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Popradčania oslávili storočnicu vzniku Československa

Storočnicu vzniku Československa, ktorú si Slovensko tohto roku pripomenulo
aj včerajším mimoriadnym
sviatkom, si uctili Miestny
odbor Matice slovenskej,
Tatranská galéria a mesto
Poprad
slávnostným
stretnutím. Konalo sa príhodne v nedeľu 28. októbra,
ktorý bol dlhoročným spoločným sviatočným dňom
oboch národov až do vzniku
súčasnej samostatnej Slovenskej republiky.
Hymnické spevy v podaní
Suity Kráľa Mateja a ženského speváckeho zboru Slovenka boli skvelým doplnením
pútavej prednášky Martiny
Šlampovej zo ŠA v Prešove,
pracovisko Archív Poprad
o vzniku Československa
a Spiši, i krátkeho pásma
o živote generála Milana
Rastislava Štefánika. Práve

tejto osobnosti, keďže ako
jediný Slovák stál priamo pri
zrode Československa spolu
s Edvardom Benešom a Tomášom G. Masarykom, bolo
venované slávnostné stretnutie. Účastníci si mohli pozrieť
bustu generála M. R. Štefánika (na malej foto), ktorú
zhotovil akademický sochár
Ladislav Berák a bude súčasťou budúceho pamätníka
tejto osobnosti pred budovou
Okresného súdu na Štefánikovej ulici v Poprade.
Ľudmila
Hrehorčáková
z MO Matice slovenskej v Poprade zdôraznila: „Dnešný
deň je pre nás veľkým zadosťučinením. Už pred 10 rokmi
vznikla v Poprade občianska
iniciatíva nielen naša, ale aj
ďalších kultúrnych ustanovizní, smerujúca k inštalovaniu
busty generálovi M. R. Štefánikovi. Trvalo to dlho, ale

treba poďakovať súčasnému
primátorovi a poslancom, že
v apríli tohto roka schválili inštaláciu pamätníka s bustou.
Osobne sa o to angažovala
najmä riaditeľka Tatranskej
galérie Anna Ondrušeková
a doviedla túto myšlienku do
konca. Treba pamätať na naše
osobnosti a verím, že hádam
na budúci rok bude busta
inštalovaná do pamätníka
a v Poprade vznikne krásne
výpovedné miesto našej histórie. Sú pre nás zaväzujúce
Štefánikove slová Prebijem sa,
lebo sa prebiť chcem, či Som
Slovák telom a dušou, nepoznám lásky polovičatej...“.
Riaditeľka TG A. Ondrušeková zoznámila verejnosť
s projektom Pamätníka M.
R. Štefánika a bustou, ktorej
autorom je nedávno zosnulý L. Berák. Tento uznávaný
akademický sochár vytvoril

množstvo sôch a búst po celom Slovensku.
Primátor Popradu Jozef
Švagerko vyzdvihol sté výročie vzniku Československej republiky i Martinskej
deklarácie, ktorou sa Slováci
prihlásili k spoločnému štátu. Dodal: „Som rád, že poslanci mesta sa rozhodli, že
zakúpime bustu na počesť M.

R. Štefánika a takto si uctíme
zakladateľa Československa.
Zostane zatiaľ zapožičaná
Tatranskej galérii, kým bude
inštalovaná v pamätníku,
verím, že k storočnici úmrtia
tejto osobnosti v roku 2019.
Jeho odkaz Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť, má
stále čo povedať aj dnešným
generáciám.“
(mar)

V centre je veľmi cenným územím areál pivovaru aj rieka

Víťaz verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže
návrhov Širšieho centra a Námestia sv. Egídia v Poprade je známy.
Je ním štvorica architektov Tomáš
Bujna, Matúš Gibala, Marcel Šípka
a Dušan Štefanič.
Súťaž vyhlásilo mesto Poprad ešte
v júli, do lehoty 1. októbra 2018 bolo
doručených 5 súťažných návrhov, z
ktorých jeden nesplnil formálne podmienky účasti v súťaži. O výsledkoch
rozhodovala súťažná porota zložená
zo zástupcov Slovenskej komory architektov, Českej komory architektov
a zástupcov mesta Poprad. Konštatovala, že predložené súťažné návrhy
boli spracované na vysokej technickej,
odbornej a grafickej úrovni. Minulú stredu sa vo vestibule MsÚ usku-

točnila vernisáž výstavy ocenených
návrhov súťaže, ktoré budú v týchto
priestoroch vystavené do 6. novembra. Následne poputujú do niektorých
obchodných centier, aby si ich mohlo
pozrieť „naživo“ čo najviac ľudí.

Zoznam
kandidátov
na primátora
a kandidátov
na poslancov
Mestského
zastupiteľstva
v Poprade
Viac na str. 7-8

Jeden z autorov víťazného návrhu T.
Bujna (na foto vľavo) ozrejmil: „Okrem
centra mesta, ale tiež širšieho okolia, sme
sa primárne venovali rieke a okrajovým
častiam námestia zo západnej a východnej strany. Zisťovali sme, ktorá časť ná-

mestia je nejakým spôsobom zaujímavá a cenná. Z nášho pohľadu je plocha
pivovaru akoby nedoceneným územím,
pritom je to veľmi cenná plocha pre
investorov a pre výstavbu. Na mieste
pivovaru sme preto navrhli modernú
akropolu mesta s novým magistrátom,
novým administratívnym centrom a
výškovými stavbami, ktoré toto územie
znesie. Dôležitým prvkom bola pre nás
i rieka, ktorú dnes vnímame skôr ako
kanál, anonymne pretekajúci mestom.
Chceli sme ju trošku pozdržať v meste a
pritiahnuť k nej ľudí na oddych. Akoby
rozšíriť to námestie do všetkých strán.
Veď Poprad už dávno nie je malé mesto
a staré historické námestie už dnešným
Popradčanom nestačí. Hľadali sme teda
cesty, ako expandovať do blízkeho okolia
námestia.“
(Pokračovanie na str. 6)

Kultúrny
kalendár na
november
2018

Basketbalistky
BAM Poprad
si konečne
zahrali
v Aréne

Viac na str. 9-10

Viac na str. 10
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Stručne

V PONDELOK 5. novembra
•o 13.30
hod. bude otvorená prvá

časť náučného banského chodníka
v Kvetnici, ktorého dĺžka je 3,2 km
a má 5 zastavení. Chodník, ktorý
otvorí Slavomír Kyseľa z Baníckeho cechu horného Spiša, pripravilo
mesto Poprad v spolupráci s Predsedníctvom združenia Baníckych
spolkov a cechov Slovenska.

poradňa bude ten•torazMEDIAČNÁ
v utorok 6. novembra od 14.
do 16. hod. v salóniku na Mestskom
úrade v Poprade.

POPRADSKÁ energetická spo•ločnosť
mala v piatok 26. októbra
Klientsky deň, na ktorom informovala svojich odberateľov o novej
legislatíve a cene tepla na rok 2018
a 2019, o technickom rozvoji v Poprade za rok 2017 a 2018, o investičnom zámere a stratégii spoločnosti
do budúcnosti.

SVIATOK všetkých svätých
•1. VO
novembra 2018 o 15. hod. pri

hlavnom kríži na starom cintoríne
v Poprade-Veľkej sa bude konať dušičková pobožnosť za účasti rímsko
a gréckokatolíckych kňazov.

sezónu otvorili mi•nulúRYBÁRSKU
sobotu na veľkom rybníku

Nová studňa odstráni problémy s vodou na cintoríne vo Veľkej
Zabezpečenie stabilného zdroja
vody, ktorý by dokázal počas celého roka a bez výpadkov zabezpečiť
dostatok vody pre hlavný cintorín
v Poprade-Veľkej bolo dôvodom,
prečo sa Pohrebno-cintorínske
služby Poprad rozhodli zrealizovať
geologický vrt s hĺbkou 25 metrov.
„Naším cieľom je vybudovať novú
studňu, pretože tá súčasná s hĺbkou
8 m je kapacitne nepostačujúca. Sme
radi, že sa nám podarilo nájsť výdatný
zdroj, ktorý by mal zabezpečiť prístup
k vode pre celý cintorín v Poprade -Veľkej, vrátane plánovaného rozšírenia.
Teraz riešime všetky nevyhnutné administratívne úkony a povolenia, aby
sme mohli inštalovať šachtu a rozvody,
ktoré sa následne napoja na jestvujú-

ce stanovištia a zabezpečia dostatok
vody za všetkých podmienok,“ uviedol
František Švirloch, konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb (PCS) Poprad.
Okrem zabezpečenia zdroja vody
boli na popradských pohrebiskách
v tomto roku zrealizované ďalšie
úpravy. „V rámci každoročného zveľaďovania prostredia sme v tomto roku
upravili priestor pred Domom smútku v Poprade -Veľkej, kde bola vymenená dlažba, doplnené ďalšie lavičky,
inštalované boli smetné koše a nová
informačná tabuľa s LED osvetlením.
Okrem opravy tohto priestoru boli na
hlavnom cintoríne v Poprade - Veľkej
v tomto roku osadené nové svietidlá
a vodovodné stanovištia na ďalších
dvoch chodníkoch, vybudovaný bol

tiež nový prepojovací chodník medzi
starou a novou časťou cintorína,“ doplnil F. Švirloch.
Okrem hlavného cintorína v Poprade - Veľkej venovali PCS pozornosť
aj ostatným pohrebiskám v meste.
V súčasnosti prebiehajú opravy pamiatkovo chráneného objektu bývalej márnice na pohrebisku v Spišskej
Sobote, v Matejovciach bol na pohrebisku opravený betónový hlavný kríž
a zámkovou dlažbou bolo upravené
jeho okolie, na cintoríne v Strážach
bol opravený kamenný terasový
múr. „Na všetkých pohrebiskách boli
zároveň prevedené úpravy korún
stromov a kríkov, rovnako tak terénne úpravy v okolí stanovíšť vody,“
uzavrel konateľ PCS.
(mag)

Pamiatkovo chránený objekt s novou strechou

Pamiatkovo chránený objekt bývalej márnice v areáli cintorína
v Spišskej Sobote dostáva novú podobu. Rekonštrukciu si vyžiadal zlý
technický stav objektu, praskajúca
stena, chýbajúci veniec na obvodovom murive. Pohrebno-cintorínske služby tak v úzkej súčinnosti
s Krajským pamiatkovým úradom
začali práce na jeho záchrane. Po

úpravách, ktoré zahŕňali aj asanáciu poškodenej časti a jej opätovné
vymurovanie, prišla na rad výmena strechy. Následne budú osadené dvere, okná a pôvodné mreže s
novou povrchovou úpravou. Pohrebno-cintorínske služby v úzkej
súčinnosti s KPÚ Prešov pripravujú
zámer ďalšieho využitia objektu ako
kolumbária.		
(mag)

Pietna
spomienka

Grébpark po rekonštrukcii výpustného objektu a spevnení pochôdznej
časti pri ceste. Rybári v ňom môžu
uloviť štuky, kapry, zubáče, pstruhy
a iné druhy rýb.

PODTATRANSKÍ Alexandrovci
•dostali
ďakovný list prezidenta poľského mesta Knurów Adama Ramsa, ktorý je čestným občanom Svitu,
za prezentáciu poľských piesní Šua
devečka do ľasečka a Hej, sokoly...
Oprávňuje ich nosiť vyznamenanie
reprezentujúce aj spoluprácu medzi
národmi.

