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Deti si letný tábor užili

V  banskom diele v  poprad-
skej mestskej časti Kvetnica sa 
už v  13. storočí ťažila mede-
ná ruda, striebro, ale aj zlato. 
Pred 150 rokmi sa tu banská 
činnosť skončila a  vchod bol 
zasypaný. Hrozilo prevalenie 
hrádze zo sutiny. Mesto sa roz-
hodlo toto miesto oživiť pre 
ďalšie generácie a  preto po-
žiadalo Obvodný banský úrad 
v Spišskej Novej Vsi o úpravu 
lokality.

Spodná voda z  bane poško-
dzovala priľahlú komunikáciu 
najmä pri prívale dažďovej vody. 
„Potrebovali sme zabezpečiť 
spodnú vodu. Kvetnica je známa 
historickými banskými dielami a 
radi by sme mladým generáciám 
ukázali históriu baníctva v  tejto 
lokalite,“ povedal primátor mes-
ta Poprad Jozef Švagerko.

S  touto myšlienkou sa už 
roky pohrával miestny nad-
šenec a  člen banského cechu 
v  Rudňanoch Slavomír Kyseľa, 
ktorému sa začína plniť jeden 

zo snov. „Mojím cieľom je po-
zdvihnúť Kvetnicu na piedestál 
medzi banské mestá a obce, aby 
jej význam nezanikol. Táto loka-
lita sa nachádza na severe Spiša 
v  oblasti Kozích chrbtov, ktoré 
rozdeľujú Nízke a Vysoké Tatry. 
Tunajšie horniny sú vulkánové-
ho pôvodu a do dutín sa dostá-
vali minerály. Z  nich následne 
vznikali žily,“ uviedol.

S. Kyseľa predpokladá, že 
baňa vedie až do Gánoviec 
a môže byť dlhá 3 000 metrov. 
Spriechodniť sa zatiaľ však po-
darilo iba 20 metrov. Vstup je 
uzatvorený, no mesto sa v  bu-
dúcnosti bude snažiť získať po-
volenia a  financie na sprístup-
nenie časti bane zvnútra.

Minulý týždeň vo štvrtok 
boli priamo na mieste súčasný 

stav skontrolovať zástupcovia 
obvodného banského úradu 
spoločne v  sprievode primá-
tora mesta Poprad a  miestne-
ho aktivistu Slavomíra Kyseľu. 
Príslušný banský úrad vydal 
záväzné stanovisko pre Štátny 
podnik Rudné bane, aby sano-
val toto banské dielo, zabez-
pečil vchod a  riadený odtok 
vody do rigola.  (mav)

Turisti dostanú prvé informácie
už na stanici i na letisku

V priestoroch Zákazníckeho 
centra Železničnej spoločnosti 
na železničnej stanici Poprad-
-Tatry je od začiatku júla otvo-
rená novinka mesta Poprad 
- Info Point. Samospráva v 
spolupráci s centrom predaja 
Železničnej spoločnosti Slo-
vensko v Poprade otvorila in-
formačné centrum, ktoré bude 

zatiaľ v letnej sezóne poskyto-
vať turistom potrebné infor-
mácie o Poprade a možnos-
tiach, ktoré poskytuje.

„Info Point sme zriadili preto, aby 
sme uspokojili návštevníkov mesta 
po informačnej stránke - čo môžu 
v našom meste navštíviť, vidieť, 
kam by mali smerovať ich kroky.“

(Pokračovanie na str. 2)

Už po 17-ty krát zorganizo-
valo mesto Poprad letný tábor 
pre deti z rodín v sociálnej 
alebo hmotnej núdzi. Minulý 
týždeň si tak osemdňový pobyt 
v Tatranskej Lomnici užilo 40 
takýchto detí vo veku od 6 do 
14 rokov. Tábor im plne hradila 
popradská samospráva. 

„ M e s t o 
Poprad ne-
zabúda na 
tých, ktorí sa 

dostali, často nie vlastnou vinou, 
do ťažkej finančnej, či sociálnej 
situácie. Deťom z rodín v hmot-
nej núdzi alebo z mnohopočet-
ných rodín, s jedným rodičom, 
zvereným do výchovy starých ro-
dičov a pod. sme umožnili stráviť 
letný tábor plný nových zážitkov, 
čo by inak nemali možnosť za-
žiť,“ uviedla vedúca sociálneho 
odboru MsÚ v Poprade Etela 
Lučivjanská.

(Pokračovanie na str. 12)
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Stručne Turisti dostanú prvé informácie už na stanici ...

