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Vytvorili zborník o slávnom rodákovi
Za najslávnejšie sochu Jána Bro-

koffa je považovaný svätý Ján Ne-
pomucký. Stojí na Karlovom moste 
v Prahe. Sochár a rezbár, rodák zo 
Spišskej Soboty sa ňou preslávil a 
stal sa nesmrteľným. Z jeho dielne 
však pochádza i ďalších približne sto 
sôch stojacich na rôznych miestach 
najmä v Čechách. Práve u našich su-
sedov zanechal väčšinu svojho diela, 
strávil väčšinu života i zomrel. 23. 
júna si pripomenieme 365. výročie 
narodenia J. Brokoffa, na budúci 
rok bude 300 rokov od úmrtia.

Osobnosti tohto uznávaného 
umelca bola minulý piatok v priesto-
roch Archívu Poprad venovaná kon-
ferencia Náš slávny rodák Ján Bro-
koff. Zúčastnili sa na nej učitelia, 
žiaci zapojení do projektu i odborná 
verejnosť. 

Fabián Gordiak z popradskej mest-
skej organizácie Jednoty dôchodcov 
na Slovensku je spolu s Mikulášom 
Argalácsom autorom projektu Most 
menom Brokoff, do ktorého sa zara-
dila aj konferencia. Účastníci konferencie Náš slávny rodák Ján Brokoff. O svojej práci na zborníku 

rozprával Ján Findra, žiak ZŠ s MŠ v Sp. Sobote.      FOTO - Marta Marová

Popradské kultúrne leto (PKL) 
odštartovalo minulý víkend. Naj-
prv v piatok programom Venované 
významným výročiam na pamiat-
ku 365. výročia narodenia slávne-
ho rodáka zo Spišskej Soboty, ba-
rokového sochára a rezbára Jána 
Brokoffa. Potom pokračovalo v so-
botu otvorením PKL a turistickej 
sezóny v Spišskej Sobote. 

Ani premenlivé počasie nezabrá-
nilo, aby vynikla atmosféra dobové-
ho jarmoku s ukážkami dobových 
tradícií, folklórnymi, šermiarskymi 
i divadelnými vystúpeniami, zvie-

ratkami v ohrade, starožitnosťami 
aj občerstvením. Nechýbalo ani ra-
zenie mincí, verklík, postavy odeté 
v dobových kostýmoch vrátane jar-
močného richtára Dušana Kubáňa. 
Vyvrcholením sobotňajšieho dňa 
bol koncert Petra Nagya a skupiny 
Indigo. V nedeľu mohli priaznivci 
hudby prísť na koncert Bogacz tria a 
dychovej hudby Popradčanka. 

Festival PKL bude obsahovať 57 
dní rozmanitých programov, ktoré sa 
budú odohrávať v priestore Námestia 
sv. Egídia a v jednotlivých častiach 
mesta.

(Pokračovanie na str. 9)

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

Poprad hľadá dobrovoľníkov do projektu Umenie v podchode!
Mesto Poprad   v rámci   projek-

tu Umenie v podchode pripravuje 
realizáciu veľkoplošných malieb 
v podchode spájajúcom centrum 
mesta so sídliskom Juh. V rámci   
projektu Umenie v podchode oslo-
vilo komunitu sprejerov, ktorej 
členovia mali možnosť predkladať 
svoje návrhy na výtvarné riešenie 
tohto verejného priestoru.

Z piatich návrhov, ktoré umelci 
zaslali, vybrala porota ako najzau-
jímavejší pre tento podchod návrh 
Viktora Fehéra a Samuela Velebného 
(na obrázku). „Je veľmi dobré, že na 
ponuku mesta ozvláštniť náš podchod 
reagovalo toľko mladých výtvarníkov. 
Návrhy boli veľmi zaujímavé a každý 
z nich niečím upútal. Ja som dávala 
prednosť jednoduchému návrhu Jozefa 
Piláta, ktorý predstavoval akýsi dúho-
vý tunel, ktorým by chodci pri vstupe 

do podchodu prechádzali. Najviac 
hlasov poroty však získal návrh dvoji-
ce Fehér - Velebný, takže som rada, že 
podchod trochu humorným spôsobom 
upozorní na dominanty Popradu. 
Týmto priestorom prechádza denne 
množstvo ľudí do práce a z práce, ve-
rím, že keď sa na chvíľu pristavia pri 
ktorejkoľvek časti tejto autorskej maľ-
by, zlepší im to náladu. Hlavne preto 
sme uprednostnili tohto autora oproti 
dobrým, ale popisným návrhom. Je 
však dôležité, aby sme si vynovený 
podchod uchránili pred vandalmi a 
aby nás tešil čo najdlhšie,“ uviedla 
členka poroty, riaditeľka Tatranskej 
galérie a poslankyňa MsZ mesta Po-
prad Anna Ondrušeková.

Do samotného projektu sa môžu 
zapojiť aj dobrovoľníci, ktorí umel-
com pomôžu s prípravou podchodu 
pre nanášanie grafity maľby. Dobro-

voľníci sa môžu prihlásiť do 23. júna 
2017 na mailovej adrese podchod@
poprad.sk.

Samospráva začala s úpravami 
podchodu už koncom mája, kedy 
začala odstraňovať zvyšky nápisov a 
starých plagátov zo stien podchodu. 
Vymenené budú aj plastové pod-
hľady, staré poškodené držadlá po 
oboch stranách schodov, nové budú 
aj nájazdy pre kočiare. Doplnené 
bude aj osvetlenie podchodu. V časti 
s mramorovým obkladom bude zá-
roveň nanesený preventívny antigra-
fity náter. Tieto prípravné práce by 
mali byť hotové najneskôr do konca 
júna, aby sa následne mohli dostať k 
slovu umelci a dobrovoľníci.

Projekt Umenie v podchode je fi-
nančne podporený Nadáciou VÚB , 
v rámci programu Komunitné gran-
ty.    (mag)

• V PoNdeLoK 26. júna o 10. hod. 
slávnostne otvoria Denné centrum na 
sídlisku Juh v  Poprade, ktoré bude 
sídliť na Ulici Ludvíka Svobodu.
• V areáLI základnej školy vo Veľ-
kej sa v  sobotu 24. júna od 14. hod. 
uskutoční Juniáles. V  programe vy-
stúpi DFS Venček, Dušan Grúň a sku-
piny Bravo a Star. 
• eUróPSKy informačný deň pre 
študentov stredných škôl mesta a 
okresu Poprad sa uskutoční v piatok 
23. júna v zasadačke MsÚ.
• rodáK z Popradu, 28-ročný Pe-
ter Chovanec, ktorý pracuje v dizaj-
nérskom ateliéri automobilky Land 
Rover vo Veľkej Británii, sa môže 
popýšiť úspechom. Jeho návrh nové-
ho SUV Range Rover Velar sa zaradil 
medzi najkrajšie autá s pozitívnymi 
hodnoteniami odborníkov aj priaz-
nivcov luxusných vozidiel. 
• MLadÍ z Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej v Poprade organizujú 
24. júna v salaši vo Veľkom Slavkove 
rodinný juniáles pod názvom Tatran-
ské radôstky.
• Tretí ročník slávnostného oceňo-
vania TOP 10 firiem regiónu Prešov 
sa uskutočnil minulý štvrtok v Popra-
de. Ocenené boli aj firmy z Popradu. 
Viac na www.mafraslovakia.sk.
• od 14. júna 2017 má Klub Sobot-
čanov novú predsedníčku. Po Adriá-
novi Kromkovi sa ňou stala Ľuba Du-
roňová. 
• KINo Cinamax uvedie Stand-Up 
Comedy Show Temné kecy v ponde-
lok 26. júna o 20. hod. Účinkujú Ivo 
Ladižo Ladižinský, Jerry veľmajster 
Szabó, Fučo Mariňák Rybička a  Jaro 
Abaffy. 
• Pre takmer 170 000 ľudí a firiem 
zostáva posledný mesiac na podanie 
daňového priznania. Trojmesačný 
odklad uplynie 30. júna. Daňové pri-
znanie je treba nielen podať, ale daň aj 
zaplatiť.
• Vo Vile Flóra v Starom Smokov-
ci bude v  piatok 23. júna o  17. hod. 
vernisáž výstavy fotografii Ivana Ur-
banoviča s názvom Expedícia Hindú-
kuš.
• od 15. júna 2017 skončili v  EÚ 
roamingové poplatky. Od tohto dá-
tumu môžu občania, ktorí cestujú 
v rámci EÚ telefonovať, posielať tex-
tové správy a  používať internet   za 
rovnaké ceny, aké platia doma.
• Na webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený presný 
zoznam odberných miest, v  ktorých 
bude v  týchto dňoch prerušená dis-
tribúcia elektriny z dôvodu plánova-
ných prác na zariadení nízkeho napä-
tia.    (ppm)

V Poprade prvý slovenský test inteligentného
verejného osvetlenia v reálnych podmienkach

V Poprade sa v pondelok večer 
začala testovacia prevádzka ve-
rejného osvetlenia doplneného o 
ďalšie dômyselne prepojené funk-
cionality. Podľa dostupných in-
formácií ide o prvý test v reálnych 
podmienkach v takomto rozsahu 
na Slovensku. 

Na jednom z najrušnejších peších 
ťahov spájajúcich centrum mesta 
so sídliskom JUH boli inštalované 
svietidlá, ktoré dokážu nielen svietiť. 
„Inteligentné lampy dokážu plynule 

meniť intenzitu osvetlenia, okoloi-
dúcim vedia cez bluetooth ponúknuť 
obsah na stiahnutie alebo online 
prehliadanie, vybavené sú tiež sní-
mačmi na meranie hustoty premávky 
- v tomto prípade počtov chodcov. V 
mobilnej aplikácii na ich ovládanie 
sú vybavené aj „panickým tlačítkom“, 
ktorým dokáže človek v núdzi ihneď 
privolať mestskú políciu,“ informo-
val Richard Procik, technický riadi-
teľ divízie VO a ITS Siemens s. r. o.