PODTATRANSKÁ vodárenská
•prevádzková
spoločnosť informuje

o odstávke v dodávke pitnej vody,
ktorá bude 7. novembra od 8. hod.
do 8. novembra do 16. hod. na sídlisku Juh na Ul. Šrobárovej - Tatranský správcovský dom, blok Javorník, kotolňa pri bloku Grúň a blok
Odra. Prípadné ďalšie informácie
poskytne zákaznícka linka PVPS,
tel. 0850 111 800 alebo dispečing
spoločnosti, tel. 052/772 9548.

webovej stránke mesta Po•pradNAwww.poprad.sk
je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.
(ppš)

Žiaci zo ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej nedávno pomáhali upratovať mestský
cintorín v tejto mestskej časti. Spoločne upravili aj hrobové miesto Aurela Viliama Scherfela a jeho rodiny.			
FOTO - archív školy

Pri príležitosti 2. výročia
odhalenia pamätnej tabule
príslušníkovi 1. Československej armády na Slovensku,
politickému väzňovi a hokejistovi Antonovi Babonymu
a 100. výročia vzniku Československej republiky sa uskutoční na Zimnom štadióne v
Poprade pietna spomienka.
Organizuje ju Svetové združenie bývalých politických
väzňov v pondelok 5. novembra o 14. hod. pri pamätnej tabuli.
(ppp)

Mestská polícia spúšťa mapu bezpečnosti

Mestská polícia v Poprade spúšťa od 1. novembra na
svojej stránke webovú aplikáciu Mapa bezpečnosti.
Budú v nej uvedené všetky priestupky, ktoré mestská
polícia dokumentuje v jednotlivých mestských častiach s uvedením presného adresného bodu.
„Čiže občania si budú môcť pozrieť konkrétne na ich ulici
v celom meste Poprad, aké priestupky sú páchané s uvedením konkrétneho adresného bodu. Mapa bude slúžiť občanom, aby mali informácie, aká problematika v oblasti bezpečnostnej situácie sa vyskytuje v jednotlivých lokalitách.
Takisto poslúži mestskej polícii, pretože budeme presne konkrétne vedieť, kde sa nám objavuje určitý typ priestupkov,
budeme podľa toho plánovať hliadky a upozorňovať ich na

to, čo je v danej lokalite potrebné najviac riešiť,“ objasnil
náčelník Mestskej polície v Poprade Štefan Šipula. MsP
sa rozhodla pre takúto webovú aplikáciu najmä z dôvodu
prospešnosti pre občanov z hľadiska zvyšovania ich bezpečnosti v uliciach mesta. Popradská polícia pracovala na
tomto zámere už v priebehu tohto roka, potrebovala zhromaždiť všetky údaje a štatistiky, aby mohli byť technicky
spracované do mapy. Náčelník dodal: „Dá sa povedať, že
tento rok bol taký prípravný, teraz zverejníme mapu za rok
2017 a následne po ukončení každého roka bude v januári
zverejnená nová mapa bezpečnosti. Počas aktuálneho roka
bude na mape zobrazovaný nárast jednotlivých priestupkov v adresných lokalitách mesta.“		
(mar)
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Hlavnými témami gastronómia a cestovný ruch

Som diplomovaným učiteľom tanca a trénerom tanečného športu. Od roku 2005 som pedagógom tanečného odboru Základnej
umeleckej školy na Štefánikovej ulici v Poprade. V súčasnosti si zvyšujem kvalifikáciu v umeleckej oblasti na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave.
V Poprade pôsobím v odbore dvadsaťpäť rokov a snažím sa, aby
som prostredníctvom tanca, obyvateľov mesta a jeho okolia urobil
šťastnejšími, aby sa Poprad ich pričinením stal známym na Slovensku
a aj v Európe. Organizujem súťaže v tanečnom športe (Majstrovstvá
Slovenska, Slovenský pohár, Pohár primátora), ktoré patria v regióne
medzi najznámejšie podujatia. Ich kvalita a dobrá povesť pritiahla
mnohých umelcov zvučných mien. Teší ma, že sa aj mojim pričinením
dostal Poprad na tanečnú a umeleckú mapu Slovenska.
Keďže mesto Poprad v ktorom pôsobím, je mojou srdcovou záležitosťou, dlhodobo spolupracujem s oddelením kultúry, odborom
školstva a odborom sociálnych vecí Mestského úradu v Poprade,
denným centrom, ZUŠ na Štefánikovej ul., s umeleckými subjektmi
a so športovými klubmi. Tanec v podaní mojich zverencov priniesol
radosť a pozitívne myslenie všetkým generáciám v programoch:
Senior párty, Tretí vek sa zabáva, Umelci Popradu, Svetielko nádeje,
Deň detí, Míľa pre mamu, Integrácia, Divadelné predstavenia – Dávid Husz, Aurel Viliam Scherfel, Made in Slovakia, Made in Poprad,
Symbióza tanca, Príchod Mikuláša, Učiteľský ples, či Najúspešnejší
športovec mesta. Tieto projekty ma priviedli k myšlienkam, že svoju
aktivitu, poznatky a skúsenosti môžem využiť v prospech obyvateľov
nášho mesta. Veď tanec nie je len o radosti a nadšení, ale predovšetkým o tvrdej, náročnej, vytrvalej a zodpovednej práci, ktorou sa mi
podarilo dosiahnuť v Solus Dance Academy vynikajúce výsledky.

MOJICH ŠESŤ PRIORÍT
l Budem sa podieľať na kultúrnom rozvoji mesta spoluprácou s kultúrnymi inštitúciami, podporou nových a overených projektov, navýšením a spravodlivým prerozdeľovaním finančných prostriedkov
mesta pre umelecké kluby s dôrazom na podporu talentovaných detí
l Budem svoju pozornosť a podporu venovať darcom krvi, ktorí svojou aktivitou prispievajú k záchrane života, napr. iniciovať možnosť
bezplatnej MHD, zliav na vstupnom pri kultúrnych a spoločenských
podujatiach organizovaných mestom Poprad
l Budem podporovať sociálne programy umožňujúce prístup k
bývaniu mladým rodinám, napr. výstavbou nájomných bytov a programy, ktoré budú vytvárať kvalitné podmienky pre dôstojný život
sociálne odkázaných a seniorov
l Budem sa venovať programom zlepšujúcim život neprispôsobivých obyvateľov mesta a zníženiu ich kriminality pôsobením
občianskych hliadok
l Budem podporovať aktivity, ktoré prepájajú kultúrny život v meste
s vytváraním priaznivých podmienok pre rozvoj cestovného ruchu
l Budem presadzovať opravu rokmi poškodených ciest, chodníkov a
detských ihrísk a vytvárať nové parkovacie miesta
Objednávateľ: Mgr. Jozef Solus, Poprad. Dodávateľ: Redakcia Poprad - noviny občanov,
Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad, IČO: 006 19 515

PP-110

Delegácia z talianskeho mesta
Pordenone navštívila minulý
piatok popradskú
radnicu v rámci
projektu medzinárodného hnutia Slow Food.
Ako
uviedol
Ladislav Raček zo
Slow Food Tatry,
prvý pracovný pobyt vzišiel z iniciatívy úradu v Pordenone, ktorý chce
do budúcna rozvíjať spoluprácu organizácií cestovného ruchu, miestnych
informačných kancelárií, cestovných
agentúr atď., aby dochádzalo k vzájomnej výmene turistov a propagácii
nášho regiónu v Taliansku a opačne.
Objasnil, že Slow Food International, ktoré je rozšírené po celom svete, podporuje hlavne gastronómiu z
lokálnych kvalitných a zdravých surovín a s tým súvisiaci cestovný ruch.
Mattia Tirelli, člen Rady mesta Pordenone uviedol: „Poprad a Pordenone
sú mestá v Európe, ktoré majú veľa
spoločného. V rámci spolupráce vidíme

veľký ekonomický potenciál v gastronómii. Chceme propagovať filozofiu
slow food, teda, aby jedlo pochádzalo
z lokálnych produktov a gastronómia
bola kvalitná a zdravá.“ K jeho slovám sa pripojil primátor Popradu
Jozef Švagerko: „Máme podobné geografické polohy - Pordenone pod Alpami, Poprad pod Vysokými Tatrami, ale
i zastúpenie Slow Food. Do projektu
sme sa zapojili preto, aby sme nachádzali spoločné prepojenia a dokázali
spolupracovať v rámci propagovania
slow foodu - zdravých, kvalitných lokálnych potravín z regiónov, predaja z
dvora a podpory drobných podnikateľov v tomto sektore.“
(mar)

Cieľom burzy bolo ukázať
budúcim stredoškolákom cestu

Minulý týždeň vo
štvrtok sa v Aréne Poprad uskutočnila Burza práce a odborného
vzdelávania,
ktorú
pravidelne organizuje
Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v spolupráci s Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Poprade a mestom Poprad.
Burzy sa zúčastnili regionálni zamestnávatelia a stredné školy a tiež
1 200 uchádzačov o zamestnanie a rovnaký počet žiakov ôsmeho a deviateho
ročníka základných škôl. „Tento ročník
burzy práce je špecifický v tom, že sme
sa rozhodli ísť do odborného vzdelávania. Práve odtiaľ vychádzajú pozície,
ktoré sa ťažko obsadzujú. Z pohľadu
evidencie uchádzačov o zamestnanie
sme na tom veľmi dobre, pretože nezamestnanosť stále klesá a v našej pôsobnosti bola na úrovni 5,43 percenta ku
koncu septembra. Sme región, kde sa
kĺbi priemysel a cestovný ruch a v tomto
smere je najväčší záujem práve v oblasti
hotelierstva a strojárstva. Ľudí láka aj
cudzina, pretože vidia rýchle peniaze, ale máme skúsenosti, že aj tí, ktorí
zahraničie skúsili, sa postupne vracajú
domov. V našom okrese však narastá
počet pracujúcich cudzincov,“ vysvetľovala riaditeľka ÚPSVaR v Poprade

