo
v sobotu 13. septembra v Bratislave. O čestný titul Best Senior
team súťažilo päť najlepších
družstiev z ČR a tri Slovenské.
Prvé miesto v skupine obsadilo
české družstvo Druhá míza pred
krajanmi z ABB Vidlatá Seč. Za
nimi nasledovali slovenské tímy
Veteráni Spiš a Veteráni Tatry.
Superfinále o konečné umiest-

nenie sa hralo na 1 hru. Druhá
míza potvrdila svoje výkony z celého dňa a zvíťazila.
Medailový boj medzi dvoma
slovenskými družstvami pre seba
získali Veteráni Tatry v zložení
Lendácky, Jurinyi, Kuziel, Šovčík.
Obsadili celkové 2. miesto, nakoľko finalista ABB Vidlatá Seč
po dohode s organizátorom nemohol získať medailu. Tretí preto
skončili Veteráni Spiš v zložení
Zoričák Rudolf, Debnár a Zoričák Anton.
(mil)
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Do súťaže krásy Miss leta 2014
sa prihlásilo viac ako 500 dievčat. Porota z nich vybrala finálovú desiatku, ktorá v minulú
sobotu bojovala v Aquacity
Poprad o tento titul krásy. Víťaznú korunku si od Miss Slovensko 2013 Karolíny Chomistekovej
prevzala 20-ročná Simona Martikánová, ktorá získala aj titul
Miss internet AquaCity Poprad.
Prvou vicemiss leta 2014 je
Margita Maczková a druhou
Lucia Hvolková. Súťažilo sa aj o
Miss regiónu Vysoké Tatry, ktorou sa stala Dominika Rácová.

KTORÉ FARBY KUPUJÚ
MALIARI NAJČASTEJŠIE?
PREMAL ELEGANT

biela ako polárny sneh - 15 kg len za 18,27 Eur

PREMAL EKONOMIK

vynikajúce krytie, prekryje aj čiernu - 15 kg len 14,93 Eur

PREMAL COLOR

nádherné odtiene nie len do študentskej izby - 7 kg len za 10,81 Eur

MONALEX

UHÁDNETE PREČO?
Pulzar, s.r.o., Teplická 4, 058 01 Poprad,

PP-105

PP-111

najlacnejšia farba na slovenskom trhu - 15 kg len za 9,17 Eur

veľkoobchod farby laky, tel.: 0905 275 411, www.pulzar.sk

AKO TO MôŽE FUNGOVAŤ AJ NA SLOVENSKU
Schüle Slovakia, s.r.o., dcérska
spoločnosť nemeckej rodinnej
firmy Julius Schüle Druckguss
GmbH, patrí medzi popredných
zamestnávateľov v popradskom
regióne, ktorý okrem stability
a dlhodobej pracovnej perspektívy, prináša zamestnancom aj
bohatý sociálny program.
Jednu z poskytovaných výhod využívajú zamestnanci každodenne ešte pred príchodom
do práce, kedy majú zabezpečenú
bezplatnú dopravu až po bránu spoločnosti. Podobne je to aj
s odvozom po pracovnej zmene
a tak je zamestnancom umožnené byť čo najskôr pri svojich blízkych. Neproduktívny čas presunu
z kruhu rodiny do zamestnania,
ktorý v niektorých firmách tvorí
tretinu alebo dokonca aj polovicu
z celkovej dĺžky pracovného času,
sa tak snaží spoločnosť Schüle
Slovakia, s.r.o. pre svojich zamestnancov skrátiť na minimum. Pri
riešení stravovania zamestnancov
si spoločnosť Schüle Slovakia,
s.r.o. vybrala síce pre seba najnáročnejšiu cestu, no vďaka nej
je pre pracovníkov zabezpečený
maximálny komfort tým, že je im
v každej pracovnej zmene, vráta-

ne nočnej, poskytovaná čerstvá
varená strava.
V mimopracovnom čase spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o., poskytuje všetkým zamestnancom,
ktorí majú záujem tráviť aktívne
voľný čas bohatú možnosť športových aktivít - plávanie, cyklistiku, tenis a v zimných mesiacoch
aj lyžovanie. Podobne každý zamestnanec má možnosť celoročne využívať firmou hradené relaxačné a liečebné masáže.
Rodinnú atmosféru, pocit
spolupatričnosti a dôvery vo firme posilňujú aj pravidelne organizované firemné posedenia