„S takýmto vybavením dokáže ve-
rejné osvetlenie 
nielen svietiť ale 
byť zároveň aj 
zdrojom informá-
cií. Občania môžu 
z takýchto inte-
ligentných lámp 
získať informácie 
o dianí v meste, 
samospráva zasa 
dokáže z takýchto 
lámp získať dáta 
o počtoch osôb 
využívajúcich jed-
notlivé pešie trasy 
a dokáže tak ad-
resnejšie riešiť ich 
opravy či zimnú 
údržbu. Žiadne po-

litické rozhodnutia ale overiteľné fak-
ty. Verejné osvetlenie môže byť navyše 
aj zdrojom wifi signálu a to je ďalší 
rozmer vzhľadom na to, že hovoríme 
o verejnom osvetlení,“ uviedol vice-
primátor Igor Wzoš.

Mesto Poprad inštalovalo inteli-
gentné lampy v spolupráci so správ-
com verejného osvetlenia v meste 
- spoločnosťou Siemens a partnerom 
zo Slovak Smart City Clustera - spo-
ločnosťou Atos. Testovacia prevádzka 
bude trvať do konca roka.  (mag)
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Zajtra zasadne mestské zastupiteľstvo
Vo štvrtok 22. júna o 9. hod. sa v 

zasadačke Mestského úradu v Popra-
de začne 3. plánované zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Poprad. rokovanie je verejné. 

Po procedurálnych záležitostiach sa 
budú poslanci zaoberať návrhom na 
rozšírenie prenájmu kotolní vrátane 
technológií a rozvodov a tepelno-
-technického zariadenia pre Poprad-
skú energetickú spoločnosť, návrhmi 
na prenájom nebytových priestorov, 
návrhmi na predaje alebo prenájmy 
nehnuteľností, návrhmi na zriadenie 
vecného bremena, na výkup nehnu-
teľností a ďalšími majetkovoprávnymi 
vecami. MsZ má ďalej v programe ná-
vrh na vymenovanie komisie na oce-

nenie umeleckého diela - smaltovanej 
kompozície umelca Jozefa Kornucika, 
pôvodne inštalovaného na budove 
Zimného štadióna v Poprade. Poslanci 
prerokujú tiež prípravu podmienok a 
návrhu koncesnej zmluvy k obstaraniu 
nadlimitnej koncesie na poskytovanie 
garantovanej energetickej služby, návrh 
na určenie výšky réžie pre dospelých a 
pre cudzích stravníkov stravujúcich sa 
v školských jedálňach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Poprad a ďalej návr-
hy na prenájmy nebytových priestorov 
v základných školách. Do programu je 
zaradený aj návrh Všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta Poprad, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN mesta Poprad 
č. 3/2014 o vymedzení úsekov miest-

nych komunikácií na dočasné par-
kovanie motorových vozidiel v znení 
VZN č. 10/2015. MsZ sa bude zaoberať 
aj návrhom VZN, ktorým sa schvaľu-
je miestna daň za užívanie verejného 
priestranstva, návrhom na predloženie 
žiadosti o nenávratný finančný príspe-
vok na realizáciu projektu Zníženie 
energetickej náročnosti budovy MŠ na 
Tranovského ul. a projektu  Miestna 
občianska poriadková služba v meste 
Poprad. Poslancom bude predlože-
ný aj Záverečný účet mesta Poprad za 
rok 2016 a k nemu stanovisko hlavnej 
kontrolórky a ďalšie. Pred záverom sú 
zaradené interpelácie poslancov. 

Podrobný program je www.poprad.
sk.    (ppm)

Mesto Poprad realizuje časť programov PKL 2017 v 
spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry. 

Občania dostali do svojich schránok program PKL 
a pravidelne o ňom budeme informovať aj na strán-
kach našich novín. Programová ponuka atraktívnych 
programov PKL od júna do septembra je rozlože-

Kultúrne leto sa už začalo

(Dokončenie zo str. 1)

• NedeĽNÉ tvorivé dielne na tému 
Hurá na prázdniny sa v  Tatranskej 
galérii v Poprade uskutočnia v nede-
ľu 25. júna od 14. do 16. hod. Potreb-
né je prihlásiť sa do 23. júna.
• dNI mesta Svit sa budú konať 
v  piatok a  v  sobotu 23. a  24. júna. 
V piatok udelia Ceny mesta a Ceny 
primátora. V  sobotu bude pokračo-
vať kultúrny program, v ktorom vy-
stúpi aj Barbora Švidraňová a  Basie 
Frank Band a ďalší.
• Hrad Ľubovňa ponúka počas 
letnej sezóny netradičnú výstavu. Jej 
motívom je kríž interpretovaný ako 
symbol lásky, slávy, moci a utrpenia. 
Približuje nielen dejiny hradu, ale aj 
mesta a severného Spiša od stredove-
ku do roku 1944, ukazuje tiež skryté 
príbehy rôznych krížov. Súčasťou vý-
stavy je napríklad dielo Majstra Pavla 
z Levoče, ale aj predstaviteľa európ-
skej secesie Alfonza Muchu. 
• TradIČNÝ folklórny festival na 
Spiši oslavuje svoj 45. ročník a usku-
toční sa 24. - 25. júna 2017 v prírod-
nom prostredí Spišského salaša pod 
Spišským hradom.
• NedáVNo zrenovovaný Hotel 
Lomnica chce zabojovať o Miche-
linovu hviezdičku. Každý rok ich 
udeľuje najrešpektovanejší gastro-
nomický sprievodca na svete. Pre 
reštaurácie je to porovnateľné ocene-
nie ako Oscary pre filmové hviezdy. 
Okolité metropoly ako Viedeň, Pra-
ha, Budapešť či Varšava už Micheli-
nove hviezdy majú. Slovensko svojho 
„gastrooscara“ zatiaľ nemá.
• doBroVoĽNÍCI sa budú môcť 
aj tento rok počas leta zapojiť do pro-
jektu tatranskej dobrovoľníckej služ-
by a pomôcť pri viacerých aktivitách. 
Pracovať budú šesť hodín denne päť 
dní v týždni na turistických chodní-
koch a hliadkovať v okolí Štrbského 
plesa. Týždenne Dom dobrovoľníc-
tva Encián na Skalnatom plese po-
skytne bezplatne ubytovanie desia-
tim dobrovoľníkom. V poradí šiesta 
dobrovoľnícka sezóna sa začala 15. 
júna a potrvá do konca septembra.
• Na podporu projektov na zlepše-
nie životného prostredia a života ľudí 
aj v najmenej rozvinutých okresoch 
Slovenska má ísť 25 miliónov eur z 
európskych peňazí. Ide o prvé akti-
vity v rámci akčných plánov vlády na 
podporu menej rozvinutých regió-
nov.
• V GaLÉrII ÚĽUV v  Tatranskej 
Lomnici v piatok 23. júna od 13. do 
15. hod. bude predvádzať výrobu 
predmetov pastierskej a  valašskej 
kultúry Milan Kočtúch, ktorý je maj-
strom tohto remesla a venuje sa mu 
viac ako polstoročie.  (ppš)

Krátke správy

ná do štyroch dní v týždni - od štvrtka do nedele a 
zostavená tak, aby si každý vybral program rôzneho 
žánru - od divadla, rozprávok, folklóru, po tanec, 
hudbu, film, zábavu a iné predstavenia. PKL sa skon-
čí až v polovici septembra I. ročníkom Matejov-
ských Scholtzových dní. Dovtedy sa Popradčania a 
návštevníci majú na čo tešiť.   (mar)

Minulý týždeň v  piatok 
navštívila Gabriela Mateč-
ná, ministerka pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka 
Sr, firmu Tatrakon, ktorá 
má v  súčasnosti svoje vý-
robné priestory v  Poprade 
a v Hranovnici.

Spoločnosť sa plánuje pre-
sťahovať z centra mesta do 
väčších priestorov. „Nemá-
me tu už priestor, mali sme 
napríklad veľké zákazky, 
ale vyrábať sme museli aj v 
soboty. Našou snahou je vý-
stavba novej fabriky, máme 
už pozemok v priemyselnom 
areáli v Matejovciach,“ in-
formovala Katarína Kacvin-
ská, konateľka spoločnosti. 
G. Matečná uviedla, že štát 
síce nemôže spoločnostiam 
poskytovať priamu pomoc 
na zlepšenie výrobných ka-

pacít, môžu však o ňu žiadať 
prostredníctvom Programu 
rozvoja vidieka. „Rovnako 
môžu žiadať na ministerstve 
hospodárstva o pomoc pri 
inováciách a technológiách, 
takže sú zaradení v našom 
výberovom konaní,“ pove-
dala ministerka. Tatrakon 
je jednou z mála potravi-
nárskych prevádzok, ktoré 
vyrábajú mäsové konzervy 
na Slovensku. Skoro všet-
ky výrobky podniku majú 
značku kvality SK alebo 
SK Gold, čo znamená, že 
obsahujú viac ako 75 % 
slovenských produktov. 
Konzervárstvo má v podtat-
ranskom regióne dlhoroč-
nú tradíciu. Prvá písomná 
zmienka siaha až do roku 
1931. Tatrakon zamestnáva 
cca 150 ľudí.  (ppš)

Ministerka v Poprade
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Pripravujú knihu

So športom sa dá začať v každom veku

Multimediálne predstavenie o svätom Jánovi Pavlovi II.

Klub Veličanov v spolupráci s mestom 
Poprad pripravuje vydanie reprezen-
tačnej knihy pri príležitosti osláv 740. 
výročia prvej písomnej zmienky o 
Veľkej. Žiada občanov, ktorí majú vo 
svojich rodinných archívoch rôzne 
staršie fotografie zachytávajúce ži-
vot vo Veľkej, ako aj iné dokumenty, 
o ich zapožičanie. Priniesť ich môžu 
do Scherfelovho domu č. 36 vo Veľ-
kej, prípadne sa ohlásiť na tel. č. 0910 
890 303 alebo e-mail: emilia.fer-
kova@msupoprad.sk.  (ppp)

V Šuňave sa 23. a 24. júna koná tretí 
ročník letného gospelového festiva-
lu Za jazerom. Začne sa v sobotu 23. 
júna o 20. hod. hudobným dokumen-
tom Kapucíni a Stanley 20 a o 21. 
hod. besedou na tému Rodičovstvo 
na úvod Father’s festu. V sobotu 24. 
júna bude program pokračovať od 13. 
do 22. hod. Vystúpia postupne Ná-
dej, Revival Gospel, Kerygma, Sába, 
Janais, Marián Kuffa, G.O.D.S., Ka-
pucíni, Kéfas a Timon. Sprievodným 
programom je od 10. hod. rýchlokurz 
prežitia v manželstve v rámci Father’s 
festu. Festival moderuje Paľo Dra-
pák, pripravený je i ďalší sprievodný 
program. Vstup je voľný.  (ppp)

Gospelový festival

V stredu 28. júna 2017 o 18. hod. 
na Zimnom štadióne v Poprade 
uvedú multimediálne predstavenie 
o svätom Jánovi Pavlovi II. Vystúpi 
vyše 130 umelcov - 56 členov orches-
tra opery Štátneho divadla Košice, 40 
členov speváckeho zboru, 30-členné-
ho detského zboru a sólisti.

