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V meste prebieha množstvo stavebných prác
Mesto Poprad využilo leto
na realizáciu množstva investičných akcií, ktoré schválilo
mestské zastupiteľstvo pre
tento rok. Ďalšie sú pripravované na jeseň, po skončení
verejných súťaží a vybavení
príslušných povolení.
K akciám, ktoré v týchto
dňoch finišujú, patrí rekonštrukcia Ul. 1. mája. Kristína
Horáková, vedúca odboru výstavby MsÚ uviedla: „Predmetom rekonštrukcie je samotná
vozovka v úseku od mosta na
Štefánikovej ul. po križovatku s
Hviezdoslavovou ulicou a ďalej
sme v pokračovaní Ul. 1. mája
zrekonštruovali pravostranný
chodník smerom ku železničnej
trati. Rekonštrukcia komunikácie a ľavostranného chodníka je
pripravená ako druhá etapa v
nasledujúcom období.“ V závere augusta už bolo plánované
dokončenie poslednej asfaltovej vrstvy na komunikácii a
pokládka dlažby na chodníku,
ako aj jej pieskovanie a konečné úpravy. Po vyasfaltovaní
komunikácie nasledovala realizácia dopravného značenia.
Organizácia dopravy bude bez

zásadných zmien
a ulica 1. mája zostane obojsmerná
tak, ako doteraz.
Termín ukončenia stavebných
prác je stanovený
na 9. septembra, ale pokiaľ to
umožní počasie,
mesto
očakáva, že by práce
mohli byť hotové
aj skôr, aby boli
nimi občania čo
najmenej obmedzovaní.
Plánované náklady na rekonštrukciu Ul. 1.
mája sú takmer
147 tisíc eur. Táto
stavba úzko súvisí s rekonštrukciou Alžbetinej ulice, do ktorej
boli okrem rekonštrukcie miestnej komunikácie a chodníkov
zahrnuté aj búracie práce bývalej
budovy železničnej polície na tejto ulici.
Stavebné práce však finišujú
aj na ďalších stavbách v meste
Poprad.
(Pokračovanie na str. 3)

Noviny Poprad aj s mesačníkom
Vážení čitatelia,

už dvadsiaty piaty rok vám prinášame na stránkach našich novín
množstvo informácií o udalostiach v našom meste i regióne, príbehov o vás, vašich starostiach i radostiach, predstavujeme vám zaujímavých ľudí a ich životné osudy, informujeme o spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach. Na našich stránkach sa dozviete
o tom, aké zámery pripravuje a realizuje radnica vo váš prospech a
pre rozvoj mesta. Mesta, ktoré je výnimočné nielen svojou polohou
pod Vysokými Tatrami, ale aj neodškriepiteľným rozmachom.
Poprad je mesto, na ktoré môžeme byť hrdí. Ste to vy, Popradčania, ktorí mu vtláčate pečať svojej kreativity a úsilia, vytvárate v
meste jedinečnú atmosféru, tvoríte ho so srdcom a dávate mu srdce. Úspechy, ktoré Poprad dosahuje, sú výsledkom spoločných snáh
občanov a samosprávy, ktorá ich uvádza do života na základe poznania vašich potrieb a podnetov.
Noviny Poprad sú zrkadlom tohto snaženia a kronikou diania v
meste. Mimoriadne vydanie, ktoré vychádza spolu s Mesačníkom
Poprad, je distribuované do všetkých domových schránok a venované všetkým občanom, aby ešte viac spoznali svoje noviny. Vychádzajú každý týždeň v stredu a môžete si ich kúpiť za 0,25 € v novinových stánkoch a vybraných predajniach potravín.		
(mar)

Leto vyvrcholí v septembri
Tohtoročný festival divadla, hudby, tanca a filmu Leto
v Poprade 2014, ktorý sa začal
prvým podujatím 3. júla, vyvrcholí v septembri.
Mesto Poprad vyčlenilo na
celkovo 64 podujatí prostriedky zo svojho rozpočtu, ale získalo i podporu z Prešovského
samosprávneho kraja vo výške
4350 eur. Budú použité hlavne
na záver Leta v Poprade 2014,
ktorý sa uskutoční v sobotu 13.
septembra o 16. hod. na Ná-

mestí sv. Egídia. Leto ukončí
vystúpenie skupiny Lojzo, FS
Magura a speváka Adama Ďuricu s jeho skupinou.
V júli a auguste si Popradčania a návštevníci mesta, napriek
často nepriaznivému počasiu,
užili doteraz 47 rozmanitých
programov Leta v Poprade. Minulý víkend ich uzavreli Dni sv.
Egídia, ale podujatia v rámci
leta ešte pokračujú. Poprad sa
tohto roku stal aj hostiteľským
mestom otváracích podujatí
Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) 12.
- 14. septembra v Poprade,
kedy budú sprístupnené
mnohé kultúrne ustanovizne a vzácne pamiatky
v nich (podrobný prehľad
septembrových podujatí
Leta v Poprade i DEKD
prináša Mesačník Poprad,
ktorý sa distribuuje zároveň s mimoriadnym vydaním Novín Poprad).
Každý si počas leta mohol
vybrať z priehrštia rôznych
kultúrnych podujatí. SepS hrou Skrotenie zlej ženy vystúpi- tembrové budú poslednou
lo v rámci Leta v Poprade Divadlo príjemnou bodkou za letCommedia. FOTO - Silvia Šifrová ným obdobím.
(pmm)
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Spomienka na August 1968