Veronika Mlynárová. „Burza by mala
byť vyvrcholením prípravy žiakov na
výber nejakého druhu povolania. Krok
pri výbere strednej školy je dôležitý preto, lebo nasmeruje dieťa do jeho životného prúdu. Nerobíme nábor. Naším
cieľom je ukázať žiakovi, v čom je silný
a na čo má talent,“ pokračoval sociálny pedagóg CPPPaP v Poprade Milan
Antaš. „V súčasnosti je menej ľudí, ktorí
hľadajú prácu. Je viac tých, ktorí rozhodujú o svojom vzdelaní a budúcnosti.
V začiatkoch to bolo naopak a prácu
na burze ponúkali skôr agentúry. Teraz
sa to preklopilo a dopyt po práci je asi
najlepší za poslednú dobu,“ zhodnotil
primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. „Najstarší žiaci základných škôl sa
rozhodujú, čo by chceli v živote robiť
a čo ich bude baviť. Tu si na jednom
mieste mohli pozrieť všetky možnosti.
Vidia aj prepojenie s trhom práce a to
je prospešné,“ dodala vedúca odboru
školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
(mav)
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Zasadením stromu slobody vzdali hold storočnici
Minulý týždeň vo štvrtok vyvrcholili týždeň
trvajúce aktivity v ZŠ
s MŠ na Tajovského ulici oslavami 100. výročia
vzniku Československa.
Žiaci predstavili svoje
projekty, zúčastnili sa
prednášok pracovníčok
z popradského pracoviska Štátneho archívu
v Prešove a na záver spoločne vo dvore školy zasadili strom
slobody aj s odkazom pre budúce
generácie.
„Vysadili sme lipu ako symbol slobody, nakoľko to tak robievali v minulosti
aj naši predkovia. Po prvýkrát sa tak
dialo práve pred sto rokmi,“ uviedla riaditeľka školy Renáta Vlčková.
„V dnešnej dobe často zabúdame na
to, že sloboda a demokracia nie je samozrejmosť. Je dôležité o tom hovoriť,
aby sme o ne neprišli. Slávnosti predchádzalo rovesnícke vzdelávanie počas
celého týždňa. Mali sme rozhlasovú reláciu a deti pracovali na rôznych projektoch. Zapojili sme sa aj do medzinárodného eTwinningového projektu, kde
spolupracujeme s českými, poľskými
a lotyšskými základnými školami. Oni
budú v tomto roku takisto oslavovať

svoje storočnice. Na projekte budeme
preto naďalej pracovať, nakoľko u nás
a v Čechách oslavy práve prebiehajú
a v Lotyšsku a Poľsku sa na to ešte len
chystajú,“ ozrejmila autorka myšlienky a učiteľka Petra Slimáková.
Žiaci pod vedením učiteľov k tejto
téme pristúpili zodpovedne s cieľom
pripomenúť si významný medzník
v dejinách Čechov a Slovákov. „Každý
významný medzník v dejinách krajiny je dôležitý, ak ju niekam posunul.
Vznik spoločnej republiky takým bol.
Staršia generácia vytýka školám, že sa
takýmto témam málo venujú. Každý
učiteľ dejepisu si však uvedomuje, že
ten, kto nepozná svoje dejiny, nevie
kam smeruje,“ dodala vedúca odboru
školstva, mládeže a športu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.
(mav)
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Podtatranská knižnica bude hľadať
„Osobnosti Popradu 19. a 20.storočia“

Knižnica už v júli 2018 začala s prípravou podujatia „Osobnosti Popradu 19. a 20. storočia“, ktorou si chce predovšetkým pripomenúť nadchádzajúce 130. výročie úmrtia Dávida
Husza. V súčasnosti prebiehajú prípravy podľa harmonogramu
určeného projektom, ktorého autormi sú Monika Naštická,
vedúca úseku knižničných a informačných služieb Podtatranskej knižnice v Poprade a Mikuláš Argalács, publicista. Dávid
Husz zomrel 21. januára 1889 a rovnako 21. januára po 130
rokoch sa uskutoční kolokvium, na ktorom zhodnotia osobnosť tohto významného občana mesta a odborníci z oblasti
histórie mesta by sa mali zhodnúť na menách 100 ľudí, ktoré
predložia širokej verejnosti vo forme ankety, aby občania rozhodli o tom, koho považujú za najväčšie osobnosti. Výsledok
oznámi knižnica v máji 2019, kedy aj predstaví publikáciu obsahujúcu profily stovky nominovaných, s akcentom na víťazov.
Pre základné a stredné školy v meste pripravuje knižnica osobitný program v podobe zážitkovej súťaže.
(ppp)

Uviedli do života knihu o Commedii

V Dome kultúry v piatok
po divadelnom predstavení
Malka uviedli do života knihu o popradskom divadle
Commedia od autora Mikuláša Argalácsa (na foto prvý
zľava) pod názvom Divadlo
bez derniér. Autor uviedol:
„Celý proces vzniku knihy prebiehal veľmi rýchlo (od konca
mája), ani som to nestihol
vnímať a kniha bola na svete. Tak, ako sme sa stretli a ja
som sľúbil, že to bude, tak to
je.“ Krstnými otcami bol Eugen Libezňuk, bača z reklamy
(na foto druhý zľava) z prešovského divadla Alexandra
Duchnoviča, a predseda slovenského strediska medzinárodnej asociácie amatérskeho

Napísali ste nám
Na návrh Klubu Popradčanov bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta
Poprad a ocenený Cenou
mesta 19. októbra 2018 náš
člen Ing. Ján Madáč, CSc.
Klub Popradčanov je poctený tým, že túto najvyššiu
cenu v meste Poprad získal
človek, ktorý sa zaslúžil o

divadla (na foto prvý sprava)
Jozef Krasula, ktorý sa pričinil o to, aby divadlo Commedia dvakrát vycestovalo na
svetový festival do Monaka.
Kniha dostala požehnanie
divadelnými maskami - komédiou a tragédiou. Podľa
slov „krstných otcov“ patrí
popradská Commedia medzi
špičku slovenských amatérskych divadiel. Vo svete nám
tak robí veľkú reklamu a šíri
dobré meno slovenského
divadla. Veľmi známa je aj
v susedných Čechách a možno prešla viac českých miest
ako slovenských. Divadlu
Commedia prišiel zablahoželať aj popradský primátor
Jozef Švagerko.
(kpa)

Pocta členovi KP
veci verejné a prospešné,
ktoré do dnešného dňa fungujú v prospech občanov
mesta Poprad.
J. Madáčovi blahoželáme,
prajeme veľa zdravia a tvorivých síl do ďalšieho obdobia a
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Júlia Watter Domaratzká,
predsedníčka KP

Mal rád rodnú hrudu i pulz sveta

V Tatranskej galérii bol
predminulý piatok večer
venovaný najvýraznejšej
osobnosti našich novodových dejín - M. R. Štefánikovi. Predstaviť tohto astronóma, vojenského letca,
fotografa, diplomata, politika, vedca.. prišiel so svojou novou knihou Prebijem
sa! ŠTEFÁNIK Muž železnej vôle známy slovenský
spisovateľ Jozef Banáš.
Tento velikán bol malý,
útly, chorľavý, statočný, energický, priebojný, pracovitý.
Štefánik precestoval takmer
celý svet. Za krátkych 39
rokov svojho života vykonal
dosť, aby sa navždy zapísal
do dejín. Bol osobnosťou
hodnou pozornosti a úcty.
Dokázal si získať dôveru medzi vzdelancami i prostými
ľuďmi. Vedel ich nadchnúť a
presvedčiť svojou otvorenosťou a úprimnosťou. Neustále
kypel novými plánmi a podnetmi, pri ktorých uplatňoval hĺbku vedomostí a skúseností i spoločenský šarm.
Napriek tomu celý život prežíval v nepohode. Väčšina
ľudí je zdravá a občas ochorejú. Štefánikov normálny
stav bola choroba a neustála
bolesť žalúdka. Iba občas sa
mu uľavilo.

J. Banáš povedal: „Štefánik - to bola tvrdá kopaničiarska nátura, ale veď
Slovensko je z veľkej časti
kopcovité. Bolo tam viac
faktorov, ktoré z neho urobili to, čím bol, napr. jeho
výchova vo veľmi národne
uvedomelom prostredí. Aj
jeho neustále zdravotné
problémy. Človek, ktorý
trpí, dokáže viac bojovať
s nepriazňou, ako keď žije
v komforte a všetko má.
Preto sa dokázal, ako aj
kniha hovorí - prebiť. Svoje
utrpenie pretavil vo výzvy.
Každý pád, ktorý zažil, bol
predpokladom nového vzletu.
To sú veľkí ľudia, ktorí neustále posilňujú seba aj svoje
okolie..“
M. R. Štefánikovi, okrem
iného aj hvezdárovi, sa podarilo zažiariť vo svetovej
politike vo chvíli, keď sa rozhodovalo o novej konštelácii
sveta a zanechať tam svoje
nezmazateľné stopy. Na tohto významného muža občas
z nedbalosti, občas z neúcty
k pravde, zabúdame. Autor
knihy J.Banáš uviedol: „Odkazom knihy je posilnenie
sebadôvery Slovákov. Pokiaľ
nebudeme vedomí samých
seba, pokiaľ nebudeme milovať svoj národ, nemôžeme

mať v úcte ani iné národy.
Posunom môže byť každá
kvapôčka, ktorá sa tu objaví
o tomto veľkom mužovi nášho národa. Vyšli aj iné knihy
a ak k tomu aj ja prispejem,
budem veľmi potešený.“
Dňa 4. mája 1919 nastúpil
Štefánik na letisku Campo Formido pri Udine do
lietadla typu Caproni 450,
sprevádzaný dvoma talianskymi letcami a mechanikom. Cieľom jeho cesty
bolo letisko vo Vajnoroch
pri Bratislave. Domov sa už
nevrátil. Keď sa lietadlo blížilo k miestu pristátia, náhle
sa zrútilo neďaleko Ivánky
pri Dunaji. M. R. Štefánik
a všetci členovia posádky
boli na mieste mŕtvi. (kpa)

Obrazy väčšinou odrážajú aj vnútro umelca

V Scherfelovom dome vo
Veľkej bola v druhej polovici
októbra finisáž autorskej výtvarnej výstavy umeleckých
diel kreatívnej trojice a výber z tvorby autorov: Marcel
Kupko & Matúš Kručay &
Radoslav Mojžiš.
M. Kručay (na foto druhý
zľava) vyštudoval Strednú
školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici, ale rád
maľoval už od detstva. V súčasnosti sa venuje hlavne krajinomaľbe - Tatrám a tiež voľnej, abstraktnej maľbe. Rád
používa akvarel a olej, pracuje
tiež s akrylom a so striekacou
pištoľou. Vonku v prírode
vzniká obraz pod rukami tohto umelca od 20-tich minút
do hodiny. Vystavoval na rôznych miestach na Slovensku,
a dvakrát (2004, 2005) bola
jeho výstava prezentovaná aj
vo Viedni.
Od prírodných scenérií až
po filozoficky ladené portréty.