Linka Objav/Discover Poprad s posilnenými spojmi

•	PREŠOVSKÝ samosprávny 
kraj ako obstarávateľ a  mesto 
Poprad ako dotknutá obec 
v  zmysle par. 6 ods. 2 zákona 
NR SR č. 24/2006 Z.z. o  po-
sudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov informuje 
občanov mesta Poprad o vypra-
covaní strategického dokumen-
tu Program rozvoja vidieka PSK. 
Viac na www.poprad.sk.

•	TELEVÍZIA Poprad ozna-
muje, že od pondelka 13. júla do 
nedele 26. júla nebude vysielať 
z dôvodu technickej prestávky.

•	ŠTUDENTI Fakulty archi-
tektúry Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave vystavujú 
svoje práce vo vestibule Mest-
ského úradu v Poprade. Venova-
né sú riešeniu centrálnej mest-
skej zóny, námestia a  obytného 
súboru Nový Poprad/Merťuky.

•	MESTSKÁ informačná kan-
celária je v letnom období otvo-
rená od pondelka do piatka od 8. 
do 18. hod., v sobotu od 9. do 13. 
a v nedeľu od 14. do 17. hod. 

•	SPOLOČNÉ stretnutie čle-
nov a  priaznivcov Klubu So-
botčanov pri kotlíkovom guláši 
sa bude konať v sobotu 18. júla 
na hasičskom dvore v Spišskej 
Sobote. Po ňom bude nasle-
dovať o  16. hod. Čaj o  piatej 
s hudbou.

•	KONCERT svetoznámeho 
hudobníka známeho nielen pod 
svojím menom André Rieu, ale 
i pod prezývkou „kráľ valčí-
kov“, môžu zažiť diváci viace-
rých kín na Slovensku v sobotu 
18. júla o  20. hod. Medzi nimi 
je aj popradské kino Cinemax 
v  MAX-e. V satelitnom preno-
se uvidia návštevníci koncert 
tohto 65-ročného holandského 
huslistu, ktorý hrá na husliach 
od piatich rokov. 

•	PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení nízkeho napä-
tia bude v piatok 24. júla od 7. do 
17.30 hod. v Poprade na Tajov-
ského ul. č.d. 17 a 20. 

•	NA ZÁKLADE výsledkov 
posledných parlamentných vo-
lieb sa do 31. augusta 2015 vy-
tvorí prvá Štátna komisia pre 
voľby a  kontrolu financovania 
politických strán. Ustanovujú 
tak nové zákonné predpisy účin-
né od 1. júla 2015.  (ppš) PP-39

So začiatkom letnej turis-
tickej sezóny pristúpilo mesto 
Poprad v spolupráci so SAD 
Poprad k sezónnemu posilne-
niu linky č. 8 OBJAV/DISCO-
VER POPRAD o ďalšie dva 
spoje. Stalo sa tak na základe 
skúseností a požiadaviek tu-
ristov z minuloročnej sezóny. 
K tradičným dopoludňajším 
časom preto pribudnú spoje 
aj v popoludňajších hodinách, 
dokonca aj cez víkendy a štátne 
sviatky.

Červený poschodový retro 
autobus SIRIUS, ktorý je na 
linku č. 8 nasadený, od 9. júla 
do 31. augusta 2015 vychádza z 
autobusovej stanice v nasledu-
júcich časoch: pondelok, streda, 
piatok o 10. a 16. hod., sobota, 
nedeľa, štátne sviatky o 14. hod. 
Okrem iného Matejovčanom 

umožnia pridané spoje dopraviť 
sa do centra mesta na kultúrne 
programy, čo vyslovili ako pod-
net na stretnutí s obyvateľmi.

Linka č. 8 ponúka turistom 45 
minútovú zoznamovaciu jazdu, 
počas ktorej ich prevezie cez Veľ-
kú, Spišskú Sobotu, Matejovce a 
časť centra mesta. Cestujúci majú 
zároveň k dispozícii audiosprie-
vodcu históriou a súčasnosťou 
mesta Poprad v slovenskom a v 
anglickom jazyku. Cestovné na 
linke je rovnaké ako v MHD, to 
znamená 0,70 € pri platbe v ho-
tovosti a 0,50 € pri platbe čipovou 
kartou. Otvoreniu linky pred-
chádzalo doplnenie dopravného 
značenia umožňujúce plynulý 
prejazd jednotlivými úsekmi, 
najmä niektorými úzkymi ulič-
kami a Námestím sv. Egídia.

