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Výsledky ukážu stav imunity populácie voči niektorým chorobám
V minulých dňoch sa začala reali-

zácia Imunologického prehľadu (IP) 
2018, ktorý zabezpečuje Úrad verej-
ného zdravotníctva SR. Cieľom je zis-
tiť stav imunity populácie Slovenska 
voči šiestim prenosným ochoreniam 
- osýpkam, mumpsu, ružienke a víru-
sovým hepatitídam typu A, B a C. IP 
je dôležitý i pre sledovanie účinnosti 
terajších očkovaní a následné úpravy 
očkovacieho kalendára.

Do IP sa zapojí aj Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v 
Poprade. MUDr. Mária Pompová, ve-
dúca oddelenia epidemiológie skon-
štatovala: „Od júla do septembra bude 
v rámci Slovenska vyšetrených 4 300 
respondentov, v našom regióne pôjde 
o 150 obyvateľov zo všetkých vekových 
skupín v troch okresoch - Poprad, Kež-
marok a Levoča. Odbery na vyšetrenie 

imunity bude vykonávať 12 vybratých 
praktických lekárov pre deti a dorast a 
praktických lekárov pre dospelých.“

Epidemiologička upresnila, že imu-
nologický prehľad sa naposledy robil 
pred šestnástimi rokmi. Výsledky, 

ktoré majú byť známe koncom roka, 
ukážu, či má slovenská populácia 
dostatočné protilátky proti spomína-
ným ochoreniam. Stav zaočkovanosti 
je v troch okresoch v pôsobnosti po-
pradského RÚVZ  veľmi dobrý - viac 
ako 98 perc. v jednotlivých roční-
koch narodenia. „V súčasnosti je dô-
ležité hlavne sledovanie stavu imunity 
proti osýpkam z dôvodu, že sa na Slo-
vensko vrátili. V Michalovciach sa už 
vyskytlo 89 prípadov. V našom regióne 
boli osýpky zaznamenané naposledy v 
roku 1998. Proti osýpkam sa očkuje 
od roku 1969. Dvojdávková schéma 
očkovania sa začala uplatňovať v 80-
tych rokoch minulého storočia. Je dob-
ré, aby si každý, aj dospelý, zistil stav 
imunity proti osýpkam alebo, či má 
zaočkované dve dávky. Prvú dostáva v 
15 mesiaci, druhú v 11 roku života,“ 

ozrejmila MUDr. M. Pompová. 
Keďže prípady ochorení na osýpky 

sú známe v celej Európe, môže sa stať, 
že sa pri cestovaní a na dovolenkách 
ľudia dostanú do kontaktu s vírusom 
tejto vysoko nákazlivej choroby. Pre-
to je očkovanie dôležité. Samozrej-
me na oddelenie epidemiológie sa v 
tomto čase prichádzajú poradiť aj tí, 
ktorí cestujú do exotických krajín. 
Očkovanie následne vykonáva buď 
praktický lekár alebo Centrum pre 
očkovanie cestovateľov, ktoré je pre 
náš región v Košiciach pri Infekčnej 
klinike. Ako dodala epidemiologič-
ka, v súčasnosti odporúčajú napr. pre 
ľudí, ktorí sa chystajú do Brazílie oč-
kovanie proti žltej zimnici. Pre každú 
krajinu sú však odporúčané rôzne oč-
kovania proti takým chorobám, kto-
ré sa v nej vyskytujú.  (mar)

Nové dopravné spojenia prispejú
k zlepšeniu cestovného ruchu

Pracovné rokovanie predstavi-
teľov Malopoľského vojvodstva a 
Prešovského samosprávneho kraja 
sa uskutočnilo v utorok minulý 
týždeň v priestoroch Tatranskej ga-
lérie v Poprade. Hlavnými témami 
bol rozvoj dopravy a cestovného 
ruchu, najmä nové dopravné spo-
jenia medzi slovenskou a poľskou 
stranou Tatier.

Ide hlavne o otvorenie autobusovej 
linky Novy Targ - Lysá Poľana - Po-
prad v septembri 2018 a sezónnej 
linky Poprad - Starý Smokovec - Pod-
banské s prípojmi na Zakopané - Sta-
rý Smokovec - Poprad od júla tohto 
roku, ako aj priamej autobusovej lin-
ky Krakov - Poprad od leta 2019.

Riaditeľ Úradu PSK Jozef Cvoliga 
uviedol: „Priame spojenie Krakov - 
Poprad existuje na komerčnej báze, ale 
chceme zrealizovať spojenie verejných 
dopravcov. Súčasná legislatíva nám 
umožňuje v rámci vnútroštátnej linky 

riešiť dopravu iba po hranice krajín, 
takže v najbližšom čase budeme tech-
nicky riešiť prestupovú stanicu na Lysej 
Poľane, kde by cestujúci z oboch strán 
mohli prestupovať.“ Momentálne PSK 
financuje 14 spojov na autobusových 
linkách po Lysú Poľanu a je na strane 
Malopoľského vojvodstva, aby zabez-
pečilo autobusové linky na L. Poľanu 
buď z Krakova alebo z Nového Tar-
gu. Vicemaršalek Malopoľského voj-
vodstva Grzegorz Lipiec si želá, aby 
spojenie dobre fungovalo a bolo do-
statočne vyťažené: „Ľudia budú môcť 
spoznávať nové miesta aj na lyžovanie, 
aj na vysokohorskú turistiku.“ 

Do roku 2010 existovalo i vlakové 
spojenie Prešov - Krakov, ktoré však 
bolo zrušené, ale PSK má informá-
cie, že v budúcom roku by sa mal 
tento spoj vrátiť na koľaje a plánuje 
sa tiež železničné spojenie Poprad - 
Krynica až do Krakova. 

Minulú sobotu roztočil na Námestí sv. Egídia svoj hrnčiarsky kruh známy kera-
mikár Peter Smik. Predstavil najmä deťom, ale aj dospelým, skrytú krásu hliny 
počas keramických tvorivých dielní priamo pod oblohou. Už niekoľko rokov sa 
toto tradičné letné podujatie teší veľkej obľube, ale tentoraz bol záujem skutoč-
ne obrovský. P. Smik podotkol: „Prišlo neskutočne veľa ľudí, čo ma teší, hoci ma 
až nohy boleli zo sedenia za kruhom. Deťom sa páčila práca s hlinou, keď mohli 
vidieť, ako sa pod ich rukami mení a tvaruje. Doba, kedy si minulé generácie ro-
bili koláče z blata sa skončila - toto bol taký maličký návrat do minulosti.“ Počas 
soboty vytvorili najmenší „hrnčiari“ veľké množstvo výrobkov, ktoré sa násled-
ne sušili a vypálili v peci. Hotové ich P. Smik zanesie do popradského Domu 
kultúry, odkiaľ si ich môžu malí tvorcovia s rodičmi vyzdvihnúť.  (mar)

MUDr. Mária Pompová s mate-
riálmi k Imunologickému prehľa-
du 2018.   FOTO - Marta Marová

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

Uviaznutí horolezci

• KOMUNÁLNE  voľby budú 10. 
novembra 2018.  Voľba je jednoko-
lová. Za poslancov zastupiteľstva 
budú zvolení kandidáti, ktorí zís-
kajú vo volebnom obvode v poradí 
najviac platných hlasov. Za starostu 
alebo primátora bude zvolený ten 
kandidát, ktorý získa najviac plat-
ných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa 
podľa zákona vykonajú nové voľby.

• OD 15. júla sa mení pracov-
ná doba v  popradských lekárňach 
s pohotovostnou službou. Otvorené 
budú od pondelka do piatka od 16. 
hod. do 22.30 hod., počas sobôt, ne-
dieľ a  sviatkov od 7. hod. do 22.30 
hod.  

• DNES 11. júla sa v  Podtatran-
skom múzeu uskutoční od 15. do 
17. hod. letná čitáreň a  o  20. hod. 
je naplánovaná prednáška na tému 
Rekonštrukcia budovy a areálu Pod-
tatranského múzea v Poprade.

• ZAJTRA 12. júla od 14. do 16. 
hod. bude v budove Mestského úra-
du v  Poprade bezplatná mediačná 
poradňa.

• AJ tohto roku premáva na trati 
tatranských elektrických železníc 
historická električka Kométa. Naj-
bližšia jazda bude v nedeľu 15. júla 
na trase Poprad - Starý Smokovec - 
Tatranská Lomnica a späť. Z nášho 
mesta vyrazí o 10.38 hod. 

• SILNÁ prietrž mračien spôsobila 
v  piatok 6. júla popoludní lokálnu 
povodeň v  Hranovnici. Voda za-
topila ulice Hviezdoslavova a  Mie-
rová. Nikto sa nezranil, voda však 
spôsobila škodu na majetku ľudí. 
Pri odčerpávaní vody zo zatopených 
priestorov pomáhali popradskí ha-
siči spolu s  dobrovoľnými hasiči 
z Hranovnice a Spišského Bystrého. 

• NA Národné stretnutie mláde-
že P18, ktoré sa uskutoční 26. - 29. 
júla v Prešove, sa oficiálne prihlásilo 
vyše 3 900 ľudí. Viac ako 500 z tohto 
počtu je dobrovoľníkov. Na historic-
ky treťom Národnom stretnutí mlá-
deže, po R13 v Ružomberku a P15 
v  Poprade, začnú mladí oficiálne 
prípravy na SDM v Paname. V Pre-
šove vyvrcholí celoročná duchovná 
príprava Odvážny rok. Očakáva sa 
účasť takmer všetkých biskupov 
Slovenska, stoviek kňazov a rehoľní-
kov.

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zariade-
ní nízkeho napätia.  (ppš)

Nové dopravné spojenia prispejú k zlepšeniu ...
Mesto Poprad zastupuje v pra-

covnej skupine Slavomír Karabinoš 
zo Strategického rozvojového ma-
nažmentu mesta. Podčiarkol, pre-
čo sú vzájomné dopravné spojenia 
potrebné: „Vychádzame z analýzy 
Malopoľského vojvodstva, že jedna 
tretina turistov, ktorí prídu do poľ-
ských Tatier, príde verejnou dopra-
vou. Ak si chcú pozrieť i slovenskú 
stranu Tatier, majú veľmi obmedze-
né možnosti, ako sa k nám dostať. 
Od nových dopravných spojení si 
sľubujeme lepšie prepojenie sloven-
sko-poľského pohraničia, čo nám 
prinesie viac poľských turistov až do 
Popradu.“

Na stretnutí diskutovali tiež o 
možnosti spoločnej podpory oboch 
regiónov pre prepojenie turistic-
kých trás Przelycz Tomanowa, Wro-
ta Chalubinskiego, Dolina Roztoki 
- Dolina Bielej Vody. Zaoberali sa 
aj využívaním potenciálu cyklistic-

kých trás na oboch stranách Tatier 
a veľkú pozornosť venovali aj tzv. 
korčuliarskej turistike, keďže poľ-
ská strana (Powiat Nowotarsky) 

spolu s Oravou a okresmi Poprad 
a Kežmarok majú pre tento nový 
druh turistiky najlepšie podmienky 
v strednej Európe.        (mar, lhe)

Počas sviatočného dňa vo štvr-
tok 5. júla boli leteckí záchranári 
z Popradu požiadaní o súčinnosť 
pri záchrannej akcii najskôr uviaz-
nutého Poliaka, ktorý pri zostupe 
z Prostredného hrotu netrafil zo-
stupovú cestu, uviazol a nedokázal 
pokračovať ďalej samostatne.