To je záber, ktorému sa venuje ďalší z vystavujúcich, M.
Kupko (vľavo). Predmetom
jeho skúmania je ľudská duša
a ľudské bytie. Uviedol: „Príroda je najväčším učiteľom.
Všetci sme jej súčasťou. Svojimi obrazmi by som chcel inšpirovať hlavne mladých vo význame kvality a hĺbky. Aby to
platilo vo všetkom, čím sa zaoberajú a zabudli na povrchnosť.“ Ak je autor sám sebou,
jeho rukopis je rozpoznateľný
a čitateľný. Keď sa pozriete na

kresby Jozefa Ladu, viete, kto
je ich autorom. Keď vidíte obraz Rembrandta, a jeho tmavé farby, tiež nikto nemusí
vysvetľovať, kto ho maľoval.
Obrazy väčšinou odrážajú aj
vnútro umelca.
M. Kupko obľubuje jemné
štruktúry, ktoré dosiahne perokresbou. „Je to detailná práca. Okrem toho, tieto kontúry
už z papiera nezoberiete späť,
čo platí aj pri akvareli. Olejomaľba o chvíľu vyschne a dá sa
premaľovať.“
(kpa)
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Kino Tatran

31. novembra o 19. hod.
HELL FEST: PARK HRÔZY
- HALLOWEEN V KINE TATRAN
USA, horor, 100 min., titulky, MP15
Uprostred strašidelných atrakcií prenasleduje skupinu mladých maskovaný zabijak. Ako sa dovoláte pomoci na mieste, kde si všetci myslia, že
šialenec, ktorý sa vás pokúša zabiť je
súčasťou show? Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €
1. a 2. novembra o 16.30 hod.
KEĎ DRAKA BOLÍ HLAVA
CZ / SK, rozprávka, originálna verzia, MP7
Barborka s Tomikom trávia prázdniny u babičky a deda v kováčskej
dielni pod Dračou skalou, kde zo
všetkých síl pracuje aj netradičný pomocník dvojhlavý dráčik Čmoudík.
Vstupné: 5 €
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
1. a 2. novembra o 19. hod.
BOHEMIAN RHAPSODY
USA / GB, dráma / životopisný/hudobný, 134 min., titulky, MP12
Hudobná dráha i nekontrolovateľná
životná špirála Freddieho Mercuryho od založenia skupiny Queen až
po pamätný koncert Live Aid v roku
1985.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €
3. novembra v 2D a 4. novembra v
3D o 16.30 hod.
LUSKÁČIK A ŠTYRI
KRÁĽOVSTVÁ
USA, dobrodružný / rodinný / fantasy, dabing, MP7
Veľkolepé Disneyho spracovanie klasickej rozprávky.
Vstupné 2D: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP) 2D: 4 €,
Vstupné 3D: 6 € +0,80 € okuliare
Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP) 3D: 5 € +0,80 € okuliare
3. a 4. novembra o 19. hod.
JOHNNY ENGLISH ZASAHUJE
USA / FR / GB, komédia, 88 min.,
dabing, MP12
Keď je svet v ohrození a tajná služba
paralyzovaná, vracia sa Johnny English. Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
5. novembra o 19. hod.
TIESŇOVÉ VOLANIE
(PROJEKT 100)
DK, dráma, 85 min., titulky, MP15,
FK
Asger Holm, bývalý policajt, ktorému bola pridelená služba na tiesňovej linke, odpovie na volanie od
unesenej ženy. Vstupné: 5 € Vstupné
FK, ŤZP: 3 €

V centre je veľmi cenným územím areál pivovaru aj rieka

(Dokončenie zo str. 1)

Ďalší z autorov M. Šípka pripojil:
„Snažili sme sa vytvoriť identitu mesta,
vytvoriť námestie, nejakú akropolu, kde
bude kultúrne centrum, magistrát a tiež
sprístupniť rieku, otvoriť tento priestor,
aby si na jej brehy mohli ľudia sadnúť.“
Autori sa zaoberali aj riešením dopravy vrátane Štefánikovej ulice, zelene,
peších a cykloťahov. Návrh je vskutku
zaujímavý, ale i v ostatných troch boli
naozaj pútavé prvky ako napr. španielske schody alebo lanovka.
Keďže ide o verejný priestor, primátor Popradu Jozef Švagerko považuje za
vhodné zapojiť občanov, hlavne majiteľov domov a podnikateľov na námestí,
do diskusie resp. referenda, kým v budúcnosti dôjde k rekonštrukcii širšieho

centra mesta a námestia. Povedal: „Súťaž priniesla rôzne riešenia, ktoré bude
potrebné dopracovať. Je ešte množstvo
vecí, ktoré bude treba doriešiť z praktického hľadiska - či už vysporiadanie pozemkov, rokovania so štátom, súkromnými
majiteľmi budov, myslím si tiež, že reduta
by mala dostať významnejšie postavenie
na námestí a samozrejme aj pivovar, ktorý je v súkromných rukách. Dôležité je
tiež riešenie dopravy, či už jej odklonenie,
alebo stacionárna doprava. Myslím si,
že je to dobrá cesta, lebo to nie je len námestie Popradu, ale námestie okresného
mesta, centra Vysokých Tatier a chceme
ho dostať na vysokú úroveň.“ Predmetom ďalšieho postupu by malo byť využitie získaných návrhov a spracovanie
Územného plánu zóny Centrum podľa

ÚPN mesta Poprad so stanovením podrobných regulatívov pre rozvoj územia a
rekonštrukciu námestia.
Člen poroty Tibor Haluška z odboru
urbanizmu a priestorového plánovania MsÚ konštatoval: „Do diskusie, do
ktorej by sa zapojila verejnosť, by mal
vzniknúť nový koncept, ktorý by skĺbil
všetky výhody z jednotlivých návrhov.
Dominantnými prvkami návrhov bolo
zapájanie rieky do organizmu centra
mesta, skľudnenie komunikácie, ktorú
dnes máme ako štvorprúdovú, vyriešenie možno nejakým obchvatom. A
veľmi sa mi páči myšlienka rozšírenia územia o areál bývalého pivovaru
a komunikácie, ktorá dnes predeľuje
toto územie, čím by sme dostali pre
mesto pridanú hodnotu.“
(mar)

Aj v Poprade má už viac ako päťsto
prvákov za sebou prvé dva mesiace
v školských laviciach. Býva zvykom špeciálne ich na jeseň v škole privítať. Pasovačka prvákov sa v minulom týždni
konala vo viacerých popradských školách. V ZŠ s MŠ na Komenského ulici
sa 58 najmenších žiakov vo štvrtok
25. októbra zúčastnilo slávnosti, kde
ukázali svoje zručnosti v kráľovstve
pred zrakmi kráľa, kráľovnej a šaša.

Prijatie jubilantov
V sobotu 20. októbra prijal v obradnej sieni
mesta Poprad viceprimátor Anton Andráš Máriu Jakubčákovú, ktorá oslavovala krásne životné jubileum 80 rokov v septembri a 70-ročnú Annu Parnayovú, ktorá mala narodeniny
tiež v septembri. Zablahoželal aj 70-ročnému
Františkovi Budzákovi, ktorý slávil narodeniny v októbri. Jubilantom viceprimátor poprial
hlavne veľa zdravia, šťastia a pohody v kruhu
rodiny a blízkych a poďakoval im za prácu,
ktorú v minulosti vykonali pre mesto Poprad.
schválili uzavretie do•hodyPoslanci
o konzorciu týkajúcej sa projek- Zo zastupiteľstva
tu MAKING-City v rámci programu
Horizont 2020, ktorý je zameraný na
vývoj nových integrovaných stratégií
zameraných na problém transformácie mestskej energetickej sústavy smerom k nízkouhlíkovým mestám a na
proces prechodu na mestskú energiu.
Projekt potrvá 5 rokov, je v ňom zapojených 34 partnerov a celkové náklady dosiahnu viac ako 20 mil. eur. Do
projektu sa zapojí i mesto Poprad a
získa 150 tisíc eur, ktoré budú v plnej
výške hradené z programu Horizont
2020. Poslúžia najmä na personálne
výdavky a ostatné náklady a mesto
vďaka projektu získa okrem iného
metodiku na podporu dlhodobého
mestského plánovania zmeraného
na adekvátnu energetickú transformáciu. Viceprimátor Popradu Anton

Andráš ozrejmil: „Sme v pozícii učiacich sa a prichádzame do spoločnosti
tých, ktorí sú pár krokov pred nami.
Filozofia projektu je v tom, že sa budú
vytvárať akési ostrovy energetickej samostatnosti. V Poprade sme vyčlenili
4 takéto ostrovy - zóna na sídlisku Západ, zóna MŠ Mládeže a Dostojevského, pri ZŠ Tajovského a budúce sídlisko
Juh IV.“ Poprad sa zapojí ako jediné
slovenské mesto.
Na októbrovom mestskom
zastupiteľstve sa poslanci oboznámili
s informáciou o stave možnosti riešenia výstavby športovísk v areáli pri
Aquacity. Vzali ju na vedomie a poverili primátora vstúpiť do rokovania
so spoločnosťou Aquapark Poprad k
príprave a spracovaniu zmluvy na vý-

•

stavbu miestnej komunikácie vrátane
mostov, chodníkov, parkovacích kapacít a komplexnej infraštruktúry. V
tejto súvislosti vystúpil riaditeľ Aquaparku Richard Pichonský, ktorý predstavil zámery tejto spoločnosti: „Naša
spoločnosť veľmi intenzívne rieši druhú
etapu výstavby. Od mesta potrebujeme
zadefinovať športové aktivity, ktoré sú
pre neho strategické v danej lokalite.
Pre nás je to futbal, hokej, plávanie a tenis.“ Otázna zostáva výstavba basketbalovej haly. Upozornil tiež na zložitú
dopravnú situáciu, najmä parkovacie
možnosti, ako aj prístupové cesty.
Aquapark považuje za neprípustné
riešiť rozvoj v jeho areáli nekoncepčne, bez pevných záruk a reálnych
záväzkov zo strany svojho partnera
- mesta Poprad. Preto žiada, aby vedenie mesta a poslanci určili priority
rozvoja v danej lokalite.
(mar)
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Voľby do orgánov samosprávy obcí v Poprade

V sobotu 10. novembra 2018 sa
uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. V Poprade sa o priazeň
voličov uchádzajú títo kandidáti na
primátora mesta Poprad:
1. František Bednár, 61 r., štatutár
združenia, nezávislý kandidát
2. Alexej Beljajev, Ing., 62 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
Kandidáti na poslancov
Mestského
zastupiteľstva
mesta Poprad:
Volebný obvod č.1 (centrum,
sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami). V tomto
VO volia voliči 9 poslancov:
1. Anton Andráš, Ing., 65
r., viceprimátor, KDH
2. Milan Antaš, PhDr., 62
r., pedagóg, SOĽ
3. Martin Baloga, Ing.
arch., PhD., 37 r., architekt,
Progresívne Slovensko
4. Stanislav Baran, JUDr.,
61 r., právnik, SOĽ
5. Viktor Bazyk, Ing., 50 r.,
informatik, nezávislý kandidát
6. František Bednár, 61 r.,
štatutár občianskeho združenia, nezávislý kandidát
7. Peter Bendik, Bc., 28 r.,
výkonný riaditeľ, nezávislý
kandidát
8. Matej Bobovský, Bc., 23
r., študent, Smer - SD
9. Juraj Bondra, 58 r., tréner, podnikateľ, nezávislý
kandidát
10. Vladimír Božoň, Ing., 53
r., stavebný inžinier, Spolu OD, SaS, OĽANO
11. Marek Budzák, Ing., 48
r., manažér, nezávislý kandidát
12. Patrícia
Bujňáková,
PaedDr., 45 r., učiteľka, KDH
13. Perla Danková, Mgr,
DiS.art., 53 r., zástupkyňa riaditeľa v ZUŠ, nezávislá kandidátka
14. Marek Duda, 36 r., štatutár občianskeho združenia,
Slovensko do toho!
15. Peter Dujava, Ing., 41 r.,
riaditeľ stavebnej spoločnosti,
nezávislý kandidát
16. Tatiana Dvořáková, Ing.,
50 r., ekonómka, Smer-SD
17. Dušan Dysko, Ing., 61 r.,
strojný inžinier, DS
18. Marcela Floreková, 53 r.,
asistentka riaditeľa, SOĽ
19. Martina Fričová, Mgr.,
41 r., právnička, nezávislá
kandidátka

3. Marek Budzák, Ing., 48 r., manažér, nezávislý kandidát (vzdal sa kandidatúry)
4. Anton Danko, Ing., 59 r., konateľ
spoločnosti, nezávislý kandidát
5. Peter Dujava, Ing., 41 r., riaditeľ
stavebnej spoločnosti, nezávislý kandidát
6. Peter Gápa, 51 r., živnostník, nezávislý kandidát