Pred pamätníkom obetiam
okupácie Československa v Poprade sa aj tento rok 21. augusta
uskutočnila pietna spomienka.
Na dnešnom Námestí sv. Egídia
vtedy vyhasol guľkou okupantov
život mladého iba 19 ročného
Jozefa Bonka z Hôrky.
Bol náruživý športovec, hrával
futbal, hokej – takto
si na neho pamätá
sestra Anna Malá,
ktorá sa aj tohto
roku spolu s ďalšími
rodinnými príslušníkmi zúčastnila na
pietnej spomienke
na brata Jožka. Pred
rokmi si na neho pre
naše noviny zaspomínal aj brat Michal,
s ktorým spoločne pracovali
v Piloimpregne: „Mňa akurát
v týchto augustových dňoch povolali na vojenské cvičenie až za
Olomouc, ale vlastne hneď nás
poslali naspäť. Brat medzitým
odišiel na týždňovku do Svidníka,

no vedúci partiu odtiaľ odvolal
a poslal domov. Keď som prišiel
nazad do Popradu, šiel som najprv do roboty a pýtam sa - Súdruh vedúci, kde mám brata. Ten
sa čudne zatváril a po chvíľke mi
povedal, že ho postrelili a je v nemocnici v Spišskej Sobote. Šiel
som tam, ale nechceli ma za ním
pustiť. Klopal som,
búchal. Zhodou okolností prišla k dverám
sestrička od nás, ale
neotvorila mi, len
vytiahla
vreckovku a začala plakať.
Zavolali
primára,
ktorý mi povedal, že
brat zomrel na stole.
Chcel som Jožka vidieť a hovorím - Neodídem, kým ho neuvidím. Našiel
so ho ležať v zakrvavenej košeli.“
J. Bonk mal ísť o mesiac na vojenčinu, mal ešte celý život pred
sebou, ale nebolo mu súdené dožiť sa staroby. Nešťastne zahynul
21. augusta 1968...
(mar)

Príbehy opustených evanjelických kostolov na hornom Spiši zachytáva v knihe
takmer zhodného názvu František Šťastný. Autor predstavil zaujímavú publikáciu v nedeľu v Poprade a nie je jeho prvotinou. Pridal ju k svojmu dielu Kostol
na konci sveta, v ktorej zobrazuje osud
evanjelického kostola v Ihľanoch. Inšpiroval ho k putovaniu po ďalších celkovo 15
opustených kostoloch na hornom Spiši,
ktoré ostali prázdne po odsune Nemcov
z tohto územia po 2. svetovej vojne. Viac
v 34. čísle novín Poprad, ktoré vyjde 3. septembra 2014.
(mar)

Zaujalo nás
Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania
vyšla kniha Marcela Maniaka
Protifašistický odboj v okrese
Poprad a Kežmarok. Prinášame
z nej úryvok o obranných povstaleckých bojoch v priestore Kvetnica, kde bola 27. augusta 2014
odhalená pamätno-informačná
tabuľa SNP.
„31. augusta 1944 okolo 17. hod.
obsadili nemecké jednotky letisko
v Poprade. Boje povstalcov s postupujúcimi nemeckými jednotkami
na okraji Popradu, v smere od Spišskej Soboty, trvali do neskorých večerných hodín. Okolo 21. hod. začali povstalci ustupovať. Jedna časť
pozdĺž železničnej trate a popod les
smerom ku Kvetnici a do Gánoviec, druhá časť povstalcov ustúpila
k muničnému skladu pri Kvetnici
v smere na Spišské Bystré. Posledná skupina ustupovala smerom na
Svit. Počas ústupu sa stále bojova-

Mesto zabezpečilo priamo v centre na Námestí sv. Egídia novú
hernú zostavu pre deti do 6 rokov. Najmenším slúži od 22. augusta 2014.			
FOTO - Silvia Šifrová

V meste prebieha ...
(Dokončenie zo str. 1)
„Finišuje sa tiež na stavbe sociálneho bývania na Levočskej
ulici. Čo sa týka komunikácií
dokončili sme rekonštrukciu
miestnej komunikácie na Ul.
pod bránou a Slavkovskej v
Spišskej Sobote, miestnej komunikácie na Tranovského ul. vo
Veľkej, zrealizovali sa takisto
mosty a komunikácia na Športovej ulici, finišuje sa detské
ihrisko na Tomášikovej ulici na
starom Juhu. Tu však práce trochu meškajú. Po zhrnutí vrchnej vrstvy zeminy sme zistili, že
je tam ílovitá zemina. Pracuje
sa s ňou veľmi ťažko, dodatočne sa preto musela robiť drenáž.
Niektoré práce sa dajú robiť až
po vyschnutí zeminy, tak musíme počkať na lepšie počasie,“
doplnila K. Horáková. Hotové

je už detské ihrisko na Ul. na
letisko vo Veľkej.
Mesto začalo i s rekonštrukciou bytového domu Xenón,
rekonštrukciou
verejného
osvetlenia a miestneho rozhlasu
v Továrenskej štvrti v Matejovciach, realizáciou stavby výťahu v objekte na Podtatranskej
ulici, realizáciou nasvietenia
priechodov pre chodcov, pracuje sa na rekonštrukcii vnútrobloku Ul. Curie a Banícka.
Pripravené sú ďalšie stavby. V
súčasnej dobe sa k nim končia
verejné súťaže alebo vybavujú
potrebné povolenia tak, aby sa
mohli realizovať v jesenných
mesiacoch. Ide o stavby, ktoré
mestské zastupiteľstvo schválilo v rozpočte neskôr a preto
k ich realizácii môže dôjsť až v
tomto čase.
(mar)