So sloganom OBJAV/DISCO-

VER POPRAD majú návštev-
níci Popradu od polovice júna 
2015 k dispozícii aj turistický 
vyhliadkový vláčik premávajúci 
medzi centrom mesta, Aquaci-
ty Poprad a Spišskou Sobotou. 
Rovnako ako doubledecker má 
aj vláčik nainštalovaného au-
diosprievodcu históriou a sú-
časnosťou mesta Poprad v slo-
venskom a anglickom jazyku. 
Vláčik vyráža na vyhliadkové 
jazdy zo západnej časti Námestia 
sv. Egídia zo zastávky neďaleko 
Mestskej informačnej kancelárie 
mesta Poprad. Premáva denne 
okrem stredy vždy o 10., 11., 12., 
14., 15., 16., 17., 18. hod. Ďalšie 
zastávky má vláčik pri centrál-
nej fontáne na Nám. sv. Egídia, 
pri Aquacity a na Sobotskom 
námestí. Cestovné je vo výške 1 
eura na osobu.  (mag)

„Získajú predovšetkým informácie o Poprade, ale 
postupne budeme zapájať aj celý región. Naše mesto 
je členom Oblastnej organizácie CR Región Vysoké 
Tatry, pripravujeme podpis memoranda piatich 
hornospišských miest a chceme spolu rozvíjať  ces-
tovný ruch. Uvidíme, ako sa Info Point osvedčí, 
zatiaľ bude len do konca augusta, naším zámerom 
je prevádzkovať ho celoročne,“ povedal primátor. 
Informačné centrum poskytuje informácie denne 
od 8. do 16. hod., v prípade potreby sa čas upraví. 
Informačné služby poskytujú štyria vysokoškolskí 
študenti, ktorých dalo mesto vyškoliť Cechom 
sprievodcov Tatry-Spiš. Samospráva sa postarala 
aj o to, že informácie o meste poskytujú študen-
ti i v čase príletov turistov na popradské letisko.  
Mesto v týchto dňoch dalo osadiť na letisku dva 
bilboardy, ktoré slúžia na propagáciu Popradu, 
jeho histórie a pamätihodností. 

Anton Šmotek, vedúci centra predaja ŽSS v Po-
prade s uznaním kvitoval, že sa po dlhoročnom 
úsilí konečne podarilo zriadiť takého informač-
né miesto: „Som rád, že sa nám to v spolupráci s 
mestom po desiatich rokoch podarilo. S touto myš-

lienkou sme prišli už pri výstavbe zákazníckeho 
centra a dúfam, že to bude na prospech cestujúcich. 
Očakávam, že najmä v špičkovej sezóne, teda v au-
guste, keď tu býva najviac zákazníkov, informačné 
centrum odľahčí našich pracovníkov.“ Po informá-
ciách o meste a regióne bol dopyt. V letnej špičke 
sa na stanici „premelie“ za 24 hodín desaťtisíc ľudí, 
z čoho tvoria turisti približne polovicu.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správy

Retro autíčka pre deti

Mária Mlynarčíková oslávila storočnicu

Oddelenie školstva, mládeže a športu MsÚ v 
Poprade zostavilo poradie škôl v  zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Poprad bodovaných vo 
vedomostných olympiádach, v  postupových 
a  umeleckých súťažiach v  okresných kolách 
v školskom roku 2014/2015.

Žiaci absolvovali celkovo 16 súťaží v 50 kategó-
riách s počtom účastníkov 980.

Na prvom mieste v  celkovom hodnotení sa 
umiestnila Spojená škola na Letnej ulici s poč-
tom bodov 35. Za vedomostné olympiády a po-

stupové súťaže získala iba 10 bodov, čo ju v  sa-
mostatnom rebríčku zaradilo až na 5. miesto, no 
so ziskom 25 bodov v umeleckých súťažiach jed-
noznačne prevýšila konkurentov.

Ďalšie poradie: 2. ZŠ s MŠ Vagonárska - 32 b. 
(17, 15), 3. ZŠ s MŠ Francisciho - 26 b. (21, 5), 
4. - 5. ZŠ s  MŠ Tajovského - 24 (18, 6), 4. - 5. 
ZŠ s MŠ Komenského - 24 (11, 13), 6. ZŠ s MŠ 
Dostojevského - 10 b. (6, 4), 7. ZŠ s MŠ Jarná - 6 
b. (6, 0), 8. ZŠ s MŠ F. Kráľa - 3 b. (0, 3), 9. ZŠ 
s MŠ Koperníkova - 1 b. (1, 0).  (ppv)

Najúspešnejšou školou je SŠ Letná

V Domove dôchodcov - Do-
move sociálnych služieb Seni-
res vo Veľkej žije momentálne 
43 klientov. Najstarším obyva-
teľom je Mária Mlynarčíková, 
ktorá v sobotu 5. júla oslávila 
nádherných sto rokov.