20. Milan Hámor, 69 r., dôchodca, SMS
21. Slavomír Harabin, 39 r.,
technický riaditeľ, Sme rodina - Boris Kollár
22. Jana Hoššová, 35 r., finančná poradkyňa, nezávislá
kandidátka
23. Tatiana Husárová, Mgr.,
46 r., pedagogička, nezávislá
kandidátka
24. Radoslav Ivan, Ing. arch.,
41 r., architekt, DS
25. Jaroslav Jabrocký, 38 r .,
konateľ spoločnosti, Spolu OD, SaS, OĽANO
26. Peter Jachymiak, 56 r.,
opatrovateľ, Doma dobre
27. Ján Jakubčák, 45 r., vedúci bioelektrárne, KSS
28. Ondrej Kavka, Ing., 57 r.,
živnostník, občiansky aktivista, Spolu - OD, SaS, OĽANO
29. Lukáš Kober, PhDr.,
PhD., 34 r., odborný asistent,
Spolu - OD, SaS, OĽANO
30. Štefan Kolcún, Ing., 56 r.,
štátny zamestnanec, nezávislý
kandidát
31. Ondrej Kovalčík, 28 r.,
vodič/farmár, KSS
32. Slavomír Kravčak, Ing.,
42 r., prednosta Okresného
úradu v Poprade, Smer-SD
33. Radovan Kret, Ing., 34 r.,
technický pracovník oddelenia investícií PVS a.s., nezávislý kandidát
34. Ján Kriššák, Ing., 65 r.,
stavebný inžinier, Slovensko
do toho!
35. Jozef Kubus, 55 r., invalidný dôchodca, nezávislý
kandidát
36. Igor Lupták, Ing., 56 r.,
ekonóm, konateľ, Spolu - OD,
SaS, OĽANO
37. František
Majerský,
Mgr., 34 r., záchranár, manažér, nezávislý kandidát
38. Peter Mlynár, Ing., 38 r.,
obchodný riaditeľ, SNS
39. Veronika
Mlynárová, Mgr., 37 r., riaditeľka
ÚPSVaR, SNS
40. Bystrík Mucha, Ing., 49
r., riaditeľ konzultačnej firmy,
nezávislý kandidát

7. Jozef Hrubovčák, 34 r., manažér,
nezávislý kandidát
8. Ondrej Kavka, Ing., 57 r., živnostník, občiansky aktivista, Spolu občianska demokracia, SaS, OĽANO,
KDH
9. František Kornaj, Ing., 49 r., ekonóm a manažér cestovného ruchu,
nezávislý kandidát
10. Jozef Košický, PhDr., 37 r., riadi-

41. Anna
Ondrušeková,
PaedDr., 59 r., riaditeľka Tatranskej galérie, nezávislá kandidátka
42. Jana Oprondeková, Mgr.,
36 r., materská dovolenka, Jednota - ľavicová strana Slovenska
43. Jana Pavelčáková, Mgr.,
55 r., učiteľka, KDH
44. Martin Polovka, 29 r.,
predajca elektroniky, Slovensko do toho!
45. Zuzana Reľovská, Mgr.,
33 r., účtovníčka, Spolu - OD,
SaS, OĽANO
46. Angelika
Repáňová,
PhDr., 36 r., sociálna pracovníčka, SOĽ
47. Róbert Rojko, Ing., 49
r., súdny znalec, Spolu - OD,
SaS, OĽANO
48. Marián Saraka, 38 r.,
vedúci dopravy, Spolu - OD,
SaS, OĽANO
49. Anna Schlosserová, 62 r.,
tlmočníčka posunkovej reči,
nezávislá kandidátka
50. Mária Slavkovská, Mgr.,
54 r., učiteľka, Smer-SD
51. Jozef Solus, Mgr., 46 r.,
pedagóg, podnikateľ, nezávislý kandidát
52. Ján Sýkora, PhDr., 53 r.,
riaditeľ ÚPSVaR Kežmarok,
Smer-SD
53. Peter Szabó, 37 r., vodič z
povolania, Doma dobre
54. Radoslav Ščuka, 44 r.,
hlavný kontrolór, Naj - nezávislosť a jednota
55. Tomáš Štěpán, 31 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát
56. František Štolc, Bc., 38 r.,
tréner ľadového hokeja, SNS
57. Dana Štrbianová, Mgr.,
57 r., SZČO, SNS
58. Jozef Švajka, Mgr., 34 r.,
zástupca pre rozvoj podnikania, nezávislý kandidát
59. František Švirloch, Bc.,
60 r., konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb s.r.o. Poprad, nezávislý kandidát
60. Ján Vaľko, Ing., Mgr., 47
r., ekonóm, Spolu - OD, SaS,
OĽANO

teľ Centra sociálnych služieb v Poprade, nezávislý kandidát
11. Anna Schlosserová, 62 r., tlmočníčka posunkovej reči, nezávislá kandidátka
12. Jozef Švagerko, Ing., 51 r., primátor, nezávislý kandidát
13. Igor Wzoš, Mgr., 50 r., poslanec
mestského zastupiteľstva, nezávislý
kandidát.

61. Roman Vitko, PhD., 34 r.,
pedagóg, KDH
62. Mária
Vojtaššáková,
PaedDr., 46 r., pedagogička,
SOĽ
63. Denisa Vozáková, Mgr.,
38 r., účtovníčka, administratívna pracovníčka, nezávislá
kandidátka
64. Igor Wzoš, Mgr., 50 r.,
poslanec mestského zastupiteľstva, nezávislý kandidát.
Volebný obvod 2 (Juh I, II,
III, V, VI, Kvetnica). V tomto VO voliči volia 10 poslancov:
1. Ľubomír Almáši, 31 r.,
pilot vrtuľníka, nezávislý kandidát
2. Michal Baran, Bc., 28 r.,
politológ, nezávislý kandidát
3. Milan Baran, Ing., 61
r., stavebný dozor, nezávislý
kandidát
4. Marián Barilla, Ing., 42
r., dopravný inžinier, riaditeľ
Správy a údržby ciest PSK oblasť Poprad, nezávislý kandidát
5. Filip Bašista, 23 r., zamestnanec povrchovej bane,
Kotleba - ĽSNS
6. Jozef Benko, Ing., 32 r.,
podnikateľ, SNS
7. Róbert Blažoň, Bc., 29
r., ekonóm, Most - Híd
8. Ľubomír Božoň, Ing.
arch., 42 r., architekt, Spolu OD, SaS, OĽANO
9. Peter Brenišin, MUDr.,
58r., lekár, nezávislý kandidát
10. Martin Buday, 30 r., operátor vo výrobe, nezávislý
kandidát
11. Milan Čonka, 55 r., murár, Strana tolerancie a spolunažívania
12. Jakub Dančo, 20 r., študent, Spolu - OD, SaS, OĽANO
13. Jozef Dubašák, 41 r., administratívny pracovník, nezávislý kandidát
14. Viera Dziviaková, 49 r.,
zdravotná sestra, Kotleba ĽSNS
15. Jozef Galajda, Mgr., 35 r.,
športový manažér, nezávislý

kandidát
16. Lucia Gallovičová, Mgr.,
39 r., učiteľka SŠ, KDH
17. Peter Gápa, 51 r., živnostník, nezávislý kandidát
18. Pavol Gašper, Ing., 56 r.,
manažér, DS
19. Miroslav Glevaňák, 61 r.,
živnostník, KDH
20. Zdenka
Hertelyová,
RNDr., PhD., 38 r., vedecká
pracovníčka, KDH
21. Milan Hulvej, Bc., 24 r.,
podnikateľ - ekonóm, Sme
rodina -Boris Kollár
22. Milan
Chocholák,
PhDr., 35 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát
23. Karol Ištok, Ing., 44 r.,
obchodný zástupca, Slovensko do toho!
24. Anna Jablonovská, 66 r.,
masérka, Slovenská ľudová
strana Andreja Hlinku
25. Peter Jakubčák, 46 r.,
podnikateľ, KSS
26. Lukáš Jusko, Ing., 31 r.,
živnostník, SNS
27. Lukáš Kedzuch, 21 r.,
študent, nezávislý kandidát
28. Mária Komorová, Mgr.,
57 r., učiteľka, Smer - SD
29. František Kornaj, Ing.,
49 r., ekonóm a manažér
cestovného ruchu, nezávislý
kandidát
30. Jakub Koščák, Ing., 60 r.,
elektrotechnik, KDH
31. Jozef Košický, PhDr., 37
r., riaditeľ Centra sociálnych
služieb v Poprade, nezávislý
kandidát
32. Ján Košťálik, Mgr., 61 r.,
riaditeľ základnej školy, Spolu
- OD, SaS, OĽANO
33. Matúš Kovalčík, 31 r.,
kuchár, Kotleba - ĽSNS
34. Igor Kras, Ing., 54 r., prevádzkový riaditeľ, nezávislý
kandidát
35. Miroslav Kromka, 33 r.,
SZČO, Smer - SD
36. Peter Leco, 41 r., technik,
nezávislý kandidát
37. Igor Leščinský, 41 r.,
vedúci predajne Slovak Telecom, SMS
(Pokračovanie na str. 8)
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38. Ľuboš Lištinský, Mgr.,
35 r., športový tréner, nezávislý kandidát
39. Rastislav Mačura, Mgr.,
57 r., meteorológ SHMÚ,
Spolu - OD, SaS, OĽANO
40. Alena Madzinová, Mgr., 61
r., vedúca školského úradu,
Spolu - OD, SaS, OĽANO
41. Martin Mendroš, MSc.,
32 r., ekonóm - investor, nezávislý kandidát
42. Helena Mezenská, Mgr.,
45 r., SZČO, poradca a mediátor, Doma dobre
43. Marek Michalko, Ing., 34
r., ekonóm, nezávislý kandidát
44. Peter Michlík, 37 r., elektrotechnik, Slovensko do toho!
45. Júlia Mikšovská, dipl.
tréner, 67 r., trénerka, SOĽ
46. Margita Minarčáková,
63 r., odborná referentka špecialistka, Smer - SD
47. Valér Neumeister, Mgr.,
46 r., pedagóg, SOĽ
48. Tatiana Ňukovičová,
Ing., 39 r., štátny zamestnanec, Smer - SD
49. Ivana Padarasová, 48 r.,
konateľka spoločnosti, Jednota - ľavicová strana Slovenska
50. Róbert Pagurko, Ing., 34
r., vzťahový manažér, nezávislý kandidát
51. Štefan Pčola, Mgr., 45 r.,
manažér, nezávislý kandidát
52. Alena Pethöová, Ing., 45
r., stavebná inžinierka - súdna znalkyňa, Spolu - OD, SaS,
OĽANO
53. Jozef Petrán, Ing., 68 r.,

dôchodca, SNS
54.
Monika
Poľanová,
RNDr., 62 r., primárka, Spolu
- OD, SaS, OĽANO
55. Ľubica Pospíšilová,
JUDr., 42 r., riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny,
Smer - SD
56. Monika Profantová,
Ing., 40 r., pracovníčka štátnej správy, Spolu - OD, SaS,
OĽANO
57. Mária Radačovská,
MUDr., 62 r., lekárka, nezávislá kandidátka
58. Rudof Regeš, 51 r., komandujúci - majster Železničnej spoločnosti a.s., Slovenská
ľudová strana Andreja Hlinku
59. Tomáš Semotam, 34 r.,
osobný tréner, nez. kandidát
60. Peter Sklenka, Mgr., 47 r.,
podnikateľ, nez. kandidát
61. Ingeborg Swatonová, 61
r., cestovná sprievodkyňa,
Kotleba - ĽSNS
62. Ladislav Šimčák, Ing.,
66 r., SZČO, Smer - SD
63. Peter Šturman, 39 r., pracovník v službách, Sme rodina - Boris Kollár
64. Ladislav Tkáč, 56 r., operátor výroby, KDH
65. Angela Topoliová, 61 r.,
realitná maklérka, SOĽ
66. Miroslav Trembáč,
PhDr., 53 r., manažér, SOĽ
67. Peter Vaščura, Mgr., 47 r.,
finančný poradca, nezávislý
kandidát
68. Agnesa Zelená, Mgr., 59
r., riaditeľka domova sociálnych služieb, Smer - SD.