Povstalecké boje boli aj na Kvetnici
lo, najmä na dnešnej Partizánskej
ulici v Poprade. V týchto miestach
padli 4 povstaleckí vojaci a 1 bol
ťažko ranený. Ráno 1. septembra
1944 Poprad definitívne obsadzujú
nemecké jednotky. Obsadením Popradu sa nemeckým okupačným
jednotkám otvorila cesta smerom
na Liptovský Mikuláš a Ružomberok a zároveň cesta smerom na
Brezno a Banskú Bystricu. Úderný
pluk 1. tankovej armády sa v Poprade rozdelil a postupoval ďalej
dvoma smermi - prvý smerom na
Kvetnicu a druhý na Svit. V priestore Kvetnice a Batizoviec sa povstalci
pokúsili nemecký postup zastaviť, čo sa im v ten deň aj podarilo.
Kpt. žand. Ľudovít Krampl spolu
s npor. Andrejom Alakšom začali
organizovať a riadiť aj vývoz zbraní
a munície z muničného skladu pri
Kvetnici, čo sa im podarilo len čiastočne. Veliteľom obranného úseku
pri Kvetnici bol najskôr kpt. žand.

Ľudovít Krampl a vo večerných hodinách ho vystriedal pplk. Imrich
Václav. Stot. Ján Lehotský vydal
rozkaz k rozostaveniu delostreleckej batérie za muničným skladom.
Velenia sa ujali npor. Pavol Šimon
a npor. Andrej Gbúr. Z delostreleckého postavenia, ktoré tvorili tri
húfnice, začali ostreľovať nepriateľské pozície na letisku a priestor
kasární Pod Gerlachom v Spišskej
Sobote. Touto paľbou bolo zničené
jedno nemecké lietadlo a dve boli
poškodené, kasárne ale zasiahnuté
neboli.
Hlavný nemecký útok na obranné postavenie povstalcov pri
Kvetnici sa začal 2. septembra
1944 okolo 4. hod. ráno a boje trvali asi dve hodiny. Nemci použili
delostrelectvo, obrnené vozidlá
a letectvo. Ťažké boje prebiehali
v okolí muničného skladu. Tento úsek bránili vojaci popradskej
posádky a partizáni oddielu Sláva.

Ostatné úseky bránili vojaci levočskej a breznianskej posádky. Počas
bombardovania bola poškodená aj
hlavná budova a priľahlé budovy
liečebného pavilónu v Kvetnici.
Pod tlakom nemeckých jednotiek
začali povstalci z Kvetnice ustupovať smerom ku Hranovnici.
Jednotky, ktoré bránili muničný
sklad ustupovali smerom na Spišské Bystré. Zásoby veľkého muničného skladu sa tak z väčšej časti
dostali do nemeckých rúk. Počas
ústupu ku Hranovnici sa bojovalo
pri kameňolome a na prístupových
cestách ku Hranovnici v priestore
Dubina. Ako posila dorazil v ten
deň aj oddiel partizánov z Brezna
pod velením rtm. Ondreja Spustu,
no povstalci boli aj napriek tomu
donútení ustupovať ďalej smerom
na Vernár a Vikartovce. V bojoch
pri Kvetnici a Hranovnici padlo
13 povstalcov, 2 vojaci boli ťažko
ranení a zahynul aj 1 civil.“ (ppm)
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Leto sa skončilo, začína sa škola
Letné prázdniny sa končia
a pre deti nastáva čas školských povinností. Zvlášť pre
prváčikov je toto obdobie
prelomovým v ich živote. Do
lavíc základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Poprad by malo 2. septembra
zasadnúť 537 malých žiačikov.
Celkovo by malo ZŠ v Poprade navštevovať 4 364 žiakov.
Presné čísla budú známe až po
15. septembri.
Rodičia, žiadnu paniku. Vaše
dieťa sa stáva školákom, no ako
na to? „Určite by nemali rodičia
zabúdať na to, že školský rok začína až druhého septembra a nie
o dva týždne skôr. Treba pripraviť pomôcky tak, aby aj deti boli
spokojné a pripraviť ich na to
v pozitívnom duchu. Takýmto

spôsobom by sa s nimi mali aj
rozprávať a vysvetliť im, ako ten
prvý deň bude vyzerať,“ začala
s užitočnými radami psychologička Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Poprade Martina
Kovalčíková a pokračovala:
„Deti majú úžasnú vlastnosť, že
sa na školu tešia a sú plné očakávaní, preto by ich nemali rodičia
strašiť s tým, že v škole s nimi
urobia učitelia poriadok, ak neposlúchajú. Dospelí robia často
chybu v tom, že vlastné obavy
z prípadného neúspechu prenášajú na svoje deti. Narastá tak
ešte väčšia neistota.“
M. Kovalčíková tiež zdôrazňuje, že deti netreba príliš skoro
trápiť s nácvikom písania, počítania, či čítania. „Skôr je potreb-

né s nimi hravou formou kresliť,
opakovať reč, básničky a na rôznych príkladoch počas prechádzky opakovať čísla. Pre prváka
je prechod do školy veľkým zlomom, keďže materská škola bola
o hraní a teraz nastáva obdobie
výkonu. Je dôležité, aby si organizmus zvykol na pravidelný
režim. Treba si ho koncom leta
nastaviť a neponocovať.“
Nezabúdajte na školské pomôcky. Podľa psychologičky
by mali byť budúci školáci
pri nakupovaní. „Vyhľadávajú
takéto aktivity s rodičmi a tešia sa na to. Svoje pomôcky si
chcú vybrať a mali by mať pri
tom dôležité slovo, samozrejme
s prihliadnutím na finančné
možnosti rodičov,“ uzavrela M.
Kovalčíková.
(mav)