„Pod Tatrami zažijeme niečo ne-
všedné. Ide o jedinečné multimediálne 
dielo o Jánovi Pavlovi II., ktoré ešte na 
svete nikde nie je,” hovorí Igor Havri-
la, hlavný organizátor, ktorý prišiel s 
myšlienkou pripraviť toto dielo. Bude 
jednou zo sprievodných akcií tohto-
ročnej Levočskej púte. 

„Dielo, ktoré zavíta do Popradu, bude 
zložené z dvoch častí. V prvej predstaví-
me pápežov život, rodinu, školu, záuj-
my, vojnu a prvé kňazské roky. Druhú 
venujeme službe a posolstvu tohto pápe-

ža, ktorého pontifikát je neodmysliteľne 
spojený aj so Slovenskom. Našu krajinu 
navštívil celkovo trikrát. V roku 1995 
navštívil nielen Poprad, ale aj Levoču. 
Oddychoval pri Sliezskom dome a odlie-
tal z letiska Poprad,” spomína Havrila. 

Na koncerte zaznejú diela sveto-
vých skladateľov. Popretkávajú ich 
televízne zábery, fotografie či reportá-
že zo života sv. Jána Pavla II. Zaznie 
hudba Verdiho, Mozarta, Pucciniho 
či Schuberta, ako aj obľúbená pieseň 
svätca v podaní 30-členného detské-
ho zboru Pán zastavil sa na brehu. 
Zaznie aj melódia z westernu Vtedy 
na Západe od Ennia Morriconeho či 
Dobytie raja od Vangelisa. 

Okrem umeleckého stvárnenia sa v 
ukážkach prihovoria divákom na vi-
deu aj viaceré osobnosti, ktoré osob-
ne poznali Jána Pavla II. Bude medzi 
nimi napr. poľský kardinál Stanislaw 
Dziwis, jeho bývalý osobný sekretár, 
slovenský kardinál Jozef Tomko či 
dnes už zosnulý kardinál Ján Chry-
zostom Korec. „V Poprade sme si pre 
divákov pripravili aj jedno špeciálne 
prekvapenie, ktoré zaznie na záver 
koncertu,” dodal I. Havrila. 

Mesto Poprad je spojené s menom 
Jána Pavla II. Pred dvomi rokmi sa v 
tomto meste konalo Národné stretnu-

tie mládeže P15, počas ktorého odha-
lili pamätnú tabuľu tomuto svätcovi. 
Práve Ján Pavol II. bol pred tridsiati-
mi rokmi iniciátorom Svetových dní 
mládeže, ktorým predchádzajú ná-
rodné stretnutia. V Poprade je po Já-
novi Pavlovi II. pomenovaná aj jedna 
z ulíc. Časť Popradského nábrežia, od 
mestského úradu po okresný úrad, sa 
zmenila na Nábrežie Jána Pavla II. 

Vstupenky si už môžu záujemcovia 
zakúpiť v sieti Ticketportal.

Ak máte záujem vyhrať vstupenky na 
toto predstavenie v Poprade, stačí vy-
strihnúť kupón a zaslať ho do redakcie 
(Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad) 
do pondelka 26. júna 2017. Podmien-
kou je uviesť na korešpondenčný ale-
bo podobný lístok adresu aj telefónne 
číslo. Mená dvoch vyžrebovaných či-
tateľov, ktorí získajú po dve vstupenky, 
budú uverejnené v novinách Poprad v 
stredu 28. júna 2017.  (kmt)

Už devätnásť rokov si členovia 
denných centier preverujú svoje 
sily počas športového dňa My na to 
máme. Minulú stredu opäť potvrdi-
li, že naozaj majú ešte dostatok síl a 
najmä chuti a nadšenia. Zmerali si 
svoje schopnosti v rôznych súťažných 
disciplínach primeraných veku. 

Zdolávali prekážkovú dráhu, há-
dzali šípky do balónov, lopty do bas-
ketbalového koša, behali s rebríkom, 
triafali loptou do brány, ale tiež pred-
vádzali pantomímu pri hádaní povo-
lania, predmetov či rôznych druhov 
športu a preukazovali svoje vedomos-
ti v kvíze o ľudskom tele. Jedným sa 
darilo viac, druhým menej. Avšak ne-
šlo ani tak o nejaké športové rekordy, 
ako skôr o príjemné zašportovanie si, 
rozhýbanie kostry a tiež o stretnutie 

rovesníkov. Najlepšie výsledky a zisk 
1. miesta si na svoje konto pripísali 
dôchodcovia z DC Spišská Sobota. 
Členka sobotského súťažného druž-
stva sa potešila, že po čase sa víťazstvo 
zase vrátilo k nim: „Minulý rok sme 
boli asi až tretí, ale predtým dvakrát 
prví. Disciplíny boli dosť náročné, ale 
držali sme sa. Šport mám rada a ke-
dysi bol mojou záľubou.“ Súťažiaceho 
Matejovčana trochu potrápilo švi-
hadlo: „Spomenul som si na svoje det-
stvo. Pred súťažou sme síce necvičili, 
no pohybu sa venujeme – jazdíme na 
bicykloch alebo rýchlejšie chodíme, ak 
nemôžeme pre zdravotné problémy be-
hať.“ Súťažiaci zástupca z DC Limba 
bol spokojný so súťažami: „Rád špor-

tujem. Už odmalička som sa vždy 
pohyboval po vonku.“

Druhé miesto obsadilo druž-
stvo z DC Veľká a tretie DC 
Limba. 

Na športovom dni však žiad-
ne denné centrum neobišlo na-
prázdno. Primátor Popradu Jo-
zef Švagerko odovzdal všetkým 
ôsmim DC dar - veľký ventilátor, 
ktorý ich na stretnutiach v klu-
boch ochladí v prípade horúceho 
počasia. Výsledky seniorov zhod-
notil: „Boli obdivuhodné a je chvá-
lyhodné, že sa ešte vo svojom veku 

vedia vypäť k takým výkonom. Športo-
vanie odporúčam každému, lebo začať 
sa dá kedykoľvek, skončiť nikdy.“

Vedúca sociálneho odboru MsÚ v 
Poprade Etela Lučivjanská povedala: 
„Naším cieľom nebolo prekonávať ne-
jaké rekordy, ale spojiť všetkých členov 
denných centier v rámci mesta, pri-
niesť im príjemný pocit zo spoločného 
stretnutia, aby odchádzali s dobrou 
náladou a úsmevom na tvári.“ 

Počet ľudí v dôchodkovom veku v 
Poprade stúpa. K doterajším denným 
centrám koncom júna pribudne nové 
na sídlisku Juh, kde žije najviac star-
ších obyvateľov, a preto bude určite 
plne využité. Sociálny odbor čaká v 
lete aj ďalšia novinka - bude sa sťa-
hovať z budovy okresného úradu, 
kde v súčasnosti sídli, do uvoľnených 
priestorov po katastrálnom odbore 
OÚ na Ul. J. Curie.   (mar)

Konferencia „Youth and Multi-
culturalism in Slovakia,  Poland and 
United Kingdom“, ktorá je organizo-
vaná v rámci riešenia  medzinárod-
ného projektu „Multiculturalism in 
the face of cultural identity - youth 
educational projects“ sa uskutoční 
22. júna 2017 v hoteli Tatra v Popra-
de za účasti zahraničných riešite-
ľov projektu z Veľkej Británie, Poľska 
a študentov vybraných stredných 
škôl zapojených v projekte zo Sloven-
ska. Organizátorom medzinárodnej 
konferencie je Katolícka univerzita 
v Ružomberku, Katedra manažmentu 
v Poprade ako spoluriešiteľ projektu 
programu  Erasmus+ zo Slovenska. 
Súčasťou konferencie bude výstava 
obrazov Fera Guldana na tému spiš-
ských exodov v 20. storočí.  (ppš)

Medzinárodná 
konferencia

K u p ó n
PP-62
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Vedenie popradskej nemoc-
nice ocenilo aj v tomto roku 
najlepšie sestry a pôrodné 
asistentky titulom Sestra roka 
2016.  Generálny riaditeľ a 
predseda predstavenstva  Ne-
mocnice Poprad Peter Petruš 
vo svojom príhovore poďa-
koval všetkým sestrám za ich 
nenahraditeľnú, odbornú a 
obetavú prácu a  zablahoželal 
im k stúpajúcej kvalite ošetro-
vateľstva. Spolu s  riaditeľkou 
úseku ošetrovateľstva Nemoc-
nice Poprad Evou Muškovou, 
odovzdali ocenenie týmto 
sestrám a pôrodnej asistent-
ke: Zdenke Jakubcovej z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, Márii Laufikovej z centrál-
nych operačných sál a Janke Duchoňovej zo stacionára dermatovenerologického.  (sga)

Pokrstili knihy Deti a Vesmír vo vrecku

Herbáre sú vzácnym odkazom minulosti

Podtatranské múzeum 
v  Poprade sa počas minu-
lého týždňa zaoberalo her-
bármi. V  priestoroch oC 
Forum zorganizovali štvor-
dňovú interaktívnu výsta-
vu na túto tému. Prihláse-
né školské skupiny, ale aj 
široká verejnosť sa mohla 
zoznámiť s  tvorbou herbá-
ra a každý si mohol ten svoj 
aj vyrobiť.