27-ročný poľský horolezec nebol 
zranený. Vrtuľník ho transportoval 
do Starého Smokovca, odkiaľ pokra-
čoval ďalej samostatne.

Hneď po východe slnka smerova-
la posádka leteckých záchranárov 
z Košíc k ďalšej výzve o pomoc. 
Tentokrát išlo o dvoch slovenských 
horolezcov, ktorí sa nachádzali v 
oblasti Javorového štítu, pričom 
jeden z nich utrpel zranenie dolnej 
končatiny. Do terénu boli postupne 
vysadení štyria horskí záchranári.  
Záchranársky vrtuľník z Košíc sa 
následne vrátil späť na svoju zák-
ladňu.

V tom čase prišla ďalšia požiadav-
ka o pomoc na Gerlachovský štít, 
kde uviazli dvaja poľskí horolezci, 
ktorí noc prečkali v horách. Opäť v 
spolupráci s Horskou záchrannou 
službou boli z miesta evakuovaní. 
Lekárka leteckých záchranárov ich 
v Starom Smokovci vyšetrila a keďže 
boli taktiež bez zranení, iba mierne 
podchladení a vyčerpaní, pokračo-
vali ďalej samostatne.  (zuh)

(Dokončenie zo str. 1)

Od 1. júla 2018 si môžu pracujú-
ci dôchodcovia určiť jednu doho-
du o vykonaní práce alebo doho-
du o pracovnej činnosti, pri ktorej 
chcú využiť odvodovú úľavu, čiže 
neplatiť poistné na sociálne pois-
tenie. Podmienkou je, že príjem z 
tejto dohody nepresiahne mesač-
ne, resp. priemerne mesačne 200 
eur.

Ide o dôchodcov, ktorí majú pri-
znaný starobný dôchodok, predčasný 
starobný dôchodok, invalidný dôcho-
dok alebo výsluhový dôchodok podľa 
osobitného predpisu po dovŕšení dô-
chodkového veku či invalidný výslu-
hový dôchodok. Ak uvedenú hranicu 
príjmu z dohody prekročia, poistné 
na dôchodkové poistenie budú platiť 
z príjmu nad 200 eur mesačne.

Najväčšia zmena sa týka predčas-

ných starobných dôchodcov, ktorým 
novela zákona umožňuje od 1. júla 
pracovať na jednu určenú dohodu s 
maximálnym ročným príjmom 
2 400 eur bez toho, aby stratili nárok 
na výplatu predčasného starobného 
dôchodku (na rozdiel od podmie-
nok do 30. júna 2018).

Podľa údajov Ústredia Sociálnej 
poisťovne, počet pracujúcich dô-
chodcov narastá. Len za posledné 
dva roky sa ich počet zvýšil z vyše 
211 tisíc na vyše 244 tisíc. Z nich 
bolo v máji tohto roku 145 520 
poberateľov starobných a takmer 
99 tisíc invalidných dôchodkov. 
Najviac - vyše 142 tisíc dôchodcov 
pracovalo na pozícii zamestnanec, 
takmer 67 400 na dohodu a viac 
ako 19 200 ako samostatne zá-
robkovo činná osoba.  (spo)

Pracujúci dôchodcovia s odvodovou úľavou

Na Mariánskej hore v  Levoči  vy-
vrcholila v nedeľu 8. júla slávnost-
nou odpustovou svätou omšou 
tradičná Levočská púť. Zišlo sa 
na nej viac ako 200  000 veria-
cich. Celebroval ju emeritný pre-
fekt Kongregácie pre náuku viery 
kardinál Gerhard Ludwig Müller. 
V kázni sa venoval najmä Panne 
Márii, ktorá zohráva dôležitú úlo-
hu vo vzťahu k Bohu. Označil ju 
za vzor a prototyp viery. Levoča je 
najstarším pútnickým miestom 
východného Slovenska. Postupne 
sa Mariánska hora stala počtom 
pútnikov najväčším pútnickým 
miestom na Slovensku a zaradila 
sa medzi svetové pútnické miesta.

www.noviny-poprad.sk

Vicemaršálek Malopoľského vojvodstva Gregorz Lipiec (vpravo) a riaditeľ 
Úradu PSK Jozef Cvoliga (druhý sprava) a riaditeľkou TG v Poprade An-
nou Ondrušekovou.       FOTO - Marta Marová
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Nevesta nám nechce dať vnúčatá

Počas popoludnia 5. júla došlo na parkovisku pri 
jednom z hotelov vo Vrbove ku krádeži tašky pone-
chanej na zadnom sedadle vozidla Ford Mondeo. Tu-
risti z Čiech mali vozidlo riadne uzamknuté, avšak 
doposiaľ neznámy páchateľ rozbil zadné okno a od-
cudzil odtiaľ tašku, v ktorej sa nachádzal fotoaparát 
a mobilný telefón. Celková  škoda bola vyčíslená na 
1 630 eur. Policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie 
pre prečin krádeže.

Polícia zároveň upozorňuje vodičov, aby si vo svojich 
autách nenechávali žiadne cennosti a hodnotné veci. Po-
licajti sa totiž stretávajú s prípadmi, kedy ostanú na se-
dadle v aute položené rôzne cenné veci. Stačí pár sekúnd 

a sú preč. Zlodej totiž veľmi rýchlo rozbije sklo na aute 
napr. kameňom, vezme svoj lup a uteká preč. Na aute 
síce hučí a bliká alarm, to však nezabráni odcudzeniu 
vecí z vozidla. PZ SR preto upozorňuje vodičov, aj keď 
opúšťajú vozidlo len na malú chvíľu, aby si vzali svoje 
cennosti so sebou, alebo ich aspoň uložili do batožino-
vého priestoru. Presvedčili sa, či riadne zamkli všetky 
dvere na aute, vytiahli okná dohora a uzatvorili strešné 
okno. Vhodné je využiť platené a strážené parkoviská, 
neparkovať na opustenom mieste.

Ak vodiči predsa len nájdu svoje auto násilne otvore-
né, nech ihneď kontaktujú políciu na bezplatnom čísle 
158.      (krp)

Nenechávajte cenné veci na sedadlách svojho auta

„Syn sa s  manželkou rozvie-
dol pred štyrmi rokmi a  odvtedy 
sme nevideli naše vnúčatá, teda 
okrem pár náhodných stretnutí v 
meste. Predtým sme im pomáhali 
s  výchovou, mali sme dobré vzťa-
hy, vzali si vnučky na dovolenku 
k  moru. A dnes nám ich nevesta 
nechce dovoliť ani len navštevovať 
a rovnako ani nášmu synovi. Nech-
ceme sa miešať do vzťahu nášho 
syna s  nevestou, ale deti by sme 
radi mali aspoň niekedy na víkend 
alebo cez prázdniny. Máme na to 
nejaké právo?“

Odpovedá JUDr. Dagmar Tragalo-
vá z Mediačnej poradne v Poprade: 

„Ako starí rodičia máte právo na 

kontakt s  vašimi vnúčatami. Na-
priek tomu, že sa manželstvo vášho 
syna rozpadlo, aj naďalej zostáváte 
blízkou osobou vašim vnúčatám. Aj 
keď vám zákon o  rodine umožňuje 
domáhať sa svojho práva na súde, 
aby súd upravil styk s deťmi a vami, 
môže nastať situácia, že matka detí 
bude mariť toto rozhodnutie súdu 
a  vzťahy sa môžu zhoršiť. Zároveň 
súd bude posudzovať, či je úprava 
potrebná v  záujme detí. Záujmom 
dieťaťa podľa zákona o  rodine sa 
rozumie aj vytváranie a  rozvoj 
vzťahových väzieb dieťaťa s obidvo-
ma rodičmi, súrodencami a  inými 
blízkymi osobami. Preto sa v prvom 
rade pokúste dohodnúť s  nevestou, 

žeby ste radi vídali vnúčatá tak, 
ako kedysi. Určite si vydiskutuj-
te vzájomné vzťahy a  podmienky 
stretávania sa detí s  vami, pretože 
dôvodov, prečo nevesta nechce, aby 
deti k  vám chodievali, môže byť 
niekoľko. Vzájomná komunikácia 
môže prebiehať aj s  pomocou me-
diátora, ktorý vám zároveň pomô-
že nájsť a  spísať spoločnú dohodu 
o úprave styku vás a vašich vnúčat. 
Stať sa môže čokoľvek, a tak je dob-
ré mať upravené vzťahy aj so šir-
šou rodinou, ktorou dedko a babka 
určite sú. Sú prázdniny a  určite aj 
neveste pomôže, ak si bude môcť 
pár dní oddýchnuť a  byť chvíľku 
len sama so sebou.“  (ppp)

Otázka z mediačnej
poradne

V sobotu 7. júla bolo Námestie sv. Egídia v Po-
prade plné elegancie a šarmu. Okrem krásnych 
dám v  elegantných modeloch z  čias prvej re-
publiky si fanúšikovia histórie mohli pozrieť na 
námestí aj historické vozidlá z medzivojnového 
obdobia. Už po tretíkrát sa konalo podujatie 
s názvom Tatranský Oldtimer. Zúčastnilo sa 
ho viac ako 80 posádok. Väčšina tátošov bola 
vyrobená práve v období rokov 1918 až 1939. 
Súčasťou programu v  našom meste bolo aj 
ocenenie najkrajšieho vozidla. Cenu si z  rúk 
primátora Jozefa Švagerka odniesli manželia 
Beranovci z  Lanškrouna za  vozidlo Chenard 
& Walcker z  roku 1912. Francúzskeho ve-
terána si Pavol Beran doviezol z  Dánska. Je 
to jediný kus v Česku a  jeden z mála pojazd-
ných v  celej Európe. Z  Popradu sa historické 
vozidlá vybrali do Tatranskej Lomnice.   (sif)