Slnečného svitu bolo tohto leta oveľa menej
Leto bolo tohto roku upršané a ani Poprad nebol výnimkou. Akoby si počasie chcelo
vynahradiť suchú jar. Júl bol
v našom regióne zrážkovo silne nadnormálny a veľký úhrn
zrážok spôsobili najmä časté
výdatné búrky a lejaky.
August pokračoval v tom,
čo júl začal. Počas júla nebol
v Poprade ani jeden tropický
deň nad 30°C a len 11 letných
dní nad 25°C. Za prvé tri augustové týždne meteorológovia
pod Tatrami zaznamenali iba
8 letných dní a takisto žiadny
tropický. „Najbližšie k tropickému dňu mal v lete v Poprade 6.
jún, kedy bolo 29,9°C. Vlani boli
v júli 2 a v auguste 9 tropických
dní. Dá sa predpokladať, že do
konca leta už nebude ani jeden
tropický deň. Je však ešte šanca,
že sa teploty môžu dostať aj na
začiatku septembra do úrovne

25°C, ale potom už budú predpoklady na letné dni klesať,“
zhrnul Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického
ústavu v Bratislave.
Júl bol v Poprade mimoriadny,
čo sa týka zrážok. Júlový úhrn
zrážok bol až 2,5 krát vyšší ako
je normál pre tento mesiac - dosiahli 152 mm. Ani august nebol menej upršaný. Augustový
normál je 68 mm, ale už do 20.
augusta dosiahol úhrn v Poprade 99 mm. Ako konštatoval P.
Faško, v júli nebola búrka nikde
na Slovensku iba štyri dni a v prvých dvoch augustových dekádach boli bez búrok len tri dni.
Dodal: „Bolo to na august dosť
zvláštne, pretože v tomto mesiaci
býva menej búrok ako v júli. Počas tohtoročného leta tiež svietilo
slnko oveľa menej ako vlani. V
Poprade bolo napríklad trvanie
slnečného svitu za prvých 20 dní

augusta iba 120 hodín, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 89 hodín menej.“
Meteorológ nám prezradil,
že v takomto variabilnom počasí je ťažké predpovedať, aké
bude v septembri. Vzhľadom
na takýto charakter počasia,
septembrové by malo byť podobné ako v júli a auguste, až
na to, že pri zrážkach príde i
ochladenie. Krátkodobé zlepšenie pravdepodobne nastane
začiatkom septembra, ale dlhšie
obdobia so slnečnými dňami
už meteorológovia nepredpokladajú. „Ale nad letom by som
ešte nelámal palicu. Myslím, že
ešte bude, aj keď s prerušeniami. Stále sa vytvára priestor,
že bude prúdiť teplejší vzduch
z juhu. Mohlo by byť ešte teplo,
hoci teploty sa už nedostanú na
také hodnoty ako v lete,“ uspokojil nás P. Faško.
(mar)
V rámci programov Leto
v Poprade 2014 vystúpila
v piatok 22. augusta na
Námestí sv. Egídia novoveská country kapela
The Colt. Počas svojej 14
ročnej existencie skupina
koncertovala nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí. Zahrala si aj v New
Yorku. Kapela pripravila
na koncert v našom meste
skladby z vlastnej tvorby,
ale aj prevzaté piesne napr.
od skupiny Scorpions.
FOTO – Silvia Šifrová

•

Krátke správy

V posledný augustový
pondelok primátor Popradu
Anton Danko za účasti ďalších
zainteresovaných odovzdal do
užívania detské ihrisko na Ul.
na letisko vo Veľkej.
MESTO Poprad ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle stavebného
zákona v znení neskorších
predpisov oznamuje, že začína proces zabezpečenia zmeny a doplnku ÚPN–SÚ mesta
Poprad v k.ú. Poprad, lokalita
Poprad - Za traťou. Zmena sa
týka využitia územia na plochy polyfunkcie - bývanie +
občianska vybavenosť vrátane
zelene a technickej infraštruktúry. Viac na www.poprad.sk
PODĽA údajov Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny v Poprade dosiahol absolútny počet
nezamestnaných ku koncu júla
7 797 osôb. Z toho bolo 3 713
žien, 485 absolventov škôl, 73
mladistvých, 4 457 ľudí nad 12
mesiacov bez práce a 1 736 vo
vekovej kategórii 50 a viac rokov.
Miera nezamestnanosti v Popradskom okrese dosiahla 11,63
%, čo je o 0,02 % viac oproti
predchádzajúcemu
mesiacu.
V ponuke voľných pracovných
miest bolo 247 pozícií.
VÝJAZDOVÝ odber Národnej transfúznej služby z Popradu sa uskutoční v utorok 9.
septembra od 8. do 12. hod.
v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Matejovciach.
DRUHÝ ročník gastronomického festivalu vo Vysokých
Tatrách sa uskutoční od piatka
5. do nedele 7.septembra.
SPIŠKÝ hrad odhalil
jedno z ďalších tajomstiev.
V týchto dňoch pri príprave
rekonštrukcie románskeho
paláca objavili archeológovia
základy renesančného schodiska. To v minulosti spájalo
románsky palác s terasami,
ktoré sú dnes súčasťou prehliadkovej trasy.
DO Vysokých Tatier priletel 22. augusta vrtuľník z košického strediska Vrtuľníkovej
záchrannej zdravotnej služby.
Vrtuľník z Popradu v tom čase
zasahoval pri jaskyni Domica.
Košická posádka bola privolaná k poľskému turistovi, ktorý
zostupoval z Rysov. Pri zostupe sa uvoľnila skala a zasiahla
mu ruku. Zraneného vrtuľník dopravil do popradskej
nemocnice.
(ppš)