Nájsť v dnešnej dobe vzác-
nu bylinku je čoraz ťažšie. Ze-
lene je okolo nás stále menej 
a  tak aj uchovávanie týchto 
rastliniek sa stáva vzácnos-
ťou. Podtatranské múzeum 
v Poprade sa rozhodlo ukázať 
súčasnej generácii, že her-
bár má svoj význam dodnes. 
„Slovo herbár je odvodené od 
slova herba, čiže bylina. Do 
16. storočia sa takto označova-
li knihy o liečivých rastlinách. 
Neskôr sa začali rastlinky 
zbierať a lisovať, čím sa vytvá-
rali diela botanikov - herbáre. 
Takto človek zachoval pre bu-
dúce generácie nálezisko, kde 

sa daná rastlinka našla a tiež 
obdobie, v  ktorom sa našla. 
Podtatranské múzeum vlastní 
55 historických herbárov od 
rôznych botanikov a k najzná-
mejším patrí herbár od Aurela 
Viliama Scherfela. Vlastnili 
sme aj herbár mnícha Cypriá-
na, ale ten je už majetkom ná-
rodného múzea,“ vysvetľovala 
kurátorka prírodovedných 
zbierok Podtatranského mú-
zea v  Poprade Daniela Mly-
narčíková. „Pripravili sme si 
čisté herbáre, aby si ich každý 
mohol dotvoriť. Postup je jed-
noduchý. Pri prechádzke prí-
rodou si nazbierame rastlinky 
a doma ich vylisujeme a vysu-
šíme medzi dvoma papiermi 
zaťaženými napríklad kniha-
mi. Papier treba po niekoľkých 
dňoch vymieňať, aby rastliny 
nehnili. Lepiacou páskou ich 
potom nalepíme do herbára 
a  za pomoci atlasu rastlín si 
vypíšeme herbárovú etiketu,“ 
dodala etnologička Podtat-
ranského múzea v  Poprade 
Elena Bekešová.  (mav)

V jednom z popradských hotelov 
v minulých dňoch odprezentovali 
knihy Vojtecha rušina a  Milana 
Budzáka - deti a Vesmír vo vrecku.

Astronóm, cestovateľ a  fotograf V. 
Rušin (na foto dole vľavo pri „krste“ 
lupeňmi pivónie) povedal: „Nemohol 
by som sa živiť ako fotograf, 
zábery robím, keď vidím niečo 
zaujímavé. Ak sa ľudom pá-
čia, rád ich zverejňujem.  Za 
fotkami sa vždy skrýva príbeh. 
Vidím dieťa, starého človeka 
- vždy sa opýtam, či môžem, 
padne aj pár slov, zistím, či je 
ten človek šťastný, či mu niečo 
chýba, či si ho ľudia vážia. Naša 
tvár odráža naše vnútro. Preto 
radšej fotím ľudí ako prírodu.“ 
Fotoaparát so sebou nosí na 
pracovné i súkromné cesty.  

M. Budzák (na foto hore vpravo 
pri „krste“ medom) začal písať bás-
ne, keď zomrel jeho obľúbený básnik 
Milan Rúfus. „Keď som sa to dozve-
del z TV, rozplakal som sa. Vtedy som 
si sadol za počítač a začal som písať 
svoju prvú básničku. Písal som ju 

štyri hodiny. Vidím, akoby 
sa ľudskosť z našich životov 
vytrácala, tam orientujem 
svoje verše. Môj bratranec V. 
Rušin ma oslovil, že má veľa 
fotografií zo svojich ciest za 
zatmením slnka, fotí pritom 

aj ľudí, deti a či by 
som k  nim nenapísal 
krátke básničky.“   

V  knihe Vesmír vo vrecku 
sú pohľadnice s  astronomic-
kou tematikou, vesmírne ob-
jekty. Takých kníh už na svete 
pár vyšlo. V. Rušin to teda 
chcel trochu inovovať. Pod 
každým obrázkom vesmír-
neho objektu je nejaký kvet. 
„Cestou do práce do Astrono-
mického ústavu v  Tatranskej 
Lomnici som robil zábery 

kvietkov pri ceste - 15 minút peši le-
som.“ 

Kvety a  hviezdy, planéty, kométy 
sú niekde farebne zladené, inde sa 
farebne dopĺňajú využívajúc farby 
od červenej cez zelenú až po fialovú. 
V. Rušin zostavil knihu, ktorá nie je 
vedeckým traktátom, ale prehliad-
kou dojmov, pocitov, nápadov a aso-
ciácií. Je citlivým svedectvom o kráse 
veľkých i malých rozmerov.  (kpa)

Na foto zľava: Peter Petruš, Zdenka Jakubcová, Janka Ducho-
ňová, Mária Laufiková a Eva Mušková.   FOTO - archív NP

ocenili najlepšie sestry a pôrodné asistentky

Minulý týždeň vo štvrtok prijalo Pediat-
rické oddelenie s JIS v Nemocnici Poprad 
dar v podobe eKG prístroja, ktorý mu ve-
novali zástupcovia spoločnosti aquaCity.

„Každá technika, ktorá je užitočná pre dieťa, 
je veľkým prínosom. EKG prístroj je v detskom 
veku štandard a využívame ho každý deň. Sme 
vďační za tento dar a cítime podporu v regióne 
od ľudí, ktorí nepracujú v  zdravotníctve. Jeho 
cena je nemerateľná,“ uviedla primárka pe-

diatrického oddelenia s  JIS Beáta Šoltýsová. 
Vysvetlila, že EKG prístroj slúži na točenie 
akcie srdca od novorodencov, až po dospe-
lého človeka. Jeho výhodou je ľahká mani-
pulácia, čiže sa dá použiť priamo pri posteli 
pacienta. „Prístroje sú potrebné, veď vývoj ide 
dopredu. Sme vďační ľuďom, ktorí dokážu ne-
mocnici takto pomôcť. Na tomto oddelení sú 
staré prístroje, ktoré treba postupne vymieňať. 
Nevadí nám, že nepribudne hneď naraz desať 

takýchto prístrojov. Ak by však pribu-
dol jeden aspoň raz do roka, tak by to 
bolo fajn,“ zamyslel sa riaditeľ úseku 
liečebno-preventívnej starostlivosti 
Nemocnice Poprad Miloš Kňaze. „Cí-
time, že je dôležité podporovať takéto 
akcie. Aj náš aquapark je o prevencii 
a o zdraví. Personálu nemocnice nový 
prístroj pomôže a  uľahčí mu prácu,“ 
skonštatoval Jan Telensky za Aqua-
City Poprad.   (ppv)

Nemocnica prijala dar - EKG prístroj
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Poprad má ďalší linkový 
autobus ozdobený podo-
bizňou významného deja-
teľa slovenského národa. 
Tentokrát prišiel rad na 
Jozefa Miloslava Hurbana 
pri príležitosti 200. výročia 
jeho narodenia. ako prví sa 
v  ňom previezli popradskí 
členovia Matice slovenskej 
spoločne s  priamym po-
tomkom Hurbanovcov Sve-
tozárom Hrúzom.

Jubilejný linkový autobus 
bude dnes slávnostne uve-
dený do prevádzky vedením 
mesta Poprad, no skúšobnú 
jazdu už majú za sebou ma-
tičiari. Minulý týždeň v stre-
du sa s ním zviezli do Levo-
če na hurbanovské oslavy 
pri príležitosti 200. výročia 
narodenia Jozefa Miloslava 
Hurbana. „Je to veľké za-
dosťučinenie a  vďaka patrí 

vedeniu mesta. Dúfame, 
že aspoň rok bude premá-
vať tento autobus po našich 
uliciach. Najvzácnejšie na 
tom je, že bol medzi nami aj 
priamy potomok Hurbanov-
cov Svetozár Hrúz, ktorý je 
prapravnukom J. M. Hurba-
na a  pravnukom Svetozára 
Hurbana Vajanského. Ten 
bol najstarším synom J. M. 
Hurbana,“ uviedla členka 
výboru MO MS v  Poprade 
Ľudmila Hrehorčáková.

J. M. Hurban bol význam-
nou osobnosťou sloven-
ského národa. Bol kňazom 
i  politikom, kodifikátorom 
spisovnej slovenčiny, národ-
ným buditeľom, novinárom 
i  spisovateľom. Bol zaklada-
teľom Slovenských pohľadov 
- najstaršieho literárno-kul-
túrneho almanachu, ktorý 
vychádza dodnes. „Bol ma-

tičným výborníkom do konca 
života. Takýmto ľuďom patrí 
naša vďaka. Veríme, že na 
rad prídu aj ďalšie významné 
osobnosti. Oni nás už nepo-
trebujú, ale my potrebujeme 
ich obetavosť,“ dodala Ľ. 
Hrehorčáková.

Priamy potomok rodu 
Hurbanovcov S. Hrúz (na 
foto vľavo) sa na jazdu špe-
ciálnym autobusom tešil. 
„Býval som v  Novom meste 
nad Váhom a  tam bolo veľa 
pamiatok na týchto našich ve-
likánov. Mal som pozvanie aj 
do Martina, kde bola konfe-
rencia na tému Hurbana, ale 
nevyšlo mi to. Toto je pre mňa 
prvá veľká vec, že som sa mo-
hol odviesť autobusom ozdo-
beným podobizňou môjho 
predka. Slávnosti v Levoči boli 
pre mňa takou rodinnou uda-
losťou,“ povedal.  (mav)

autobus vyskúšali matičiari i potomok Hurbana

Matica slovenská v Poprade si v no-
vembri pripomína 90. výročie svoj-
ho založenia (27.11.1927). Matičné 
hnutie zamerané na uchovanie kul-
túrneho vedomia a dedičstva našich 
predkov, chráni a uchováva národné 
bytie a vedomie, rodnú reč a dejinnú  
pamäť.  

V tomto duchu sa nieslo aj valné 
zhromaždenie popradského matičného 
odboru začiatkom 
júna 2017 v Podtat-
ranskej knižnici. 

V správe o činnosti  za roky 2013 - 
2017 odzneli kľúčové dejinné udalosti 
a jubileá národných dejateľov: 1150. 
výr. cyrilometodskej misie u nás, 200. 
výročie Ľudovíta Štúra, Jozefa Milosla-
va Hurbana, ktoré rezonovali za pod-
pory predstaviteľov mesta v Poprade. 

S malými silami sa podarilo usku-
točniť kus užitočnej práce, upevniť pod 
Tatrami tradíciu opakujúcich sa roční-
kov - je ich 19 - v prednese slovenských 
povestí, zvykoslovia usporadúvaním 
tvorivých dielní pre školské kluby. Vý-
znamnou súčasťou matičného diania 
boli aktivity literárneho klubu Milana 
Rúfusa, 14 tematických podujatí, pred-
nášky v školách, ktoré realizoval Jozef 

Janigloš s manželkou. 140. výročie na-
rodenia pána farára Mnoheľa, zakla-
dateľa Matice v Poprade sme vyznačili 
inštalovaním pamätnej tabule v Kon-
katedrále Panny Márie v Poprade.