Krátke správy
• V  PIATOK 13. júla o 17. hod. sa 
v mestskom parku v Tatranskej Lom-
nici uskutoční operetné predstave-
nie s  názvom Vy krásne Tatry ma-
lebné v  podaní divadelného súboru 
Hron z Kozároviec. V sobotu 14. júla 
o 19. hod. bude v hoteli Lomnica pre-
miéra komédie Dva tucty červených 
ruží v  podaní Divadla Paľa Bielika 
z Tatranskej Lomnice.
• SVÄTA omša na pripomenutie si 
návštevy Jána Pavla II. na Sliezskom 
dome sa tam bude konať v  nedeľu 
15. júla o 15. hod. Po nej o 16. hod. 
bude pripravená krátka prezentácia 
a film o  Jánovi Pavlovi II. v  Sliez-
skom domčeku. 
• LETNÝ denný tábor so spevá-
kom, spisovateľom a  moderátorom 
Zbyňom Džadoňom sa uskutoční 
od 16. do 20. júla v Zariadení lesnej 
pedagogiky Krásne Sady v  Mlynici. 
Deti vo veku od 7 do 12 rokov budú 
tvoriť v dielňach zameraných na 
hudbu, slovo a  prácu s  prírodnými 
materiálmi. 
• NÁVŠTEVNOSŤ na Slovensku 
po rekordnom vlaňajšku sa zvyšuje 
aj v tomto roku. V prvom štvrťro-
ku bolo v ubytovacích zariadeniach 
1,16 milióna návštevníkov, čo je 
medziročne viac o 4,4 %. Celkový 
počet prenocovaní vzrástol o 5 % 
na 3,22 milióna, jeden pobyt trval v 
priemere 2,8 dňa. Dovolenkári spo-
za hraníc sa zaujímali dominantne 
o Bratislavský kraj (39 %), pričom z 
miest vyhľadávali okrem Bratislavy 
aj Poprad, Liptovský Mikuláš a Ru-
žomberok. Slováci si za cieľ svojej 
domácej dovolenky vyberali najmä 
Žilinský kraj (24,5 %). Medzi naj-
obľúbenejšie lokality našincov pat-
rili  Poprad, Bratislava, Liptovský 
Mikuláš a Žilina.
• LETO vo Vysokých Tatrách sa 
môže pochváliť tými najkrajšími pa-
noramatickými výhľadmi, ktoré sú 
spojené so zaujímavými rodinnými 
podujatiami a  atrakciami.  Spoloč-
nosť Tatry mountain resorts, ako 
prevádzkovateľ horských stredísk 
chce tento rok investovať aj do zlep-
šenia a  skvalitnenia gastro služieb 
v  Restaurant Hrebienok, rozšírenia 
kapacít v  Panorama Restaurant na 
Skalnatom plese, v  Hoteli FIS na 
Štrbskom Plese a modernizovať izby 
v  Grandhoteli Starý Smokovec.  In-
vestície budú predstavovať viac ako 
5,2 mil. eur.
• FYZICKÉ osoby podnikatelia 
môžu od 1. júla komunikovať s  fi-
nančnou správou už len elektro-
nicky. Na papierové podania týchto 
daňových subjektov nebude možné 
prihliadať. (ppš)
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Vieme poskytnúť prvú pomoc na cestách?

Vznikne katalóg výrobcov jedinečných miestnych produktov

Detská univerzita opäť otvorila svoje dvere Vypaličkované Tatry v knižnici

Trhy v novom priestore

Júnové otvorenie letnej turistickej 
sezóny v Poprade spojené s medzi-
národným farmárskym festivalom 
Farm Fest sa stretlo s výborným 
ohlasom. Osadenie do starobylého 
centra Spišskej Soboty sa ukázalo 
ako prospešné a nanajvýš vhodné 
- veď táto mestská časť bola už od 
dávnej minulosti trhovým miestom. 
Nuž, prečo nevyužiť prednosti, ktoré 
poznali už naši predkovia.

Na jednom mieste mohli návštevní-
ci ochutnať dobré, čisté a férové pro-
dukty od malých lokálnych farmárov 
a producentov. Františka Kornaja zo 
Slovenskej asociácie cestovných kan-
celárií a cestovných agentúr, zároveň 
člena komisie regionálneho rozvoja 

a cestovného ruchu Prešovského sa-
mosprávneho kraja, toto podujatie 
inšpirovalo k projektu katalógu. Verí, 
že sa ho podarí vydať s podporou PSK. 
Bude obsahovať informácie o výrob-
coch - pestovateľoch a chovateľoch - 
autentických domácich ekologických 
a zdravých potravín z domácich suro-
vín z celého Prešovského kraja. Nielen 
tých, ktorí sa na Farm Feste zúčast-
nili, ale všetkých, ktorí v kraji takéto 
poctivé produkty na svojich farmách 
dorábajú. 

F. Kornaj podčiarkol: „Chceme byť 
prvým krajom v rámci Slovenska, ktorý 
by vydal takýto katalóg a tým pomohol 
informovanosti o existencii miestnych 
výrobcov a chovateľov a umožnil prí-

stup k ich čistým a zdravým výrobkom. 
Budeme vyhľadávať ľudí, ktorí sa takej-
to práci venujú a apelovať na tých, kto-
rí o tom uvažujú. Samotné trhy uká-
zali, aký obrovský je záujem o dobrú a 
zdravú výživu. Ľudia sú ochotní kúpiť 
si a vydať za kvalitné, lokálne, chutné 
a ekologické potraviny o 10-20 percent 
viac peňazí, než stoja trebárs dovážané 
zo zahraničia. Katalógom pomôžeme 
malým lokálnym farmárom, ktorý svo-
je produkty dopestovávajú a vyrábajú, 
ale niekedy nevedia „predať“.“ 

F. Kornaj je presvedčený, že katalóg 
by prispel k rozšíreniu farmárskych 
trhov vo väčšom rozsahu. Oni vlastne 
už dnes fungujú po celom Slovensku, 
ibaže v malom meradle. 

Predseda PSK Milan Majerský k zá-
meru farmárskeho katalógu uviedol: 
„V Prešovskom kraji pôsobí viacero 
farmárov, ktorí sa venujú pestovaniu 
domácich potravín. Na náš trh však 
prichádza veľké množstvo dovážaných 
produktov a farmári tak musia často 
bojovať o svoju existenciu. Malo by 
byť v záujme našej krajiny podporovať 
lokálnych pestovateľov a výrobcov. Pre-
to vítam myšlienku spracovať katalóg 
malých farmárov, výrobcov zdravých 
domácich potravín a produktov, ktorý 
jednoznačne pomôže spropagovať lokál-
nych poľnohospodárov. Je dôležité oboz-
námiť verejnosť s produktami, ktoré sa 
vyrábajú na Slovensku. Sú to totiž naše 
čerstvé a kvalitné potraviny.“   (mar)

Spoločný projekt mesta 
Poprad, OZ Apolon, Uni-
verzity Mateja Bela, zák-
ladných škôl mesta Poprad 
a súkromnej školy Life 
Academy - Detská univer-
zita Poprad - opäť otvoril 
svoje dvere.

„V tomto roku sa budeme 
veľa venovať kultúre - keďže 
rok 2018 je Európskym rokom 
kultúrneho dedičstva. Oslovi-

li sme opäť zaujímavé osob-
nosti, ktoré budú príjemným 
prekvapením, vo väčšej miere 
budeme využívať digitálne 
technológie. V prvom turnu-
se máme 62 detí, ktoré sú nie-
len z Popradu ale aj z ďalších 
miest a obcí,“ uviedla Ingrid 
Lindemanová z organizač-
ného štábu detskej univer-
zity. Študenti DUP sa môžu 
tešiť na Fashion Day, Deň 

mladých vedcov, Záchranár-
sky deň a mnoho ďalších za-
ujímavých aktivít. Prvý tur-
nus DUP potrvá do 13. júla. 
Druhý turnus Detskej uni-
verzity Poprad otvorí svoje 
dvere v dňoch 13.-17. augus-
ta 2018. Prihláška je dostup-
ná na webovom sídle mesta 
Poprad, ako aj na webových 
stránkach ZŠ mesta Poprad 
a Life Academy.  (mag)

Nelegálne prevádzkovanie hazardu sa nevypláca

V tomto týždni až do 13. júla 2018 môžete 
na slovenských cestách stretnúť dobrovoľní-
kov Slovenského Červeného kríža. V rámci 
dlhoročnej spolupráce s Policajným zborom 
SR budú preverovať praktické zručnosti 
a vedomosti vodičov z oblasti poskytovania 
prvej pomoci. Nebude to však žiadne prís-
ne skúšanie, snahou tejto iniciatívy je vodi-
čom pripomenúť, aké jednoduché a pritom 
kľúčové sú základné znalosti laickej prvej 

pomoci. Šoféri si budú môcť rozšíriť svoje 
vedomosti a zopakovať si kardiopulmonálnu 
resuscitáciu dnes 11. júla aj na cestách Po-
pradského okresu. 

SČK sa pripája k iniciatíve a výzve Európ-
skej charty o bezpečnosti cestnej premávky 
s  cieľom znížiť počet obetí pri dopravných 
nehodách edukáciou verejnosti z radov vo-
dičov priamo v  teréne. SČK poskytuje aj 
akreditované kurzy prvej pomoci.  (sck)

Finančná správa zasahova-
la na celom Slovensku proti 
nelegálnemu hazardu. Počas 
kontrolnej akcie skontro-
lovala približne 100 prevá-
dzok. Výsledkom je 75 zape-
čatených herných prístrojov 
priamo v  prevádzkach, 5 
rôznych typov kvízoma-
tov zaistených na expertízu 
a  zhabané účtovné doklady 
v  14-tich obchodných spo-
ločnostiach. Finančná sprá-
va chce takýmito akciami 
upozorňovať, že obchádzať 
zákon sa nevypláca.

Koncom júna sa konal 
najväčší zásah finančnej 
správy proti nelegálnemu 

hazardu. Akcie s  krycím 
názvom DIAMANT sa zú-
častnilo 180 pracovníkov 
finančnej správy - kontroló-
rov z daňových úradov, col-
níkov z  Kriminálneho úra-
du finančnej správy (KÚFS) 
a  colných úradov. „Od za-
čiatku roka platia sprísnené 
podmienky pri prevádzkova-
ní hazardných hier. Pri ma-
sívnej akcii sme sa zamerali 
na dodržiavanie zákona o 
hazardných hrách a kontro-
lovali sme aj tzv. kvízomaty, 
ktorými sa chcú niektorí pre-
vádzkovatelia vyhnúť licenč-
nému konaniu a obchádzať 
zákon. Pri akcii sme zároveň 

preverovali podozrenia z 
podvodov na dani z  prida-
nej hodnoty (DPH) a  dani 
z  príjmu právnických osôb 
(DPPO),“ vysvetlil prezident 
finančnej správy František 
Imrecze a  dodal: „Chcem 
upozorniť nepoctivých pod-
nikateľov, že obchádzanie zá-
kona sa nevypláca. Finančná 
správa neustále a pravidelne 
kontroluje a  bude aj naďa-
lej kontrolovať dodržiavanie 
zákona o  hazardných hrách 
a to na celom Slovensku. 
Budeme preto pokračovať 
nielen v  čiastkových kontro-
lách, ale aj v takýchto masív-
nych akciách.“  (isk)

Tohtoročný 51. ročník Spišských výstavných trhov sa bude 
konať od 13. do 15. júla v Spišskej Novej Vsi, tentoraz na no-
vom mieste - prvýkrát v interiéroch a exteriéroch OC Mada-
ras. Vstup je zadarmo, otvorené bude denne od 9. do 20. hod., 
v nedeľu od 9. do 16. hod. Pod mottom Meníme priestor, ale 
tradícia zostáva! budú môcť návštevníci uvidieť množstvo 
produktov z oblasti stavebníctva, nábytku a doplnkov, spot-
rebného tovaru, okolia bývania i auto - moto.  (ppp)

V  stredu večer bola 
v  Podtatranskej knižnici 
na sídlisku Západ vernisáž 
výstavy Klubu paličkovanej 
čipky Spiš a tiež výstava He-
leny Suchej Sojákovej (na 
foto) „Kresby - grafiky.“

Autorka grafickej časti 
výstavy Helena Suchá sa na 
nej podieľala retro časťou 
(70-80-te roky 20. storočia) 
svojej tvorby (témy - žena, 
matka, pracovníčka - socia-
listický realizmus). Vytvorila 
ju popri svojej práci v Che-
mosvite, kde robila návrhy 
pre obaly na potravinárske 
výrobky. Pomohol jej pri 
tom pracovný vertikálny lis 
aj  tlačiarenská farba. Vý-
stavu dopĺňajú monotypie, 
tlač z  koláže, kolorované 
perokresby a  exlibrisy. Gra-
fiku táto umelkyňa vystavuje 
prvýkrát. Vo svojej tvorbe sa 
viac venovala maľbe. Motív-
mi boli kvety, tváre, rozpráv-
ky, portréty, akty. Výstava 

v  knižnici bola pre autorku 
aj malým darčekom k život-
nému jubileu.