•

•

•
•

•

•
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Deň „D“ so svadobným
salónom SVADBA ŠTÝLOVO

Michal Ptačin - aranžér, florista. Rodák z Tvrdošína, v súčasnosti
pôsobiaci v Poprade. Venuje sa aranžovaniu interiéru
i exteriéru, ale aj
firemných a tematických akcií, či
svadieb. Práve o nich, sme sa s ním
porozprávali.
Svadbu ako z rozprávky si predstavujú všetci novomanželia. Prajú si, aby ich deň „D“ bol nádherný, neopakovateľný, jedinečný...
Najlepšie je zveriť všetky prípravy
do rúk odborníka. Je to zárukou,
že všetko bude skvelé, nezabudne sa ani na najmenší detail a na
svadbu budú všetci spomínať aj
po rokoch.

vo
Svadba Šthýellleodesign
n Mic
Svadobný salóná
áne
mestí oproti font

pasáž ALFA - na
:00
PO - PIA: 10:00-18
ávky)
ohodnuté obje dn
SO: 9:00-13:00 (d
5, 0948 837 373
Tel.: 0948 789 55
o.sk
www.svadbastylov
vadbastylovo
/s
om
bo ok.c
https://www.face

Zabezpečeniu svadieb sa venujete už jedenásť rokov. Veľké skúsenosti vám umožňujú pripraviť svadbu skutočne „na kľúč“. Čo
všetko dokážete poskytnúť?
Robíme svadby na kľúč od A po Z. Poslednou vecou, ktorá nám
chýbala, bol salón so svadobnými šatami, ktorý sme nedávno otvorili na popradskom Námestí sv. Egídia v nákupnej zóne ALFA.
Teraz už zabezpečujeme všetko - svadobné šaty, spoločenské šaty,
miestnosť, jej výzdobu, doplnky, svadobnú bielizeň, kyticu, ale aj
kaderníka, fotografa, kameramana, hudbu, či torty a koláče alebo
darčeky pre hostí. Samozrejme program na svadbu, výzdobu kostola a svadobné oznámenia.
Pre nevestu sú zrejme najdôležitejšie svadobné šaty. Správne si
vybrať je niekedy ťažký oriešok. Dávajú si záujemkyne pri výbere
šiat poradiť?
Niekedy prídu s jasnou predstavou, vyberú si šaty, ktoré im padnú
do oka a okrem toho im vhodné modely odporučíme aj my. Aby
sme pomohli nevestám naštartovať ich predstavivosť, pri skúšaní
šiat im ukážeme rôzne možností, ako skombinovať šperky a závoj
s konkrétnymi šatami. Šaty, ktoré na vešiaku alebo figuríne vyzerajú
jednoducho a nezáživne, môžu práve na nich vyzerať úžasne. Na
základe našich skúseností im veľmi radi poradíme a naša krajčírka,
šaty upraví presne na postavu. Budúce nevesty môžu k nám do salónu prísť s mamkami, sestrami, kamarátkami... vládne tu príjemná
až rodinná atmosféra.
Aký štýl šiat je v tomto období obľúbený?
Teraz „letí“ biela farba. Detailom, ktorý slávi úspech rok čo rok,
je čipka - na chrbte aj na rukávoch. Tento druh látky podčiarkuje
romantiku, ktorá je s nevestami spätá a tak nemôže chýbať.
Aký máte výber šiat?
Ponúkame šaty z kvalitných materiálov,
s dokonalými strihmi a vždy len najnovšiu
kolekciu pre aktuálny rok. To všetko nájdete v našom salóne. Svoje vysnívané šaty si
vyberie aj nevesta s každým typom postavy, prípadne v salóne je k dispozícií katalóg
s viac ako 150 modelmi, ktoré vieme ušiť do
dvoch týždňov. Šaty, ktoré sa požičali trikrát vyraďujeme z kolekcie. K svadobným šatám dávame ako
bonus svadobnú kyticu z čerstvých kvetov a pre ženícha pierko.

Andrea Bašistová z redakcie uviedla: „Počas písania článku som aj ja
mala možnosť vyskúšať si viacero šiat. Kolektív zo salónu Svadba Štýlovo
mi rád pomohol zorientovať sa v svadobnom stylingu, aby sa zo mňa
stala očarujúca štýlová nevesta. V šatách z ľahkého kvalitného materiálu
a jedinečného strihu som sa cítila ako skutočná princezná. Odporúčam
všetkým budúcim nevestám, aby využili služby tohto salónu.“
PP-101
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V JŠ TARGET

rozprávajú v cudzom jazyku

dospelí aj deti

NOVOOTVORENÉ
ZDRAVOTNÍCKE POTREBY

V POPRADE OD 2.9.2014

Tešíme sa na Vašu
návštevu.
Adresa:

Francisciho 20 (CITY CENTRUM), 058 01 Poprad
(oproti bývalému úradu práce)