Ženská spevácka skupina Slovenka 
uchováva  spevom a výstavami  krojo-
vaných bábik duchovnú a materiálnu 
kultúru ľudu pod Tatrami pričinením  
Márie Lenkovej. Prínosom, najmä 

generačným, je kolektívny člen MS 
divadelná skupina PUNC s Milošom  
Hanom na čele.

Pre svoje kultúrne podujatia sa nám 
podarilo získať podporu mesta Poprad, 
morálnu aj finančnú, obzvlášť primá-
tora Jozefa Švagerka a viceprimátorov 
Igora Wzoša a Pavla Gašpera. Všetkým 
aj spolupracujúcim inštitúciám - Pod-
tatranskej knižnici, cirkvám, školám, 
popradskej organizácii SNS, Eduardovi 
Markovičovi a Domu Matice sloven-
skej v Spišskej Novej Vsi a jeho riadite-
ľovi Rastislavovi Zacherovi  patrí naše 
veľké poďakovanie. 

Rovnako činne sa stretávame aj s 
podtatranskými Maticami a vzájomne 

sa podporujeme - sú to najmä Bati-
zovce, Liptovská Teplička, Štrba, Veľká 
Lomnica, Levoča, Spišská Nová Ves. 

Najväčším zadosťučinením a úľavou 
je generačné prepriahnutie v našej MS. 
Po rokoch došlo k omladeniu v službe 
predsedu. Členovia zvolili Beátu Ka-
linovú, ktorá po 17 rokoch vymenila 
Ľudmilu Hrehorčákovú. Omladený 
výbor bude pracovať v staronovom zlo-

žení: Helena Suchá, 
Magda Žarnovská, 
Jozef Slaho, Ras-

tislav Zacher, Ľ. Hrehorčáková, ktorí 
skúsenosťami podporia a vovedú do 
matičného diania nových členov: Ľu-
boslavu Harabinovú, Carolyne Goliá-
šovú a  Miroslavu Krišákovú.

VZ MS odporúčalo vo voľbách do 
orgánov MS - za predsedu Mariána 
Gešpera, do výboru MS Rastislava 
Zachera.

Veľkú nádej a prísľub pokračovania 
spôsobila prostá veta Carolyne Go-
liášovej: „Budeme sa venovať všetké-
mu dobrému a peknému,“ v súlade s 
prvotným určením v stanovách MS:  
„Matica je spolok milovníkov národa 
slovenského.“

Ľudmila Hrehorčáková

Generačná výmena v popradskej Matici

až tritisíc metrov archív-
neho materiálu uschováva 
pracovisko archív Poprad. 
Minulú sobotu usporiadalo 
pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa archívov a tiež 
otvorenia letnej sezóny v 
Poprade deň otvorených 
dverí. Vystavilo najmä vzác-
ne dokumenty zo 17. storo-
čia, obdobia, kedy žil sochár 
a rezbár Ján Brokoff, rodák 
zo Sp. Soboty. V tomto roku 
si totiž pripomíname 365. 
výročie jeho narodenia.

Návštevníci sa mohli po-
kochať pečatidlami Matejo-
viec, Veľkej, Stráží a Spišskej 
Soboty, na ktorom je vzác-
ne vyobrazenie sv. Juraja 
stojaceho rozkročmo nad 
drakom s hviezdičkami v 
pozadí. Väčšinou býva vy-
obrazený na koni. Pozreli si 
najstaršiu spišskosobotskú 
mestskú knihu, v ktorej sú 

zápisy od roku 1579 do roku 
1930, aj erbovú listinu slo-
bodného kráľovského mesta 
Kežmarok vydanú kráľom 
Matejom v roku 1463, arti-
kuly cechu krajčírov z roku 
1772, cechovú listinu cechu 
mäsiarov z roku 1691, veľmi 
peknú listinu so štatútom 
spišskosobotských strelcov 
z roku 1646 a ďalšie. Pri ko-
mentovaných prehliadkach 
sa záujemcovia dozvedeli 
množstvo informácií o čin-
nosti archívu a najvzácnej-
ších dokumentoch. 

Archív Poprad spravuje 
písomnosti regionálneho 
charakteru pochádzajúce zo 
súčasných okresov Poprad 
a Kežmarok od 13. po 21. 
storočie. Opatruje i listinu 
kráľa Belu IV. z roku 1256 s 
najstaršou písomnou zmien-
kou o Poprade a Spišskej So-
bote.   (mar)

Uchovávajú minulosť

Deň detí začiatkom júna na Štrbskom 
Plese bol spojený so športovým víken-
dom, počas ktorého prišli do Tatier 
známe osobnosti z televíznej obrazov-
ky. Pre deti boli pripravené športové 
súťaže, preteky lezúňov, škola televíz-
neho redaktora, ukážky práce policaj-
tov a hasičov a videli tiež záchranárov 
priamo v akcii. Grand Hotel Kempin-
ski High Tatras zase pre najmenších 
návštevníkov pripravil vystúpenie 
Spievankova. Toto vystúpenie posúva 
hranice detskej pesničky aj do oblasti 
hudobného a jazykového vzdelávania.
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Dnes 21. júna - Ekolekáreň (OC Forum), štvr-
tok 22. júna - Aduscentrum, v piatok 23. júna 
- Tília, v sobotu 24. júna - Benu (Kaufland), 
v  nedeľu 25. júna - Dr. Max (OC Max), 
v pondelok 26. júna - Adus a v utorok 27. 
júna - Dr. Max (OC Max).
ekolekáreň (oC Forum): Nám. sv. Egídia, 

aduscentrum: Nám. sv. Egídia, Tília: Banícka 
ul., Benu (Kaufland): Moyzesova ul., dr. Max 

(oC Max): Dlhé hony, adus: Mnoheľova ul. 
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-
rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 

22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. 
hod. do 22. hod.

Mimoriad-
ne pekný 

týždeň bude pre vás príležitos-
ťou na stretnutia s príjemnými 
ľuďmi.

B u d e t e 
p r í č i n o u 

nejakého konfliktu, ale ani si to 
nebudete uvedomovať. Vinu bu-
dete dávať iným.

Dobre si 
z v á ž t e , 

komu budete dôverovať. Nemu-
sia to byť ľudia, ktorí vám licho-
tia.

Niekto vás 
požiada o 

radu, čím sa budete cítiť poctení. 
Odvďačí sa vám.

Čakajú vás 
nezabudnu-

teľné letné zážitky. Pozor na roz-
tržitosť, ktorá vám môže spôsobiť 
škodu.

V l a s t ný m 
pričinením 

sa dočkáte finančného zlepšenia. 
Dokonca vás čaká zlepšenie po-
stavenia v práci.

Porozmýš-
ľajte nad 

zmenami, ktoré síce teraz nebudú 
príjemné, ale v budúcnosti prine-
sú zisk.

Budete sa 
rozhodovať, 

či v niečom ustúpiť alebo si urobiť 
po svojom. Zvíťazí druhá možnosť.

K a m a r á t i 
buďme, ale 

dlhy si plaťme. Presvedčíte sa, 
že nevysporiadané účty vedú k 
sporom.

Do vášho 
života za-

siahne náhoda. Privedie vás na 
nové pozitívne myšlienky.

S v o j o u 
prchkosťou 

si môžete poškodiť. Riešte veci v 
pokoji a zmierlivo.

Niekto vám 
v n u k n e 

nový nápad. Budete sa mu veno-
vať dlhodobo a s úspechom.

HoroSKop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v leKárňacH

Nové endoskopické vyšetrenie
už aj v Poprade

SpoločenSKá KroniKa

V piatok 16. júna 2017
vo Veľkej s

V pondelok 19. júna 2017
vo Veľkej s

V utorok 20. júna 2017
v Spišskej Sobote s

Helenou Lukačkovou,
91-ročnou

Tiborom Husárom,
79-ročným

Martou Kečkovou,
85-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Ak žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, ak žiješ 
podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý.“  SENECA

povedali Slávni

Dnes 21. júna má meniny alojz, zajtra 22. júna Paulína, v piatok 
23. júna Sidónia, v sobotu 24. júna Ján, v nedeľu 25. júna olívia, 
Tadeáš, v pondelok 26. júna adriána a v utorok 27. júna Ladislav, 
Ladislava.

BlaHoŽeláme K meninám

3. júna 2017 - Jana Berková a Milan Blažovský, Michaela Pacanov-
ská a Tomáš Semotam, Helena Budzáková a Martin Višňovský, 7. 
júna 2017 - Jaroslava Chomová a Peter Bodnár, 9. júna 2017 - Lu-
cia Giacková a Mgr. Martin Krasničan.

manŽelStvo uZavreli

program kina cinemaX poprad
od 22. júna do 28. júna

V stredu 21. júna 2017
o 12.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 21. júna 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

emilom Schostokom,
78-ročným

Milanom Bizubom,
69-ročným

navŽdy Sa roZlÚčime

Popradská nemocnica 
začala od polovice júna re-
alizovať nové endoskopic-
ké vyšetrenie. erCP alebo 
endoskopická retrográdna 
cholangiopankreatikogra-
fia (erCP) je kombinovaná 
endoskopická a rádiodiag-
nostická metóda na zobra-
zenie žlčových ciest a vývo-
du podžalúdkovej 
žľazy.  Vyšetrenie 
má účel diagnos-
tický - zisťuje sa 
chorobný proces 
žlčových ciest a 
p o d ž a l ú d k o v e j 
žľazy a predo-
všetkým liečebný 
- odstraňujú sa ka-
mene zo žlčových 
ciest, rozširujú sa 
zúženia žlčových alebo pan-
kreatických ciest, zavádza 
sa drenážna rúrka na odtok 
žlče a podobne. Vďaka tejto 
metóde je mnohokrát pa-
cient ušetrený od operácie. 

