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Futbalisti sa tešia z vynoveného štadióna vo Veľkej
Primátor mesta Poprad Jozef Šva-

gerko odovzdal v nedeľu 20. septem-
bra futbalistom do užívania zrekon-
štruovaný areál futbalového štadióna 
vo Veľkej.

Mesto odovzdávalo zhotoviteľovi 
stavenisko začiatkom mája. Zrekon-
štruovalo sa hlavné ihrisko s  prírodnou 
trávou a  vybudovalo sa tréningové ih-
risko s umelou trávou a osvetlením. Pre 
divákov bol vybudovaný objekt bufetu 
a pokladne, osadila sa nová otočná sve-
telná tabuľa, oplotenie areálu a prípojky 
sietí. Vysúťažená cena celého diela vrá-
tane DPH predstavovala pôvodne sumu 
854  509,75 eur, neskôr bola navýšená 
o sumu 4 855,99 eur s DPH vzhľadom na 
požiadavku dodatočných prác zo strany 
objednávateľa.

Prvá etapa rekonštrukcie štadióna bola 
ukončená ešte v roku 2014 a stála spolu 
616 100 eur, vrátane DPH. Komplexnou 
prestavbou vtedy prešiel hlavný objekt, 
kde bolo vybudované plne funkčné zá-
zemie pre futbalistov, rozhodcov, trénerov, 
lekára, delegáta i  vedenie klubu. Obnovou 
prešla aj tribúna, ktorá ma kapacitu 417 osôb.

Futbal je v  Poprade čoraz populárnejší 
a radosť z vynoveného futbalového stánku 
bude mať hlavne mládež. „Chceli sme, aby 
sa tento štadión stal domovským stánkom 
pre mládež a  tréningy A-mužstva. Futba-
lom to tu žije a  možno by bolo potrebné 
uvažovať nad rekonštrukciou ihrísk aj v os-
tatných mestských častiach,“ uviedol po 
slávnostnom prestrihnutí pásky primátor 

Jozef Švagerko. „V klube trénuje 
550 detí. Našou filozofiou je, aby 
sme poskytli priestor každému, 
kto chce hrať futbal. Prioritou 
klubu je uvoľniť tento štadión vý-
lučne pre mládež. Chceme presťa-
hovať naše A-mužstvo do NTC, 
kde historicky patrí. Areál vo Veľkej je mo-
mentálne nádherný, ale pre nás nepostaču-
júci, pretože potrebujeme vytvoriť kabíny 
pre žiakov a najmenšie deti,“ povedal pre-
zident FK Poprad Roman Dvorčák.

Ako prví sa oficiálne na zrekonštruova-
nom ihrisku predstavili v  súťažnom zápase 
popradskí juniori hrajúci piatu najvyššiu 
súťaž. Hneď po slávnostnom akte si zmera-
li sily s Kravanmi, ktoré zdolali 5:3.   (mav)

Na Hviezdoslavovej ulici vládne pracovný ruch. 
V polovici júla začala spoločnosť Strabag, ktorá je 
zhotoviteľom prác, s rekonštrukciou cesty a pri-
ľahlých chodníkov, ktoré budú oproti pôvodným 

širšie, a tým bezpečnejšie a komfortnejšie. Pláno-
vaný je tiež nový úsek chodníka pri komunikácii 
popred hotel Gerlach, ktorý tam doteraz nebol. 
Pribudne aj nasvietenie priechodov pre chodcov, 

dobudovanie zastávok pre autobusovú do-
pravu a odvodnenie.

Celkové náklady dosiahnu vyše 318 ti-
síc eur. Primátor Popradu Jozef Švagerko 
zdôraznil: „Hviezdoslavova ulica uzatvára 
dôležitý mestský celok - okolie autobusovej a 
železničnej stanice smerom na námestie, preto 
si zaslúžila rekonštrukciu.“ Pôvodný termín 
ukončenia bol 14. október 2015, ale počas 
výstavby došlo k zdržaniu. Stavbári totiž na-
trafili na nekvalitné podložie. Ako uviedol 
stavebný dozor Marián Rusnák, podľa vyjad-
rení starých Popradčanov, boli v tejto lokalite 
kedysi záhradky. (Pokračovanie na str. 3)

Európsky týždeň mobility, 
ktorý prebiehal od 16. do 22. 
septembra, vyvrcholil tento 
utorok  Dňom bez áut.

Mesto Poprad podujatie 
podporilo tým, že včera pre-
mávala mestská hromadná 
doprava zadarmo. Zároveň sa 
predstavitelia mesta zapojili 
do malého testu rýchlosti pre-
sunu v meste prostredníctvom 
rôznych druhov dopravy. Ráno 
krátko pred 8. hodinou sa všet-
ci zišli na zastávke MHD pri 
Sintre na sídlisku Juh III.

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

Na havrany opäť dravcami

PP-39

Mesto Poprad po roku opäť 
pristúpilo pri riešení problému 
z havranmi čiernymi k radikál-
nemu kroku. Prirodzeným spô-
sobom sa na nich vrhli dravce, 
ktoré ich majú zahnať mimo 
intravilánu mesta.

„S plašením a lovením havranov 
sokoliarskymi dravcami sa začalo 
v  septembri a  len čas ukáže, aký 
efekt to prinesie. V minulom roku 
sme to skúšali v menšom rozsahu. 
Teraz by sa lov havranov mal vy-
konávať do konca roka v počte 50 
výjazdov. Loví sa dvoma dravca-
mi vhodnými na lov havranov. 
Využívajú sa dravce nízkeho letu, 
ktoré sa púšťajú z päste. Z našich 
dravcov je to napríklad jastrab 
veľký alebo cudzokrajný kaňur 
okrúhlochvostý, takzvaný harris 
hawk,“ informoval vedúci odde-
lenia životného prostredia odbo-
ru výstavby MsÚ v Poprade Ma-
rek Bystrý. Podľa neho na lietanie 
so sokoliarskymi dravcami nie je 
potrebná žiadna výnimka, je však 
potrebná na lov každej poľovnej 
zvery, medzi ktorú patrí aj havran 
čierny. „V  uznaných poľovných 

revíroch je havrany 
možné loviť od 1. 
augusta do 20. janu-
ára nasledujúceho 
roka. Loviť mimo 
poľovných revírov, 
a  teda aj v  intravi-
láne mesta Poprad je 
možné len na zákla-
de výnimky udelenej 
Okresným úradom Poprad - po-
zemkovým a  lesným odborom,“ 
vysvetlil.

Lovenie havranov sa môže rea-
lizovať aj so zbraňou, ale lovenie 
dravcami je prírode bližšie a bez-
pečnejšie. „Nie je našou snahou 
zlikvidovať populáciu havranov 
čiernych, ale vytlačiť ich mimo 
intravilánu mesta, na hniezdne 
lokality mimo parkov. Dôležité 
je, aby vplyvom dravcov dostali 
havrany strach, pretože v mestách 
chýba ich prirodzený nepriateľ. 
Havrany sa cítia absolútne neo-
hrozene a to vo voľnej prírode nee-
xistuje,“ dôvodil M. Bystrý.

Havrany sú inteligentné vtáky. 
Svoje o  tom vie aj sokoliar Ľu-
bomír Engler (na foto so samič-

kou kaňura okruhlochovstého 
menom Mery): „Zatiaľ sa darí 
a  nejaké úlovky už sú. Väčšie 
šance však budú v zime, keď pad-
ne sneh. Jazdíme na aute a púš-
ťame dravca v pohybe. Ak majú 
havrany náskok, tak vedia rea-
govať a rozpoznajú aj auto, kto-
ré musíme tým pádom striedať. 
Treba povedať, že už sú v strehu 
a o to je to ťažšie.“ 

Biologická ochrana mesta pred 
havranmi čiernymi bude okrem 
lovu pozostávať aj s  preventív-
neho lietania v  lokalitách, kde 
havrany hniezdia alebo nocujú. 
Ide o predstaničný park, stromo-
radie topoľov pri pravoslávnom 
kostole alebo park pri Obchod-
nej akadémii.  (mav)

•	VEĽKOOBJEMOVÉ kontaj-
nery na jesenné upratovanie budú 
umiestnene od 25. septembra do 
2. októbra na sídlisku Juh pri by-
tovom dome Labe, Sázava, Amur 
a na Šrobárovej ul. pri OSBD 
a v Strážach na Ul. P. Jilemnické-
ho, na Ul. Fr. Hečku, na Štefánskej 
ul. a na Švermovej ul. 

•	KLUB Veličanov organizuje 
v piatok 25. septembra o 12. hod. 
pri pamätníku na Velickom ná-
mestí Spomienkové stretnutie na 
pamiatku obetí 2. svetovej vojny.•	DO konca tohto roka bude 
podľa plánu zasadnutí zvolané 
mestské zastupiteľstvo mesta Po-
prad 28. októbra a 16. decembra 
2015 o  9. hod. a  mestská rada 
26. októbra a 14. decembra 2015 
o 11. hod. •	V  MINULOM týždni sa za-
čala likvidácia bývalého azylové-
ho bývania na Ul. B. Němcovej 
v Spišskej Sobote. •	MOTORKÁRSKA jazda Slo-
venskom za účasti ruských Noč-
ných vlkov sa uskutočnila počas 
uplynulého víkendu. V  sobotu 
19. septembra popoludní mali 
zastávku aj v Poprade pri pamät-
níku SNP na letisku.•	ZAJTRA 24. septembra o 19. 
hod. sa bude v  Kinoklube Film 
Europe v  Tatranskej galérii pre-
mietať film s názvom Levie srdce.•	V  PIATOK 25. septembra sa 
uskutoční ďalší ročník festivalu 
vedy - Európska Noc výskumní-
kov, ktorého cieľom je priblížiť 
najzaujímavejšie výsledky sloven-
skej vedy a osobnosti. V Poprade 
sa podujatie uskutoční v  Ob-
chodnom centre MAX od 10. 
do 21. hod. Návštevníci si môžu 
vypočuť prednášky z astronómie, 
meteorológie a chémie a ďalšie. •	BURZA práce a  informácií 
sa bude konať 1. októbra od 8. 
do 16. hod. vo viacúčelovej hale 
Aréna Poprad. Stredné školy na 
nej odprezentujú svoje študijné 
a učebné odbory, zamestnávatelia 
predstavia svoje spoločnosti a po-
núknu voľné pracovné miesta. •	PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z  dôvodu plánovaných 
prác na zariadení nízkeho napätia 
bude v Poprade 30. septembra od 
7. do 17.30 hod. na Vagonárskej 
ul. 2385, Prešovskej ul. č.d. 1 po 
27, v úseku č.d. 30 po 52 párne čís-
la, Velická ul. č.d. 3520, 55, 4002, 
4822, 4110, 1/A, celá Gerlachov-
ská ul., Ulica Slobody v úseku od 
č.d. 2 po 22, celá Košická ul., Va-
gonárska ul. v úseku od č.d. 33 po 
47. Viac na www.poprad.sk.  (ppš)