PP-109

Od 22. septembra začína jesenný trimester aj v jazykovej škole
TARGET, ktorá ponúka kurzy angličtiny, nemčiny a španielčiny
licencovanou komunikačnou metódou DIRECT pre dospelých a
kurzy pre tínedžerov od 11 do 14 rokov metódou DIRECT TEENS.
U nás rozprávate už od prvej hodiny a po celú dobu kurzu, čo je
kľúčová odlišnosť od tradičných hodín, ktoré poznáme zo školských
lavíc. Učíte sa tak rýchlejšie, zábavnejšie a bez množstva nudných
cvičení. Rozvíjame tak jazykový reflex, podobne
ako je to pri osvojovaní si materinského jazyka.
Úplnou novinkou v Poprade je britský koncept
výučby Wattsenglish pre deti od 3 do 11 rokov,
ktorého výučba prebieha v materských a základných školách alebo priamo v Jazykovej škole
TARGET na Karpatskej 15 v Poprade (pri autobusovej stanici). Vaše dieťa sa naučí po anglicky
prirodzene a hlavne zábavnou formou. Deti sa najrýchlejšie učia
cudzí jazyk v prirodzene bilingválnej rodine, preto tento proces simulujeme. Nezameriavame sa na to, aby dieťa na konci roka vedelo
povedať naučenú básničku, ale aby dokázalo prirodzene reagovať
na cudzí jazyk. Vďaka komplexnému systému výučby a vytvorením
anglického „native“ prostredia odbúravame bariéru komunikovať v cudzom jazyku už u tých najmenších.
Keďže lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť, TARGET vás pozýva na bezplatné ukážkové hodiny pre dospelých a kurzy pre deti
Wattsenglish, presné termíny a časy nájdete na www.target-skola.
sk. Tešíme sa na vás!
PP-102

Pustíte v sobotu auto zo žeriava? Čo na to vylosovaný výherca?
Kto vyhrá hlavnú cenu “Leta
plného výhier”? Zhodia automobil zo žeriava na zem, alebo
ľudia hlasovaním na facebooku
rozhodli, že cenu vylosovanému
výhercovi darujú? Nielen túto zaujímavú show môžu prežiť všetci
návštevníci popradského obchodného centra MAX v sobotu,
13. septembra o 14. hod.
Zaujímavá aktivita na webe
popradského OC MAX a jeho
Facebookovom profile vyzýva

ľudí, aby hlasovali či výhercovi
Letnej spotrebiteľskej súťaže hlavnú cenu, automobil Peugeot 301
v nadštandartnej výbave darujú,
alebo ho nechajú rozbiť. ”Ľudia
môžu hlasovať, ale zároveň nikto
z nich nevie, či práve on nebude
tým výhercom,” vysvetľuje riaditeľ
nákupného centra Igor Treskoň
a dodáva, že na slávnostnej show
bude odovzdaných plno ďalších
cien vylosovaných v rámci veľkej
Letnej súťaže. “Tie ale už rozbíjať

nebudeme,” smeje sa manažér.
Bohatý program pre všetkých
Návštevníci centra sa majú rozhodne na čo tešiť, pretože program
“odhalenia” nového centra po rozsiahlej rekonštrukcii, bude viac
než zaujímavý. Vystúpi známe
dievčenské trio G-Stringx, súťažiť
sa bude o rôzne ceny. Pripravené je i špecifické break-dancové
vystúpenie Spin Dance Group a
všetci sa dozvedia, ako dopadne
hlavná cena spotrebiteľskej súťaže

automobil Peugeot 301 a taktiež jej
výherca.
Deti okrem neobmedzeného
maškrtenia cukrovej vaty zadarmo, facepaintingu, kúzelníka a
ďalších zaujímavostí zažijú taktiež vynikajúci pouličný Cirkus
Obrov - interaktívnu show plnú
nadrozmerných bábok, chodúľov, akrobacií a komédie dell arte
v bláznivom príbehu plnom zábavy, fantázie a akrobaticky premyslených scén.
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Pohotovosť v lekárňach

Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
Chápať ľudí a odpúšťať im, na to treba charakter a sebavládu.
A. CARNEGIE

MANŽELSTVO UZAVRELI
2. augusta 2014 - Nikola Schwartzová a Matúš Uršitz, Barbora
Kožušková a František Danielčák, 8. augusta - Veronika Mitrová a Oto Glatz, 9. augusta - Daniela Kleinová a Djaffar Neggaz,
Lenka Klembarová a Eduard Malatin, Jana Švagerková a Marek
Bohata, Lenka Hosová a Martin Pisarčík, 16. augusta - Nikola
Vanečková a Marek Jurov, Mgr. Anna Safanovičová a Mgr. Peter
Michalík, Barbora Dubeňová a Ing. Peter Kožuch, Silvia Marhulíková a Lukáš Regec, Mgr. Gabriela Olekšáková a Mgr. Ľubomír
Bagar, Tatiana Angušová a Marek Endel, 18. augusta - Alžbeta
Lophanor a Róbert Poláček.

v mesiaci september 2014

2. a 3. septembra - Altea, 4.
septembra - Dr. Max - Monaco,
5. septembra - Corrib, 6. a 7.
septembra - Limba, 8. septembra - Lekáreň Nemocnice
Poprad, 9. septembra - Styrax, 10. septembra - Včela, 11.
septembra - Medovka, 12. septembra - Lekáreň Nemocnice Poprad, 13. septembra - Sunpharma
- Kaufland, 14. septembra - Tília,
15. septembra - Diecézna lekáreň
sv. Lukáša, 16. septembra - Dr.
Max - ZOC Max, 17. septembra
- Zlatý had, 18. septembra - Sunpharma - Tesco, 19. septembra
- Primula, 20. septembra - Cyp-

VITAJTE MEDZI NAMI
V Nemocnici Poprad sa narodili: 2. júla 2014 - Mia Maro, Poprad, 18.
júla - Marko Gruška, Podhorany, Nathan Makovský, Vojňany, Kristína Kolmoková, Spišská Teplica, 19. júla - Laura Starciuc, Poprad, 21.
júla - Matias Kuchta, Poprad, 22. júla - Michaela Labancová, Poprad,
22. júla - Emma Pitoniaková, Batizovce, 24. júla - Róbert Oračko, Holumnica, 25. júla - Fabián Pecha, Jánovce, 28. júla - Sebastián Jakubec,
Poprad, Bohumila Gogová, Jánovce.
Rodičia, ktorí majú záujem o uverejnenie mena svojho novonarodeného dieťaťa v Spoločenskej kronike novín Poprad, môžu ho nahlásiť
aj priamo v redakcii.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
V stredu 20. augusta 2014
vo Veľkej s