Ďalšiu časť výstavy pred-
stavovala paličkovaná tvor-
ba. „Paličkári“ sa sústreďu-
jú v  Klubcentre Depo na 
sídlisku Juh III. Na svojich 
stretnutiach najprv vytvorili 
Tatry, Poprad, nasledovala 
spišská čipka, ktorá údajne 
zanikla a  oni ju znovuob-
javili v  knihách a  vytvorili 
obrazy. 

Paličkovanie na Sloven-
sku existuje zhruba od 16. 
- 17.storočia. Jedna z  vy-
stavujúcich „paličkárok“ 
Katarína Berešová uviedla: 
„Slovensko je veľmi bohaté 
na paličkovanú čipku. Máme 
18 regiónov a  každý je nie-
čím iný. Je to dosť veľa, keď 
v  jednom štáte existuje toľko 
regionálnych čipiek.“  (kpa)



Strana 511. 7. 2018

SpoločenSká kronika

K a ž d é m u 
doprajete, 

ale to neznamená, že si to každý 
aj bez výhrad zaslúži. 

Niekedy sa 
z b y t o č n e 

angažujete vo veciach, ktoré by 
ste mali nechať bokom.

Nejaký váš 
zámer sa 

vám začne mimoriadne dariť. 
Bude to zásluhou dobrej prí-
pravy.

Premyslite 
si každý 

svoj pracovný krok. Budú sa to-
tiž vyskytovať prekážky.

Sústreďte sa 
na prácu, 

lebo jej bude veľa a môžete uro-
biť menšie chyby.

Budete zva-
žovať neja-

kú pracovnú ponuku. Mali by ste 
ju prijať, bude výhodná.

V y u ž i t e 
dovolenku 

na načerpanie nových síl. Od 
jesene vás čaká náročnejšie ob-
dobie.

R a d o s t n ý 
týždeň bude 

korunovaný nejakým darčekom. 
Potešia vás najmä mladší rodinní 
príslušníci.

Využite leto 
na zlepšenie 

svojej kondície a posilnenie zdra-
via. Doprajte si dlhší oddych.

Budete sa 
vžívať do si-

tuácie iného, ale to nejde. Ukáže 
sa, že on to cíti inak.

Z ap l e t i e -
te sa do 

klebiet, ktoré vás budú mrzieť. 
Zbytočne si môžete urobiť ne-
priateľa.

Nič si dl-
h o d o b o 

neplánujte. Všetko sa nako-
niec vyvinie úplne inak, než ste 
chceli.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V stredu 11. júla - Aduscentrum, vo štvrtok 
12. júla - Adus, v piatok 13. júla - Medovka, 
v  sobotu 14. júla - Ekolekáreň - OC 
Forum, v  nedeľu 15. júla - Primula, 
v pondelok 16. júla - Styrax a v utorok 
17. júla - Adus.
Aduscentrum: Námestie sv. Egídia, Adus: 
Mnoheľova ul., Medovka: Poliklinika Ale-

xandria, Tatranské nám., Ekolekáreň: OC 
Forum: Nám. sv. Egídia, Primula: Dosto-

jevského ul., Styrax: L. Svobodu.
Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka 
od 18. hod. do 22. hod., počas so-

bôt, nedieľ a  sviatkov od 8. hod. do 22. 
hod.

poHotovoSť v lekárňacH

V piatok 6. júla 2018
v Matejovciach s

V piatok 6. júla 2018
vo Veľkej s

V pondelok 9. júla 2018
vo Veľkej s

V pondelok 9. júla 2018
vo Veľkej s

V utorok 10. júla 2018
vo Veľkej s

V utorok 10. júla 2018
vo Veľkej s

V utorok 10. júla 2018
vo Veľkej s

Elenou Kováčovou,
83-ročnou

Annou Rušovou,
72-ročnou

Mgr. Alenou Hodonskou,
47-ročnou

Ladislavom Maleckým,
69-ročným

Andrejom Jančišinom,
71-ročným

Petrom Hronským,
68-ročným

Mariánom Baranom,
70-ročným

V stredu 11. júla 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

Andrejom Kromkom,
65-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Všetci muži hľadajú ideálnu ženu - bohužiaľ vždy až po 
svadbe.“          Daphne Du Maurier                                                                                

povedali Slávni

Dnes 11. júla má meniny - Milota, vo štvrtok 12. júla - 
Nina, v piatok 13. júla - Margita, v sobotu 14. júla - Kamil, 
v nedeľu 15. júla - Henrich, v pondelok 16. júla - Draho-
mír a v utorok 17. júla - Bohuslav.

BlaHoŽeláme k meninám

navŽdy Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 12. júla do 18. júla

Stratená či „stará“ generáciaNapísali ste nám
Skončil sa školský rok.   

Deti sa tešia na oddych. Je 
to dobré, pokiaľ sú malé. 
Neťažia ich starostí dospe-
lých.

Keď ste starý, vaše sta-
rosti sú iné. V päťdesiatich 
piatich rokoch som ostala 
bez práce, nikto ma nechce. 
Hoci naša vláda tvrdí opak, 
že potrebné sú každé ruky. 
Kde? Ako operátor v  auto-
mobilke? To mám teraz na 
staré kolena začať chodiť 
na týždňovky a  prespávať 
v ubytovniach? 

Tridsať rokov som robila 
len administratívne práce, 
poviete si celý život sedela 
v  kancelárii, ale trocha to 
poopravím, sedela, ale ur-
čite nie bez toho, aby som 
nič nerobila. Stávalo sa 
často, že som išla do práce 
s bolením brucha, ako deti 
do školy, aká paralela, v ro-
bote som bola od rána do 
večera, vždy ochotne uro-
biť aj navyše. Písala som 
listy, zápisy z porád, zakla-
dala písomnosti tak, že keď 
si šéf spomenul na niečo, 
ja som mu to už podávala, 
alebo som vedela, kde to 
v archíve rýchlo nájsť. Vy-
staviť faktúru, pokladničné 

doklady, nakúpiť, zaobsta-
rať, všetko, čo bolo teba.

Prišla doba počítačo-
vá, najprv som sa naučila 
T602, dnes sa nad tým len 
usmejem, a  určite by som 
už ani nevedela, ako v tom 
písať. Neskôr rôzne Win-
dows-y, opäť bolo treba 
rýchlo reagovať na novú 
dobu a po večeroch sa učiť 
nové programy. Postupne 
nastupovali do práce mla-
dé dievčatá. Šikovné nájsť 
informácie na internete, 
stiahnuť apku, ale veľa ro-
biť sa nikomu nechcelo. 
Napísať list, nebodaj urobiť 
tabuľku v  Exceli, to už bol 
problém, ukáž, nauč, veď ty 
si tu inventár a ty to predsa 
ovládaš. Áno ovládam, ale 
zaplatila som si kurzy, aby 
som vedela Word, Excel, 
PowerPoint, vlastne celý 
balík programov. Začalo sa 
chodiť po svete, v škole sme 
sa učili ruštinu, tú som veľ-
mi nevyužila, a tak znova 
po večeroch na kurz anglič-
tiny, aby som vedela šéfovi 
objednať letenku, zabooko-
vať hotel.

Vystriedali ma mladšie 
ročníky, tak som sa „po-
sunula“ v  kariére do skla-

du, pribudli roky, pribudli 
vrásky aj kilá. Znova som 
sa učila rôzny skladové 
programy, po skončení 
pracovnej doby som ostá-
vala v  sklade a  učila sa. 
Prišli prvé zdravotné prob-
lémy a  tak sa ma rýchlo 
zbavili, zrazu som nadby-
točná. Do dôchodku deväť 
rokov, čo mám tých deväť 
rokov robiť?   Som naozaj 
nezamestnateľná? Kam sa 
obrátiť? Čo robiť a  z  čoho 
žiť?

A  tak ma zrejme čaká 
osud tisícok žien podob-
ného osudu, nechcené, ne-
potrebné doma, potrebné 
v  zahraničí. Znova začať 
sa učiť, urobiť opatrovateľ-
ský kurz, základy nemči-
ny a  nabrať smer Rakúsko 
alebo Nemecko. Naozaj ma 
nepotrebuje nikto v  Po-
prade, ani v okolí? Som 
presvedčená, že viem ešte 
ponúknuť toho veľa. Som 
pracovitá, zodpovedná, 
flexibilná, som všestran-
ná, ak by sa našiel niekto, 
kto by ma možno potre-
boval, ozvite sa prosím. 
Deväť rokov je ešte dlhá 
doba. Kontakt nechám 
v redakcii.  (ppp)

Jurský svet: Zánik ríše 3D: 
o  13.20 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Hotel Transylvánia 
3: Strašidelná dovolenka 3D: 
o 15.20 hod. (hrá sa len 18.7.), 
o  16.10 hod. (nehrá sa 18.7.), 
Hotel Transylvánia 3: Stra-
šidelná dovolenka 2D: o  13. 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
o 15.10 hod., o 17.30 hod. (hrá 
sa len 18.7.) a o 18.30 hod. (ne-
hrá sa 18.7.), Mrakodrap 3D: 
o  20.50 hod., Babská jazda: 
Mamma Mia: HereWe Go 

Again: o  18. hod. (hrá sa len 
18.7.), Mrakodrap 2D: o 17.30 
hod. (nehrá sa 18.7.), Kým pri-
šla búrka: o 20. hod., Psí detek-
tív: o 13.40 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Prvá očista: o  15.50 
hod., Manžel na skúšku: 
o  18.10 hod. (nehrá sa 17.7.), 
Ant-Man a Wasp 2D: o 18.10 
hod. (hrá sa len 17.7.) a o 20.30 
hod. (nehrá sa 17.7.), Artmax 
filmy: Muž, ktorý zabil Don 
Quijota: o  20.40 hod. Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

V poradí piate stretnutie mladých huslistov v Tatrách, kto-
ré vystupuje pod názvom Medzinárodný detský husľový or-
chester, vyvrcholí špeciálnym koncertom pod šírym nebom 
na Skalnatom plese. V  sobotu 14. júla sa pod Lomnickým 
štítom predstaví 33 nadaných detí zo Slovenska, Čiech, Rus-
ka, Kanady, Portugalska, Mexika a Hong-Kongu. Malí hus-
listi vystúpia pod vedením huslistky a pedagogičky Terezy 
Novotnej.