Primátor Jozef Švagerko šiel pešo, 
prvý viceprimátor Igor Wzoš ta-
xíkom, druhý viceprimátor Pavol 
Gašper na bicykli a prednosta MsÚ 
Róbert Bujalka sa previezol auto-
busom MHD. Trasu na autobusovú 
stanicu najrýchlejšie zvládol bicyk-
lista s časom 5,5 minúty, najdlhšie 
trval presun peši -  takmer 18 minút. 
Autobus MHD dodržal cestovný po-
riadok a dorazil za 12 minút. Taxík 
zvládol cestu za viac ako 6 minút aj s 
objednaním. Viac o tejto malej skúške 
rônych druhov dopravy v Poprade v 
budúcom čísle.  (mar)

Najrýchlejšie na bicykli
(Dokončenie zo str. 1)
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Predstavitelia miest Poprad a Svit hodnotili v pondelok doterajšiu 
spoluprácu.      FOTO - Marta Marová

Krátke správyZhodnotili doterajšiu spoluprácu oboch miest •	EURÓPSKY deň jazykov 
bude v  sobotu 26. septembra. 
V  našom meste si ho pripome-
nieme už zajtra 24. septembra 
o 8. hod. v Základnej škole s ma-
terskou školou na Dostojevského 
ulici. Žiaci sa oboznámia s  jazy-
kovou rôznorodosťou Európskej 
únie.•	VÝCHODOSLOVENSKÁ 
distribučná uskutočňuje v  Popra-
de v týchto mesiacoch dozber 
údajov o podzemných a nad-
zemných elektrických vedeniach 
nízkeho napätia po vykonanej 
rekonštrukcii. Pri výkone prác 
poverení pracovníci používajú 
ekologicky neškodné spreje. Tieto 
značky nebudú znamenať žiadne 
následné výkopové práce alebo 
iné obmedzenia pre obyvateľov a 
po 2-3 mesiacoch sami zmiznú. 
Súčasťou zberu údajov je aj od-
čítavanie sériových čísiel elektro-
merov.  •	V SOBOTU 26. septembra sa 
uskutoční 37. ročník podujatia 
Čisté hory. Pracovníci Štátnych 
lesov TANAP-u budú od 8. do 
14. hod. na 12 miestach v Tatrách 
rozdávať záujemcom vrecia na 
odpad a poskytovať potrebné in-
formácie. •	OD piatka do nedele 25. - 27. 
septembra sa v Grand Hoteli Bel-
levue vo Vysokých Tatrách usku-
toční celoslovenský Zumba kemp 
so slovenskými a českými profesi-
onálnymi trénermi. •	KAMERA, ktorá doteraz sle-
dovala bociany v ich hniezde, pri-
blíži tentokrát život pod vodnou 
hladinou. Správa Tatranského 
národného parku začala minulý 
týždeň prevádzkovať webkameru 
pod vodnou hladinou v údolí hor-
ného toku tatranskej riečky Belá. •	70-STRANOVÝ sprievodca 
skanzenom pod hradom Ľubov-
ňa a tri nové sprístupnené objekty 
sú novinky, ktoré svojim náv-
števníkom ponúka počas jesene 
Ľubovnianske múzeum v Starej 
Ľubovni. Návštevníci si tak môžu 
pozrieť drevenice z Veľkého Lip-
níka, kópiu kaplnky z Hniezdne-
ho, či sprístupnený Hospodársky 
trakt z Ruskej Vole.•	NAJLEPŠIE hotelové Spa na 
Slovensku je vo Vysokých Tat-
rách. Zion Spa Luxury v Grand 
Hoteli Kempinski na Štrbskom 
Plese získalo víťazstvo v kategó-
rii Slovakia‘s Best Hotel Spa 2015 
v rámci ocenenia World Spa 
Awards.  •	OSLAVY Svetového dňa ces-
tovného ruchu sa budú konať 25. 
a 26. septembra na Námestí Maj-
stra Pavla v Levoči.  (ppš)

Od 14. do 18. októbra sa 
v Poprade uskutoční XXI-
II. ročník medzinárodného 
festivalu horských filmov. 
Riaditeľka MFHF Mária 
Hámorová už poskytla 
údaje o počte prihlásených 
filmov. Bolo ich 103 a do 
festivalovej súťaže postú-
pilo 54 z 15 krajín sveta. 
Slovenské filmy a režiséri 
majú zastúpenie v deviatich 
filmových dielach.

Prihlásilo sa vyše sto filmov
„Do poroty v tomto ročníku 

zasadne Eberhard Jurgalski - 
nemecký kronikár hôr a autor 
kníh. Je známy predovšetkým 
ako zberateľ informácií, kto-
ré sa týkajú osemtisícoviek. 
Okrem toho sa zaoberá evi-
denciou hôr pomocou topo-
grafických kritérií. Ďalším 
porotcom bude Jakub Zipser 
zo Slovenska - programista v 
Asociácii slovenských filmo-
vých klubov a Krzysztof Koko-

ryn - poľský maliar a filmár,“ 
uviedla M. Hámorová. Ako 
hostia sú pozvaní Sandy Al-
lan, škótsky horozelec a hor-
ský vodca a Bob Schelfhout 
Aubertijn, holandský horo-
lezec a autor kníh, článkov, 
prekladov, dokumentárnych 
filmov atď. Počas MFHF 
bude vystavovať amatérsky 
fotograf a filmár žijúci v Po-
prade Vladimír Šifra Kraji-
ny vo mne.  (mar)

Mesto Poprad ako správca 
dane upozorňuje daňovníkov 
na blížiaci sa termín úhrady 
druhej splátky dane z nehnu-
teľností, ktorý je stanovený 
na 30. septembra 2015. V 
prípade, ak daňovník neza-
platí splátku dane v uvedenej 
lehote, správca dane je povin-
ný vyrubiť úrok z omeškania 
podľa zákona č. 563/2009 Z.z. 
o správe daní (daňový poria-
dok) a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov.  (pmp)

Termín sa blíži

Mestá Poprad a Svit začali 
po minuloročných komunál-
nych voľbách užšie spolupra-
covať. Primátori oboch miest 
sa v pondelok stretli, aby 
zhodnotili doterajšie vzťahy.

Popradský primátor Jozef 
Švagerko konštatoval, že spo-
ločné podujatia boli úspešné, 
najmä prvýkrát zorganizova-
ný Podtatranský polmaratón, 
či spoločný podiel na Tatran-
skom silákovi: „Budeme hľadať 
aj ďalšie spoločné aktivity, ktoré 
sa týkajú rozvoja oboch miest - 
či už ide o autobusovú dopra-
vu, bytovú výstavbu a pod.“ 
Podčiarkol, že Poprad pova-
žuje územie smerom na Svit a 

Spišskú Teplicu za prirodzenú 
súčasť svojho ďalšieho rozvo-
ja. Blízkosť obidvoch miest 
predstavuje možnosti rozvoja 
najmä v oblasti bývania a ob-
čianskej vybavenosti.

Svitský primátor Miroslav 
Škvarek si cení, že Poprad a 
Svit spolu dobre komuniku-
jú a majú k sebe blízko. Spája 
ich nielen cyklochodník, ale 
tiež rozrastajúca sa vzájomná 
spolupráca. „Okrem proble-
matiky dopravy sa určite chce-
me zaoberať aj problematikou 
využitia potenciálu veľkých 
firiem, ktoré sú na území obi-
dvoch miest, tak, aby sme našli 
prieniky vo vzťahu k rozvoju 

a zamestnanosti,“ dodal M. 
Škvarek. Svit navrhol spolu-
prácu pri koordinácii a reali-
zácii známeho cyklomaratónu 
Horal, ktorý má byť zaradený 
do Majstrovstiev Európy v 
roku 2017. Ďalšími spoločný-
mi témami je naďalej cestovný 
ruch, v súčasnosti i príprava 
programov rozvoja obcí, kto-
ré sa budú snažiť vzájomne 
zosúladiť atď.  V tomto roku 
plánuje Poprad a Svit ešte dve 
spoločné podujatia a Sviťania 
dostali od Popradčanov i po-
zvanie na program k 70. výro-
čiu spojenia Popradu, Spišskej 
Soboty a Veľkej do jedného 
mestského celku.  (mar)

Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice postúpila
Humus zostal pod cestou, preto bolo nutné po-

užiť technológiu na zvýšenie únosnosti podložia 
s minimalizovaním sadania na nehomogénnom 
podloží. Druhou príčinou predĺženia prác bolo, 
že existujúce podzemné rozvody - káble ŽSR, 
elektriny, verejného osvetlenia, telekomunikácií 
atď. neboli uložené pod komunikáciou v takých 
hĺbkach, ktoré by zodpovedali normám. Kvôli vy-
riešeniu týchto problémov muselo mesto urobiť 
rokovacie konanie, aby sa dodržal zákon o verej-

nom obstarávaní. Náklady na rekonštrukciu cesty 
sa tak museli navýšiť o viac ako 60 tisíc eur. 

Vedúca oddelenia dopravy MsÚ Gabriela Zá-
remská podotkla: „Z dôvodu  rekonštrukčných 
prác došlo k dopravným obmedzeniam. Občanov 
prosíme o trpezlivosť, kým sa komunikácia dokon-
čí k spokojnosti všetkých.“ 

Práce by mali byť ukončené najneskôr v novem-
bri, ale stavbári by ich radi ukončili do konca ok-
tóbra. Rýchlejšiemu postupu prác môže pomôcť 
dobré počasie.    (rnm)

(Dokončenie zo str. 1)
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Hlavnou témou bolo parkovanie

Prišla o tisíce Kino Tatran s multifunkčným využitím
Mestskej informačnej kan-

celárii v Poprade (MIK) pri-
budne Kino Tatran, ktoré 
bude patriť do jej vedľajšej 
hospodárskej činnosti ako jej 
prevádzkáreň. Rozhodli o tom 
poslanci na septembrovom 
mestskom zastupiteľstve. 

V súvislosti s tým schváli-
li rozšírenie predmetu hlavnej 
činnosti MIK o prevádzkovanie 
kina, verejné premietanie fil-
mov, ďalej tvorbu propagačných 
materiálov a tvorbu komplexnej 
a stále aktuálnej ponuky cestov-

ného ruchu. Zároveň sa pod-
nikateľská činnosť MIK rozšíri 
o prevádzkovanie kultúrnych, 
spoločenských a zábavných za-
riadení, poskytovanie služieb 
rýchleho občerstvenia v spojení 
s predajom na priamu konzu-
máciu, prenájom hnuteľných 
vecí, prevádzkovanie úschovní 
batožín, prevádzkovanie cestov-
nej agentúry, sprievodcu cestov-
ného ruchu a služby požičovní. 