Pracovníci zariadenia pre 
oslávenkyňu pripravili program  
v štýle 50. rokov. „Myslím si, že 
storočnica si vyžaduje návrat do 
rokov minulých. Pripravili sme 
prekvapenie v podobe malej ško-
láčky, ktorá bývalej pani učiteľ-
ke zablahoželala za všetky deti 
a my sme spoločne s kolegyňami 
pani Mlynarčíkovej zaspievali 
staré známe hity vtedajšej doby,“ 

povedala riaditeľka DDDSS Se-
nires Mária Zbojanová. O Má-
rii Mlynarčíkovej hovorí ako 
o  skromnej, no zároveň veľmi 
štedrej osobe. „Pani Maruška je 
úplne v obraze. Je to človek, kto-
rý aktívne veci komentuje a vša-
de s nami chodí. Je tak pohybli-
vá, že vezme aj iných klientov za 
ruku a pomáha im,“ dodala.

V  spoločnosti spolubýva-
júcich nechýbali ani najbližší 
príbuzní storočnej jubilantky. 
„Mala aj ťažký život a chudob-
né detstvo. Vyštudovala učiteľ-
ský ústav v  Prešove a  vyše 40 
rokov učila v bardejovskej zák-
ladnej škole matematiku a fyzi-

ku na druhom stupni. 
Naplno sa však okrem 
povolania venovala 
najmä rodine. Má 
tri deti, šesť vnúčat 
a  osem pravnúčat. 
Dlhé roky žila v  Bar-
dejove, ale keď som sa 
vydala do Popradu, 
prišla so mnou sem. 
Žije tu už vyše tridsať 
rokov,“ porozprávala 
o  mamičke jej dcéra 
Eva Košťálová.

Zablahoželať oslá-
venkyni prišiel aj 
druhý viceprimátor 

mesta Poprad Pavol Gašper. 
„Každý z nás by sa potešil, keby 
sa dožil takého veku a v  takom 
zdraví, ako pani Mária Mlynar-
číková. Zablahoželal som jej za 
celé mesto, pretože je našou po-
vinnosťou vzdať úctu šedinám, 
zvlášť pri takej významnej príle-
žitosti. Momentálne máme v Po-
prade štyroch storočných ľudí,“ 
prezradil.

Samotná Mária Mlynarčíková 
neskrývala dojatie pri nasávaní 
atmosféry z osláv jej narodenín. 
„Bolo to krásne!“ zdôraznila ve-
ľavravne jedným dychom.

Za redakciu novín Poprad 
sa pripájame ku gratulantom a 
želáme jubilantke pevné zdra-
vie a ešte veľa radostí zo života. 
Všetko najlepšie!  (mav)

Mestská informačná kancelária (MIK) pripravila pre 
deti od 2 do 5 rokov možnosť povoziť sa na dvoch retro 
šliapacích autíčkach. „Zaznamenali sme už prvé úspechy 
a na autíčkach sa zviezli prví malí šoféri. Ak bude záujem, 
sme pripravení ich ešte doplniť,“ povedala riaditeľka MIK 
Lucia Pitoňáková. Cena polhodinovej jazdy je 2 eurá. 
Riaditeľka doplnila, že najprv zvažovali kolobežky, ale ná-
mestie nie je až také rozľahlé, aby mali dostatok priesto-
ru: „Uvažovala som aj o iných variantoch, ale tieto autíčka 
vyhrali na celej čiare. Všetky ďalšie možnosti športovania 
sú pomerné nákladné a náročné na začiatočné investície.“ 
Potešila tiež informáciou pre nadšencov knižných publi-
kácií, že na predaj už majú k dispozícii knihy, ktoré dlho 
na pulte neboli - Poprad - história mesta na starých po-
hľadniciach, Biografický slovník mesta Poprad, Deji-
ny Popradu či Poprad mám rád.   (mar)