Tomášom Hudáčekom,
67-ročným

Vo štvrtok 21. augusta 2014
vo Veľkej s

Alžbetou Jurskou,
55-ročnou

V piatok 22. augusta 2014
vo Veľkej s

Emíliou Wernerovou,
93-ročnou

V piatok 22. augusta 2014
vo Veľkej s

Jánom Hoozom,
55-ročným

V utorok 26. augusta 2014
vo Veľkej s

Jánom Weissom,
80-ročným

V utorok 26. augusta 2014
vo Veľkej so

Štefanom Kaňom,
83-ročným

V stredu 27. augusta 2014
vo Veľkej s

Máriou Ambrozyovou,
88-ročnou

Inzercia

•

P r e da j

Predám lacno leštený smrekový tatranský obklad 3 €/1 m2,
zrubový profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t.
0908 234 866.
9/14-P
Predám krásne prerobený
3-izb.byt, 68 m2, s výhľadom na
Vysoké Tatry, v Poprade, sídl.
Západ, 5 min. od centra. Inf.: č.
t. 0903 748 244.
89/14-P
Predám komplet prero-

•
•

benú garsónku, pivnica, balkón, na Tomášikovej ul., bl.
Chróm. Cena dohodou. Inf.: č. t.
0940 823 003.
90/14-P
Predám garáž za Olympiou v Poprade. Inf.: č. t.
0903 858 766.
96/14-P

•
•

Rôzne

SÚŤAŽ!!! Požičajte si a vyhrajte DOVOLENKU!!! od 300
€ do 4 000 €. www.popradskepozicky.sk. Tel.: 0911 913 849,

rián, 21. septembra - Adus, 22.
septembra - Viktória, 23. septembra - Primula, 24. septembra
- Aduscentrum, 25. septembra - Lekáreň Nemocnice
Poprad, 26. septembra - Dr.
Max - námestie, 27. septembra
- Viktoria, 28. septembra - Dr.
Max - trhovisko, 29. septembra
- Aduscentrum, 30. septembra Sunpharma - Kaufland.
Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 18. hod.
do 22. hod., počas sobôt,
nedieľ a sviatkov od 8. hod.
do 22. hod.
(ppš)

Horoskop na september
September
bude pre vás
mimoriadne úspešný. Začnete niečo
nové, čo pretrvá niekoľko rokov.
Veľmi priaznivé obdobie na
utuženie rodiny, ale aj na možnosti
nového zárobku. Celý mesiac bude v
pohode a s množstvom zábavy.
Z každej strany
sa vám budú
sypať peniaze, ale nebudú zadarmo.
Zaplatíte za ne zvýšenou námahou a
množstvom práce.
V tomto mesiaci budete
riešiť niektoré rodinné záležitosti.
Buďte bez obáv, nepôjde o žiadne
vážne veci. V práci zavládne pokoj.

Zbytočne si
neplánujte
veľa vecí, lebo aj tak bude všetko
inak, než ste si naplánovali. Pozor
na nedorozumenia v práci.
Rátajte s náporom pracovných povinností, čo vám pokazí
náladu, pretože budete mať aj veľa
príležitostí na rozptýlenie.
Konečne sa
uzavrie dôležitá pracovná aj ľúbostná záležitosť.
Z oboch budete mať veľkú radosť.
Nič nepôjde
hladko, rátajte
s menšími prekážkami, ale o to viac
si budete vážiť dosiahnuté úspechy.

Svojich súperov
roznesiete „na
kopytách“. Momentálne máte skvelé
nápady, ktoré sa aj dajú realizovať.

Viete, čo na
koho platí a s
vašou výbornou intuíciou dostanete
iných, kam chcete vy. Dávajte si pozor iba na pochlebovačov.

Budete mať z
niečoho veľkú
radosť, ktorá potrvá dlhodobo. V
priebehu mesiaca sa dozviete niekoľko zaujímavých noviniek.

Čakáte uznanie za vašu
prácu, ale momentálne s tým nepočítajte. Rozladí vás, že sa vaše úsilie
bude brať za samozrejmú vec.

•

0902 105 925.
115/14-R
Novootvorená
Výdajňa zdravotníckych pomôcok
v Poprade prijme farmaceutickú laborantku aj bez praxe
do TPP. Inf.: č. t. 0911 896 585,
0907 967 199.
116/14-R

0917 668 003.
45/14-R
Dám do prenájmu 1-izb.
byt v Poprade - širšie centrum,
oproti nemocnici. Inf.: č. t.
0948 007 776.
104/14-R
Mamička s 5-ročným synom
hľadá v Poprade 2-izb. byt do
dlhodobého prenájmu v max.
cene 230 € s energiami. Inf.: č.
t.0902 672 505.
113/14-R
Dám do prenájmu 1-izb.
byt s balkónom na sídl. Juh
v Poprade, cena 220 €/mesačne vrátane energií. Inf.: č. t.