Prvý viceprimátor mesta 
Poprad Igor Wzoš informoval: 
„Mesto Poprad uspelo s projek-

tom digitalizácie Kina Tatran na 
Audiovizuálnom fonde. Získali 
sme dotáciu takmer 33 tisíc eur 
a chceme ich použiť na digitali-
záciu kina tak, aby sme už za-
čiatkom budúceho roka mohli 
premietať kvalitnú európsku, 
ako aj celosvetovú kinemato-
grafiu.“ Podčiarkol, že mesto 
chce, aby boli priestory kiná 
využívané aj na konferencie, 
malé javiskové formy, komorné 
koncerty a pod., teda vytvoriť 
možnosť multifunkčného kul-
túrneho využitia.  (mar)

Na septembrovom zasadnu-
tí volebného obvodu č. 2 - Juhy 
a  Kvetnica riešili popradskí 
poslanci pod vedením predse-
du VO Petra Brenišina viacero 
občianskych podnetov.

Poslankyňa Alena Madzinová 
informovala kolegov o  riešení 
sťažnosti na zvýšenú hlučnosť 
spôsobenú prevádzkou jedné-
ho z  pohostinských zariadení 
na sídlisku Západ. „Opakovane 
sa tu konajú koncerty, ktoré svo-
jou hlučnosťou a dĺžkou trvania 
obťažujú obyvateľov Traktorovej 
a Partizánskej ulice. Napriek 
viacerým sťažnostiam k náprave 
nedošlo,“ povedala. Zaoberá sa 
aj podnetom občanov zo sta-
rého Juhu, ktorí chceli vymie-
ňané potrubia a  rúry posunúť, 
čím by im ostalo viac miesta na 
vytvorenie parkovacích miest. 
Odborníci tvrdia, že to z  tech-

nických dôvodov nepôjde.
Poslankyňa hovorila aj o  že-

leznej konštrukcii na Podjavo-
rinskej ulici, ktorá roky hyzdí 
okolie. Táto záležitosť už bola 
prerokovaná na zhromaždení 
občanov. Z mestského úradu 
prišla odpoveď, že konštrukciu 
zlikvidujú hneď, ako bude priaz-
nivé počasie. Druhý viceprimá-
tor mesta Pavol Gašper na to re-
agoval, že situáciu preverí, keďže 
konštrukcia už mala byť odstrá-
nená. A. Madzinová sa ešte vy-
jadrovala k  ďalším parkovacím 
miestam a  tiež kontajnerom na 
sídlisku Juh III.

Občianka z Tajovského ulice 
sa na poslanca Bohumila Ko-
šického obrátila s  podnetom 
ohľadom riešenia problému 
s  parkovaním v  okolí tejto uli-
ce. Ako invalidná dôchodkyňa 
nemá kde zaparkovať. Odde-

lenie dopravy zmapovalo celé 
sídlisko Juh a prisľúbilo, že ak 
vytypované parkovacie miesto 
nebude prekážať záchranným 
zložkám, tak jej bude pridelené.

Poslanec P. Brenišin uviedol, 
že na Podjavorinskej ulici, kde 
bolo pieskovisko, je potrebné 
odstrániť betónové kusy a miesto 
zasypať. „Mohli by sa tam vy-
tvoriť minimálne dve parkova-
cie miesta,“ navrhol. Hovoril aj 
o parkovaní áut na zeleni. „Keby 
boli vyššie obrubníky, tak by tam 
autá nemohli parkovať,“ dodal.

Pred voľnou diskusiou ešte 
poslankyňa A. Madzinová po-
dotkla, že na území mesta nie je 
centrum pre deti s  mentálnym 
postihnutím.

Predseda VO č. 2 Peter Breni-
šin zvolal ďalšie zasadnutie na 
štvrtok, v druhom októbrovom 
týždni.   (ppv)

Najviac rezonovala utečenecká kríza
Európsky informačný deň, ktorý sa ko-

nal v Poprade minulý piatok, bol pre tristo 
stredoškolákov príležitosťou na položenie 
otázok. Najprv ich však riaditeľ Informač-
ného centra Europe Direct v Poprade Peter 
Litavec oboznámil s činnosťou popradské-
ho ED a riaditeľ Informačnej kancelárie 
Európskeho parlamentu (EP) na Sloven-
sku Róbert Hajšel s úlohami 12 centier 
ED na Slovensku, ktoré sú súčasťou 500 
takýchto centier v Európe. 

Mládež na podujatí privítal primátor 
Popradu Jozef Švagerko, ktorý ocenil, že naj-
čerstvejšie informácie z EP poskytli študentom 
priamo europoslanci. Dodal, že pred rokmi sme 
ani len netušili, aké vážne problémy bude musieť 
EÚ riešiť - najnovšie utečeneckú krízu. 

V diskusii na otázky mladých odpovedali euro-
poslanci Vladimír Maňka a Ivan Štefanec. P. Li-
tavec povedal: „Dozvedeli sa hlavne o aktuálnom 
dianí v EÚ, čo sa týka takých významných tém ako 
je imigračná politika, utečenecká kríza, boj proti 

klimatickej zmene, Európsky rok rozvoja, Energe-
tická únia, zamestnanosť a podnikanie v EÚ. Ide o 
témy, ktoré síce žiaci rozoberajú na občianskej vý-
chove, ale tu ich dostali podané v praktickej rovine 
a v odpovediach na ich vlastné otázky.“ Vyhrotený 
stav týkajúci sa migrantov roztrieštil europoslan-
cov z rôznych krajín. Známe sú rôzne názory na 
zavedenie kvót i na celkové riešenie problému, 
v ktorom sa EÚ momentálne zmieta. Práve táto 
téma zaujímala mladých ľudí najviac.  (mar)

Vyšetrovatelia z radov poprad-
skej polície začali trestné stíha-
nie vo veci prečinu podvodu, 
kde zákon stanovuje trestnú 
sadzbu odňatia slobody na je-
den až na päť rokov.

V  stredu 16. septembra po-
poludní volala na pevnú linku 
84-ročnej Oľgy z  Popradu žena, 
ktorá sa predstavila ako jej sester-
nica Jolana z  Važca. Potrebovala 
vraj požičať na nejakú krátku dobu 
2 000 eur. Účel síce neuviedla, no 
sumu počas rozhovoru navýšila 
na 3 500 eur. Malo ísť o preukáza-
nie hotovosti pri nejakej bankovej 
operácii. Oľga mala takúto hoto-
vosť doma, tak ju pripravila do 
obálky a čakala pokiaľ po ne do-
tyčná „sesternica“  príde. Medzi-
tým jej žena opakovane volala, či 
už má peniaze pripravené, a že po 
ne príde iná žena, lebo ona z ban-
ky nemôže odísť, vraj tam podpi-
suje nejaké doklady. Po peniaze 
prišla neznáma mladá žena, pre-
vzala od nej obálku s hotovosťou 
a odišla. Neskôr sa mala „sesterni-
ca“ u Oľgy zastaviť a dohodnúť si 
spôsob splácania. Keďže sa tak ne-
stalo, Oľga svojej sesternici zavola-
la, no tá jej uviedla, že o ničom ne-
vie. Dôverčivá Popradčanka bola 
uvedená do omylu, čím jej vznikla 
škoda vo výške 3 500 eur.   (krp)

Koncert skupín Horkýže Slí-
že a Tři sestry budú môcť zažiť 
aj fanúšikovia z  nášho mesta. 
V Poprade sa tieto kapely pred-
stavia v  rámci Bratia a  Sestry 
tour v  piatok 9. októbra 2015 
v  Aréne Poprad. Veľké pó-
dium, kvalitný zvuk, ale predo-
všetkým najväčšie hity týchto 
skupín, to všetko bude pripra-
vené pre návštevníkov. 

Ak máte záujem vyhrať vstu-
penky na koncert v  Poprade, 
stačí vystrihnúť kupón, ktorý je 
súčasťou tejto súťaže a  zaslať ho 
do redakcie (Podtatranská 149/7, 
Poprad) do pondelka 28. septem-
bra 2015. Mená troch vyžrebova-
ných čitateľov budú uverejnené 
v  Novinách Poprad v  stredu 30. 
septembra 2015.   (ppš)

S ú ť a ž  *  s ú ť a ž
Horkýže Slíže

Kupón

HorKýže
Slíže
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Na trhu práce je nedostatok zdravotných sestier

Na výstave sa stretli šperky s krásnymi fotografiami

Na Slovensku sa už prejavuje nedosta-
tok zdravotných sestier a ani popradská 
nemocnica nie je výnimkou. Vedúca od-
delenia personalistiky, miezd a vzdeláva-
nia Nemocnice Poprad Silvia Paučíková 
odpovedala na otázku, aké problémy naj-
viac trápia v súčasnosti v oblasti persona-
listiky Nemocnicu Poprad?

-Dlhodobo máme najväčšie problémy v za-
bezpečení dostatku kvalifikovaného zdra-
votníckeho personálu, najmä zdravotných 
sestier. V  našej nemocnici je ich okolo 400, 
čo je najviac zastúpená kategória zamest-
nancov a v tejto kategórii je neustály pohyb. 
Tento problém sa netýka iba našej nemocni-
ce, nedostatok kvalifikovaných sestier je na 
celom Slovensku, ale aj v zahraničí.

* Prečo je nedostatok sestier na sloven-
skom trhu práce?

- V prvom rade dnes mladí ľudia nemajú 
záujem o  povolanie sestry, tak ako to bolo 
v minulosti. Tiež je pravda, že pokiaľ v minu-
losti pre vykonávanie povolania sestry bola 
postačujúca stredná zdravotnícka škola, sú-

časná legislatíva vyžaduje pre povolanie ses-
try minimálne bakalárske vzdelanie v odbore 
ošetrovateľstvo. Dnes je absolvent strednej 
zdravotníckej školy zdravotníckym asisten-
tom, ktorý nemá kompetencie sestry a môže 
vykonávať len určité ošetrovateľské výkony. 

Ďalším dôvodom nedostatku sestier na trhu 
práce je skutočnosť, že sestry čoraz častejšie od-
chádzajú pracovať do zahraničia za výhodnej-
ších platových a pracovných podmienok.

* Urobili ste nejaké opatrenia, ktoré by 
túto situáciu mohli vyriešiť, alebo aspoň 
zmierniť?

- Začíname aktívne spolupracovať so zá-
kladnými školami v  okrese kvôli propagácii  
povolania zdravotnej sestry v radoch devia-
takov. Najdôležitejším argumentom je fakt, že 
po skončení strednej zdravotníckej školy majú 
jej absolventi takmer 100%-nú istotu zamest-
nania sa v našej nemocnici. Samozrejmosťou  
je možnosť ďalšieho štúdia popri zamestnaní, 
ktorú ako zamestnávateľ podporujeme. 