„V minulosti sme koncertovali v Belianskej jaskyni či na Hre-
bienku, ale tento rok to bude opäť 14. júla o  12. hodine na 
Skalnatom plese,“ uviedla sa Tereza Novotná. Medzinárodný 
detský husľový orchester vystúpi aj v Poprade v piatok 13. júla 
o 14.30 hod. na Námestí sv. Egídia.   (ppš)

V Tatrách opäť zaznejú husle
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poprad

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
v katastrálnom území Matejovce, a to pozemky parc. č. KN-C 798/7, záhrady o vý-
mere 63 m2, parc. č. KN-C 798/8, záhrady o výmere 64 m2, parc. č. KN-C 798/9, zá-
hrady o výmere 64 m2, parc. č. KN-C 798/10, záhrady o výmere 64 m2, parc. č. KN-C 
798/11, záhrady o výmere 64 m2 za účelom ich užívania ako záhradiek k bytovému 
domu na Ulici Bottovej súpisné číslo 1445.

Výška nájmu je minimálne 0,12 €/m2/rok za pozemky v oboch zónach na záhrad-
kárske účely. 

(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012 
a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.) 

Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uve-
rejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy 
bytov, nebytových priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk. 

Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 13. 7. 2018 o 12. 00 hod.   PP-57

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Veľká, a to pozemok časť parc. č. KN-C 1403/1, ostatné plochy 
o výmere 68 m2 za účelom jeho užívania ako prístupu k inému pozemku a záhrady.

Výška nájmu je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované pri rodinných do-
moch na účely zriadenia pridomovej záhradky.

(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012 
a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.) 

Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uve-
rejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy 
bytov, nebytových priestorov a majetku mesta, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk. 

Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 13. 7. 2018 o 12. 00 hod.      PP-58

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
pozemkov časť parc. č. KN-E 3828/3, vodné plochy o výmere 84 m2, časť parc. č. 
KN-C 1579/9, záhrady o výmere 23 m², parc. č. KN-C 1579/11, záhrady o výme-
re 32 m², parc. č. KN-C 1584/88, vodné plochy o výmere 13 m² a parc. č. KN-C 
1584/89, vodné plochy o výmere 4 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad 
zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom 
odbore na liste vlastníctva č. 1.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 67,23 €/m², t. j. vo výške 10 487,88 € 
za celý predmet predaja

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20. júla 2017 do 12.00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž 
zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie infor-
mácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.   PP-59

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
pozemkov časť parc. č. KN-E 1676, zastavané plochy a nádvoria a časť parc. č. 
KN-C 3175/22 spolu o výmere 2182 m² v katastrálnom území Poprad, obec Po-
prad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, ka-
tastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na dobu neurčitú na záhradkárske účely 
a účely včelárenia.
Minimálna výška ročného nájomného je 0, 12 €/m²/rok, t. j. 261,84 €/rok za celý 
predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13. 7. 2018 do 12.00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž 
zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie infor-
mácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.   PP-60

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 3204/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1053 
m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľnos-
tí na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na 
dobu neurčitú na záhradkárske účely a účely včelárenia.
Minimálna výška ročného nájomného je 0, 12 €/m²/rok, t. j. 126,36 €/rok za celý 
predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13. 7. 2018 do 12.00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž 
zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie infor-
mácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.   PP-61

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 497, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m² v 
katastrálnom území Matejovce, obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností 
na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na 
dobu neurčitú za účelom parkovania.
Minimálna výška ročného nájomného je 0, 33 €/m²/rok, t. j. 49,80 €/rok za celý 
predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13. 7. 2018 do 12.00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž 
zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie infor-
mácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.     PP-62

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 1766, ostatné plochy o výmere 108 m² v katastrál-
nom území Spišská Sobota, obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na 
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 na dobu 
neurčitú za účelom jeho užívania ako pridomovej záhradky.
Minimálna výška ročného nájomného je 0,33 €/m²/rok, t. j. 35,64 €/rok za celý 
predmet nájmu.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 13. 7. 2018 do 12.00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž 
zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.Bližšie infor-
mácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.   PP-63

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž
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Rokmi spečatené priateľstvo Týždeň s mestskou políciou

Fóbiu zo zubára majú ľudia bez 
ohľadu na vzdelanie či vek. Radšej 
trpia bolesťou zubov, len aby k nemu 
nemuseli ísť. Napriek tomu každý 
z nás musí zubného lekára navštíviť. 
Pred rokmi neboli krásne ambulan-
cie, farebné steny, moderné kreslá, 
ako je tomu dnes. Jediné, čo na ľudí 
zaberalo, bola ľudskosť a  pochope-
nie. A práve takým zubným lekárom 
bol MUDr. Jozef Franko. Pacientov 
vítal s úsmevom, pokojným hlasom 
ich požiadal, aby sa usadili v kresle 
a keď videl vystrašené oči, pridal aj 
nejaký vtip. A pacient sa často čudo-
val, že je po všetkom a  môže odísť. 
Jeho krédom už pred rokmi bolo: 
„Zuby liečiť a nie trhať.“

MUDr. Jozef Franko sa narodil 20. 
januára 1932 v  obci Danišovce. Tu 
navštevoval základnú školu, v  štú-
diu pokračoval na Meštianskej škole 
a Štátnom slovenskom gymnáziu v  
v Spišskej Novej Vsi. Po jeho skonče-
ní sa zamestnal ako zubný laborant 
v Okresnej národnej poisťovni v Spiš-
skej Novej Vsi, neskôr v OÚNZ v Le-
voči a OÚNZ v Poprade. Sústavne sa 
vzdelával, navštevoval odborné kur-
zy pre zubných laborantov a externe 
ukončil počas dvoch rokov štvorroč-
nú Zdravotnícku školu v  Košiciach. 
Po jej skončení bol hlavným zubným 
laborantom v  MÚNZ v Košiciach 
a  v  MÚNZ v  Novom Smokovci. Od 
roku 1960 externe študoval na Lekár-

skej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave, vetva stomatologická. Po-
pri tom pracoval ako výukový zubný 
laborant na vznikajúcej 
Katedre stomatológie do 
roku 1963, keď prešiel 
na denné vysokoškol-
ské štúdium. Promoval 
v roku 1965 ako promo-
vaný zubný lekár a od 1. 
mája 1966 bol oprávnený 
používať titul doktor me-
dicíny. Zamestnancom 
Nemocnice s  poliklini-
kou v Poprade bol od 5. 
júla 1965 až do 24. februára 1994, teda 
celých 29 rokov. V priebehu roka 1995 
odkúpil stomatologické zariadenie 
a  ďalšie vybavenie ordinácie v Mate-
jovciach, kde pokračoval v súkromnej 
činnosti. Pacientov mal vďaka svojej 
zručnosti vždy dosť. Svoje odborné 
vedomosti a  skúsenosti uplatňoval 
v  rokoch 1996 a  1997 aj ako revízny 
zubný lekár vo Všeobecnej zdravotnej 
poisťovni. Z  rodinných a  zo zdravot-
ných dôvodov a neskôr aj pre svoj vek, 
MUDr. Jozef Franko ukončil svoju 
súkromnú stomatologickú činnosť v 
roku 1999.

Za jeho aktívnu stomatologickú čin-
nosť a celoživotné lekárske pôsobenie 
v Poprade mu bolo udelené poďako-
vanie od Mesta Poprad, Nemocnice 

Poprad, Klubu Sobotčanov v Spišskej 
Sobote, Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku - mestská organizácia v  Po-

prade, od Slovenského 
Červeného kríža. Ako 
stomatologický funkcio-
nár presadzoval, aby pri 
každej veľkej základnej 
škole bola zriadená det-
ská zubná ambulancia. 
Jeho zlepšovacie patenty 
a vynálezy v stomatológii 
ocenil aj Úrad pre paten-
ty a  vynálezy v  Prahe, 
ktorý mu udelil dve pa-

tentové listiny. Jeho technická znalosť 
a  zručnosť neostala nepovšimnutá, 
keď ho Ministerstvo zdravotníctva SR 
menovalo ako oponenta pri výrobe 
stomatologických nástrojov, prístro-
jov a zariadení pri výrobnom podniku 
Chirana a  Výskumnom ústave zdra-
votníckej techniky v  Brne. Za jeho 
vedeckú a  humánnu činnosť bol Vý-
skumným ústavom zdravotnej techni-
ky a n.p. Chirana v r. 1976 odmenený 
čestným uznaním. 

Viedol plnohodnotný aktívny život, 
vo svojom voľnom čase sa venoval 
svojim záľubám, ktorých nebolo málo. 
Okrem záhradkárčenia sa stihol veno-
vať písaniu, fotografovaniu, zbieraniu 
kalendárov i odznakov. Svoje umelec-
ké cítenie a zručnosť skromne zhmot-

ňoval v  dreve alebo vo svojich  kres-
bách. 

 Dlhé roky sa venoval spracovaniu 
podkladov pre ďalšiu knižnú publiká-
ciu o svojom rodisku „Prechádzka Da-
nišovcami“ (bol spoluautorom prvej 
knižnej publikácie o jeho rodisku „Da-
nišovce dávne i nedávne“). Chodil po 
archívoch a múzeách so zošitom a pe-
rom v ruke, počúval, čo si pamätali sta-
rí ľudia, dával na papier to, na čo si on 
sám spomínal, oslovoval spolupracov-
níkov, kolegov, známych, zbieral fakty. 
Venoval sa histórii zubného lekárstva 
v  Poprade, v  Kežmarku a  v  blízkom 
okolí, chcel vydať o  tejto téme publi-
káciu. Navštevoval Univerzitu tretie-
ho veku v Poprade - odbor Slovenské 
dejiny so zameraním na regionálne 
dejiny, kde ho lektorky v tejto jeho čin-
nosti podporovali. Choroba, ktorá ho 
zastihla v  jeho aktívnom dôchodcov-
skom veku mu neumožnila túto pub-
likáciu dokončiť. Rukopisy obidvoch 
kníh sú uložené v popradskom archíve.