Odborným garantom, kto-
rý bude v Poprade vykonávať 
ERCP vyšetrenia, je docent 
Jan Martínek z prestížneho 
pracoviska IKEM v  Prahe 
(Transplantcentrum, Kli-
nika hepatogastroenterolo-

gie). Pod jeho vedením bude 
pracovať MUDr. Ján Mikloš, 
atestovaný gastroenterológ 
z  oddelenia vnútorného le-
kárstva s  JIS metabolickou 
Nemocnice Poprad. Vyšet-
renia sa budú v prvých me-
siacoch realizovať  raz týž-
denne, vo štvrtky. 

„Táto vyšetrovacia a  liečeb-

ná metóda je tak trochu  po-
dobná gastroskopii.  Prin-
cípom metódy je zavedenie 
ohybného endoskopu s boč-
nou optikou cez ústa, hltan, 
pažerák, žalúdok do tenkého 
čreva. V dvanástniku lekár 
nájde spoločné ústie žlčových 
ciest a vývodu podžalúdkovej 
žľazy. Do neho vstriekne kon-
trastnú látku, čím sa všetko 
krásne spriehľadní, čo lekár 
sleduje na monitore. Pri vyšet-

rení je možné z vyšetrovaných 
orgánov odobrať bezbolestne 
kúsok tkaniva na histologické 
vyšetrenie.  V snahe o zabez-
pečenie komfortu pacienta 
plánujeme ERCP vyšetrenia 
na našom pracovisku realizo-
vať v celkovej anestéze. Preto 
bude nutné, aby si pacient 
pred vyšetrením zabezpečil 

interné a anestézio-
logické predoperač-
né vyšetrenia cestou 
svojho obvodného le-
kára a následne špe-
cialistov,“ vysvetlila 
primárka Oddelenia 
vnútorného lekár-
stva s JIS metabolic-
kou, MUDr. Sylvia 
Dražilová.

„Asi  jedna z  naj-
dôležitejších funkcií, ktoré 
umožňuje endoskopický prí-
stroj  je tá, že vďaka nemu je 
možné zavádzanie rôznych 
pracovných nástrojov - klieš-
tí, košíkov, drénov - vďaka 
ktorým sa dá vykonať množ-
stvo liečebných zákrokov,“ 
uviedol MUDr. Ján Mikloš 
z  Oddelenia vnútorného le-
kárstva s JIS metabolickou.

Po výkone je pacient adek-
vátne odmonitorovaný. (sga)

Predpremiéra - Ja zlodu-
ch 3 3d: o  13. hod. (hrá 
sa len 25.6.), auta 3 2d: 
o 12.50 hod. (hrá sa len 24.6.) 
a  o  15.30 hod., auta 3 3d: 
o  15.10 hod., Transformers: 
Posledný rytier 3d: o  17.20 
hod. (nehrá sa 26.6.), Trans-
formers: Posledný rytier 
2d - o  20.50 hod., divoká 
babská jazda - o  13.20 hod. 
(hrá sa len 25.6.)a o  18.20 
hod. (hrá sa len 26.6.), detské 
kino: deep: dobrodružstvo 
pod hladinou: o  13.20 hod. 
(hrá sa len 24.6.), Pobrežná 

hliadka: o 20.40 hod. (nehrá 
sa 26.6. a 27.6.), Temné kecy: 
o  20. hod. (hrá sa len 26.6.), 
artmax filmy: denník ruš-
ňovodiča: o 20.40 hod. (hrá sa 
len 27.6.), Mumia 2d: o 13.10 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Transformers: Posledný ry-
tier 2d: o 15. hod. (hrá sa len 
28.6.) a o 15.40 hod. (nehrá sa 
28.6.), Špina: o 18. hod. (hrá 
sa len 28.6.) a  o  18.50 hod. 
(nehrá sa 28.6.), Heydrich: 
Muž so železným srdcom: 
o  21. hod. (nehrá sa 28.6.), 
artmax opera - otello pria-
my prenos: o 20.10 hod. (hrá 
sa len 28.6.). Viac na www.ci-
ne-max.sk.  (ppp)

Na linku 158 operačného strediska Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Banskej Bystrici minulý týždeň v utorok 
ráno oznámila vedúca zákazníckeho centra pošty, že dostali 
emaily s textom: „Pekný večer, v pošte je veľká bomba“ a ďalší, 
„V banke je bomba“. Nakoľko z obsahu nebolo jasné, v ktorých 
konkrétnych inštitúciách by mali byť uložené, polícia okam-
žite prijala potrebné opatrenia vo všetkých bankách, pošto-
vých bankách aj poštách na celom Slovensku.  (deb)

Oznam o bombe
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Poškodil dve
osobné autá

Vo Vihorlatskom múzeu v 
Humennom bola začiatkom 
júna otvorená krajská výstava 
neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby Výtvarné spektrum 
2017. ocenenia získali via-
cerí autori z nášho okresu. 
okrem M. Bocka, ktorý zís-
kal hlavnú cenu za ľudovú 
plastiku, J. Kováč z Kvetnice 
cenu za grafiku a o. ruttkay 
zo Sp. Bystrého cenu za maľ-
bu a grafiku. a. Kohavcová z 
Popradu dostala čestné uzna-
nie za grafiku, e. Mazáková, 
takisto z Popradu, za maľbu. 

Na krajskej výstave, ktorá 
potrvá do konca júna, ďalej vy-
stavujú maľby A. Skokanová a 
F. Žoldák z Popradu, grafiky M. 
Jandurová z Popradu, ľudovú 
plastiku A. Budzák z Popradu 
a J. Veteška zo Štôly.  (fžo)

22. a 23. júna
o 19. hod.
ŠPINa 
SK/CZ, dráma, 88 min., česká/
slovenská verzia, MP15
Lena je sedemnásťročné diev-
ča, ktoré vzdoruje rodičom, 
zažíva svoje prvé zamilovanie, 
tajné nočné dobrodružstvá, 
no jej svet naruší znásilnenie. 
Vstupné: 5 € 

24. a 25. júna o 16. hod.
aUTá 3 3d  
USA, animovaný/rodinný/ko-
média, 89 min., dabing, MP7
Slávny pretekár musí všetkým 
dokázať, že nepatrí do starého 
železa.  Vstupné: 6 €; 5,50 € 
deti+ 0,80 € okuliare

24. a 25. júna o 19. hod.
dIVoKá BaBSKá JaZda 
USA, bláznivá komédia, 92 
min., titulky, MP15
Keď najlepšie kamošky žúrujú, 
stať sa môže čokoľvek... Vstup-
né: 5 €

26. júna o 13.30 hod. - ŠPUNTI 
Na Vode - Pre SeNIoroV 
CZ, komédia, 83 min., česká 
verzia, MP
Manželky  vyrážajú na dámsku 
jazdu. Oteckovia sa  rozhodnú 
pre dvojdennú plavbu v kanoe 
so všetkými deťmi. Vstupné: 2 €

26. júna o 19. hod.
ZaČaŤ odZNoVa 
FR, dráma, 98 min., titulky, 
MP12 FK
Dráma o žene, ktorej sa v jed-
nom okamihu zrúti celý život a 
musí prísť na spôsob, ako začať 
odznova. Film ocenený Strie-
borným medveďom za réžiu 
na Berlinále 2016. Vstupné: 4 
€, 2 € s preukazom FK

Kina tatran

Úspešní výtvarníci

• MINULÝ týždeň v  ponde-
lok podvečer bola hliadka MsP 
Poprad vyslaná na Ulicu Okružnú v 
Poprade, kde došlo k poškodeniu ma-
jetku neznámou osobou. Na mieste bol 
zistený podozrivý muž, ktorý úmyselne 
poškodil snímač pohybu, čím spôsobil 
majiteľovi škodu vo výške 20 eur. Mest-
skí policajti podozrivého muža pred-
viedli za účelom zistenia totožnosti, 
keďže na mieste nevedel svoju totožnosť 
dôveryhodne preukázať. 26-ročnému 
občanovi z Českej republiky bola za 
priestupok proti majetku uložená blo-
ková pokuta vo výške 20 eur. Následne 
uhradil aj škodu, ktorú spôsobil.

• Vo štvrtok 15. júna večer mestskí 
policajti zistili na Ulici Okružnej mla-
distvé osoby požívajúce alkoholické 
nápoje. U troch osôb bola vykonaním 
dychovej skúšky zistená prítomnosť al-
koholu. 16-ročný mladík z obce Nová 
Lesná nafúkal dokonca 0,56 mg/l. U 
všetkých troch mladistvých osôb, ktoré 
požívali alkoholické nápoje bude MsP 
Poprad postupovať v zmysle zákona o 
ochrane pred zneužívaním alkoholic-
kých nápojov a riešenie vecí bude po-
stúpené do správneho konania.• Na prelome soboty a  nedele po-

žiadal MsP Poprad občan o 
pomoc pri nájdení jeho syna, 

ktorý oznamovateľa telefonicky kon-
taktoval s tým, že leží niekde v trá-
ve, no nevedel uviesť presné miesto, 
kde sa nachádza. Pracovník stálej 
služby MsP Poprad sa následne tele-
fonicky spojil s hľadanou osobou a 
počas spoločného rozhovoru sa mu 
podarilo identifikovať miesto na uli-
ci Rastislavovej, kde sa hľadaný muž 
nachádzal. Na uvedené miesto boli 
vyslané hliadky mestskej polície, kto-
ré 26-ročného muža našli. Muž bol 
značne pod vplyvom alkoholu a pre-
vzal si ho otec.   (msp)

Týždeň s mestskou políciou

Pozor na nepovolené zbierky!
Mestská polícia v Popra-

de zaevidovala od začiat-
ku roka na teritóriu mesta 
už 9 prípadov vykonáva-
nia nelegálnych zbierok, 
ktoré nie sú vykonávané v 
zmysle zákona o verejných 
zbierkach. 

„Túto činnosť vykoná-
vajú najčastejšie občania 
Rumunska, ktorí vyberajú 
finančné prostriedky údajne 
pre nepočujúcich a telesne 
postihnutých ľudí a pre chu-
dobné deti. Toto však nie je 
pravda a tieto osoby vybera-
jú finančné prostriedky pre 

úzke skupiny osôb, ktoré z 
takejto činnosti profitujú. 
Preukazujú sa falošným 
certifikátom, na ktorom sú 
rukou dopísané vymyslené 
mená ľudí, ktorí vraj dali 
nejaký finančný príspevok. 
Ide však iba o fintu ako 
zlákať ľudí na získanie fi-
nančnej čiastky,“ uviedol 
náčelník Metskej polície v 
Poprade Štefan Šipula. 