Od septembra tohto roku sme začali podpo-
rovať vybraných zamestnancov, ktorí pracu-

jú v našej spoločnosti na pozícii zdravotnícky 
asistent a buď už študujú, alebo v tomto roku 
začnú študovať popri zamestnaní študijný 
odbor ošetrovateľstvo. Konkrétne budeme 
týmto zamestnancom preplácať všetky študij-
né poplatky a budú mať poskytnuté voľno na 
štúdium a absolvovanie praxe podľa uzatvo-
renej  dohody o zvyšovaní kvalifikácie. 

A  v neposlednom rade, situácia, ktorá 
v  súčasnosti je na trhu práce so sestrami si 
vyžaduje, aby sme sa obrátili aj na zahra-
ničný trh práce, odkiaľ v najbližšom období 
očakávame príchod prvých sestier a s ďalšími 
komunikujeme.

* Čo by ste si priali do budúcnosti?  
- Naším základným cieľom je spokojný pa-

cient a zároveň, tak ako pre každého zamest-
návateľa spokojní zamestnanci. Aj z  tohto 
dôvodu je dôležité, aby bola práca v zdravot-
níctve zo strany spoločnosti vnímaná so za-
slúženou úctou a rešpektom. To bude tou naj-
lepšou motiváciou aj pre žiakov a študentov, 
aby pri rozhodovaní o svojej budúcnosti uva-
žovali o práci v zdravotníctve.  (sga)

V piatok otvorili v Art Klube Tatranskej 
galérie vernisáž výstavy Mikuláša Jacečka 
a  Emílie Rudincovej. Obaja autori majú 
radi prírodu, priamo výrobky z nej, alebo 
jej zvečnenie na fotografiách.

Emília Rudincová sa venuje výrobe 
šperkov. Používa pritom rôzne techniky, 
pracuje s minerálmi, s polodrahokamami, 
so sklom, s  keramikou - tú si sama vy-
paľuje v  piecke, s  ovčím rúnom... Okrem 
šperkov a  brošní sa v  jej dielni nájdu vl-
nené klobúky, tašky, kabelky, šaty, papu-
če, čižmy. Povedala: „Inšpirácia zatiaľ ešte 
prichádza, niekedy sama od seba, inokedy 
na ňu treba čakať dlhšie. Keď je človek cit-
livý a všíma si jednoduché veci okolo seba, 
tak aj fantázia sa prejaví. Pracujem podľa 
toho, na čo mám chuť. Napríklad, robím 
jemnú šperkovú prácu a keď mám potrebu 
zmeny, vystriedam ju hrnčiarskou hlinou.“ 

Mikuláš Jacečko sa venuje meditačnej 
a dekoratívnej fotografii. Uviedol: „Každý sa 
vo svojom živote na niečo zameriava, jeden 
chytá ryby, druhý chodí na hríby, ja fotogra-
fujem a  vtedy mám pocit slobody. Nie som 
obmedzený objednávkami, ani akýmikoľvek 
požiadavkami od niekoho. Fotím to, čo sa mi 
páči a tak ako to vidím ja. To je môj pocit slo-
body ľudského prejavu. Ako dieťa som chcel 
byť maliarom, ale žiaľ talent chýbal. Odvtedy 
hovorím, že nie som fotograf, ale človek, kto-
rý maľuje fotoaparátom.“   

TG dáva v Art Klube priestor na prezen-
táciu mladším aj starším umelcom. „Toto je 
možno nezvyčajná výstava - spojenie úžitko-
vého umenia s  fotografiou. O  M. Jacečkovi 
som robila monografiu, poznám jeho tvorbu 
dlhé roky. Robili sme niekoľko výstav napr. aj 
v  Tatrách. E. Rudincová k  nám zasa chodí 
ako lektorka workshopov rôznych kreatív-

nych prác pre seniorov aj pre mladých. Sama 
som si pod jej vedením nejaké šperky vyro-
bila,“ povedala riaditeľka Tatranskej galérie 
Anna Ondrušeková. Táto nevšedná výstava 
potrvá do 20. októbra 2015.  (kpa)

Grafiky s citlivo zobrazenými motívmi
Popradčanka Melánia Jandu-

rová (na foto uprostred) vysta-
vuje v galérii Scherfelov dom vo 
Veľkej prierez svojej tvorby od 
roku 1979 pod názvom Grafické 
listy. Jej celoživotným koníčkom 
sa stala grafika, ku ktorej získala 
vzťah už v detstve a rozvinula ho 
neskôr štúdiom odboru grafika 
a úžitkové umenie. Dlhé roky 
pracovala pri tvorbe návrhov 
obalov a dizajnu, niekoľko ro-
kov pred odchodom do dôchod-
ku učila v základnej umeleckej 
škole vo výtvarnom odbore.

Milan Hámor, predseda Klubu 
Veličanov na štvrtkovej vernisáži 
povedal: „Takúto výstavu grafi-

ky sme tu ešte nemali, verím, že 
návštevníci si ju radi pozrú. Je 
to tohto roku už siedma výstava 
v Scherfelovom dome a už na 
budúci rok máme pripravených 
ďalších dvoch umelcov.“ Priestor 
dávajú najmä miestnym tvor-
com, veď Veľká a celý Poprad sú 
skutočným semeniskom ume-
lecky nadaných ľudí. 

M. Jandurová vybrala na výsta-
vu svoju voľnú tvorbu - suché 
ihly, lepty, linorezy a iné tech-
niky. Z motívov má najradšej 
figurálne. Zamyslela sa: „Rada 
kreslím ženy, smútok alebo man-
želstvo a rodinu - témy, ktoré pri-
náša život. Dnes sa už veľa vyu-

žíva počítačová grafika, ku ktorej 
som sa postupne posunula aj ja a 
počítač mi veľmi učaroval. Sú to 
abstraktnejšie a farebnejšie diela.“ 
Umelkyňa je dnes už na dôchod-
ku, ale tvorí stále. 

Jej dlhoročná kolegyňa Helena 
Suchá o autorke povedala: „Patrí 
medzi prvých absolventov košic-
kej umeleckej priemyslovky. Po 
jej ukončení prišla do návrhového 
ateliéru prípravy tlače v Chemo-
svite, kde sme robili návrhy na 
obaly potravinových výrobkov 
a dizajn. Keď som odišla do dô-
chodku, tak sa naše cesty rozišli 
a teraz som bola veľmi zvedavá 
na jej tvorbu. Je to kus poézie, už 

naozaj len chýba básnik, aby k 
jej grafickým listom napísal pár 
veršov.“ Výstava, ktorá je pre M. 
Jandurovú piatou samostatnou, 
je otvorená pondelok, štvrtok, 
piatok od 8. do 15. hod. a potrvá 
do konca októbra.  (mar)
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Rytmy čierneho kontinentu
sa niesli námestím

Deň regionálnych televízií
a Štvorlístok pre talenty

Popradské deti boli na charitatívnom koncerte
Nový školský rok sa pre žia-

kov a študentov zo Spojenej 
školy Dominika Tatarku začal 
netradične. Tí hneď v úvode 
školského roka nezasadli do la-
víc ako ich spolužiaci, ale hneď 
2. a 3. septembra sa zúčastnili 
medzinárodného charitatívne-
ho koncertu „Integrácia 2015“, 
ktorý sa konal v  Bratislave. 
Súčasťou podujatia bola účasť 
žiakov a študentov i na ďalších 
sprievodných akciách, ktoré sa 
konali na Hlavnom a Hviezdo-
slavovom námestí, návšteva u 
slovenského prezidenta Andre-
ja Kisku v Grassalkovičovom 
paláci a v Slovenskom národ-
nom divadle atď.

Koncert slávnostne otvorilo 
sedem poslancov spolu s pre-
zidentom Andrejom Kiskom, 
predsedom národnej rady 
Slovenskej republiky  Petrom 
Pelegrínim, ministrami Jura-
jom Draxlerom, Jánom Richte-
rom a mnohými významnými 
osobnosťami.

Hlavnou myšlienkou koncer-
tu bolo spojiť všetky deti bez 

rozdielu. Druhou taktiež veľkou 
myšlienkou a hlavne radou pre 
rodičov detí bolo, aby sa stále 
rozprávali so svojimi deťmi o 
ich snoch. 

„Nedávaj hranice svojim 
snom, pretože snívanie je za-
darmo, ale ak nebudeš snívať, 
draho za to zaplatíš. Snívaj vo 
veľkom a potom ešte vo väč-
šom,“ znejú slová Holtona 
Bugssa. Moderátormi koncertu 
boli Katka Brychtová, Michal 
Hudák, Jarmila Hargašová, 

Marcel Forgáč, Milan Zimný-
koval a Peter „Pinďo“ Lengyel.

Pre našich žiakov a študen-
tov bol zážitok z koncertu o to 
väčší, že si mohli osobne zatan-
covať spolu  s tanečnou skupi-
nou Fearless Crew z Popradu, 
so známymi spevákmi, ako je 
Rytmus, Beki, Kali a Ego.

Celý program oživili hudobné 
skupiny Tublatanka, Olympic, 
Kontrafakt, ale aj známe speváč-
ky a speváci, ako Anitta Soul, 
Nela Pocisková, sestry Bilíkové, 

Igor Kmeťo, a Ego. Veľký ohlas 
mali aj tanečníci z Lúčnice.

Ozajstným prekvapením pre 
všetky deti bol príchod futba-
lovej reprezentácie Slovenska 
napr. Hamšíka, Škrteľa, Vitte-
ka, ako aj hokejových hviezd z 
NHL, napr. Hossu, Gáboríka, 
Višňovského, Šatana a iných, 
ktorí deťom rozdali svoje dresy, 
podpisy, šiltovky, lopty a mno-
ho ďalších darčekov.

„Pomáhajme všetkým deťom, 
aby si mohli splniť svoje sny. Bez 
vzájomnej pomoci ľudí nemá 
svet budúcnosť, jednoducho za-
nikne,“ zazneli slová riaditeľa 
koncertu Integrácia Slavomíra 
Krafčáka.

Naša veľká vďaka za spoluprá-
cu pri organizovaní koncertu 
patrí vedeniu našej školy, pred-
sedníčke OZ pre TPD Poprad 
Jozefíne Pekarčíkovej, Timey 
Hossovej, vedúcej tanečnej sku-
piny Fearless Crew v Poprade, 
super kolegyniam, žiakom a štu-
dentom Spojenej školy Domini-
ka Tatarku v Poprade.

Viera Gulová

Deň regionál-
nych televízií sa 
uskutoční 27. sep-
tembra 2015 pod 
záštitou Minister-
stva vnútra SR. Za-
pojí sa doň aj TV 
Poprad a v tento 
deň o 20. hod. od-
vysiela záznam zo 
slávnostného bene-
fičného galavečera občianskeho 
združenia LECA Štvorlístok pre 
talenty. Uskutočnil sa v januári 
tohto roku v Bratislave a bol vy-
vrcholením ročnej činnosti pro-
jektu zameraného na podporu 
talentovaných detí a mládeže 
zo sociálne znevýhodnených 
skupín. 