•	HISTORICKOU tatranskou 
električkou Kométa sa záujem-
covia budú môcť previesť aj túto 
nedeľu 19. júla. Z Popradu vyra-
zí do Starého Smokovca o 10.44 
hod, cez deň bude premávať na 
trati Starý Smokovec – Tatranská 
Lomnica a späť zo St. Smokovca 
do Popradu pôjde o 18.08 hod.•	NA SLIEZKOM dome si 
v  nedeľu 12. júla pripomenuli 
20. výročie návštevy pápeža Jána 
Pavla II. Spomienková svätá omša 
sa slúžila priamo pri drevenom 
kríži, ktorý tu v nadmorskej výške 
1 670 metrov pápež posvätil.•	VÝCHODOSLOVENSKÉ 
folklórne združenie a Podtatran-
ské osvetové stredisko z Popradu 
v rámci programov EĽRO v Kež-
marku zrealizovalo aj Festival 
detských radosti s  názvom Keď 
raz budem veľký. •	BENÁTSKA noc sa uskutoč-
ní pri prístave člnkov na Štrb-
skom Plese v sobotu 18. júla od 
17. do 22. hod. Návštevníci si 
vypočujú tóny harfy, uvidia živé 
zrkadlové sochy a pripravená 
bude aj ochutnávka vín.•	LETNÝ autobus premáva zo 
Spišskej Novej Vsi do Hrabušíc a 
do Hrabušickej píly a späť. Ide o 
novú službu turistom v tejto let-
nej sezóne, ktorú zriadila OOCR 
Spiš v spolupráci s OOCR Slo-
venský raj. Cieľom je zvýšiť do-
stupnosť turistických možností v 
Slovenskom raji ako aj  zvyšovať 
počet návštevníkov a turistov na 
Spiši a okolí.•	NOVOU prezidentkou Klu-
bu primátorov miest Slovenskej 
republiky sa stala Andrea Tur-
čanová, primátorka Prešova. Za 
prvého viceprezidenta bol zvole-
ný Peter Kresánek, senior, riadny 
člen klubu. Viceprezidentmi sú 
kežmarský primátor Ján Feren-
čák, novozámocký primátor 
Otokar Klein a primátor Vyso-
kých Tatier Ján Mokoš. Členovia 
klubu si ich zvolili v  piatok 10. 
júla počas Valného zhromažde-
nia Klubu primátorov miest SR v 
Kežmarku. •	DYCHOVÁ hudba Poprad-
čanka vystúpi v  sobotu 18. júla 
o 17.30 hod. v Novom Smokovci 
v areáli kúpeľov.•	RUSÍNSKE slávnosti pod 
hradom Ľubovňa sa budú konať 
v nedeľu 19. júla.•	OBEC Ždiar a DHZ organi-
zuje Hasičské preteky. Uskutoč-
nia sa v nedeľu 26. júla v Monko-
vej doline o 14. hod.  (ppš)
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Zvýšené
požiarne riziko

60. Spišský trh

Na P15 sa doteraz prihlásilo vyše dvetisíc ľudí

Z interpelácií
poslancov

Túžba mať dieťa je veľmi silná

Spriechodnili
chodníky Na Národné stretnutie mláde-

že P15, ktoré sa uskutoční od 31. 
júla do 2. augusta 2015 v Popra-
de, sa už prihlásilo vyše dvetisíc 
mladých ľudí. Okolo 400 z nich 
tvoria dobrovoľníci. Pridá sa 
k nim i vyše tristo rehoľníkov. 
Vyplýva to z oficiálnej štatistiky, 
ktorú minulý týždeň oznámil 
registračný tím P15. 

„Aktuálne evidujeme viac než 
dvetisíc mladých ľudí. Pozývame 
aj ďalších. Prihlásiť sa bolo možné 
z organizačných dôvodov do 14. 

júla 2015 vyplnením formulára 
na oficiálnej stránke www.narod-
nestretnutiemladeze.sk. Po tomto 
dátume sa dá registrovať na mies-
te, ale bez možnosti získať ubyto-
vanie a stravu,“ povedal Ondrej 
Chrvala, hlavný zodpovedný za 
prípravu P15. Nadväzuje na akciu 
podobných rozmerov s názvom 
R13, ktorá sa konala v roku 2013 
v Ružomberku. Išlo o alternatívu 
pre tých, ktorí nemohli vycesto-
vať na Svetové dni mládeže v Rio 
de Janeiro. Navštívili ju tisícky 

mladých zo Slovenska, Čiech, 
Poľska, Ukrajiny, Maďarska, 
Litvy a Talianska. 