Mestská polícia z tohto 
dôvodu preto vyzýva ob-
čanov, aby si predtým ako 
finančne prispejú na dob-
ročinné účely, dôkladne 

preverili, či finančná zbier-
ka spĺňa zákonom stanove-
né podmienky. Ak vznikne 
podozrenie na nekalú čin-
nosť, je na mieste okamžite 
kontaktovať mestskú po-
líciu, ktorá takýto oznam 
preverí a podľa okolností 
prijme príslušné opatrenia. 

Takýmto spôsobom chce 
popradská mestská polícia 
zabezpečiť, aby vykoná-
vané zbierky boli riadne 
zaevidované a vyzbierané 
peniaze skutočne skončili 
u tých, ktorí ich naozaj po-
trebujú.   (mag) 

V Bratislave sa v júni uskutočni-
lo finále 12. ročníka vedomostnej 
súťaže Mladý európan. Trinásť 
súťažných družstiev - víťazov regi-
onálnych kôl - zo stredných škôl z 
celého Slovenska si zmeralo svoje 
sily vo vedomostiach  z oblasti eu-
rópskej histórie, geografie, zaují-
mavostí o eÚ, či významných osob-
ností eÚ a jej členských krajín.

Prvé miesto vo finále súťaže 
Mladý Európan tohto roku získalo 
Gymnázium Grösslingova, Bra-
tislava, 2. Gymnázium Javorová, 
Spišská Nová Ves a 3. Gymnázium 
Dominika Tatarku, Poprad.  (jca)

Popradskí
gymnazisti tretí

Projekt s názvom „reCyK-
LoHry“ je školský recyklač-
ný program, ktorý si kladie za cieľ 
zapájanie témy správneho naklada-
nia s odpadmi, triedenia a následnej 
recyklácie vyradených elektrozaria-
dení a batérií do výučby 
v školských zariadeniach 
na Slovensku.

Základná škola Jarná 
ul. v  Poprade je súčasťou 
tohto projektu a  zapája sa 

do všetkých aktivít a úloh, ktoré počas 
školského roka zadáva.

Žiaci pracovali na úlohe: Daruj 
druhú šancu, ktorej úlohou bolo 

oboznámiť žiakov s  mož-
nosťami recyklovania mo-
bilných telefónov, ďalšieho 
spracovania takto získa-
ných surovín a  vytvorili 
informačný plagát, kde si 

žiaci môžu prečítať zaujíma-
vosti o  recyklácii, ktoré pri 

práci zozbierali a spracovali. V tomto 
školskom roku sa žiaci z Jarnej zapojili 
do akcie s  názvom MAKEDO, ktorej 
úlohou bolo navrhnúť a vytvoriť krea-
tívne kontajnery na recykláciu odpadu 
a vytvoriť ľubovoľný výrobok z použi-
tých obalových materiálov - kartónov. 
Získali sme I. cenu za kreatívne kon-
tajnery a II. cenu za kartónové auto.

Alena Rodziňáková

Napísali ste nám Recyklohry

inZercia

PONÚKAME NA PRENÁJOM
výrobné a skladové priestory s kanceláriami

v Huncovciach,
okres Kežmarok. 

Inf.: č. t. 0905 226 544.
PP-61

• Predám tatranský obklad 
2,9 €/m2, leštený, zrubový - po-
loguľatý profil, hranoly a dláž-
kovicu - dyle na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866.  3/17-P
• Predám úplne nový foto-
aparát NIKON kompakt Co-
olpix B500, 16 MPix, 40xzo-
om, čierny. Inf.: č. t. 0902 
867 877.   21/17-P 
• Kúpim pozemok v Poprade 
- vo Veľkej, v Spišskej Sobote 
alebo v Strážach vhodný na 
výstavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  8/17-K

• Kúpim 2-kolieskovú ká-
ričku, stredne veľkú. Inf.: č. t. 
0907 418 226.  13/17-K
• aj v  roku 2017 ponúka 
muzikantské služby učiteľ 
na dôchodku JáN PLaČeK 
z  Popradu (flauta, klarinet, 
trúbka, husle, spev, humor) 
na svadbách, narodeninách, 
firemných akciách vo dvo-

jici s  harmonikárom alebo 
gitaristom. Doprava vlastná. 
Inf.: č. t. 052/776 76 33, 0902 
519 954.   39/17-R
• Potrebujete umyť 
okná? Zavolajte č. t. 0904 
670 190.   42/17-R
• Náter striech za 3 €/m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423  705. 44/17-R

Počas noci z  utorka na 
stredu 23-ročný muž z 
obce Veľký Bysterec, okr. 
dolný Kubín poškodil pri 
železničnej stanici v Popra-
de osobné autá audi a3 
a  opel Corsa. Na audi 
spôsobil škodu za 1400 
eur. Na druhom vozidle 
vznikla majiteľovi škoda 
548,90 eur.

Popradskí policajti muža 
zadržali do polhodiny od 
spáchania skutku a obvinili 
ho z prečinu poškodzovania 
cudzej veci.  (krp)
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Máme novú Miss Spiša 2017

PP-7

Po roku opäť Spiš 
spoznal novú kráľovnú 
krásy. Víťazkou 21. roč-
níka Miss Spiša 2017 
sa spomedzi deviatich 
finalistiek stala 19-roč-
ná Veronika dičáková 
z  Hrabušíc. Finálový 
večer sa uskutočnil mi-
nulý týždeň v piatok 
v Spišskom divadle a už 
tradične ním sprevá-
dzal Michal Hudák.

Tento rok bol veno-
vaný hokeju a  na miesta 
porotcov zasadli známi 
slovenskí hokejisti. O hu-
dobnú vložku sa postarala 
slovenská speváčka Beáta 
Dubasová. Titul prvej vice-
miss Spiša 2017 od minulého 
piatka patrí 20-ročnej Zlatici 
Kudrecovej a titul druhej vi-
cemiss Spiša 2017 19-ročnej 
Barbore Vitikačovej. 

Diváci a  čitatelia mediál-
nych partnerov súťaže, ktorú 

každý rok organizuje Agen-
túra Štýl zo Spišskej Novej 
Vsi, si zvolili za Miss Sympa-
tia 2017 17-ročnú Henrietu 
Zvarovú. Aj čitatelia novín 
POPRAD mohli hlasovať 
a najviac hlasov od nich zís-
kala 20-ročná Popradčanka 
Veronika Gildeinová. Spo-
medzi tých, ktorí sa do hla-

sovacej súťaže zapojili boli 
vyžrebované Jana Stupáko-
vá, Anna Hromjáková a Edi-
ta Ganzarčíková. Všetky tri 
čitateľky získavajú kozme-
tické balíčky od firmy Avon. 
Tie si môžu prevziať v  re-
dakcii (Podtatranská 149/7, 
Poprad) v  pracovné dni do 
15. hod.   (ppš)

Podotkol: „Tohto náš-
ho rodáka si ctia najmä 
v Čechách, kde vytvo-
ril množstvo sôch. Sme 
hrdí, že pochádzal zo 
Spišskej Soboty.“ Ocenil, 
že podporu našli vo ve-
dení mesta. M. Argalács 
kvitoval, ako sa žiaci 
zapojili do tvorby zbor-
níka o živote a diele J. 
Brokoffa a pridal: „Zostaviť Brokoffov 
životopis bol obrovský problém. V mno-
hých veciach sa životopisci rozchádzali, 
ale je fakt, že sa narodil tu, čo sa však 
tiež potvrdilo až v roku 1910. Zo Sp. 
Soboty odišiel do Čiech ako 23-ročný. 
Je jedným z vrcholných predstaviteľov 
baroka a nepochybne tvorcom veľkého 
počtu sôch na Karlovom moste, a nie-
len tam. Existujú domnienky 50:50, že 
jedna z drevorezieb v Kostole sv. Juraja 
v Spišskej Sobote je Brokoffova tovariš-
ská práca a jeho dielom by mali byť tiež 
dve drobné plastiky v jednom kostole v 
Kežmarku.“ Vyzdvihol, že mládež svo-
ju prácu zvládla výborne, hoci to bola 
nesmierne ťažká téma. Na budúci rok 
pri príležitosti 300. výročia úmrtia J. 
Brokoffa a zároveň 100. výročia vzni-
ku Československa, bude projekt Most 
menom Brokoff pokračovať v Čechách. 
Na konferenciu do Sp. Soboty preto za-
vítala aj Dana Stehlíková z Národného 
múzea v Prahe.  Povedala: „J. Brokoff 
bol nielen skvelý umelec, ale aj manažér. 
Jeho dielňa dostávala najlepšie zákazky. 

Pokračovateľom jeho die-
la boli dvaja Brokoffovi 
synovia, z ktorých Ferdi-
nand Maximilián ho ešte 
predstihol.“ Zaujímavos-
ťou je, že podobizeň J. 
Brokoffa doteraz nie je 
známa, ale D. Stehlíková 
sa touto témou zaoberala. 
Dala dohromady všetky 
tváre, ktoré brokoffovská 
dielňa robila: „Opakovali 

sa určité schémy. Z toho mi vychádza, 
že sú tri navzájom podobné tváre. Jednu 
poznáme dávno - podobizeň Jánovho 
syna Ferdinanda, ako sa spodobnil na 
Karlovom moste v súsoší sv. Františka 
Xaverského. Zdá sa, že jeho otec sa mo-
hol spodobniť v soche sv. Václava, ktorý 
šliape v kadi hrozno a podobné rysy má 
v tvári socha sv. Ľudmily, ktorá vyuču-
je malého svätého Václava. Nebolo by 
nepravdepodobné, že spodobnili sami 
seba.“ Žiačku ZŠ s MŠ v Spišskej So-
bote Viktóriu Saloušekovú (na foto s 
pravdepodobnou podobizňou J. Bro-
koffa) zaujalo práve toto možné odha-
lenie Brokoffovej tváre: „Most menom 
Brokoff je spojenie súčasnosti s minu-
losťou a je dobré sa s tým oboznámiť.“ 
Študentka Gymnázia na Ul. D. Tatarku 
Adela Kučkovská zhrnula: „Práca na 
projekte bola náročná. Písali sme e-ma-
ily farnostiam a ďalším inštitúciám, kde 
sa nachádzajú jeho diela. Naším úsilím 
a vytrvalosťou sme dokázali, že vznikol 
zborník, v ktorom sú zozbierané za-
ujímavé informácie.“  (mar)