V programe účinkovali šti-
pendisti OZ LECA po boku 
významných osobností a profe-
sionálnych umelcov. Diváci ich 
môžu podporiť zaslaním sms v 
znení: DMS TALENT na číslo 
877 v sieti všetkých mobilných 
operátorov. Hodnota darcov-
skej SMS sú 2 eurá. 

Galavečer bol zinscenovaný v 
duchu slovanskej mytológie, z 
čoho vznikol zaujímavý až roz-
právkový príbeh. Postavy slovan-

ských bohov stvárnili Ida Rapai-
čová, Ľubo Gregor, Karol Čálik a 
ďalší. V programe účinkovali bez 
nároku na honorár Sisa Sklovská, 
Otokar Klein, King Ivan Vereš a 
Brigita Szelidová, Peter Bažík, 
Veronika Paulovičová, tanečná 
skupiny CreDance, Maja Velšico-
vá a ďalší. Súčasťou galaprogra-
mu boli ukážky z najúspešnejších 
muzikálov Divadla Nová scéna 
a exkluzívna módna prehliadka 
úspešných žien, ktoré predviedli 
večerné šaty z dielní slovenských 
módnych návrhárov.

Historicky po prvýkrát bude 
takmer všetkých 50 regionál-
nych TV vysielať v rovnakom 
čase záznam z benefičného 
podujatia Štvorlístok pre ta-
lenty, ktorý uvedie takisto 
TV Poprad.  (ppl)

Duo Djam - africké duo zo 
Senegalu hralo minulý utorok 
popoludní na Námestí sv. Egí-
dia exotickú hudbu západnej 
Afriky. Vynikajúci perkusionis-
ta a spevák Groove Masta a cha-
rizmatický gitarista Abu Djigo 
sa predstavili na Slovensku už 
minulý rok. Vystúpili v  mno-
hých krajinách Európy, v USA aj 
v Brazílii.

„Hudba, ktorú hráme je pre špe-
ciálne príležitosti, ale aj pre kaž-
dodenný život. Africké ženy si ju 
pospevujú pri varení, pri praní, keď 
robia čokoľvek, vždy sa im k tomu 
hodí spievať si, alebo počúvať ne-
jakú hudbu - našu africkú.  Keď 

môžeme, žijeme s hudbou celý deň.  
Učia nás k tomu naše mamy, kto-
ré od kolísky počujeme spievať pri 
každodennej práci a povinnostiach. 
Mama varí a spieva, aj to jedlo je 
potom lepšie,“ usmieval sa Abu.

Duo Djam cestuje po svete a cez 
ich hudbu prináša svoju kultúru. 
Dvojicu muzikantov veľmi zaujíma 
aj kultúra a hudba každej krajiny, v 
ktorej práve vystupuje. „Všade vo 
svete ukazujeme, aká je Afrika. Ešte 
nevieme, aké je Slovensko, pomaly 
ho spoznávame. Zatiaľ nás veľmi 
oslovila vaša krajina, hory, príjemní 
a otvorení ľudia, ale ešte potrebuje-
me čas, aby sme sa tu zorientovali,“ 
dodal Abu.  (kpa)
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Kedy sa zlúčili obce Poprad, Veľká a Spišská Sobota?

Bude úplné zatmenie Mesiaca
Po štvorročnej prestávke budú môcť fanúšiko-

via pozorovaní hviezdnej oblohy opäť uvidieť úpl-
né zatmenie mesiaca. Stane sa tak v pondelok 28. 
septembra v skorých ranných hodinách.  V prípa-
de priaznivého počasia bude možné celý jeho prie-
beh pozorovať aj na Slovensku. 

Podľa letného stredoeurópskeho času sa začne čias-
točné zatmenie o 3.07 hod., začiatok úplného zatme-
nia bude o 4.11 hod., maximum o 4.47 hod., koniec 
úplného zatmenia bude o 5.24 a koniec čiastočného o 
6.28 hod. Ďalšie zatmenie bude až 27. júla 2018, ktoré 
bude najdlhším úplným zatmením v tomto storočí tr-
vajúcim takmer 104 minút. Úplná fáza tohtoročného 
zatmenia Mesiaca potrvá 73 minút. 

Zatmenie bude výnimočné mimoriadne veľkým 
uhlovým rozmerom Mesiaca a jeho blízkosťou k 
Zemi. Mesiac totiž prejde prízemím (perigeom) 
svojej dráhy iba krátko pred maximom zatmenia. 
Prízemie (perigeum) je bod jeho dráhy s najmen-
šou vzdialenosťou od stredu Zeme. V čase pre-
chodu prízemím bude Mesiac vzdialený od stredu 
Zeme iba 356 903 kilometrov vďaka čomu bude 
mať jeho disk uhlový priemer až 33,5 oblúkových 
minút. Zatmenie bude výnimočné aj preto, lebo 
nastane počas najtesnejšieho mesačného prízemia 
roku 2015 s najväčším Mesiacom v zatmení, aký je 
možné uvidieť za obdobie porovnateľné s dĺžkou 
ľudského života.

Zatmenie Mesiaca nastáva v čase okolo splnu, keď 
sa Mesiac počas svojho orbitálneho pohybu dostane 
do blízkosti spojnice Slnko - Zem a vstúpi do geo-
metrického tieňa Zeme. Z pohľadu pozemského po-
zorovateľa tieň Zeme postupuje po Mesiaci od jeho 
východného okraja k západnému. To svedčí o tom, 
že Mesiac sa v skutočnosti pohybuje od západu na 
východ. My však vnímame jeho zdanlivý pohyb od 
východného obzoru k západnému. Tento dojem v 
nás vyvoláva rotácia Zeme. Kruhový tvar zemského 

tieňa na Mesiaci viedol už starých gréckych astronó-
mov k záveru, že Zem je guľa. 

Počas zatmenia má Mesiac oranžovo až hnedočer-
vené sfarbenie, ktoré je spôsobené ohybom a rozpty-
lom slnečného svetla na prachových a aerosolových 
časticiach vo vysokých vrstvách zemskej atmosféry. V 
závislosti od ich koncentrácie sa mení aj odtieň Me-
siaca od svetločerveného pri malej koncentrácii až po 
tmavohnedé pri veľkej. Pekný zážitok z pozorovania 
zatmenia poskytne pohľad cez triéder, teda poľovníc-
ky alebo turistický ďalekohľad, ktorý je vhodné upev-
niť na statív alebo iný improvizovaný stojan.

Mesiac sa bude nachádzať v súhvezdí Ryby, v ktorom 
nie sú nápadne jasné hviezdy. Spestrením pozorovania 
zatmenia bude pohľad na pekné a veľmi fotogenické 
zoskupenie Venuše, Marsu a Jupitera doplnené o 
hviezdu Regulus v súhvezdí Lev nad východným ob-
zorom. Posladná z trojice planét Jupiter sa objaví nad 
horizontom približne o 4.30 hod. A na konci úplného 
zatmenia o 5.24  hod. Bude vo výške 9° nad obzorom.

Július Koza, Astronomický ústav SAV,
Tatranská Lomnica

Prešovský samosprávny kraj 
zverejnil výzvu na predkladanie 
žiadostí o  poskytnutie dotácie 
z rozpočtu PSK pre rok 2015 na fi-
nancovanie projektov realizova-
ných v  rámci programu: Program 
„Šport“ - Účasť v európskej klubovej 
súťaži majstrov v  loptových hrách 
- vykrytie cestovných nákladov 
na  leteckú dopravu.  Vyhlasovate-
ľom výzvy je Zastupiteľstvo Prešov-
ského samosprávneho kraja. Ter-
mín predloženia žiadostí je do 25. 
septembra 2015 vrátane. Viac in-
formácií na www.po-kraj.sk. (ppš)

Dotácia PSK

Zbor povereníkov Sloven-
skej národnej rady na svo-
jom zasadnutí 6. septembra 
1945 zlúčil podľa zákona č. 
115/1942 Sl. z. obce Poprad, 
Veľká a Spišská Sobota do 
jednej obce s názvom Poprad. 
Bol to pre naše mesto akt, 
ktorý je v celej jeho histórii 
azda najvýznamnejší, 
resp. významom je na 
úrovni rozhodnutia 
ľudí usadiť sa na tomto kúsku 
zeme pod Tatrami. 

Po tomto rozhodnutí Zboru 
povereníkov SNR ako kompe-
tentného orgánu nasledovali 
ďalšie kroky, na popísanie kto-
rých sa možno nájde priestor 
v nasledujúcich číslach novín. 
Otázka však môže znieť: Bol 
tento akt prvým a hneď úspeš-
ným pokusom o zlúčenie? Ne-
bol. To sa ale musíme vrátiť 
ešte o 35 rokov dozadu. Prvým 
mužom mesta sa vtedy 1. júla 
1910 stal Dr. Koloman Förster. 

Od svojho strýka Jána Kul-
mana, popradského advokáta, 
politika a podnikateľa dostal 
do vienka dokonalé pozna-
nie popradského prostredia. 
Pravdepodobne spolu pri-
pravili víziu, ktorú vo svojom 
inauguračnom prejave 1. júla 
1910 pred poslancami a viri-

listami Koloman Förster jas-
ne sformuloval: „Mimoriadne 
citlivým problémom napredo-
vania mesta je jeho spojenie 
so Spišskou Sobotou a Veľkou, 
čím vznikne mesto - centrum 
cestovného ruchu.“

Napriek okamžitému odporu 
najmä zo strany činiteľov Spiš-
skej Soboty sa Förster nenechal 
odradiť. Objednaný územný 
plán už mal odzrkadľovať toto 
spojenie. Na schôdzach vplyv-
ného Uhorského karpatského 
spolku toto spojenie neustále 

akcentoval. Pre túto myšlien-
ku tak získaval autority nielen 
mesta samotného, ale aj mimo 
neho, postupne dokonca aj 
niektorých vplyvných ľudí z 
dotknutých mestečiek.

Sľubné kroky síce spomalila 
I. svetová vojna, no zastavil 
ich až vznik Československej 

republiky. Koloman Förster 
odišiel do Maďarska (najprv 
bol vicestarostom Ujpesti, po-
tom bol menovaný za starostu 
Salgótarjánu s úlohou integ-
rovať do jedného celku obce 
okolo mestečka), zmenili sa 
autority a myšlienka zjednote-
nia sa vytratila. Poprad rástol, 
zo Spišskej Soboty do neho 
presídlil okresný úrad. Jed-
noducho, Poprad sa rozvíjal, 
menej konzervatívna a viac 
dopravne prístupná Veľká tiež, 
no Spišská Sobota stagnovala.    