Zoznam skratiek: DS - Demokratická strana • KSS - Komunistická strana Slovenska • Kotleba - ĽSNS - Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko • KDH - Kresťanskodemokratické hnutie • OĽANO - Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti • SaS - Sloboda a Solidarita • Smer - SD - Smer-Sociálna demokracia • SMS - Strana moderného Slovenska • SNS - Slovenská národná strana • SOĽ - Strana občianskej ľavice • Spolu - OD - Spolu-Občianska demokracia

Desiateho novembra 2018 pristúpia občania SR k volebným
schránkam pri voľbách do orgánov samosprávy obcí. V našom
meste budú voliť v 40 volebných okrskoch, ktoré budú otvorené od 7. hod. do 22. hod. V utorok 23. októbra sa konalo
na Mestskom úrade v Poprade ustanovujúce zasadanie členov
okrskových volebných komisií, kde zložili všetci členovia a zapisovatelia sľub v súlade so zákonom. FOTO - Silvia Šifrová

Spoločenská kronika

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli

Povedali slávni

Vo štvrtok 25. októbra 2018 vo Veľkom Slavkove so Štefanom Birkom, 53-ročným
V piatok 26. októbra 2018 vo Veľkej
s Máriou Kuzmiakovou, 86-ročnou
V utorok 30. októbra 2018 v Novej Lesnej
s Martou Kozovou, 63-ročnou

„Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to,
čo dokážeš v živote.“
Hermann Hesse

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 31. októbra má meniny - Aurélia, vo
štvrtok 1. novembra - Sviatok všetkých svätých, Denis, Denisa, v piatok 2. novembra
- Pamiatka zosnulých, v sobotu 3. novembra - Hubert, v nedeľu 4. novembra - Karol,
v pondelok 5. novembra - Imrich a v utorok
6. novembra - Renáta.

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 31. októbra 2018 o 13. hod. vo Veľkej
s Martou Farkašovou, 67-ročnou
V stredu 31. októbra 2018 o 14.30 hod. vo Veľkej s Emíliou Kubusovou, 66-ročnou

Spomienka

V nedeľu 4. novembra 2018
uplynú tri roky od úmrtia nášho drahého
IVANA PIATNICU
Odišla vzácna bytosť. Jeho neprítomnosť
je veľmi citeľná. Smrť synčeka nás neuveriteľne zasiahla. Ivuško nám pomohol i po
smrti, odkryl charakter niektorých ľudí. Ďakujem tým, ktorí mi pomáhajú prekonať smútok. Jeho mamka s manželom a braček Igor.

Spomíname

V nedeľu 4. novembra
2018 uplynie
osem rokov od kedy
nás navždy opustila
MÁRIA KRIŽOVSKÁ
z Veľkého Slavkova.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Reflexné prvky

V súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách
počas dní Sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a s cieľom zabezpečiť maximálnu
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas
sviatkov Mestská polícia Poprad opätovne zaradila medzi svoje preventívne akcie aj rozdávanie reflexných prvkov chodcom a cyklistom.
V nedeľu 28. októbra 500 kusov reflexných
prvkov mestskí policajti distribuovali pred
kostolmi vo všetkých častiach mesta. (ppp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 24. októbra - Limba, vo štvrtok
25. októbra - Avena, v piatok 26. októbra Adus, v sobotu 27. októbra - Lekáreň
na autobusovej stanici, v nedeľu 28.
októbra - Corrib, v pondelok 29. októbra - Avena a v utorok 30. októbra
- Styrax. Limba: Podtatranská 5, Avena: Kar-

patská 11, Adus: Mnoheľova 2, Lekáreň na
autobusovej stanici: Wolkerova 466, Corrib:
Levočská 26A, Styrax: L. Svobodu. Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od
16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Veľmi príjemný týždeň bude naplnený radosťou z
mladších rodinných príslušníkov.

Uvažujte
nad zmenou, lebo momentálne sa nikam
neposuniete. Nastal vhodný čas.

Nedajte sa
strhnúť k
nepremysleným činom. Radšej
najprv počítajte aspoň do desať.

Dajte si záležať na svojom správaní. Niekto vás pozoruje,
či ste na niečo vhodný kandidát.

Buďte všímavejší voči
svojmu okoliu. Zistíte, že niekto
z vašich blízkych potrebuje vašu
pomoc.

Mysleli ste
si, že niečo
dopadne, ako ste predpokladali,
ale stane sa pravý opak.

Riešte veci s
rozvahou a
nedajte sa uniesť zlosťou, hoci budete veľmi nahnevaní.
Napriek
tomu,
že
budete mať veľa práce, nájdete si
čas aj na zábavu a pozvania do
spoločnosti.

Niekedy je
každá rada
dobrá. Tentoraz ju budete potrebovať vy, hoci inokedy je to naopak.
Naučte sa
hovoriť nie
a odmietnuť prácu, ktorú má urobiť niekto iný.

V pozadí
vám niekto
škodí. Ste pripravení poradiť si s
neprajníkmi.
Vy var ujte
sa predčasných úsudkov a nedajte sa nikým
ovplyvniť. Nemusí byť všetko
pravda, čo sa hovorí.
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Správy z tatier

•

PODĽA prvých odhadov
minulotýždňový silný vietor
na území v správe Štátnych
lesov TANAP-u vyvrátil a
polámal celkovo takmer 1
500 stromov, čo predstavuje
necelých 1 000 m3 drevnej
hmoty. Najväčšie škody hlásili z ochranného obvodu
Zverovka, kde vietor po-

Inzercia

• Predám

kvalitný leštený
Tatranský drevený obklad
- 3 €, perodrážka, Zrubový
profil, hranoly a dlážkovicu
na podlahy. Inf. č. t.: 0908
234 866.			 1/18-P
Predám funkčný šrotár
v zachovalom stave. Cena
dohodou. Inf.: č. t. 0917
910 088.		
16/18-P
Prenajmeme kancelár-

•
•
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škodil okolo 300 m3 drevnej
hmoty.
V SOBOTU 20. októbra
sa na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou spomínalo
na obete horských nešťastí. V tomto roku zahynulo
vo Vysokých Tatrách až 11
ľudí. Na cintoríne sa v súčasnosti nachádza 378 tabuliek, na ktorých je spolu 498
mien obetí hôr.
(ppš)

Kultúrny kalendár na november 2018

ske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
61/18-R
PAPYRUS
POPRAD,
s.r.o. prijme do zamestnania obchodno - skladového
referenta, podmienky - vodičský preukaz, práca s PC
nevyhnutná, plat 480 € +
obratový bonus. Inf.: papyrus@papyrus.sk
63/18-R

Iné podujatia
Streda 21. novembra o 17.
hod. Koncert - VENI 30 (8):
“Z môjho života”
Účinkujú: Veronika Vitázková - flauta, Branislav Dugovič - klarinet, Nikolaj Nikitin
- tenor saxofón, Robert Kolář
- trúbka Vojtěch Šembera spev, Ivan Šiller - klavír, Fero
Király - obsluha zvukového
záznamu, syntetizátor, Tibor
Feledi, Erika Krkošková - syntetizátory, Milan Osadský akordeón, Juraj Beráts, Michal
Matejka - elektrické gitar, Dalibor Kocián - vibrafón, Lenka
Novosedlíková - veľký bubon,
malý bubon, objekty, Andrej
Gál - violončelo, Daniel Matej,
umelecký vedúci - dirigovanie, elektronika, objekty, hlas,
Juraj Beráts - produkcia

•

•

MESTO POPRAD

v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž
NA PRENÁJOM 7 PREDAJNÝCH STÁNKOV
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom 7 predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré
sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. Umiestnenie 7 predajných stánkov je zakreslené v prílohe č. 1, pričom predajné stánky
budú vyhlasovateľom postavené na určené miesto na Námestí sv.
Egídia v Poprade.
Predmet nájmu na základe súťaže:
Prenájom predajných stánkov počas vianočného obdobia, ktoré sú
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, a to: A: Predajný stánok č.1, rozmer 1,70 x 1,90 m • B: Predajný stánok č.2, rozmer 1,70 x
1,90 m • C: Predajný stánok č.3, rozmer 1,70 x 2,20 m • D: Predajný
stánok č.4, rozmer 1,70 x 2,20 m • E: Predajný stánok č.5, rozmer
1,70 x 2,20 m • F: Predajný stánok č.6, rozmer 1,70 x 2,20 m • G:
Predajný stánok č.7, rozmer 1,70 x 1,90 m
Minimálne nájomné za obdobie prenájmu:
- predajný stánok, rozmer 1,70x1,90 m (stánok č. 1,2,7) 260,- €
- predajný stánok, rozmer 1,70x2,20 m (stánok č. 3,4,5,6) 360,- €
Paušálna platba za elektrickú energiu:
- predaj suvenírov 250,- € za obdobie prenájmu
- predaj varených jedál (predmet činnosti - pohostinská činnosť) alebo poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia (chlebíčky, párky v
rožku, bagety a pod.) 500,- € za obdobie prenájmu
Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu
Obdobie prenájmu: 30.11.2018-10.01.2019, s možnosťou predĺženia
do 25. 1. 2019.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31.10.2018 do
12.00 hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Súťažné podklady sú uvedené
na internetovej stránke: www.poprad.sk. Bližšie informácie: beata.
sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297 PP-103
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Tatranská galéria v Poprade

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Celý november
Francisco Goya - Vízie
Unikátna výstava grafických
cyklov Francisca Goyu (17461828) výber takmer 80 leptov
zo štyroch cyklov - Caprichos, Proverbios, Hrôzy vojny, Tauromachia.
Od 6. novembra
Madona s anjelmi z Popradu
Originál diela Madona s anjelmi z kostola sv. Egídia
v Poprade, ktorá sa nachádza
v zbierke SNG v Bratislave sa
vracia po mnohých rokoch
do Popradu.
Utorok 6. novembra o 11.
hod. - vernisáž výstavy.
Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130
diel zo zbierkového fondu
Tatranskej galérie predstavuje
to najlepšie z tvorby takmer
80-tich autorov.
Tatranská galéria - Artklub

Výstava fotografií a obrazov
autorov z partnerských miest
Ústí nad Orlicí a Poprad, konanú pod záštitou primátora
mesta Poprad pri príležitosti
100. výročia vzniku Československa. Utorok 13. novembra
o 16. hod. - vernisáž výstavy

Nedeľa 25. novembra od 14.
do 16. hod. - Jesenné tvorivé
dielne
CYKLUS
ODBORNÝCH
PREDNÁŠOK Z DEJÍN
UMENIA A KULTÚRY SPIŠA
Utorok 27. november o 17.
hod. - Madona z Popradu
(1484) autor, funkcia, inšpirácia, prednášajúci: Mgr.
Dušan Buran Dr. phil.
Vila Flóra Starý Smokovec
Výstavy
Celý november
Ó hory, ó hory, ó hory
Pohľad na súčasnú architektúru v českých a slovenských
horách v historickom a krajinnom kontexte.
Stála expozícia
Tatry v umení
Tvorivé dielne
tematické výtvarné workshopy k aktuálnym výstavám
a vynovenej stálej expozícii.
Zmena programu vyhradená

Podtatranské múzeum v Poprade

Výstavy
Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici

nút. Vstup voľný
Otvorené utorok až nedeľa od 9. do 16. hod.,
v pondelok a počas štátnych sviatkov zatvorené

Expozície múzea
Poprad a okolie v zrkadle vekov

Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea - Cechy a remeslá na hornom Spiši, Meštianske bývanie, Vznešenosť
a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.
Otvorené utorok až piatok od 10. do 16. hod.,
v sobotu a v nedeľu od 12. do 16. hod., v pondelok a počas štátnych sviatkov zatvorené
Zmena programu vyhradená!