a stretnutia, na ktoré sa zamestnanci úprimne tešia už dlho pred
ich uskutočnením. Spoločnosť
Schüle Slovakia, s.r.o., si uvedomuje zodpovednosť nielen voči
svojim zamestnancom, ale aj
voči ich rodinám. V priebehu
roka organizuje viacero podujatí
špeciálne určených pre rodiny
zamestnancov - Family day (atmosféru jednej z takýchto akcií
zachytáva aj fotografia), tenisový
turnaj, rodinná lyžovačka alebo
Mikulášske posedenie. Pre rodiny
sa tak firma nestáva iba miestom,
kde chodia jeden alebo dvaja jej
členovia zarábať na živobytie, ale

vďaka pravidelným stretnutiam
je aj miestom spoločných zážitkov a spomienok na príjemne
strávené chvíle. Organizovanie
spoločných podujatí zblížilo viaceré rodiny zamestnancov tak, že
sa navštevujú a udržujú priateľské
vzťahy aj mimo podujatí organizovaných zamestnávateľom.
Spoločnosť celoročne ponúka
svojim zamestnancom aj možnosť kultúrneho, spoločenského
a športového vyžitia, pravidelne
im poskytuje lístky na koncerty,
vystúpenia a permanentky na
športové podujatia (u nás v Poprade sa prirodzene najväčšej obľube teší hokej a futbal). Pamätá
aj na dlhoročných zamestnancov,
ktorých za odpracované roky
a pri odchode do dôchodku odmeňuje vecnými darmi.
Sociálny program spoločnosti
Schüle Slovakia, s.r.o. je úzko prepojený so samotnou filozofiou firmy - investovať do zamestnancov
a aktívne počúvať ich názory. Pretože investícia do zamestnancov
nie je podľa Schüle Slovakia, s.r.o.,
zvýšeným nákladom firmy, ale naopak hodnotou, ktorú spoločnosti
vrátia zamestnanci v špičkovo odvedenej práci.
PP-110
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Program kina
CINEMAX Poprad
Od 25. septembra
do 1. októbra

Mikulášove šibalstvá na
prázdninách - o 14.20 hod.
(hrá sa len cez víkend), Pod
zemou - o 16.30 hod., Labyrint: Útek - o 18.30 hod.,
Skôr než zaspím - o 21. hod.,
38 - o 16. hod. a o 18.40 hod.
(nehrá sa 30.9.), Equalizer o 17.50 hod. a o 20.30 hod.,
Detské kino - Útek z planéty
Zem 2D - o 14. hod. (hrá sa
len cez víkend), Fakjú pán
profesor - o 16.10 hod., ARTMAX OPERA - Trubadúr o 19. hod. (hrá sa len 30.9.),
Zostaň so mnou - o 20.40
hod. (nehrá sa 30.9.). Viac na
www.cine-max.sk
(ppš)

Putovný pohár získali Strážania
V sobotu sa na futbalovom
ihrisku v Strážach konal už
šiesty ročník športovo-spoločenského podujatia Strážske hry. V piatich zábavných
disciplínach súperili medzi
sebou kluby z mestských častí
Popradu. Spišská Sobota titul
neobhájila, putovný pohár sa
sťahuje domov.
Okrem Klubu Matejovčanov
a tímu Popradu sa netradičnej
súťaže zúčastnili členovia všetkých klubov z mestských častí
Popradu. „Toto podujatie organizujeme od roku 2008, teda od
vzniku nášho klubu a to preto,
aby si mohli medzi sebou všetky
mestské časti zmerať sily a zabaviť sa. Disciplín bolo päť - beh