MUDr. Jozef Franko bol ženatý, 
s  manželkou Evou  mal štyri dcéry 
Janu, Zuzanu, Annu a  Katarínu a  7 
vnúčat Katarínu, Janu, Petra, Zuzanu, 
Barboru, Lindu a Lauru. 3. júla 2018 
uplynuli tri roky, odkedy nás tento 
vzácny človek opustil. Chýba svojej 
rodine, svojim priateľom, susedom, 
aj známym. Tento pocit prázdnoty po 
čase možno zoslabne, no niekde v po-
zadí zostane.   Božena Malovcová

Spomienka na úžasného človeka

• ZRANENÝ MUŽ. V 
pondelok 2. júla 2018 o 
17.22 hod. bolo na číslo 159 
oznámené, že na ulici J.Wol-
kera pri prevádzke Slávia leží 
na zemi neznámy muž. Na 
mieste bol nájdený 73 ročný 
zranený Popradčan. Privola-
nou sanitkou bol prevezený 
do nemocnice na ošetrenie.• TOVAR ZA TRI EURÁ. 
Takisto 2. júla o 11.25 hod. 
boli mestskí policajti pri-
volaní do prevádzky OBI, 
kde došlo ku krádeži tovaru 
v predajni. 53 ročný muž z 
obce Spišské Bystré si ukryl 
do topánky tovar v hodnote 
3,39 € a snažil sa s ním bez 
zaplatenia odísť z predajne. 
Za pokladničnou zónou bol 
zadržaný pracovníkom SBS. 
Mužovi bola uložená bloková 
pokuta.• PODNAPITÉ DIEVČA-
TÁ. V utorok 3. júla o 17.45 
hod. preverili mestskí policaj-
ti oznam ohľadom maloletých 
osôb, ktoré sa mali pohybovať 
po streche budovy kotolne na 
ulici Zdravotníckej. Na mies-
te zistili, že osoby sa dokonca 

pokúšali vyliezť až na vysoký 
komín, pri kotolni. Išlo o dve 
14 ročné dievčatá z Popradu,  
u ktorých sa navyše vyko-
nanými dychovými skúšami 
potvrdilo požívanie alkoho-
lických nápojov, keď  jedna 
nafúkala 0,42 mg/l a druhá 
dokonca 0,70 mg/l = 1,46 
promile, čo je mierna opilosť. 
Dievčatá boli odovzdané zá-
konným zástupcom. Letný ve-
čer si s alkoholom v ruke krá-
tila aj ďalšia skupinka piatich 
mladistvých vo veku 15-17 
rokov, ktorých hliadka MsP 
Poprad zistila v stredu 4. júla 
o 21.20 hod. na ulici Okruž-
nej v parku za NC Slovenka. 
Vykonané dychové skúšky 
potvrdili prítomnosť alkoholu 
u všetkých z nich. Najviac na-
fúkalo 16 ročné dievča z obce 
Spišské Tomášovce, u ktorej 
bol výsledok dychovej skúšky 
0,54 mg/l = 1,13 promile. 
MsP Poprad postúpila všetky 
zistené prípady do správne-
ho konania, pre porušenie 
ustanovaní zákona o ochrane 
pred zneužívaním alkoholic-
kých nápojov.  (msp)

Vieme od vás
Už od roku 1950 sú spria-

telené dve krásne mestá - Po-
prad a Ústí nad Orlicí. Odvte-
dy sa uskutočnilo nesmierne 
veľa výmenných kultúrnych 
podujatí, športových udalos-
tí, napríklad spartakiády, fut-
balové zápasy, ale aj výmeny 
žiakov škôl, spoločenských 
organizácií, ktoré sú až do 
dnešných čias pamätné. 

Ako desaťročná, v roku 
1955 som absolvovala takýto 
pobyt a kontakty s priateľkou 
Jankou trvajú dodnes. A  nie 
je to ojedinelý prípad. Stretli 
sa aj bývalí funkcionári miest, 
už osemdesiatnici a  boli to 
stretnutia dojemné a  nabité 
krásnymi spomienkami. Veď 
bolo na čo spomínať. Dnes už 
nie sú medzi nami a len v ne-
dávnych rokoch ukončili svo-
ju životnú púť, ale zanechali tu 
určité posolstvo vzájomného 
priateľstva. Túto myšlienku 
neustále napĺňame aj my - se-
niori organizovaní v Mestskej 
organizácii Jednoty dôchod-
cov na Slovensku (MsO JDS) 
v  Poprade so svojimi roves-
níkmi v  Senior klube v  Ústí 

nad Orlicí. Stretávame sa 
každý rok od roku 2009, kedy 
vznikla MsO JDS v našom 
meste, pri súťažení vo varení 
gulášu, ako aj pri významných 
výročiach, na ktoré sa navzá-
jom pozývame. 

Na tento rok pripadá 100. 
výročie vzniku Českosloven-
skej republiky, ktoré sme si 
spoločne pripomenuli na týž-
dennom liečebnom pobyte 
v  príjemnom prostredí kúpe-
ľov Vyšné Ružbachy. Odliečilo 
sa tu 25 českých a  25 sloven-
ských dôchodcov za rovna-
kých a výhodných podmienok. 
Súčasťou pobytu bol sloven-
sko-český deň z  českou a  slo-

venskou kuchyňou, spomien-
kou na vzájomné spolužitie 
v  spoločnom štáte, spoločen-
skou zábavou a  medzinárod-
nými pretekmi v plávaní.

Lúčili sme sa s  nádejou, 
že osud k  nám bude prajný 
a  o  rok sa stretneme opäť. 
K  stému výročiu pripravuje-
me aj výmenné výstavy na-
šich amatérskych výtvarníkov 
a  fotografov. V  septembri to 
bude v Ústí nad Orlicí a v no-
vembri v Poprade.

Hovorí sa, že skutočné pria-
teľstvo preverí čas a  to naše 
preveril a dosvedčil, že je nao-
zaj pevné a neformálne. 

Anna Gordiaková
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Popradská samospráva 
zareagovala na vyjadrenia 
BK a  BAM Poprad na we-
bovej stránke www.bamp.sk 
a v médiách k súčasnej situá-
cii v tomto športe v Poprade:

„Vedenia Basketbalového 
klubu Poprad a  Basketbalo-
vej akadémie mládeže Po-
prad našli vinníka. Mesto 
Poprad, jeho vedenie, po-
slancov, vedenie Arény Po-
prad, právnikov, sponzorov. 
Tí všetci chcú podľa vyzne-
nia príspevkov podpísaných 
„vedeniami BK a BAM“ zlik-
vidovať popradský basketbal. 
Realita je takáto:  

Mesto Poprad v  súlade 
s prijatou Koncepciou rozvo-
ja športu podporuje tri prio-
ritné športy - ľadový hokej, 
futbal a  basketbal. Na žen-
ský basketbal (mládežnícke 
družstvá a extraligové druž-
stvo) poskytla samospráva 
v roku 2018 dotáciu v celko-
vej výške 105 500 eur, čo je 
o 5 800 eur viac ako v pred-
chádzajúcom roku. 

Poskytovanie dotácií posky-
tovaných z rozpočtu mesta Po-
prad musí byť v súlade so všet-
kými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, ktoré sa 
na danú oblasť vzťahujú. Mesto 
ako poskytovateľ pomoci je 
zodpovedné za dodržiavanie 
pravidiel poskytovania pomo-
ci. Proces pridelenia uvedenej 
finančnej dotácie bol v  tomto 
roku náročnejší práve z dôvo-
du posudzovania z  hľadiska 
pravidiel minimálnej pomoci 
a  štátnej pomoci. Vedenie BK 
ale zaútočilo na mestskú práv-
ničku, že „čerpanie prostried-
kov s podporou vedenia mesta 
zablokuje na pol roka“. Právne 
oddelenie mesta Poprad pri-
tom v  prípade dotácií, ktoré 
sa mali poskytnúť Basketbalo-
vému klubu Poprad, o. z., resp. 
iným športovým klubom,  vy-
konávalo nevyhnutné posu-
dzovanie a vyhodnocovanie 
splnenia podmienok a  povin-
ností   mesta pri   poskytova-

ní   minimálnej, resp.   štátnej 
pomoci a za tým účelom inten-
zívne komunikovalo s  Proti-
monopolným úradom SR, ako 
aj dotknutými profesionálny-
mi športovými klubmi. Žen-
ský seniorský basketbal bol 
pri tom všetkom prvým z pri-
oritných športov, ktorého se-
niorskému tímu bola dotácia 
v tomto roku odoslaná. 

Rozvoj športu v súčasných 
podmienkach na Slovensku 
nie je jednoduchý. V tejto 
situácii Poprad podporuje 
rozvoj športu nielen budova-
ním nových športovísk, ale 
aj finančnými dotáciami do 
športu. Mesto Poprad si svo-
je úlohy v oblasti športu plní 
na slovenské pomery vyso-
ko nadštandardne, úlohou 
mesta je zo zákona vytvárať 
podmienky pre športovanie 
obyvateľov, priama podpora 
klubov v aktuálnom rozsahu je 
historickým výsledkom dobrej 
vôle mesta a poslancov. Vďa-
ka Koncepcii rozvoja športu 
prispieva nielen na rozvoj 
mládežníckych družstiev, ale 
dokonca aj na činnosť senior-
ských tímov - práve z dôvodu 
zabezpečiť kontinuitu a vzory 
pre mládežnícke kategórie. 
Na výchovu mládeže mest-
ské dotácie a vytvorené pod-
mienky bohato stačia, úroveň 
zabezpečenia žien závisí od 
schopností manažmentu klu-
bu a ním získaných sponzorov.

Poslanci MsZ mesta Poprad 
nesúhlasili so zámerom „ve-
denia basketbalového klubu“ 
a  Slovenskej basketbalovej 
asociácie, ktorí sa rozhodli 
vybudovať halu s  kapaci-
tou 1032 miest na zeleni vo 
vnútrobloku sídliska JUH 
III.  Podľa vedenia BK a BAM 
tak urobili „pod rúškom služby 
pre občanov sídliska“. Pre pri-
pomenutie -  obyvatelia uve-
denej lokality už v  minulosti 
svoj názor na ďalšiu výstavbu 
na tomto mieste vyjadrili jasne 
- zámer postaviť na tom istom 
mieste tréningovú ľadovú plo-

chu bol petíciou jednoznačne 
odmietnutý. Poslanci MsZ 
zámer SBA postaviť halu 
v Poprade privítali a navrhli 
inú lokalitu. K  celému zá-
meru vybudovania trénin-
govej basketbalovej haly 
a jej umiestnenia by sa malo 
zastupiteľstvo stretnúť ešte 
počas leta. 

Príkladom spôsobu novej 
komunikácie „vedenia bas-
ketbalového klubu“ a  jeho 
narábania s  faktami sú útoky 
na intenzitu osvetlenia, „keď 
na tréningu žien, mládeže aj 
detí žmúrite, lebo pre úsporu 
energie vám už nezasvietia 
v hale“. Nastavenie osvetlenia 
na jednotnú úroveň počas 
všetkých tréningových jed-
notiek v Aréne Poprad, ktoré 
nevyžadujú úroveň osvetlenia 
pre TV prenosy, bolo odko-
munikované so všetkými 
trénermi. Uvedenú dohodu 
pritom odsúhlasilo vedenie 
basketbalistiek pred viace-
rými svedkami. 

Popradské basketbalistky 
trénujú v  Aréne Poprad a 
v telocvični ZŠ Komenského. 
Aréna Poprad je viacúčelo-
vou halou, ktorá je suverénne 
najviac využívaná práve bas-
ketbalistkami, čoho dôkazom 
je aj aktuálny rozpis využitia 
Arény Poprad v zmysle jestvu-
júcich zmlúv. To však nezna-
mená, že v  prípade potreby 
Aréna Poprad nemôže slúžiť 
aj na iné účely. Úlohou samo-
správy je zabezpečiť, aby bola 
maximálne využitá a vytvárala 
kvalitné podmienky nielen pre 
šport, ale aj pre kultúrno-spo-
ločenské vyžitie. A to sa bude 
dať dosiahnuť iba vzájomnou 
toleranciou, ústretovosťou 
a  nie obviňovaním a útokmi 
na mesto pre to, že chce v sep-
tembri dať v Aréne priestor aj 
podujatiu venovanému pa-
miatke obetiam holokaustu, 
komunizmu a prenasledova-
ným alebo podujatiu určené-
mu protidrogovej kampani pre 
žiakov ZŠ a SŠ.“  (mpp)

Štvrtok 12. júl o 20. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
VY KRÁSNE TATRY MA-
LEBNÉ
Divadelný súbor Hron z 
Kozároviec sa predstaví v 
úsmevnom príbehu z prostre-
dia Tatier.