Ďalšie informácie o registrácii 
je možné postupne nájsť na web-
stránke www.narodnestretnutie-
mladeze.sk. Novinkou je mož-
nosť zakúpiť si vstupenku na 
jeden deň. Neplnoletí účastníci 
budú musieť mať súhlas rodičov. 
Registrácia je platná po uhradení 
a prijatí registračného poplatku, 
pokyny pre platbu nájdu záujem-
covia na webe.  (ktp)

Poprad sa stal jedným zo slovenských miest, 
kde sa minulý piatok uskutočnilo Turné plodnos-
ti 2015. Občianske združenie Bocian ho pripravi-
lo už po siedmykrát. Venuje sa nadmieru závaž-
nej téme - neplodnosti a poruchám plodnosti.

Denisa Priadková, predsedníčka OZ Bocian va-
rovne zdvihla prst: „Čoraz viac pribúda párov, ktoré 
majú problém počať dieťa prirodzenou cestou. Tie 
príčiny, prečo potrebujú vyhľadať lekársku alebo inú 
odbornú pomoc, je možné riešiť a hlavne predchádzať 
im. Naše združenie je tu najmä preto, aby sme upo-
zornili ženy a dievčatá od 16 približne do 36 rokov, 
že biologické hodiny im tikajú oveľa rýchlejšie, než si 
myslia. Hoci zo spoločenského hľadiska 40 ročná žena 
nie je stará, z biologického už áno.“ OZ poukazuje na 
najčastejšie príčiny neplodnosti alebo porúch plod-
nosti. Za najväčší problém okrem veku a gyneko-
logických problémov u žien, považuje kvalitu muž-
ských spermií. Slovenská mužská populácia na tom 
v tomto smere nie je dobre. OZ Bocian celoročne 
vyvíja rôzne aktivity, odpovedá stovkám párov, radí 
im, akým spôsobom pokračovať v riešení problému 
s plodnosťou. Hoci ani najmodernejšia medicína 
nepríde na všetky príčiny, našťastie, každoročne 
rastú medicínske možnosti pomoci. D. Priadková 
podotkla, že poruchami plodnosti trpí každý šiesty 
pár a absolútna neschopnosť počať a porodiť zdravé 

dieťa je len špičkou ľadovca. Problém s otehotne-
ním pozná vo svojom okolí pravdepodobne každý. 
Túžba mať dieťa je veľmi silná, až pudová. Ženy sa 
preto môžu utiekať k rôznej pomoci a môžu byť až 
zneužiteľné. OZ Bocian im však dokáže kvalifiko-
vane poradiť. D. Priadková dodala: „OZ Bocian je 
spoluzakladateľom organizácie Fertility Europe, kto-
rá združuje 23 Bocianov z viac ako 20 krajín. Dá sa 
povedať, že túžba po dieťati je úplne rovnaká v Tu-
recku, Nemecku či Grécku, ale legislatíva, postoj spo-
ločnosti k ženám, ktoré nemajú, nemôžu mať alebo 
nechcú mať deti, je veľmi rozdielny.“  (mar)

Poslankyňa Anna Schlosserová 
na júnovom mestskom zastupi-
teľstve predniesla niekoľko po-
žiadaviek. Týkali sa žiadosti o vy-
budovanie chodníka, verejného 
osvetlenia a prechodovej lávky od 
sídliska na Allendeho ul. v Ma-
tejovciach smerom k základnej 
škole a kostolu na Matejovskom 
námestí, kde sú denne najmä deti 
a starí ľudia vystavení nebezpeč-
ným dopravným situáciám.  Ma-
tejovčania tiež žiadajú doriešiť 
obratisko autobusov MHD na 
Hlavnej ul., vyznačiť priechod 
pre chodcov a umiestniť retardér 
na Lidickej ul., tiež vyznačiť prie-
chod pre chodcov na Hlavnej ul. 
smerom k Whirlpoolu a k am-
bulancii zdravotného strediska. 

Obyvatelia bloku Cirocha na Al-
lendeho ul. v Matejovciach opa-
kovane žiadajú o riešenie neúnos-
nej dopravnej situácie rozšírením 
prístupovej komunikácie aj par-
kovacích miest, ako aj presunu-
tie dopravného značenia, ktoré 
obmedzuje prejazd motorových 
vozidiel firmy Brantner. „Obyva-
telia Spišskej Soboty žiadajú spre-
jazdniť cestnú komunikáciu Ma-
tejovská smerom do Matejoviec, 
ktorá je dlhodobo nevyužívaná a 
obyvateľom obidvoch mestských 
častí, zvlášť cyklistom by slúžila 
na bezpečnejšie a jednoduchšie 
presuny. Takisto žiadajú celkovú 
rekonštrukciu miestnej komuni-
kácie Velická cesta a Chalupkova. 
Ďalej žiadajú zrealizovať verejné 
osvetlenie na ulici nachádzajúcej 
sa medzi Levočskou, Francisciho 
a Baníckou. Obyvatelia Schmo-
erovej ulice v Spišskej Sobote žia-