Redakciu novín

POPRAD
nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

s fúrikom, hádzanie vidlami
na presnosť, preťahovanie lanom,
futbal a pitie
piva na čas. Súťažili osemčlenné
družstvá, štyri
ženy a štyria
muži plus jeden
náhradník. Každá disciplína sa
hodnotí bodovo.
Víťaz získava na jeden rok Strážsky putovný pohár. Posledným víťazom bola Spišská Sobota a sme
radi, že sa to každý rok strieda,“
povedal predseda Klubu Strážanov Rudolf Kubus.
Posledného víťaza tentokrát vystriedalo domáce družstvo zo Stráží.
Okrem športového zápolenia nechýbal ani sprievodný program. Vystúpil
Ujo Ľubo mladší, Ľudová
hudba Bystrianka zo Svitu, speváčka Dominika,
či domáci divadelný súbor Ozvena. Po zotmení
nasledovalo zapálenie
vatry. „Strážske hry sme
termínovo trochu posu-

nuli vzhľadom na stavebné úpravy ihriska. Preto sme zapaľovali
tradičnú jánsku vatru až teraz,“
vysvetľoval R. Kubus.
Podujatia sa zúčastnil aj primátor Mesta Poprad Anton
Danko a jeho druhý zástupca
Milan Baran. Spoločne Strážske
hry otvorili a pri tejto príležitosti
prestrihnutím pásky slávnostne sprístupnili nové priestory
pre futbalistov, ktorými radnica
nahradila staré šatne. „Zakúpili
sme 4 unimobunky so sprchovými
kútmi a toaletami. Nebolo potrebné robiť žiadne zásadné stavebné
úpravy. Tento model možno využijeme aj v iných mestských častiach,“ uviedol primátor Popradu Anton Danko.
(mav)

mi priamo na mieste primátor
Popradu Anton Danko.
Na projekte pracovalo spolu 18 ľudí takmer celý týždeň
a neodradil ich ani výdatný
dážď. „Hlavným motívom je
farebná dúha, cez ktorú prechádza vodopád. Na ceste dole
schodmi je vidieť tvár ženy s
vencom na hlave a mnohé iné
veci, ktoré by mali ľudí dobre
naladiť,“ vysvetľovala jedna
z autoriek návrhu i maľby Lenka Gašparíková.
S farbami sa pohral v jeden
deň i prvý popradský viceprimátor Adrián Kromka, kto-

rý si prizval posilu v podobe
svoje dcérky. „Je to otvorená
iniciatíva pre všetkých Popradčanov a každá ruka sa zíde. Je
ešte veľa miest, ktoré môžeme
spoločne vymaľovať,“ zdôraznil. Zašpinené tričko od farieb neľutoval ani Milan Antaš
z Centra pedagogického poradenstva a prevencie v Poprade a tiež mestský poslanec.
„Vždy sa teším na spoluprácu
s mladými ľuďmi, ktorí sa zapojili bez nároku na nejakú
odmenu alebo pochvalu. Som
rád, že v Poprade takýchto ľudí
máme,“ uzavrel.
(mav)

Popradčania

vymaľovali schodisko
Na svete je prvé dielo z
projektu Maľujeme/Milujeme Poprad, ktorého autorom
je OZ Apolon v spolupráci
s popradskou samosprávou.
Schody od cesty 1/67 smerom
k Moyzesovej ulici zdobí od
stredy 17. septembra pestrá
maľba v štýle Street Art.
„Prostredníctvom internetu
sme si pozreli, čo letí vo svete
a chceli sme po Cup songu urobiť pre naše mesto opäť niečo

výnimočné, v čom by sme boli
medzi prvými na Slovensku,“
povedala Ingrid Lindemanová
z OZ Apolon.
Samospráva sa k myšlienke
postavila pozitívne a preto je
predpoklad, že projekt bude
v meste Poprad pokračovať aj
na iných miestach. „Chceli by
sme pritiahnuť ďalších umelcov,
ktorí sa chcú realizovať. Máme
v pláne vytvárať aj 3D obrazce
a určite by sme radi privítali
sprejerov. Dokonca sa pri nás pristavovali aj deti
s rodičmi a tiež
chceli maľovať,“
priblížila ciele I.
Lindemanová.
„Rád podporím
každý
projekt,
ktorý prispeje k
oživeniu mesta,
aby aj mladí ľudia
pre svoje mesto
niečo
vytvorili,“ uviedol na
stretnutí s autor-