Na sklonku existencie prvej 
Slovenskej republiky sa jej 
vláda a Slovenský snem začali 
zaoberať efektívnou verejnou 
správou a objavila sa aj prvá 
lastovička integrácie, spojenie 
Prievidze s Necpalmi. Zároveň 
sa začala pomerne emotívne 
diskusia o vytvorení Veľkej 

Bratislavy. Zrejme tu je 
možné hľadať motiváciu 
k obnoveniu myšlienky 

integrácie Popradu a okolitých 
obcí. (Autor sa v tomto čase 
venuje štúdiu periodík a ar-
chívnych dokumentov, ktoré 
by túto hypotézu mali potvrdiť 
alebo vyvrátiť.)

Dianie v druhom polroku 
roku 1944 však prerušilo Slo-
venské národné povstanie a 
následne koniec II. svetovej 
vojny. Naskytla sa ďalšia šan-
ca, ktorú už Poprad musel vy-
užiť. Takto to pochopili jeho 
poprední činovníci.

Mikuláš Argalács

Sedemdesiat rokov veľkého Popradu

Program kina
CIneMAX poprad

Od 24. do 30. septembra
PREDPREMIÉRA - Hotel Transyl-
vánia 2 2D, 3D - o 14. hod. ( hrá sa 
len cez víkend, v sobotu 2D, v nede-
ľu 3D), V hlave 2D - o 16.10 hod., 
Everest 3D - o 18.20 hod., Everest 
2D - o  20.50 hod., MUNO: Stráž-
ca mesiaca 2D - o 16.30 hod., Stá-
žista - o 13.50 hod. (hrá sa len cez 
víkend), o 18.30 hod. a o 21. hod., 
ARTMAX KONCERT - Rogers 
Waters The Wall - o  20. hod. (hrá 
sa len 29.9.), Griswoldovci - o 13.20 
hod. (hrá sa len cez víkend), La-
byrint: Zhorenisko 2D - o  17.20 
hod. (hrá sa len 29.9.), o  18. hod. 
(nehrá sa 29.9.) a o 20.40 hod. (ne-
hrá sa 29.9.), Labyrint: Zhorenisko 
3D - o 15.20 hod. (nehrá sa 29.9.). 
Viac na www.cine-max.sk   (ppp)
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poVeDAlI SláVnI

nAVžDY SMe SA roZlÚčIlI

Život je vraj zmiešanina radostí a útrap.         M. KUKUČÍN

V stredu 16. septembra 2015
v Matejovciach s

V stredu 16. septembra 2015
v Štrbe s

V stredu 16. septembra 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 17. septembra 2015
vo Veľkej s

V piatok 18. septembra 2015
vo Veľkej s

V piatok 18. septembra 2015
v Mlynici s

V nedeľu 20. septembra 2015
v Spišskej Teplici s

V utorok 22. septembra 2015
vo Veľkej s

V utorok 22. septembra 2015
vo Veľkej s

Laurencom Comissom,
73-ročným

Jánom Čonkom,
71-ročným

Máriou Závackou,
85-ročnou

Jánom Behúňom,
29-ročným

Júliou Gánovskou,
86-ročnou

Michalom Bartkom,
61-ročným

Annou Šavelovou,
75-ročnou

Martou Malastovou,
69-ročnou

Ing. Jánom Jančíkom,
83-ročným

BlAHoželáMe K MenInáM
Dnes 23. septembra má meniny Zdenka, zajtra 24. septembra Ľuboš, 
Ľubor, v piatok 25. septembra Vladislav, v sobotu 26. septembra Edi-
ta, v nedeľu 27. septembra Cyprián, v pondelok 28. septembra Václav 
a v utorok 29. septembra Michal, Michaela.

HoroSKop oD StreDY Do StreDY
Mimoriadne 
priaznivé ob-

dobie využite na zmenu práce ale-
bo na presadenie svojich nápadov 
na terajšom pracovisku.

Budete sa cítiť 
šťastne, lebo vás 

bude podporovať rodina aj priatelia.

Čaká vás ne-
jaká príjemná 

zmena, ktorá vám prinesie očaká-
vané zlepšenie najmä v práci.

Budete vo 
svojom živle, 

lebo sa vám podarí všetko, na čo 
siahnete. Opačné pohlavie vám 
prejaví svoje city.

Máte odvahu 
aj chuť risko-

vať a oplatí sa vám to. Dostanete 
nečakané peniaze.

Niekto ocení 
vašu usilov-

nosť a okrem pochvaly sa dočkáte aj 
vyššieho finančného ohodnotenia.

Týždeň bude 
priať najmä 

rodinným vzťahom. Vyriešite aj 
dlhšie trvajúci rodinný problém.

Dajte si pora-
diť, hoci nera-

di prijímate rady. Tentoraz to však 
bude pre vás prospešné.

Popri množ-
stve pracov-

ných povinností zabúdate, že vás 
potrebujú aj rodinní príslušníci.

Nedajte sa 
znechutiť situ-

áciou, ktorá momentálne nie je pre 
vás priaznivá. Čoskoro sa to zmení.

Potvrdí sa váš 
dobrý odhad 

situácie a výborný „nos“ na ľudí. 
Vďaka tomu zožnete úspech.

V rodine do-
stanete veľmi 

dobrú správu. Možné sú prírastky, 
svadby alebo iné pekné rodinné 
udalosti.

poHotoVoSť V leKárňACH
Dnes 23. septembra - Lekáreň 

Nemocnice Poprad, vo štvrtok 24. 
septembra - Dr.Max - ná-
mestie, v piatok 25. septembra 
- Aduscentrum, v  sobotu 26. 
septembra - Zlatý had, v nede-
ľu 27. septembra - Avena, v ponde-
lok 28. septembra - Tília a v utorok 
29. septembra - Dr. Max - OC Max.

Lekáreň Nemocnice Poprad: 
Banícka 28, Dr. Max - námestie: 

Námestie sv. Egídia, Aduscen-
trum: Nám. sv. Egídia 22/49,  Zla-

tý had: Novomeského 3918, 
Avena: Karpatská 11, Tília: 
Banícka 28, Dr. Max - OC 
Max: Dlhé hony 1.

Lekárne s  pohotovostnou služ-
bou sú otvorené od pondelka 
do piatka od 18. do 22. hod., 
počas sobôt, nedieľ a  sviatkov 
od 8. do 22. hod.

MAnželStVo uZAVrelI
22. augusta 2015 - Denisa Lieskovská a Mgr. Tomáš Priputen, 29. 
augusta 2015 - Michaela Krempaská a Ján Kokoruďa, 5. septembra 
2015 - Zuzana Šebestová a Viktor Novosádek, Mgr. Renáta Hláv-
ková a Ing. Vasil Cicák, Mgr. Lucia Kaprálová a Marián Rusnačko, 
Dominika Šubertová a Martin Svoboda.

Štvrtok 24. septembra o 19. hod. 
/ divadelná sála DK v Poprade
LENKA FILIPOVÁ
Koncert českej speváčky so svo-
jimi hosťami - Jindřichom Ko-
nířom a Seanom Barrym.

Predpredaj vstupeniek:
MIK 052/77 217 00,
www.ticketportal.sk

Piatok 23. septembra o 17. hod. 
/ divadelná sála DK Poprad
THE DARK TRIP
Podrobnejšie na plagáte na 11. str.

Nedeľa 27. september o 10. hod. 
/ divadelná sála DK v Poprade
PRINC BAJAJA
Divadlo z Domčeka
Vstupné: 1,50 €

Od 17. septembra do 31. októbra 
/ foyer DK Poprad
MOMENT PRE
ENVIROMENT
Výber výtvarných prác žiakov vý-
tvarného odboru ZUŠ na Letnej 
ulici v Poprade.

Kultúrny program mesta

Vo štvrtok 24. septembra 2015
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Máriou Krupovou,
93-ročnou

nAVžDY SA roZlÚčIMe

Včera sme sa navždy rozlúčili s naším drahým zosnulým Jankom Jan-
číkom. Stretávali sme sa niekoľko rokov počas štvrtkov miestneho od-
boru Matice slovenskej v Poprade. Patril do nášho spoločenstva spolu 
s manželkou Zuzkou. Prekvapoval nás svojím rozhľadom a bohatými 
talentami - písal, maľoval, vyrezával z dreva, majstroval, mal dar reči, žil 
plným životom. 

A čo nadovšetko: Pre každého mal láskavým humorom prežiarené 
dobré slovo. Koľkými vrúcnymi vinšmi obdarúval jubilantov. Do našich 
sŕdc vošiel predovšetkým človečinou, prostým a samozrejmým záujmom 
o každého jedného rovnakým dielom. Bol obdarený talentom, múd-
rosťou aj životnou skúsenosťou, ale všetky tieto dary rozdával nezištne a 
obetavo najmä mládeži, ktorej sa prihováral cez trvalé hodnoty nezabud-
nuteľným rozprávaním o chlebe, o vianočných zvykoch, ktoré si prinie-
sol z rodnej Štrby, o rodine a jej nezastupiteľnosti v živote každého z nás. 
Jeho knihy sú vyznaniami lásky ako najpotrebnejšej k Bohu a blížnym, k 
rodnej kolíske a vlasti pre všetky pokolenia. 

Koľko všetkého ľudského nám tu zanechal, to poznáme podľa toho, 
ako nám bude chýbať. Odpočívaj v pokoji, drahý náš priateľ, Janko Jan-
čík, ostávaš v našich srdciach!        Tvoja matičná rodina

Za Jánom Jančíkom
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MESTO POPRAD
vyhlasuje  obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Scherfelovej ulici, súp. č. 1308 
v Poprade o celkovej výmere 20 m2, katastrálne územie Veľká, za-
písaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, 
na liste vlastníctva č. 1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlast-

níctve vyhlasovateľa súťaže.                  
Minimálne ročné nájomné: 340,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. septembra 2015 do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na 
internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie informácie: beata.sekerako-
va@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297.   PP-96
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poprAD

Bežali aj v daždi

BAM poprAD
Basketbalistky BAM Po-

prad vstúpili v  sobotu 19. 
septembra do najvyššej bas-
ketbalovej súťaže predohrá-
vaným súbojom prvého kola 
na palubovke úradujúceho 
majstra Good Angels Košice.

Najmä v úvode zápasu doká-
zali zverenkyne trénera Igora 
Skočovskeho držať s  favori-
tom krok. Dokonca vyhrávali 
v  ôsmej minúte 14:19, ale je-
denásťbodová šnúra Košiča-

niek ešte v prvej štvrtine všet-
ko zmenila. Náskok „dobrých 
anjelov“ sa neustále zvyšoval, 
najvýraznejšie v  poslednej 
časti, ktorú domáce hráčky 
vyhrali o 15 bodov. Košice na-
pokon vyhrali nad Popradom 
97:58. Najlepšími strelkyňami 
Popradu boli Angelika Thei-
ner a Katarína Petríková, ktoré 
zaznamenali zhodne po 13 bo-
dov. V sobotu 26. septembra sa 
Popradčanky predstavia na pa-
lubovke ŠBK Šamorín v  rámci 
druhého kola.  (ppv)

Upršané počasie sťažovalo podmienky bežcom, ktorí sa v ne-
deľu 20. septembra zúčastnili 5. ročníka bežeckého podujatia 
Steeple Kros v areáli ZŠ Jarná a okolí. Napriek tomu sa ho zúčast-
nil rekordný počet 163 pretekárov.