dajú o vybudovanie prístupových 
komunikácií k rodinným domom, 
ktoré sú v stave výstavby. Žiadame 
aj o nahliadnutie do stavebných a 
kolaudačných rozhodnutí, ktoré 
boli vydaní stavebníkovi Waltech 
z dôvodu, či bolo vydané stavebné 
rozhodnutie aj na výstavbu prístu-
pových ciest,“ uviedla poslankyňa. 
Interpelovala tiež za obyvateľov 
bytových domov na Tomášikovej 
a Ludvíka Svobodu kvôli výme-
ne nebezpečných a nefunkčných 
prvkov detského ihriska medzi 
Ipľom a Kryptónom a takisto 
medzi bytovými domami Labe a 
Kriváň. 

Poslanec Milan Baran sa ešte 
vrátil k minulým interpeláciám 
a zaujímal sa o pokračovaní v 
rokovaniach o zľavách pre obča-
nov meste Poprad v AquaCity a 
o úschovňu batožín na železnič-
nej stanici.  (ppm)

Spišské trhy oslavujú už 60 ro-
kov. Uskutočnia sa tento týždeň 
od piatka 17. júla do nedele 19. 
júla v  Spišskej Novej Vsi. Pri-
pravený bude aj bohatý kultúrny 
program. V  piatok  o  20. hod. 
bude účinkovať domáci fol-
klórny súbor Čačina a Čačinare 
a o 21. hod. country skupina The 
Colt. Hlavným hosťom tohto-
ročného jubilejného ročníka 
bude legendárna česká rocková 
skupina Olympic, ktorá vystúpi 
v sobotu o 21.hod.  (ppš)

Správa TANAP-u upozorňuje 
návštevníkov na zvýšené požiar-
ne riziko v letnom období. Žiada 
návštevníkov národného parku 
o zdržanie sa akejkoľvek mani-
pulácie s otvoreným ohňom. Pri 
každom lesnom požiari dochá-
dza k poškodeniu lesných bioto-
pov, ktoré sú domovom viacerých 
vzácnych druhov fauny a flóry. 
Správa TANAP vydala varovanie 
ako reakciu na minulotýždňový 
požiar na území národného par-
ku. Ten vznikol v tesnej blízkosti 
Národnej prírodnej rezervácie 
Uhliščatká, medzi obcami Štôla a 
Tatranská Štrba. Príčinou požiaru 
bola pravdepodobne manipulá-
cia s otvoreným ohňom zberač-
mi lesných plodov. Išlo o požiar 
mladého lesného porastu, ktorý 
sa podarilo rýchlo lokalizovať a 
následne uhasiť.  (ppš)

Modro značený turistický 
chodník vedúci z  Tatranských 
Matliarov k  Bielemu plesu je 
turistickej verejnosti opätovne 
prístupný. Štátne lesy TANAPu 
zabezpečili opravu dreveného 
premostenia vodného toku pri 
Loischovom prameni, a  tak je 
chodník priechodný v celej dĺžke 
bez obmedzení. Po oprave dre-
veného mosta je bez obmedzení 
priechodný už aj žlto značený tu-
ristický chodník vedúci z  Bielej 
vody popri Šalvejovom prameni 
na Zelené pleso.  (leb)
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Technicky vyspelejšie a energeticky 
úspornejšie verejné osvetlenie

Konferencia vo funkcii potvrdila staronového predsedu

Tohtoročné EĽRO bolo opäť úspešné

Koncom júna sa konala okresná konferencia 
Slovenského zväzu záhradkárov v priestoroch 
hotela Tatra v Poprade. Hodnotiacu správu za 
uplynulé päťročné obdobie predložil predseda 
OV SZZ v Poprade Jozef Kalakaj. Informoval 
v nej o splnených úlohách predsavzatých od 9. 
zjazdu RV SZZ, zameraných na prácu pre zá-
hradkárov bez rozdielu registrácie, pomoc aj 
prídomovým záhradkárom, poradenstvom, ako 
aj praktickými ukážkami priamo v osadách.

Záhradkári zvýšili aktivity s mládežou v školách, 
zúčastnili sa na okresných, ako aj republikových 
vedomostných, či výtvarných súťažiach, zriaďujú 
krúžky Mladý záhradkár, zasadili ovocné strom-
čeky v niektorých školských zariadeniach, v čom 
by chceli pokračovať v širokom okolí. OV SZZ má 
záujem riešiť záhradkársku otázku zákona č. 64 z 
roku 1997, kde sa snaží podporovať členov v ZO.