Forum Poprad - 6. - 9. novembra od 9. do
14. hod. - Tvorivé dielne „Malý archeológ“,
archeologická sonda hravou formou priblíži
deťom aj dospelým prácu archeológa v teréne.
Začiatok dielne každú celú hodinu, cca 45 mi-

Podtatranská knižnica v Poprade
Výstavy
Celý november
Fotografia - výstava fotografií
členov klubu FOP.
Stála výstava
S knihou ma baví svet - 4.
ročník - výstava výtvarných
prác žiakov základných a materských škôl v Poprade.
Streda 28. novembra o 13.30
hod. - vernisáž výstavy.
Oddelenie umenia Spišská
Sobota
Od 8. novembra
Jeseň nedotknutých pier - vý-

stava akademického maliara
Igora Pančuka.
21. - 23. novembra 2018
Dni poľskej kultúry - propagácia poľskej kultúry - seminár, literárno-poetický večer,
vystúpenie divadla Kontra,
výstava fotografií.
28. - 29. novembra 2018
S knihou ma baví svet - 4.
ročník - literárny festival pre
deti - besedy, tvorivé dielne,
výtvarná súťaž, burza.
Zmena programu vyhradená!

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Od 7. novembra 2018 do 7.
januára 2019
NA CESTE
David Doros - Výstava fotografií. Vernisáž: 7. novembra
o 17. hod.
Stála expozícia
Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického
maliara Ondreja Ivana z Veľkej.
Otvorené: pondelok, utorok,
štvrtok od 8. do 12. a od 13.
do 15. hod., streda od 8. do 12.
a od 13. do 16.30 hod., piatok
od 8. do 13. hod.
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Basketbalistky BAM Poprad si konečne zahrali v Aréne

Popradské basketbalistky odohrali
v sobotu večer už
piate kolo najvyššej basketbalovej súťaže
žien, no až teraz sa dostali
k slovu na domácej palubovke v Aréne Poprad, keď podvečer privítali Young Angels
Košice.
V sobotu chceli zverenkyne trénerky Tatiany Gallovej v prvom domácom
súboji proti omladeným
Košiciam naznačiť svoje ambície a o nich sa zmienili na
predzápasovej tlačovke aj
predstavitelia BK a BAM Poprad. „Vedeli sme, že v sezóne
budeme pôsobiť s mladými
hráčkami a preto sme hľadali
kvalitnú trénerku aj s medzinárodnými skúsenosťami pri

práci s mládežou. Našou prioritou je káder rozšíriť o ďalšie dve hráčky a ak sa nám to
podarí, tak by sme sa chceli
pohybovať v polovici tabuľky,“
uviedol športový riaditeľ BK
Poprad Michal Weinciller.
„Robíme všetko, čo je v našich
silách, aby ženský basketbal
v Poprade bol zachovaný.

Najvyššiu súťaž si určite zaslúži, veď je to značka, ktorá
má viac ako 70 rokov. Preto
sa pýtam, prečo by to malo
skončiť?!,“ zamyslela sa prezidentka BK Poprad Jana Janáčková. V samotnom zápase
hrali Popradčanky s Young
Angels vyrovnanú partiu, ale
aj napriek veľkej snahe sa im

Dorastencom zmena ihriska i trénera nepomohla

Jednotlivé
kategórie FK Poprad boli v akcii aj uplynulý
víkend. Dorastenci do 19
rokov privítali v sobotu
v rámci 12. kola 1. ligy úradujúceho majstra zo Žiliny,
s ktorým v prvom kole pod
Dubňom prehrali 0:3.
Popradskí futbaloví dorastenci stále márne čakajú na
prvé víťazstvo pri premiérovej účasti medzi elitou. V sobotu to skúsili zmenou ihriska, keď sa z NTC presťahovali
do Veľkej, ale i zmenou trénera. Žilinčania však potvrdili úlohu favorita a z Popradu si odniesli tri body po
výhre 2:1. „Urobili sme zmeny
v rozostavení a chlapci sa toho
zhostili celkom dobre. Snažili
sme sa vychádzať zo zabezpečenej obrany rýchlo dopredu
a Žilinu sme potrápili. Dostali
sme aj smolný gól, ale chlapci
boli aj napriek tomu aktívni,“
zhodnotil aktuálny tréner
FK Poprad U19 Michal Mičko, ktorý prevzal kormidlo
do konca jesene po Jánovi
Blaháčovi.

Popradské A-čko má za sebou napínavý duel v 5. kole
Slovenského pohára. Minulý týždeň v utorok cestovali
zverenci Mareka Petruša
k rivalovi z druhej ligy do
Šamorína. Remízu 1:1 zachraňovali v poslednej chvíli
a o postupe do marcového
štvrťfinále rozhodli v rozstrele. V nedeľu už Popradčania opäť bojovali aj o druholigové body v Petržalke
a podarilo sa im zvíťaziť 2:1..
Výsledky: 5. kolo SP
v utorok 23. októbra FC ŠTK
1914 Šamorín - FK Poprad
1:1 (0:0) (7:8pk), gól Popra-

Z kuchyne FK Poprad

Juniori: v nedeľu 28. októbra Nižný Hrušov - Poprad B 1:2. St.
žiaci U15: v sobotu 27. októbra Michalovce - Poprad 3:1. St.
žiaci U14: v sobotu 27. októbra Michalovce - Poprad 4:0. Ml.
žiaci U13: v piatok 26. októbra Poprad - Michalovce 3:0. Ml.
žiaci U12: v piatok 26. októbra Poprad - Michalovce 16:12.
Ženy: v sobotu 27. októbra Oravský Podzámok - Poprad 0:2.
Dorastenky: v nedeľu 28. októbra Lokomotíva KE - Poprad
0:3. Žiačky: v nedeľu 28. októbra Lokomotíva KE - Poprad 9:1.

du: 87. Erik Streňo. 15. kolo
II. ligy v nedeľu 28. októbra
FC Petržalka - FK Poprad
1:2 (1:1), góly Popradu: 19.
Lukáš Horváth, 59. Dávid
Gallovič.
Program: 16. kolo II. ligy
v sobotu 3. novembra o 13.
hod. FK Dubnica n. V. FK Poprad.
(mav)

Tabuľka II. ligy
Z

V

R

P

S

B

1. Pohronie

15 9

6

0

24:12 33

2. Skalica

15 10 2

3

27:12 32

3. Komárno

15 9

3

3

26:13 30

4. L. Mikuláš

15 9

2

4

30:18 29

5. FK Poprad

15 8

2

5

35:26 26

6. Petržalka

15 7

4

4

21:15 25

7. Dubnica

15 6

2

7

32:25 20

8. Žilina B

15 6

2

7

27:34 20

9. Inter BA

15 6

1

8

23:30 19

10. Prešov

15 5

3

7

20:17 18

11. Šamorín

15 5

3

7

26:25 18

12. B. Bystrica

15 4

5

6

16:17 17

13. Lokomotíva KE 15 3

4

8

14:25 13

14. Trebišov

15 3

4

8

12:26 13

15. Lipany

15 3

2

10 11:36 11

16. Bardejov

15 1

7

7

18:31 10

nepodarilo súperky pokoriť
a prehrali 48:61. „Trpíme na
streľbu pod košom, čo sa prejavilo aj v tomto zápase. Akonáhle stratíme jednu z dvoch
pivotiek, tak máme veľký
problém. Vtedy musia zasahovať naše krídla, čo nie je úplne
ideálne. Dnes boli dievčatá aj
trochu nervózne, pretože si
nepamätali veci, ktoré mali,“
hodnotila trénerka BAM Poprad Tatiana Gallová.
Výsledok: 5. kolo v sobotu
27. októbra BAM Poprad - YA
Košice 48:61 (25:33), najviac

bodov BAMP: Patrícia Sojáková - 12. Program: 6. kolo
v sobotu 3. novembra o 17.30
hod. BKM Junior UKF Nitra - BAM Poprad. (mav)

Tabuľka Extraligy žien
1. Ružomberok
2. YA Košice
3. Šamorín
4. Piešťany
5. Nitra
6. BAM Poprad
7. Slovan BA
8. B. Bystrica

Z
6
5
6
5
5
5
5
5

V
6
5
4
3
2
1
0
0

P
0
0
2
2
3
4
5
5

B
12
10
10
8
7
6
5
5

Z kuchyne BAM Poprad

Juniorky: v piatok 26. októbra Poprad - YA Košice 39:60
a v nedeľu 28. októbra YA Košice - Poprad 90: 36. Kadetky:
vo štvrtok 25. októbra Poprad - YA U17 Košice 24:74. St.
žiačky: v sobotu 27. októbra St. Turá - Poprad 68:47. Ml. žiačky: v sobotu 27. októbra Poprad - Sp. N. Ves 57:22 a 54:15.