Súťažilo sa v  kategóriách od najmenších detí, až po seniorov. 
Hlavné preteky pozostávali z behu v teréne na 12 kilometrovej tra-
ti pre mužov a  8 kilometrovej trati pre ženy. V  hlavnej kategórii 
muži A  do 39 rokov sa najviac darilo Tomášovi Kubejovi, medzi 
ženami zvíťazila Timea Mihoková. „Pridali sme v  tomto roku naj-
nižšiu kategóriu, aby si zašportovali aj deti v  predškolskom veku. 
Bežci prišli zo stredného a  východného Slovenska, ale aj z Poľska. 
Tradične najviac obsadená bola hlavná kategória mužov,“ hodnotil 
podujatie jeho organizátor Jozef Dubašák.   (ppv)

Tesné víťazstvá i prehra
Hokejisti HK Poprad sa v minulom týždni na extraligových klzis-

kách predstavili trikrát. V Skalici vydolovali dva body, potrápili sa 
doma so Žilinou už aj s novou posilou Rudolfom Hunom a u favo-
rita v Banskej Bystrici nestrelili ani gól, ale bod získali. V utorok po 
uzávierke vydania novín Poprad sa hral vložený zápas 5. kola medzi 
kamzíkmi a slovenskou dvadsiatkou.

Výsledky: 3. kolo v utorok 15. septembra HK 36 Skalica - HK Po-
prad 3:4pp (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1), góly Popradu: 16. Lukáš Hvila (Ľ. Bar-
tečko, R. Suchý), 34. Ondrej Rusnák, 42. Matej Síkela (A. Kroták, Š. 
Fabian), 63. Š. Fabian (R. Suchý, Ľ. Bartečko). 4. kolo v piatok 18. sep-
tembra HK Poprad - MsHK Žilina 3:2 (2:0, 0:0, 1:2), góly Popradu: 
13. Jaroslav Kasík (R. Huna, O. Rusnák), 18. a 60. Ľ. Bartečko (L. Pau-
kovček, R. Suchý). 5. kolo v nedeľu 20. septembra HC ´05 iClinic B. 
Bystrica - HK Poprad 1:0pp (0:0, 
0:0, 0:0 - 1:0).

Program: 6. kolo v  piatok 25. 
septembra o 17. hod. HK Poprad 
- HK Nitra, 7. kolo v nedeľu 27. 
septembra o 17. hod. HC Košice 
- HK Poprad.  (mav)

1. Trenčín 6 5 0 1 0 21:8 16

2. B. Bystrica 5 3 1 1 0 9:4 12

3. Zvolen 5 3 1 0 1 24:11 11

4. Piešťany 5 3 0 0 2 13:11 9

5. Nitra 5 3 0 0 2 15:14 9

6. Poprad 5 2 1 1 1 12:12 9

7. Martin 5 1 2 0 2 9:9 7

8. Košice 5 0 1 0 4 9:14 2

9. Žilina 5 0 0 2 3 9:17 2

10. Skalica 6 0 0 1 5 10:32 1

      SR 20 2 1 0 0 1 4:3 3

Tabuľka Tipsport Extraligy

MESTO POPRAD
vyhlasuje  obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTI
novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Poprad,

parc. č. KN-C 29/18 o výmere 62 m2, druh pozemku ostatné plochy.
Predmet predaja:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 29/18, druh pozemku ostatné 
plochy o výmere 62 m2, katastrálne územie Poprad, obec Poprad, od-
členený z pozemkov parc. č. KN-C 21/2, zastavané plochy a nádvoria, 
parc. č. KN-C 29/2, zastavané plochy a nádvoria a parc. č. KN-C 29/1, 
ostatné plochy, zapísaných na Okresnom úrade v Poprade, odbore ka-
tastrálnom v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Účel využitia pozemku: výstavba parkovacej plochy s oporným múrom 
a zábradlím a s podmienkou pri realizácii stavby parkoviska použiť vode 
priepustný podklad aspoň na polovici plochy a zachovať vzrastlú zeleň.
Termín na predloženie súťažných návrhov: 9. októbra 2015, do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené pod-
mienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené na 
internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie informácie: maria.kuba-
lova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.    PP-98

V  predchádzajúcom vydaní 
novín Poprad bola uverejnená 
súťaž o  päť celodenných vstu-
peniek do AquaCity Poprad. 
Spomedzi tých, ktorí splnili pod-
mienky súťaže boli vyžrebovaní: 
Terézia Babiašová, Hviezdosla-
vova ul., Poprad, Anna Hrom-

jáková, Tomášikova ul., Poprad, 
Anna Lajšová, Rázusova ul., 
Poprad, Patrik Kromka, Baníc-
ka ul., Poprad, Mária Lazarová, 
Mládeže ul., Poprad. Vstupenky 
si môžu prevziať v redakcii (Pod-
tatranská 149/7, Poprad) v  pra-
covné dni do 15. hod.      (ppš)

Vstupenky do AquaCity vyhrali
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Krátko zo športu

Píchová v Chorvátsku tretia

  Z V R P   S  B

1.  Bardejov 9 5 3 1 15:10 1 8

2.  VSS Košice 9 5 1 3 13:6 1 6

3.  Poprad 9 5 1 3 13:8 16

4.  Prešov 9 4 3 2 15:6 1 5

5.  Haniska 9 4 2 3 10:10 1 4

6.  L. Mikuláš 9 3 4 2 11:7 1 3

7.  Zvolen 9 4 1 4 13:11 1 3

8.  D. Kubín 9 4 1 4 9:10 1 3

9.  Sp. N. ves 9 2 3 4 8:14  9

10. Lokomotíva KE 9 2 2 5 10:13  8

11. R. Sobota 9 2 2 5 5:14  8

12. Teplička n. V. 9 1 3 5 6:19  6

Tabuľka
DOXXbet ligy Východ

O víťazstve rozhodol Rudolf Bilas hetrikom
Po prehre na štadióne košic-

kej Lokomotívy v strede minu-
lého týždňa privítali futbalisti 
FK Poprad na svojom štadióne 
Rimavskú Sobotu v  rámci 9. 
kola DOXXbet ligy. V napína-
vom súboji odskakovali domá-
ci súperovi až do konca zápasu 
vždy o jeden gól zásluhou jedi-
ného strelca - Rudolfa Bilasa.

„Bol to môj prvý hetrik v  ži-
vote. Také niečo nezažíva človek 
každý deň, pekný pocit,“ vyznal 
sa šťastný strelec R. Bilas.

Popradčanov na lavičke už vie-
dol doterajší asistent hlavného 
kormidelníka - Pavol Mlynár. 
Dlhoročný tréner A-mužstva 
Vladimír Lajčák rezignoval na 
svoj post z  dôvodu pracovnej 
vyťaženosti. Z  klubu úplne ne-
odchádza, ponúkli mu miesto 
športového riaditeľa a  šéftréne-

ra. „Trénerom tohto 
tímu som bol päť 
rokov a osem mesia-
cov. Vlani som ešte 
dokázal ťahať súčas-
ne funkciu riaditeľa 
gymnázia a  trénera, 
ale bolo to na úkor 
môjho súkromného 
života. Po všetkých 
skúsenostiach viem, 
čo chlapcom chý-
ba, aby mohli hrať 
druhú ligu. Chcem 
pracovať s  trénermi 
na hernej filozofii, vyberať talenty 
a robiť to, čo športový riaditeľ ro-
biť má,“ uviedol V. Lajčák.

Jeho dočasný nástupca P. Mly-
nár si premiéru na lavičke FK 
Poprad užíval. „Bol to svižný 
futbal v  dobrom tempe, k  čomu 
prispel aj súper. Som hrdý na 

chlapcov, že bojovali celých 90 mi-
nút a ďakujem im za to,“ hodnotil 
výhru nad Rimavskou Sobotou.

Výsledky: 8. kolo v  utorok 
15. septembra FC Lokomotíva 
Košice - FK Poprad 2:0 (2:0), 9. 
kolo v sobotu 19. septembra FK 
Poprad - MŠK Rimavská So-

bota 3:2 (1:0), góly Popradu: 
9., 62. a 66. Rudolf Bilas.

Program: 10. kolo v  so-
botu 26. septembra o  15.30 
hod. 1. FC Tatran Prešov - 
FK Poprad.  (mav)

• HOKEJISTKY ŽHK Poprad 
valcujú v novom ročníku jedné-
ho súpera za druhým. Po vyso-
kom víťazstve vo Zvolene 10:0 
v  prvom kole rozdrvili minulý 
utorok i nováčika súťaže z poľ-
skej Krynice 13:0 a v nedeľnom 
treťom kole zvíťazili  v  Martine 
3:2. Vo štvrtom kole privítajú 
popradské líšky na svojom ľade 
Prešov v  sobotu 26. septembra 
o 18. hodine.• HASIČSKÝ dorast súťažil 
v  sobotu v  Spišskom Štiavniku 
v  rámci 3. ročníka východo-
slovenskej súťaže. V  súťažnej 
disciplíne požiarny útok s  vo-
dou obhájili prvenstvo domá-
ci chlapci a  zvíťazili i  dievčatá 

z tejto obce.• V  PIATOK 25. septembra 
sa v  okolí Spojenej cirkevnej 
školy v  Poprade od 10. hodiny 
uskutoční Okresné kolo v  cez-
poľnom behu stredných škôl. 
Víťazné trojčlenné družstvá 
a  jednotlivci postúpia na kraj-
ské kolo, ktoré sa uskutoční 15. 
októbra v Starej Ľubovni.• V  UTOROK 29. septembra 
sa v  areáli ZŠ s  MŠ v  Dolnom 
Smokovci od 10. hodiny usku-
toční Okresné kolo v  cezpoľ-
nom behu žiakov ZŠ, ktoré je 
súčasťou kampane Európsky 
týždeň športu 2015. Víťazi po-
stúpia na krajské kolo do Sta-
rej Ľubovne.  (ppv)

Už XII. ročník Popradského krosu sa uskutoční v sobotu 26. sep-
tembra v priestoroch ZŠ vo Veľkej. Nebude chýbať rovnako tradičný 
10. ročník v kopaní jedenástok O cenu Antona Švajlena.

Organizátorom podujatia plného športu a zábavy je občianske zdru-
ženie JOKASPORT. Na bežcov čaká tento rok 14 - kilometrový beh 
podtatranskou prírodou, štart hlavných pretekov je o 16. hod. Súťažiť 
sa bude v siedmych kategóriách od detí, až po seniorov. Traťový rekord 
drží časom 47 minút a 11 sekúnd Poliak Ján Wydra z roku 2007, me-
dzi ženami je doteraz neprekonaný rekord legendárnej cyklistky Lenky 
Ilavskej z roku 2006 časom 56 minút a 30 sekúnd.