Vytvorili zborník o slávnom rodákovi
(Dokončenie zo str. 1)

Redakciu novín  PoPrad  nájdete na sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,
www.noviny-poprad.sk
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Od stredy minulého týždňa až do nedele patrilo NTC Poprad nádejným fut-
balistom a futbalistkám vo finálových turnajoch žiakov a žiačok o majstra SR. 
Medzi chlapcami suverénne triumfovali Žilinčania, ktorí v troch zápasoch ani 
raz neinkasovali a získali plný počet deväť bodov. Striebro patrí Slovanu Brati-
slava, bronzová priečka Tatranu Prešov. Počas víkendu bojovali o titul aj hráčky 
do 15 rokov. Po napínavom priebehu sa majstrom stalo družstvo MFK Ružom-
berok - Ľubochňa (na foto v oranžových dresoch) pred Slovanom Bratislava (na 
foto v modrých dresoch) a FC Union Nové Zámky, keď o poradí rozhodovala 
minitabuľka troch tímov, ktoré získali po šesť bodov. Na štvrtom mieste skon-
čil zástupca z východu ŠK Štich Humenné.      FOTO - Marek Vaščura

• HoKeJoVÝ veterán a  strelecký 
rekordér najvyššej slovenskej súťaže 
Arne Kroták sa minulý týždeň doho-
dol na pokračovaní spolupráce v HK 
Poprad. Pre 45-ročného Krotáka to 
bude už 28. profesionálna sezóna. • V  NedeĽU odohrali futbalisti 
ŠK Zemedar Poprad - Stráže zápas 
posledného kola 6. OMV ligy Pod-
tatranského futbalového zväzu na 
domácom ihrisku s OFK Batizovce. 
S  druhým tímom tabuľky prehrali 
0:2 a skončili v sezóne 2016/2017 na 
siedmom mieste.• PredMINULÝ víkend sa v  Ko-
šiciach uskutočnili Majstrovstvá 
Gojuryu v karate aj za účasti prete-
károv z Central karate klubu Poprad. 
Popradčania v konkurencii 300 pre-
tekárov z 39 klubov zo Slovenska vy-
bojovali 14 medailí (3 zlaté, 8 strie-
borných a 3 bronzové).• V HraNoVNICI sa v sobotu 17. 
júna konal 10. ročník netradičnej 
nočnej súťaže hasičských družstiev 
mužov i  žien. Súťaž o  najrýchlejšiu 
saciu stranu „Hincavská naberačka“ 
vyhrali Dravce medzi mužmi a Hra-
novnica medzi ženami. Po zotmení 
sa v  konkurencii 14 družstiev v  sa-
motnej nočnej súťaži najviac darilo 
Spišskej Belej medzi mužmi a druž-

stvu Sp. Bystré I. medzi ženami.• V NedeĽU 18. júna sa v Lučivnej 
uskutočnil 6. ročník súťaže hasič-
ských družstiev o Putovný pohár sta-
rostu obce zaradenej do 23. ročníka 
Podtatranskej hasičskej ligy. U  mu-
žov sa víťazom stal Spišský Štiavnik, 
medzi ženami bola prvá Sp. Sobota I. 
V kategórii dorastencov triumfovalo 
družstvo Gánoviec, medzi dievčata-
mi zvíťazilo Sp. Bystré.• KLaUdIa Glejdurová z  Liptov-
skej Tepličky sa predminulý víkend 
stala Majsterkou Slovenska v  street 
workoute v  Žiline. Klaudia bude re-
prezentovať Slovensko na sklonku júla 
na majstrovstvách sveta v  Moskve. 
Spoločne so Štefanom Kondulom za-
ložila v L. Tepličke OZ Obec v pohy-
be SW a spoločne s obcou vybudovali 
prvé workoutové ihrisko v okolí. Or-
ganizujú tiež Tatranský pohár v street 
workoute, ktorý má v tomto roku už 
tretie pokračovanie a  súťaží v  ňom 
šesťdesiatka pretekárov zo Slovenska, 
Čiech i Poľska.• V SoBoTU 24. júna sa vo Vyšnej 
Šuňave uskutoční terénny prekáž-
kový beh Tatra cross run so štartom 
o 10. hodine. Na viac ako 120 prete-
károv čaká vyše 8 km behu a viac ako 
20 prekážok v teréne.  (ppv)

Krátko zo športu

Začiatkom minulého 
týždňa hostilo Národ-
né tréningové centrum 
v  Poprade finálový tur-
naj 19. ročníka McDo-
nald´s Cupu 2016/2017 
v  minifutbale zmie-
šaných družstiev žia-
kov a  žiačok. Z  víťaz-
stva sa tešilo družstvo 
ZŠ Školská zo Žiliny. 
Všetkých účastníkov 
pozdravil v  posledný hrací deň aj 
patrón turnaja, slovenský repre-
zentant a  hráč talianskeho SSC 
Neapol Marek Hamšík, ktorý zá-

roveň odovzdával ceny. Hlavnou 
výhrou je jesenný letecký výlet do 
Neapola na zápas Hamšíkovho 
SSC.     FOTO - Marek Vaščura

Futbalový klub Poprad 
má ročník 2016/2017 
za sebou. Po tom, čo 
sa druholigisti udržali 
v  druhej, tentokrát už 

celoslovenskej lige, dohral svoju sú-
ťaž cez víkend aj tím FK Poprad B, 
ktorý mal postup do štvrtej ligy vo 
vrecku už skôr.

V  nedeľu sa v  poslednom kole V. 
ligy Podtatranskej stretli domáci 
Popradčania z  rezervy FK Poprad 
s predposledným FC Slovan Helcma-
novce na domácom trávniku vo Veľ-
kej. Po hladkom triumfe 6:0 to bola 
víťazná rozlúčka s touto súťažou.

Popradská devätnástka v  posled-
nom zápase minulý týždeň v stredu 
vyhrala vo Svite 4:0 a spečatila svo-
ju pozíciu číslo dva za Stropkovom 
v  II. lige staršieho dorastu skupiny 
Východ. Mladší dorastenci triumfo-
vali vo Svite výsledkom 3:0 a  svoju 
súťaž vyhrali. V  prvej lige starších 
žiakov do 15 rokov si Popradčania 

po minulotýždňovom utorňajšom 
víťazstve v Spišskej Novej Vsi 3:1 po-
strážili ôsmu pozíciu a  vyhli sa tak 
nepríjemnostiam. Mladší žiaci do 13 
rokov vyhrali v  Spišskej Novej Vsi 
6:4 o deň skôr a im patrí v I. lige Vý-
chodnej vetvy konečná štvrtá prieč-
ka. V prvej lige mladších žiakov do 
12 rokov triumfovali Popradčania 
v Spišskej Novej Vsi 12:7 a  skončili 
na piatom mieste. Výberu FK Poprad 
do 16 rokov, ktorý vo 4. lige kategó-
rie U19 pôsobí pod názvom Poprad 
B, sa nepodarilo zo skupiny A  po-
stúpiť do nadstavby o postup. Aj na-
priek víťazstvu nad Vysokými Tatra-
mi 5:0 sa do ďalšej fázy prebojovali 
Tatranci, ktorí majú o dva body viac 
ako Poprad.

Už dávnejšie dohrali svoje súťaže 
ženy a dievčatá. Ženské družstvo FK 
Poprad ukončilo sezónu v II. lige sk. 
C na treťom mieste, v  I. lige žiačok 
do 15 rokov sk. Východ patrí Poprad-
čankám piata priečka.  (ppv)

FK Poprad po sezóne 2016/2017

Po víkendových kvalifikačných zápasoch sa v pondelok dostal najväčší mužský 
antukový turnaj na Slovensku Poprad - Tatry Challenger do svojej hlavnej súťa-
že. Zaujímavosťou prvého kola bolo, že najvyššie nasadený Martin Kližan v ňom 
narazil na tenistu spod Tatier s divokou kartou Dominika Šprocha (zápas sa 
odohral po uzávierke vydania novín Poprad). Na turnaji nechýba ani obhaj-
ca prvenstva a 47. hráč sveta z Argentíny Horacio Zeballos. Turnaj s rekordnou 
dotáciou 64 tisíc eur vyvrcholí finálovými zápasmi na Mestských tenisových 
kurtoch Poprad v sobotu 24. júna od 13.30 hod.       FOTO - Marek Vaščura
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14:00 DJ THOBIAS - pool party 

15:00 BEST OF SUMMER SHOW

 tanečno - muzikálová show 

16:00 Miguel Angel Quezada 
salsa workshop

17:00 DETSKÁ MINI DISCO 
 s maskotmi z Doby ľadovej 

18:00 FACEPAINTING +
 BALÓNOVÁ SHOW

12:00 World Charity Road

 charitatívne jazdy BIKER´s 
MISSION 

13:00 Grimmy Dance CompanY

 tanečná show 

14:00 KEEP MOVIN

 tanečno - akrobatické silové 
vystúpenie a workshop

15:00 DETSKÁ MINI DISCO 
 s maskotmi z Doby ľadovej 

16:00 ROZPRÁVKOVÁ FOTOBÚDKA 
fotenie s maskotmi

17:00 FACEPAINTING +
 BALÓNOVÁ SHOW

30. JÚN  

piatok

2. JÚL
NEDEĽA

HÝBSA DEŇ S MARKÍZOU*
-parkovisko pred AquaCity Poprad-

celodenné športovo-zábavné podujatie pre 
celú rodinu so sprievodným programom

10:00 HÝBSA Run
 hromadné detské bežecké preteky

11:30 HÝBSA Bike 
 detské bicyklové preteky

14:00 HÝBSA Power
 Zážitkový beh cez prekážky 

16:00 CRAZY COLORS 
 pestrofarebný beh pre celú rodinu

1. JÚL
sobota

MEGAOTVÁRAČKA
Letnej sezóny 2017 

OrganizátorI podujatia HÝBSA
PARTNERMI podujatia HÝBSA SÚ

BillA, Kia a ČSOB

*registrácie na preteky vopred, na stránke hybsa.markiza.sk/registracia

PODUJATIE JE REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU  
MINISTERSTVA DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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