HK Poprad

Popradskí hokejisti odohrali
počas minulého týždňa tri
zápasy
našej
najvyššej hokejovej súťaže.
Výsledky Tipsport Ligy:
15. kolo v utorok 23. októbra MsHK DOXXbet Žilina - HK Poprad 3:7 (1:3,
1:3, 1:1), góly Popradu: 3.
Radoslav Macík (M. Belluš, L.
Paukovček), 6. Dávid Bondra
(P. Svitana), 13. Radoslav Macík (M. Belluš, M. Petran), 37.
Joona Erving (L. Paukovček,
Š. Fabian), 39. Daniel Brejčák
(R. Macík), 40. Martin Belluš
(L. Paukovček), 60. Marek
Zagrapan (P. Koyš, A. Salija).
16. kolo v piatok 26. októbra
HK Poprad - HC Košice 2:5
(2:0, 0:2, 0:3), góly Popradu:
4. Patrik Koyš (A. Salija, J.
Abdul), 7. Samuel Takáč (D.
Brejčák, S. Mlynarovič). 17.
kolo v nedeľu 28. októbra
HKM Zvolen - HK Poprad
3:4 (2:1, 0:1, 1:2), góly Popradu: 9. Samuel Mlynarovič (L.
Kozák, M. Belluš), 28. Marcel

Petran (S. Mlynarovič), 42.
Lukáš Paukovček (R. Heizer),
48. Marek Zagrapan.
Program Tipsport ligy:
18. kolo v stredu 31. októbra
o 17. hod. HK Poprad - HC
07 Detva, 19. kolo v piatok
2. novembra o 17.30 hod.
DVTK Jegesmedvék Miškovec - HK Poprad, 20. kolo
v nedeľu 4. novembra o 16.
hod. HK Poprad - MHC
Mikron Nové Zámky. (ppv)

Tabuľka Tipsport Ligy
Z

V Vp Pp P

S

B

1. Zvolen

18 12 2

2

2

75:37 42

2. Košice

18 13 0

1

4

63:34 40

3. N. Zámky

18 11 1

1

5

49:36 36

4. B. Bystrica 18 10 1

3

4

49:43 35

5. HK Poprad 18 10 2

0

6

51:40 34

6. Trenčín

18 9

2

1

6

46:35 32

7. Nitra

18 8

2

1

7

60:46 29

8. L. Mikuláš 19 7

2

1

9

51:51 26

9. Detva

19 6

1

2

10 46:62 22

10. Žilina

19 5

3

0

11 53:67 21

11. Budapešť 18 4

1

3

10 42:61 17

12. Miškovec 18 4

1

3

10 45:67 17

13. SR 20

0

0

15 22:73 0

15 0

Z kuchyne HK Poprad

Juniori: v sobotu 27. októbra Poprad - Nitra 4:5 a v nedeľu
28. októbra Poprad - Nitra 1:2. Dorast: v sobotu 27. októbra
Košice - Poprad 3:2 a v nedeľu 28. októbra Košice - Poprad
6:5pp. Kadeti: v nedeľu 28. októbra Poprad - Bardejov 13:1.
St. žiaci 8.r.: v utorok 23. októbra Bardejov - Poprad 1:8 a v sobotu
27. októbra Poprad - Trebišov 9:10. St. žiaci 7.r.: v utorok 23. októbra Bardejov - Poprad 0:19 a v sobotu 27. októbra Poprad - Trebišov 10:0. Ml. žiaci 6.r.: v stredu 24. októbra Trebišov - Poprad
0:15. Ml. žiaci 5.r.: v stredu 24. októbra Trebišov - Poprad 2:13.
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Oslávili zlatú svadbu

tore auta. Čo treba, vie opraviť. Keď
poviem, že zavolám opravára, je oheň
na streche. Práca, televízor, všetko
pod jeho rukami znovu funguje.“
Oslávenci sa zhodli na tom, že aj
vážnu vec je dobré brať s humorom, alebo aspoň obrátiť na odľahčenú situáciu. Keď sa v krízach
úplne oddáte ťažobe, neprináša to
nič dobré. Treba sa snažiť pochopiť
jeden druhého a nachádzať východiská. Vzájomné pochopenie a snaha o vciťovanie sa do sveta toho
druhého je nevyhnutnou súčasťou
šťastného a po čase priateľského
spolužitia. Ak to chýba u mladých
manželstiev, ťažko vydržia.
(kpa)

PP-112

V sobotu predpoludním si v obradnej sieni Mestského úradu
v Poprade pripomenuli 50 rokov
manželského spolužitia Adriana
Pollágová a Jozef Pollág. Spolu
s príbuznými oslávili zlatú svadbu.
Zoznámili sa na klzisku. J. Pollág
zaspomínal: „Keď som ju tretíkrát
podrazil, začala si ma všímať.“ Svadbu mali 26. októbra 1968. Vychovali dvoch synov a už majú aj dvoch
vnukov a vnučku. „Moja manželka
bola stále veľmi pekná a stále si ju
predstavujem, ako keď mala 18-19
rokov,“ povedal J. Pollág. A. Pollágová dodala: „Keď si predstavím môjho
manžela, vidím ho, ako sa vŕta v mo-

V sobotu 27. októbra sa v telocvični ZŠ s MŠ
na Dostojevského ulici uskutočnilo 2. kolo
súťaže v športovej gymnastike Slovenského
pohára kategórie C, ktorú zorganizoval domáci Športový klub športovej gymnastiky
GY - TA v Poprade. Spomedzi trinástich
družstiev sa v celkovom súčte bodov najviac darilo gymnastkám z KŠG Handlová,
Popradčanky obsadili na domácej pôde 6.
miesto. Medzi juniorkami sa na najvyšší stupienok postavila domáca pretekárka
Lucia Lišková. FOTO - Marek Vaščura

vyššej hokejovej súťaže žien
vo štvrtok 1. novembra do
Martina, doma sa predstavia
o dva dni neskôr - v sobotu 3.
novembra o 18.45 hod. v zápase 10. kola proti Zvolenu.
FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad - Stráže v nedeľu

28. októbra doma podľahli Spišskému Bystrému 0:3
v rámci 13. kola 6. OMV ligy.
14. kolo odohrajú opäť doma
a to v nedeľu 4. novembra
o 14. hodine proti Hôrke.
BASKETBALISTI BK Iskra Svit v sobotu 27. októbra
prehrali s Interom Bratislava 79:88 v rámci 6. kola SBL.
3. novembra pocestujú do
Handlovej.
(ppv)

školy Monika Strnková. „Testová batéria sa skladá z deviatich disciplín - skok do
diaľky z miesta, člnkový beh
4x10 metrov, výdrž v zhybe
nadhmatom, zostava s tyčou,
predklon, ľah - sed za minútu,
hry na koordináciu ako vlajková naháňačka a podobne,
ale aj metrový člnkový vytrvalostný beh na 20 metrov. Pre

prvákov sú niektoré disciplíny
veľmi náročné, ale túto aktivitu vítame. Veríme, že bude
aj nejaká spätná väzba a že
sa dozvieme, ako na tom deti
výkonnostne sú,“ doplnil učiteľ telesnej výchovy Igor Krišanda.
Slovenskí prváci budú
opakovane testovaní aj v treťom ročníku.
(mav)

Krátko zo športu

POPRADSKÉ líšky po•cestujú
v rámci 9. kola naj-

•

•

Testovali pohybovú zdatnosť prvákov

V minulom týždni sa aj
popradské školy pustili do
celoplošného testovania pohybových zdatností žiakov
prvého ročníka, ktoré spustilo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR.
„Na testovanie bol určený
termín do konca októbra.

Štát nastavil program, kde
môžu školy už od pondelka
22. októbra výsledky testovania nahadzovať. Chce výsledky použiť na to, aby vedel,
akú má generáciu a v prípade mimoriadnych talentov
dať možnosť uchádzať sa
o šport, na ktorý majú deti
predpoklady.
Podobne si
viem predstaviť aj testovanie
vo
vedomostnej
oblasti, aby
sa deti posúvali v tom,
v čom vynikajú,“
vyjadrila svoj

postoj k testovaniu vedúca
odboru školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade
Edita Pilárová.
Testovanie neobišlo ani
školy, ktoré sú zamerané na
športové triedy. V ZŠ s MŠ
na Komenského ulici dokonca v tomto školskom roku
zaviedli pre prvákov aj nový
predmet s názvom Pohybová
príprava žiakov. „Pri prvákoch
je predpoklad, že tieto deti
sa ešte nevenujú pravidelnej
športovej príprave a vplyv sociálneho prostredia na rozvoj
pohybových predpokladov je
minimálny. V minulom roku
prebiehali zaškolenia pedagógov, aby vedeli deti správne
testovať,“ prezradila riaditeľka
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Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O vstupenky na ľadovú šou
O dvanástich mesiačikoch

PP-85

Show Slovakia prináša na Slovensko predvianočnú zimnú hudobnú rozprávku O dvanástich
mesiačikoch na ľade. V rozprávke
účinkujú poprední krasokorčuliari, účastníci olympijských hier
a majstrovstiev sveta z Ruska.
Ich profesionalita a scénický
pôvab sú zárukou dobrej nálady
a zábavy ako pre deti, tak aj pre
dospelých. Stará dobrá rozprávka
prenesie divákov do dávnych čias,
kedy sa na ľadovej ploche objaví zasnežený rozprávkový les, majestátny kráľovský zámok, či zázračné
striedanie ročných období. Priamo
pred očami divákov na ľade
rozkvitnú nežné snežienky
ako symbol nového života a
konečného víťazstva dobra
nad zlom.
Vstupenky na túto ľadovú
šou sú v predaji v predajnej
sieti Ticketportal a v Poprade
aj v cestovnej kancelárii Alla
Tour na Námestí sv. Egídia
24/55. Deti do 3 rokov bez
nároku na sedenie budú mať
vstup zdarma.
Ak máte záujem vyhrať

vstupenky na predstavenie ľadovej
šou zimnej hudobnej rozprávky
O dvanástich mesiačikoch v našom meste, stačí vystrihnúť kupón,
ktorý je súčasťou súťaže a zaslať ho
do redakcie (Podtatranská 149/7,
Poprad) do pondelka 5. novembra
2018. Mená piatich vyžrebovaných
súťažiacich, ktorí získajú po dve
vstupenky budú uverejnené v novinách Poprad v stredu 7. novembra 2018. Zapojením sa do súťaže
súhlasia súťažiaci so spracovaním
osobných údajov pre účely súťaže
a s uverejnením osobných údajov
v prípade výhry.		
(ppš)
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110 rokov od narodenia výtvarníka, galerijníka
a múzejníka Jozefa FABINIHO (*10. 10. 1908 Olcnava - †
2. 12. 1984 Košice).
Vyštudoval právo a pôsobil
ako úradník. Až v rokoch 1941
- 1945 študoval na maliarskom
oddelení SVTŠ v Bratislave.
Súčasne študoval dejiny umenia. Po oslobodení bol nejaký
čas riaditeľom Východoslovenského múzea v Košiciach. Pre

V októbri si pripomíname

80 rokov od úmrtia správcu parku Alfréda RAABA
(*1887 Matejovce - † 1938






Biografický slovník osobností mesta Poprad
Podtatranské múzeum v Poprade namaľoval zábery z významných archeologických lokalít. Bol jedným z iniciátorov
založenia Tatranskej galérie so
sídlom v Poprade.



Budapešť).
Bol správcom Krompecherovho parku a celého Krompecherovho hospodárstva vo
Veľkej, zakladateľom Popradsko-Velickej banky, cirkevným inšpektorom, veliteľom
hasičov (1921 - 1945) a aktívne sa zapájal do činnosti Tatranského múzea vo Veľkej.

100 rokov od úmrtia advokáta JUDr. Ladislava
BROÓSZA (*1856 Spišská Sobota - † október 1918 Košice).
Študoval na Právnickej akadémii v Košiciach a bol predsedom jej Čítacieho krúžku
(1877). Pôsobil ako advokát a
v rokoch 1915 - 1918 verejný
notár. Bol funkcionárom Hor-

PP-106

nouhorského
muzeálneho
spolku a Veľkého kasína. Pracoval aj ako inšpektor evanjelickej a. v. cirkvi v rokoch 1903
- 1918. Bol členom mestského
zastupiteľstva a školskej stolice, členom správy Košickej ľudovej banky, parnej tehelne P.
Jakaba účastinnej spoločnosti.
V politike bol prívržencom
a začas aj predsedom Maďarskej strany práce.
Zuzana Kollárová
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