Piatok 13. júl o 14.30 hod./
Námestie sv. Egídia
MEDZINÁRODNÝ DETSKÝ 
HUSĽOVÝ ORCHESTER
V rámci piatkového popo-
ludnia sa predstaví 30-členný 
orchester, unikátny svojím 
medzinárodným obsadením.

Piatok 13. júl o 19. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
NOCADEŇ
Koncert známej kapely.

Sobota 14. júl o 10. hod./Ná-
mestie sv. Egídia

JANKO A MARIENKA
Divadlo zo šuplíka.

Sobota 14. júl o 17. hod./ha-
sičský dvor v Spišskej Sobote
ČAJ O PIATEJ S HUDBOU
V prípade nepriaznivého 
počasia sa akcia uskutoční v 
divadelnej sále v Spišskej So-
bote.

Sobota 14. júl o 21. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE
ZÁMENA (USA, 101 min.)

Nedeľa 15. júl o 15. hod./Ná-
mestie. sv. Egídia
CIMBAL BROTHERS
Skupina Cimbal Brothers hrá 
ako jediná v strednej Európe 
na husliach a cimbale naj-
známejšie pop-rockové hity 
v jedinečnom originálnom 
show-štýle.

KINO TATRAN
11. júla o 10. hod. - CHLOE 
A TRPASLÍCI- PRÁZDNI-
NOVÉ KINO 
USA, animovaný, 89 min., 
dabing, MP7
Chloe v dome plnom zvlášt-
nych záhradných trpaslíkov, 
ktorí ožívajú.   Vstupné: 2 €
 
12. júla o 19. hod.
MUŽ, KTORÝ ZABIL
DONA QUIJOTA 
ES / BE / PT / GB, romantický 
/ komédia / dobrodružný, 132 
min., titulky, MP12
Toby bol idealistickým filmo-
vým študentom. Jeho stvár-
nenie príbehu Dona Quijota, 
ktoré nakrútil v španielskej 
dedinke, malo obrovský 
úspech. Vstupné: 5 €, Vstup-
né zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €

13. júla o  17. hod. - BUĎ 
EKO S KINOM TATRAN
RO / USA, dokumenty, 60 + 
93 min., titulky, MP12
Premietanie dokumen-
tov spojené s prezentáciou 
miestnych ekologických 
spoločností.
o 17. hod. - KAPUSTA, ZE-
MIAKY A INÍ DÉMONI  
Rumunská dedina má 1000 
farmárov, ktorí čakajú na zá-
kazníkov, ktorým by predali 
100 000 ton kapusty. Na kon-
ci dňa ju buď predajú za pár 
centov, alebo úrodu zničia.
o 18. hod. - Beseda Green Life
o 19. hod. - JE S NAMI KO-

NIEC?
Alarmujúce svedectvo o sú-
časných problémoch spoje-
ných s  klimatickými zmena-
mi s L. DiCapriom Vstupné: 
zdarma

14. a 15. júla o 16.30 hod. -  
HOTEL TRANSYLVÁNIA 
3: STRAŠIDELNÁ DOVO-
LENKA 
USA, animovaná komédia, 87 
min., dabing, MP
Drakula, Mavis, Jonny a zvy-
šok partie idú na dovolenko-
vú plavbu výletnou loďou. 
Vyzerá, že si od zvyčajných 
problémov oddýchnu. Vstup-
né: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 
4 € 

14. a 15. júla o  19. hod. - 
KÝM PRIŠLA BÚRKA 
USA, romantický / dob-
rodružný, 99 min., titulky, 
MP12
Romantický výlet sa však 
zmení na boj o prežitie. 
Vstupné: 5 € Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

16. júla o  19. hod. - NICK 
CAVE: 20 000 DNÍ NA 
ZEMI- €URÓPSKE FILMY 
ZA €URO 
GB, hudobný dokument, 97 
min., titulky, MP12, FK
Hudobný dokument o jednej 
z najfascinujúcejších a najta-
jomnejších postáv hudobné-
ho a filmového sveta. 
Vstupné: 1 €

Vedenie basketbalu zaútočilo - na všetkých

inZercia
• Predám kvalitný lešte-
ný Tatranský drevený ob-
klad - 3 €, perodrážka, 
Zrubový profil, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf. 
č. t.: 0908 234 866.  1/18-P  
• Predám Jeep Grand Che-
rokee 3.1 TD Laredo, r. v. 
2000 + prívesný vozík, naj. 

230 261 km, pohon 4x4, die-
sel, výkon 103 kW, dobrý 
stav, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0950 378 611.  10/18-P
• Predám úplne nový troj-
kolesový bicykel na batériu, 
prípadne vymením za doj-
kolesový. Nový stál 830 eur, 
teraz za 530 eur. Inf.: č. t. 
0908 268 425.  11/18-P
• Predám Škodu Fabia 

v  dobrom technickom sta-
ve, naj. 92 000 km, 12-roč-
ná, cena 830 eur. Inf.: č. t. 
0918 645 948.  12/18-P

• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  46/18-R

Kultúrny program mesta Poprad
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Popradskí futbalisti sa 
už pomaly zohrávajú 
a dolaďujú formu, i keď 
stále je ešte priestor aj 
na doplnenie kádra 

pred začiatkom nového ročníka II. 
ligy. Minulý týždeň v  stredu odo-
hrali štvrtý zo série prípravných 
zápasov v NTC proti prvoligovému 
tímu MFK Zemplín Michalovce, 
v ktorom dostali priestor ďalšie dve 
nové tváre.

Do zápasu od začiatku zasiahol 
český obranca Adam Pajer z  Mladej 
Boleslavi, ktorý vzadu vytvoril dvo-
jicu s  krajanom Jakubom Hricom. 
Od druhého polčasu dostal príleži-
tosť ukázať sa aj mladý brankár Ma-
rek Bakoš z  Ružomberka. Zápas sa 
skončil remízou 1:1, keď skóre otvoril 
v  prvom polčase hosťujúci Stanislav 
Danko a  po obrátke vyrovnal po-
pradský obranca Kamil Zekucia. „V 
prvom polčase bolo v  našej hre viac 
nepresností, ale myslím si, že po pre-
stávke sme boli lepším tímom. Káder 
je takmer hotový a  na jednotlivých 

LAJOŠOVÁ
MAJSTERKOU
Central karate klub Poprad za-

vŕšil súťažnú sezónu poslednou 
súťažou v júni v  Košiciach - Maj-
strovstvami Slovenskej republiky v 
goju ryu. Centralisti si vybojovali 6 
medailí, z toho 1 zlatú, 3 strieborné 
a 2 bronzové.

V  športovom zápase kumite sa 
v  kategórii kumite dievčatá +28 
kg vo finále stretli Centralistky, 
kde sa majsterkou Slovenskej re-
publiky v goju ryu stala Alexandra 
Lajošová a  vicemajsterkou Sára 
Rigová. V  kategórii kumite ženy 
+68 kg sa na 2. mieste umiestnila 
Jana Kromková. 3. miesto si vy-
bojoval Lukáš Návoj v  kategórii 
kumite chlapci -30 kg. Ďalšie 3. 
miesto získal Daniel Nedoroščík 
v  kategórii kumite chlapci 10 - 11 
rokov do 30 kg. Titul vicemajstra 
Slovenskej republiky v  goju ryu 
si vybojoval Ferdinand Hudaček 
v  kategórii kumite chlapci 16 - 17 
rokov nad 76 kg.   (kuc)

FK Poprad otestoval v príprave ďalších hráčov

postoch je zdravá konkurencia. Chlap-
ci budú mať čo robiť, aby sa pobili 
o priestor v základe,“ uviedol asistent 
trénera FK Poprad Mikuláš Dvorož-
ňák. „Ponúkol som sa Popradu cez 
manažéra, ktorý ma sem dosadil na 
skúšku. S klubom sme sa dohodli a ve-
rím, že tu budem môcť pôsobiť. S Ja-
kubom Hricom sme sa vzadu dobre 
doplňovali a  mohlo by to fungovať,“ 
povedal nový hráč FK Poprad Adam 
Pajer. „Vzadu im to spolu šlo. Napriek 
mladému veku je Adam Pajer už 
skúseným hráčom. Svojimi fyzickými 

parametrami spĺňa naše podmienky 
a medzi nás určite zapadne,“ skonšta-
toval na záver M. Dvorožňák.

Popradčania odohrali ďalší zápas 
prípravy cez víkend v  Poľsku proti 
miestnemu tímu Stal Mielec. Duel 
sa skončil výsledkom 1:0 pre Stal 
Mielec. Dnes pocestovali na posled-
nú medzinárodnú konfrontáciu do 
Maďarska, kde narazia na futbalistov 
z  Miškovca. Posledný prípravný zá-
pas pre ostrým štartom v II. lige ich 
čaká v  sobotu 14. júla v  NTC o  17. 
hod. proti FC Košice.  (mav)

Hokejisti vymenili korčule za kopačky
Hokejisti HK 
Poprad vy-
menili v  let-
nej príprave 
korčule za ko-
pačky. Majú 
za sebou dva 

prípravné zápasy, v ktorých 
predviedli svoje futbalo-
vé schopnosti. Po triumfe 
3:2 v  Spišskej Teplici nad 
miestnymi „Lobdovými 
diablami“ ich minulý týž-
deň v stredu vyškolili v Tat-
ranskej Lomnici hráči z Vy-
sokých Tatier.

Prvá časť letnej prípravy 
bola pre popradských hoke-
jistov prevažne o  naháňaní 
kondície a keďže behy veľmi 
nemajú radi, tréneri zvolili 
zaujímavú formu tréningu. 
Kamzíci si obuli kopačky 
a  vyzvali na súboj okolité 
futbalové tímy. V  Spišskej 
Teplici dokázali zvíťaziť, no 
vo Vysokých Tatrách sa mu-
seli zmieriť so sedemgólo-
vou nádielkou. O  výsledok 
však nešlo. Potešil aj jediný 
gól v  sieti súpera. Tatran-
ci rovnako privítali takúto 
možnosť konfrontácie, na-
koľko s  prípravou na novú 
sezónu V. ligy začali len 
nedávno. „Sledovali sme sú-
hru hráčov, či prehľad v hre. 
Chalani neboli technicky na-

toľko zdatní ako futbalisti, 
ale o  to viac nabehali. Behy 
nemajú veľmi radi, ale tu to 
tak nevnímali. Cieľ to splni-
lo a je možno škoda, že sme 
s  takouto formou trénin-
gu nezačali skôr,“ uviedol 
tréner HK Poprad Roman 
Stantien. „Hokejisti sú pro-
fesionáli, my hráme amatér-
sku súťaž. Naši hráči sa však 
dokázali vyburcovať a  dali 
do toho všetko. Schuti si za-
hrali a bol to taký kamarát-
sky futbal,“ povedal hrajúci 
asistent trénera FK Vysoké 
Tatry Rastislav Barabas. „S 
loptou sme sa veľmi nestretli, 
bol to pre nás skôr kondičný 
tréning. Nebola to však taká 
blamáž. Rád by som sa po-
tom s futbalistami stretol na 
ľade,“ skonštatoval obranca 
HK Poprad Marcel Petran. 