Kopanie jedenástok sa už stalo tradičnou súčasťou obľúbeného bežec-
kého podujatia vo Veľkej. Začiatok 10. ročníka je naplánovaný na 14. ho-
dinu a súťažiť sa bude v troch kategóriách - muži, ženy a deti.  (ppv)

Opäť beh a jedenástky

V sobotu 12. septembra si v Chorvátsku na medzinárodnom tur-
naji Zagreb Karate Cup 2015 vybojovala popradská karatistka Petra 
Píchová (na foto vpravo) bronzovú medailu. Turnaj bol nominačný 
pre kategórie kadetov, juniorov a juniorov do 21 rokov na Majstrov-
stvá sveta 2015 v Jakarte v Indonézii a zároveň na Majstrovstvá Euró-
py 2016 v Limassole na Cypre.

Popradčanka v  slovenských farbách skončila tretia v kategórií kumite 
kadetiek nad 55 kg. Slovenskí reprezentanti sa s počtom 10 zlatých, 14 
strieborných a 19 bronzových medailí stali najúspešnejšou výpravou na 
turnaji. Za Slovenský národný team štartovali aj ďalšie Popradčanky. Mo-
nika Pekarčíková v tej istej kategórií skončila v druhom kole a Karolína 
Kollárová medzi juniorkami nad 59 kg sa síce dostala do repasážnych bojov 
o bronz, ale ani tu sa jej nedarilo a skončila nakoniec bez medaily.  (jgz)

V sobotu 19. septembra sa judisti Judo Klubu Poprad zúčastnili 5. kola 
Olympiády mladých judo talentov - Sever v Martine. Medailové pozície 
obsadili: kategória Super Mini - Miloško Čičmanec 1. miesto (do 28 kg), 
Adamko Jacák 3. miesto (do 30 kg). Kategória Mini - Jurko Oceľ 2. miesto 
(do 32 kg), Miško Litvín 2. miesto (do 36 kg) a Vladko Sedláček 2. miesto (do 
45 kg). Kategória mladší žiaci - Tibor Šimko 2. miesto (do 42 kg) a kategória 
staršie žiačky - Nika Štefániková 1. miesto.   FOTO - z archívu JK Poprad
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Poznáme nové missky

NAJKRAJŠiE FARBy JESENE, 
MôŽU ByŤ U VÁS NA STENE20 rokov na trhu farieb

Predajňa Limba - sídl. západ Poprad
Veľkoobchod - Teplická ul. Poprad
Predajňa Svit - nákupné centrum A1 PP-92

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

FARBy-LAKy

V AquaCity Poprad sa v  piatok 
18. septembra konalo slávnostné 
finále celoslovenskej súťaže krásy 
Miss Leta 2015. O tento titul bojo-
valo desať krásnych Sloveniek.

Druhou vicemiss sa stala Veronika 
Maťašová, prvou vicemiss Domini-
ka Gubricová.  Víťazkou súťaže Miss 
leta 2015 sa napokon stala súťažiaca 
s číslom 3 Sabína Lesáková. Korunku 
a šerpu si Sabína prevzala priamo od 
úradujúcej Miss Slovensko 2015 Luj-
zy Strakovej. V  tento večer spozna-
lo Slovensko aj novú Miss Regiónu 
Vysoké Tatry a Miss AquaCity Poprad pre rok 2015. Titul Miss Regiónu Vysoké Tatry získa-
la Dominika Letková. Korunku si prevzala od riaditeľky OOCR Región Vysoké Tatry Len-
ky Maťašovskej. Tohtoročný titul Miss AquaCity Poprad patrí Dominike Gubricovej, ktorej 
ho odovzdal riaditeľ popradského aquaparku Richard Pichonský     (na foto vpravo).

Minulú nedeľu privábil 
na Sobotské námestie v 
Sp. Sobote množstvo ľudí 
program Jojka v meste. 
Zaujali ich koncerty nie-
koľkých kapiel (na foto 
Desmod), autogramiáda 
známych tvárí, živé vstupy 
vrátane novín naživo, 
ako aj krst knihy, ktorá 
bola inšpiráciou pre jeden 
z televíznych seriálov, či 
vytvorenie malého zele-
ného záhonu v drevenej 
palete pre mesto Poprad.   

InZerCIA
preDAj

rôZne

• Predám drevený obklad - 3 €, zrubový 
profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy. 
Inf.: č. t. 0908 234 866.  2/15-P

• Predám murovanú chatu v  Zamagu-
rí/Lysá nad Dunajcom, s  pozemkom 485 
m2. Vhodná na celoročné bývanie. Príze-
mie: slovenská izba s  krbom (vykurovanie 
v  zime), chodba, vináreň s  kuchynkou a 
kúpeľňa. Podkrovie: dve izby, chodba a 
zimná záhrada. Krásna udržiavaná záhrada 
so zeleninovými hriadkami, časťou na od-
dych, skleníkom a murovaným záhradným 
domčekom. Plastové okná, voda, elektri-
na, septik. Treba vidieť, len vážny záujem. 
Inf.: č. t. 0902 625 879.  49/15-P

• Predám záhradu (374 m2, Gánovce). Inf.: 
č. t. 0907 910 628.   50/15-P

• Predám rodinnú hrobku pre 12 ra-
kiev z  roku 1882 na cintoríne v  Strážach. 
Inf.: č. t. 0905 388 802.  51/15-P

• Predám chalupu neďaleko Kežmarku. 
Inf.: č. t. 0905 388 802.  52/15-P

• Predám 1-izb. tehlový byt v Novej Lesnej, 
skoro nový. Inf.: č. t. 0911 933 299.   53/15-P

KÚpA

• Hľadáme distribúterov reklamných 
materiálov do schránok v Poprade a okolí. 
Inf.: č. t. 0911 623  572, e-mail: poprad@
redpost.sk   89/15-R

• Správa mestských komunikácií Poprad, 
Levočská 3312/37, 058 01 Poprad odpredá 
vozidlo UNIKOM 30.1 M2, r. v. 1999 za 
minimálnu cenu 182 € (nepojazdný) a vo-
zidlo AVIA A  21 FURGON, r. v. 1990 
za minimálnu cenu 180 € (nepojazdný). 
Inf.: č. t. 052/773 15 26.  91/15-R

• Upratovací servis prijme šikovnú ženu 
(aj dôchodkyňu) na upratovacie práce do OC 
MAX Poprad. Práca na dohodu. Nástup ih-
neď. Inf.: č. t. 0914 344 211.  92/15-R

• Stolárstvo KLIN prijme do zamestnania 
šikovných stolárov - nábytkárov na pre-
vádzku do Spišskej Teplice. Nástup ihneď. 
Inf.: č. t. 0905 904 646.  93/15-R

• Kúpim funkčný stacionárny bicykel do 
40 eur. Inf.: č. t. 0903 649 451.  17/15-K
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XXXIII. ročník

2. október / 18.00 / piatok  / Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie 

OTVÁRACÍ KONCERT XXXIII. POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE 
IMRICH SZABÓ / ORGANOVÝ RECITÁL 
Koncert je súčasťou 45. ročníka Medzinárodného organového festivalu IVANA SOKOLA
I. Szabó pochádza z Nových Zámkov a súkromne začal študovať hru na organ u I. Barótiho
v Budapešti, pokračoval štúdiom na Konzervatóriu v Bratislave u I. Skuhrovej.
V roku 1982 dokončil štúdium na VŠMU v Bratislave u F. Klindu.  Od roku 1995
pôsobil na VŠMÚ ako pedagóg a od roku 2004 ako docent. Predstavil sa na
významných  domácich organových festivaloch v organových cykloch -
Dni organovej hudby v Bratislave, Slovenské historické organy,
Trnavské organové dni a iné. Koncertoval v mnohých zahraničných krajinách. 
Skladby autorov : J. S. Bach, J. Grešák, S. G. Schönberg, J. Bonnet,
J. Rheinberger, C. Franck.
Vstupné : 4 € / 2 €  

8. október  / 17.00 / štvrtok  /  divadelná sála Domu kultúry v Poprade 

TALENTY POPRADU / RICHARD RIKKON
Motivačné a koncertné  vystúpenie  muzikálne nadaných detí ZUŠ
na  Štefánikovej ulici v Poprade v rámci projektu vzdelávacieho
a umeleckého podujatia s popredným slovenským klaviristom
R. Rikkonom a moderátorom K. Farkašovským. Projekt podporuje
nielen techniku ovládania nástrojov, ale aj improvizačné schopnosti
žiakov a komplexný rozvoj ich talentu. Mimo spoločného koncertu
detí a klaviristu si diváci vychutnajú ukážky diel hudobnej klasiky
vo virtuózovom podaní.
Vstupné : 1 €

16. október  / 18.00 / piatok / Evanjelický kostol a. v., Námestie sv. Egídia 

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Koncert  je súčasťou  XX. ročníka Medzinárodného festivalu MUSICA NOBILIS
ŠKO je jeden z najznámejších profesionálnych orchestrov vo východnej Európe.
Vznikol v roku 1974 ako jediný orchester „mozartovského typu“ na Slovensku.
Súbor vystupoval v mnohých koncertných sieňach sveta - Tonhalle Düsseldorf,
Katedrála sv. Františka v Assisi, Veľká sála Petrohradskej �lharmónie,
Palác hudby v Barcelone, Symphony Hall Osaka, Metropolitan Art Hall Tokyo,
Kráľovská opera v Bruseli, Teatro Abadia v Madride. V Poprade sa orchester predstaví
s dirigentom LEOŠOM SVÁROVSKÝM  / Česko / a s JURAJOM ČIŽMAROVIČOM - husle.
Skladby  autorov : W. A. Mozart,  F. M. Bartholdy, L. van Beethoven.
Vstupné : 4 € / 2 €

29. október  / 18.00 /  divadelná sála Domu kultúry v Poprade

ZÁVEREČNÝ KONCERT XXXIII. POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE 

TEREZA NOVOTNÁ  A  JEJ HOSTIA /  HUSĽOVÝ VEČER
V rámci záverečného koncertu popradského hudobného festivalu sa predstaví
skvelá huslistka a pedagogička TEREZA NOVOTNÁ spolu so svojimi hosťami:
ZULFIZAR ZAZRIVÁ - klavír, DETSKÝ HUSĽOVÝ ORCHESTER a LACO ĎATEĽ - klavír.
V programe odznejú skladby Sonáta pre husle a klavír A - dur od Césara Francka
a Sonáta pre husle a klavír N.2 op.121 Roberta Schumanna. Vstupné: 2 € / 1 €

Info: Mestská informačná kancelária 052 / 16 186, DK 052 / 77 222 55. Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk
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