•
•

•

Občiansku riadkovú inzerciu je možno podať v redakcii
(Podtatranská 149/7, Poprad)
v pracovné dni do 15. hod. alebo e-mailom - noviny-poprad@
pp.sknet.sk Cena za uverejnenie je 1 € za inzerát do 10 slov.
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Na Paľa Demitru spomínali aj v Poprade
Nevídaná hokejová slávnosť
sa konala v stredu 20. augusta
na popradskom zimnom štadióne. Súčasné i bývalé slovenské hokejové hviezdy odohrali
proti veteránom zo St. Louis
Blues prvý z troch exhibičných zápasov na počesť tragicky zosnulého Pavla Demitru.
Akcia mala charitatívny účel.
Výťažok z troch stretnutí poputuje na pomoc talentovanej
mládeži.
Krátko popoludní rozdávali
známi svetoví hokejisti autogramy a podvečer už tešili priaznivcov hokeja svojimi kúskami
na ľade vypredaného štadióna

v Poprade. „Rany sa
vždy ťažko hoja. Paľo
nechýba len mne, ale
celému
slovenskému
národu,“ povedal iniciátor skvelej myšlienky Ľuboš Bartečko. Za
Slovak Stars nastúpila
i popradská hokejová
ikona Arne Kroták.
„Chvíľami som mal
na tele zimomriavky.
Stretnúť toľko osobností
na ľadovej ploche človek nemôže
každý deň,“ zdôraznil.
Zápas skončil remízou 8:8,
v samostatných nájazdoch boli
po výsledku 4:2 úspešnejšie slo-

venské hviezdy. Ľudia boli touto
exhibíciou nadšení. „Chcel som
synovi ukázať svetové legendy,“
povedal Juraj Fešovič. „Som rád,
že som získal podpisy niektorých

Futbalisti priniesli bod z Trebišova
V rámci 5. kola DOXXbet
ligy Východ cestovali v nedeľu
24. augusta futbalisti FK Poprad do Trebišova. So Slavojom uhrali
cennú remízu a v tabuľke im patrila priebežná piata priečka so ziskom 8 bodov.

Výsledok: 5. kolo v nedeľu 24. augusta
Slavoj Trebišov - FK Poprad 1:1 (0:1),
gól Popradu: 33. Radomír Michlík.
Program: 7. kolo v piatok 5. septembra o 19.30 hod. FK Bodva Moldava nad
Bodvou - FK Poprad.
(ppv)

Tatranský pohár vyhrali kamzíci
Hokejový turnaj o Tatranský pohár
zaknihoval koncom minulého týždňa
už svoju 67. kapitolu. V konkurencii rumunského zástupcu MOL ligy, rakúskeho druholigistu a slovenskej reprezentácie do 20 rokov sa presadil domáci
HK Poprad - cenná trofej ostala pod
Tatrami.
Finále sa hralo v posledný hrací deň,
v sobotu 23. augusta. Popradčania i slovenská dvadsiatka šli do zápasu bez straty bodu. Rozhodovalo sa až v predĺžení,
keď v riadnom hracom čase skončil zápas
remízou 2:2. O triumfe kamzíkov rozhodol v 65. minúte Jaroslav Kasík. Najproduktívnejším hráčom turnaja sa stal
útočník Popradu Tomáš Sýkora, ktorý
zaznamenal päť gólov a jednu asistenciu.

„Sme radi, že sme pred domácimi divákmi
turnaj vyhrali. Mladí reprezentanti nás
poriadne preverili,“ povedal T. Sýkora,
ktorý sa aj napriek mnohým ponukám
rozhodol ostať v Poprade.
Pre kamzíkov bol domáci turnaj previerkou pred výjazdom do Švajčiarska,
kam odcestovali v nedeľu. Od utorka tam
už zvádzajú tuhé boje proti kvalitným
súperom. „Bude to o niečom inom. Máme
tam Lausanne, či švédsky tím Rögle. Zahráme si aj proti La Chaux-de-Fonds
z druhej švajčiarskej ligy,“ rozhovoril sa
tréner HK Poprad Milan Jančuška, ktorý
tvorí káder za pochodu. „Skončil Zvoník,
Ďuriš, či Popela. Naopak, vo Švajčiarsku sa k nám pripojí jeden útočník, ale
aj brankár Matúš Kostúr,“ dodal.
Výsledky Popradu:
Vo štvrtok 21. augusta HK Poprad - HSC
Csíkszereda
8:0,
v piatok 22. augusta
HK Poprad - HC Steelers Kapfenberg 8:2,
v sobotu 23. augusta HK Poprad - HK
Orange 20 Slovensko
3:2pp.
(mav)
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hokejistov,“ dodal Giorgio Fešovič. „Videla som osobne také
hviezdy, ktoré možno už nikdy
viac neuvidím,“ doplnila Diana
Ivanidesová.
(mav)

Druhý diel
Dejiny hokeja
Autorská dvojica Mikuláš Argalács a Rastislav
Ovšonka vydala po piatich mesiacoch od uvedenia prvého dielu Dejín hokeja v Poprade jeho pokračovanie, ktoré mapuje obdobie rokov 1936 až
1945. Kniha s podtitulom Z extázy do agónie pokrstil dlhoročný športový hlásateľ František Sučko
priamo na zimnom štadióne mesta Poprad počas
67. ročníka turnaja o Tatranský pohár.
„Aj druhý diel prináša niekoľko zaujímavostí a
nových zistení. Mnohé sú síce pre odbornú verejnosť známe, ale pre fanúšikov popradského hokeja
budú viaceré informácie novinkou,“ povedal Rastislav Ovšonka.
Obaja autori avizovali, že do konca roka plánujú
vydať aj tretí diel, ktorý bude mapovať obdobie od
sezóny 1945/1946 až do roku 1958.
Druhá časť Dejín hokeja v Poprade vychádza
v náklade 400 kusov. Predávať sa bude výlučne v
popradskom kníhkupectve Christiania. ... Viac sa
dočítate v riadnom vydaní Novín Poprad, v stredu 3. septembra.			
(mav)
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