„Lopta nám od nohy od-
skakovala. Nehralo sa proti 
futbalistom ľahko. Odohrali 
sme však dva obstojné zá-
pasy,“ vyhlásil útočník HK 
Poprad Marek Zagrapan. 
„Výsledok v  Spišskej Teplici 
nás motivoval, ale Tatranci 
nám dali jasne najavo, aby 
sme radšej hrali iba hokej. 
Už po dvadsiatich minútach 
som s dychom nestačil. Bolo 
to však príjemné spestrenie 
tejto časti letnej prípravy,“ 
uzavrel útočník HK Poprad 
Patrik Svitana.

Prípravu na suchu týmto 
hokejisti HK Poprad ukon-
čili. Po dovolenkách sa zídu 
v  posledný júlový týždeň 
už na ľade, pravdepodobne 
najskôr v Spišskej Novej Vsi, 
keďže na ploche v  Poprade 
sa pracuje.  (mav)

Minulý týždeň v  stredu 
si dali stretnutie priaznivci 
zábavného bowlingu po-
čas 1. kola  turnaja  Leto v 
chládku 2018 (Nielen 10 je 
Strike) v herni Citybowling 
Poprad. Turnaj sa odohral 
v dvoch rundách za účasti 
31 hráčov.

Výkony viacerých hrá-
čov boli vysoké  a najviac 
sa darilo  Igorovi Lendác-
kemu.  Kvalifikáciu vyhral 
výkonom 1 372  s prieme-
rom 228,67. Zo šestnásteho 
miesta ako posledný postu-
poval Lukáš Katriňák.  Do 
semifinále  si prenášali hrá-
či  30%  dosiahnutého vý-
konu v kvalifikácii.  Tam sa 
odohrali dve hry a súčet 
včítane prenosu a handica-
pu (ženy) určil postupujú-
cu osmičku.  V semifinále 

dominoval  opäť  Igor Len-
dácky. Ako posledný postu-
pujúci do finálovej osmičky 
bol Anton Paločko. Finále sa 
hralo na jednu hru od nuly 
vrátane handicapov.

Vo finále najlepší vý-
kon podal Anton Paločko. 
Vo  finále dosiahol  výkon 
264  bodov s  priemerom 
214,11. Na  druhom mies-
te  skončil  Igor Lendácky 
výkonom  244  s priemerom 
232,78 a tretí skončil Vladi-
mír Pavlikovský výkonom 
taktiež 244, ale mal nižší naj-
vyšší výkon, takže sa umiest-
nil za Lendáckym s prieme-
rom 218,67 (na foto víťazi).

Cenu za najvyšší náhod 
285 bodov si odniesol Volker 
Kessler. Druhé kolo turnaja 
Leto v  chládku sa odohrá 
v stredu 18. júla.  (luk)

Leto v chládku pri bowlingu
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Festival ľudových remesiel a kul-
túry EĽRO s medzinárodnou účas-
ťou zatvoril svoje brány v  nedeľu 
8. júla. Remeslá pritiahli viac ako 
65-tisíc návštevníkov. 

   Po 28-krát sa v historických uli-
ciach Kežmarku predvádzali reme-
selníci zo všetkých kútov Slovenska 
a ôsmich európskych krajín. Tento 
rok sa niesol v duchu výročí dvoch 

remeselných cechov - krajčírskeho 
a  farbiarskeho. Organizačný tím 
vyskúšal niekoľko noviniek, ktoré 
na divákov zapôsobili. „Zväčšením 
areálu sme vytvorili nový priestor 
nielen pre ďalších remeselníkov, ale 
aj na pohyb ľudí. Počasie nám pria-
lo a je fantastické, že sme zazname-

nali rekordnú účasť. Cez historické 
brány areálu prešlo počas troch dní 
viac ako 65-tisíc ľudí z rôznych kra-
jín sveta,“ povedal riaditeľ festivalu 
Ján Ferenčák. Popradčania a  ďalší 
návštevníci sa mohli na EĽRO do-
stať z  Popradu aj vláčikom ťaha-
ným historickou parnou lokomo-

tívou Papagáj, ktorá bola vyrobená  
v roku 1950.  

Nedeľa už tradične bola venovaná 
korunovácii kráľa remesla. Každo-
ročne putuje koruna z  hlavy staré-
ho na hlavu nového kráľa.  V tomto 
roku sa ním stal remenár a brašnár 
Ľubomír Medveď z  Čierneho Balo-
gu. Tento remeselník pracuje s  ko-
žou už takmer tridsať rokov.  (ppš)

Rekordná účasť na EĽRE

Ako rýchlo ubehol čas, 
už je za nami polrok a  v 
záhradách máme už po pr-
vých zberoch úrody - skorej 
zeleniny, šalátov, špenátu, 
hrachu, skleníkových od-
rôd paradajok a paprík, ja-
hôd, ríbezlí, ale aj čerešní. 
A aj pod Vysokými tatrami 
dozrievajú skoré marhule a 
broskyne.

Teplé počasie i priemerné 
zrážky podporujú tiež rast 
buriny, množenie hubových 
chorôb, múčnatku, ale aj vý-
skyt škodcov. Pre záhradkára 
to znamená povinnosť zao-
berať sa záchranou dopesto-
vaných plodov. Teraz v júli sa 
môže objavovať druhá gene-
rácia obaľovača jablčného aj 
obaľovač na slivkách, čo má 
za následok červivosť väčšiny 
plodov. Pri výskyte moniliózy 
višní a marhúľ je tiež potrebné 
odstrihovanie koncových po-
škodení. Nebojte sa skracovať 
konáre až o jednu tretinu na 
čerešniach, ak ste to nerobili 
pri zbere, zvýšite si zmlade-
ním rodivosť na ďalší rok.

Ak nezabrali prvé postre-
ky, niektoré je potrebné zo-
pakovať za 7 až 14 dní, sa-
mozrejme potrebné je dávať 
pozor na ochranné lehoty, 
aby sme nezasiahli úrodu, 
ktorú zbierame počas leta. 
Najčastejším výskytom v tej-
to dobe sú vošky, ktoré vyná-
šajú neúnavné mravce. Stále 
je potrebné obaľovať kmene 
stromov, ale ak sa objavujú 
na mladších konároch, tak 

konce ostrihajte s napadnu-
tými listami a spáľte. Proti 
náletom motýľov sú najlep-
šie siete. Stále je výhodné 
vyvesovanie feromónnych 
či lepivých doštičiek, podľa 
ktorých vieme určiť mieru 
zamorenia. Kontrolujte ze-
miaky proti plesni zemia-
kovej, ale i osychanie listov 
uhoriek.

Niektorí záhradkári po pr-
vom zbere už sejú druhé kolo 
plodín, aby sa zabezpečili na 
zimný zber.

Teraz, keď o chvíľu dozreje 
cesnak, paličák sa vyrovná a 
to je signál na zber. Takisto 
si pripravíme na presadenie 
jahodníky, ktoré si môžeme 
zakoreňovať - prvý výhon od 
materskej trsti do pripravené-
ho zakoreňovača.  

Záhradkári už teraz môžu 
myslieť na výstavu ovocia a ze-
leniny, ktorá bude 19. - 21. sep-
tembra 2018 vo Svite. Budú sa 
na nej môcť pochváliť dopes-
tovanými plodmi, ale aj rarit-
nými kúskami (maxi či mini, 
tiež deformovanými pripomí-
najúcimi niekoho či niečo...). 
Následne 22. septembra 2018 
bude oblastná výstava SZZ 
ako sprievodná akcia v Spiš-
skej Belej na Podtatranskom 
zemiakarskom jarmoku. Tak 
neváhajte, zapojte sa do týchto 
výstav, pomôžme si medzi se-
bou vymeniť skúsenosti, čo sa 
darí dopestovať v oblasti pod 
Vysokými tatrami.

Jozef Kalakaj,
predseda OV SZZ Poprad

V záhradkách dozrieva
bohatá úroda

Ander z Košíc je na scéne už 49 rokov

V  rámci Popradského 
kultúrneho leta sa od mi-
nulého štvrtka do nedele 
konali Dni humoru 2018, 
ktoré v  nedeľu popolud-
ní vyvrcholili na javisku v 
medzikostolí vystúpením 
skupiny Traja z raja (Peter 
Gedeon, Ľubomír Juhás a 
Štefan Pálfi).

Spevom a tancom vypĺňa-
li priestor, kým na javisku 
nebol hlavný protagonis-
ta programu.  Ján Pisančin 
alias Ander z  Košíc môže 
niesť aj titul - prvý stand up 
komik na Slovensku. Svoje 
monológy rozpráva v špeci-

fickej podobe zemplínskeho 
nárečia. 

Andera poznáme už takmer 
polstoročie. Keď sa po rokoch 
vracal na TV obrazovku, ne-
mal obavy, že sa nechytí. Po-
vedal: „Stavba humoru, nášho 
slovanského, je úžasná.  A stá-
le mám úctu k divákovi a fakt 
ho mám rád.“

Po otcovi, ktorý bol pekár 
zdedil niečo iné, ako ma-
nuálnu zručnosť. Prezradil: 
„Bol to vynikajúci ľudový 
rozprávač. Na rozdiel odo 
mňa aj pekne spieval - keď 
spustil v  noci, ako pripra-
voval cesto, ženy stáli pod 

oknami. Mamu dobreže ne-
roztrhlo. Verejne však nevy-
stupoval. Ak by mi nič nedal, 
tak tento úžasný dar sa nedá 
zaplatiť.“

Ander sa na javiskách 
pohybuje už 49 rokov. Jeho 
vystúpenie na popradskom 
javisku doplnilo trio Traja 
z  raja. Absolventi herectva, 
ale aj speváci a  taneční-
ci siahli po niečom rokmi 
overenom a príjemne zapí-
sanom v našom podvedomí 
- piesňach F. K. Veselého, 
Jozefa Kuchára, Karola Du-
choňa, doplnených vlast-
nou tvorbou.  (kpa)

V sobotu bude Benátska noc
V sobotu 14. júla sa Štrbské pleso po vý-

nimočný jubilejný piatykrát premení na 
malé Benátky. Člnky na hladine Štrbského 
plesa sa budú hojdať v rytmoch talianskych 
tónov. Tóny harfy, živé zrkadlové sochy, 
chodúľové divadlo Harlequins vytvoria 
pastvu pre uši aj oči. Popradské mestské 
divadlo a  hudobná skupina La Goia dáva-
jú predzvesť dobrého kultúrneho zážitku. 
Samotné podujatie Benátska noc má svoju 

dávnu históriu. Kúpeľní hostia, ubytovaní 
na Štrbskom plese si užívali slnečné veče-
ry člnkovaním na plese, hudbou, tancovač-
kou, púšťaním lampiónov aj polnočným 
pálením pramice v strede jazera už pred 
viac ako päťdesiatimi rokmi. Oblastná or-
ganizácia cestovného ruchu Región Vysoké 
Tatry v spolupráci s partnermi pripravila toto 
podujatie, ktoré spája návrat k tradícii a spo-
jenie slovenskej a talianskej kultúry.  (ppš)