Na konferencii sa uskutočnila aj voľba výbo-
ru na nové päťročné obdobie, kde nastala i malá 
zmena. Do funcie prededsu bol potvrdený staro-

nový predseda Jozef Kalakaj zo ZO SZZ Breziny 
Svit, do funkcie tajomníka bol zvolený Jozef Ku-
bus, zo ZO SZZ Západ I. Poprad, za hospodára 
Jozef Lesičko zo ZO SZZ Dubina II. Poprad, za I. 
podpredsedu bol zvolený staronový Ladislav Faix 
ZO SZZ Pri horárni Kežmarok, do funkcie II. 
podpredsedu staronový Jirko Horký zo ZO SZZ 
Dubina III/2 Poprad, za členov OV SZZ - Jozef 
Jopek zo ZO SZZ Štokava I. Svit a Rudolf Rener 
zo ZO SZZ Kamenná baňa Kežmarok a noví čle-
novia Vladimír Šavel zo ZO SZZ Stráže, Jozef 
Dzurenda zo ZO SZZ Pod rezervárom Kežma-
rok, Jana Sabaková zo ZO SZZ Srdiečko Poprad 
a Jozef Matia zo ZO SZZ Dubina III/4 Poprad.

Predseda vo svojom prvom stretnutí poďakoval 
odchádzajúcemu hospodárovi Jozefovi Šoltésovi 
za odvedenú zodpovednú prácu, počas niekoľ-
kých funkčných období, ale aj všetkým končia-
cim vo výbore a novozvolenému výboru, po-
prial mnoho úspechov a do nového päťročného 
funkčného obdobia.   (jka)

Diskusiu na júnovom zastu-
piteľstve vyvolal návrh žiadosti 
o nenávratný finančný príspe-
vok pre projekt Rekonštrukcia a 
modernizácia verejného osvet-
lenia v meste Poprad. 

Prvý zástupca primátora Igor 
Wzoš uviedol, že mesto má 
možnosť zapojiť sa do výzvy 
Ministerstva hospodárstva SR a 
požiadať o nenávratný príspe-
vok na podporu obnovy verej-
ného osvetlenia, ktorého audit 
prebiehal v minulom období. Je 

presvedčený, že výmenou svieti-
diel za vyspelejšie a energeticky 
menej náročné dôjde k veľkým 
úsporám. Podotkol, že najviac 
pripomienok prostredníctvom 
City Monitoru v Poprade podá-
vajú občania práve na verejné 
osvetlenie. Navrhol podanie a 
spracovanie žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok realizovať 
v rámci technickej pomoci Ele-
na v spolupráci s Prešovským 
samosprávnym krajom, pričom 
mesto Poprad má záujem žiadať 

o maximálnu výšku podpory - 
750 tisíc eur, pri minimálnom 
5-percentnom spolufinancovaní 
- 37 500 eur. 

Poslanci predloženie žiadosti 
schválili, takisto, ako aj súvisiacu 
zmenu rozpočtu - teda doplne-
nie vecného použitia finančných 
prostriedkov z Rezervného fon-
du mesta Poprad v roku 2015 
vo výške 37 500 eur na finančné 
krytie rekonštrukcie a moder-
nizácie verejného osvetlenia v 
meste Poprad.  (mar)

Festival EĽRO tento rok oslávil štvrťsto-
ročnicu a  bol venovaný cechom zaobera-
júcim sa spracovaním textilu, predovšet-
kým súkenníkom, ktorých cech je najstarší 
svojho druhu na Slovensku. Vznikol v roku 
1475. Cechu súkenníkov je venovaná aj 
výstava, ktorú pripravilo Múzeum v Kež-
marku. Podarilo sa mu získať zaujímavé 
exponáty z archívu zo Spišskej Soboty, 
no ponúka i viacero predmetov zo svojho 

zbierkového fondu.  Na piatkovom otvo-
rení festivalu sa zúčastnil aj prezident SR 
Andrej Kiska, ktorý si vyskúšal prácu ko-
váča i výrobcu sviečok. Až do nedele mohli 
návštevníci Kežmarku obdivovať ukážky 
tradičnej remeselnej výroby. Viac ako dve 
stovky remeselníkov zo Slovenka i  zahra-
ničia ukázalo svoju šikovnosť. Manželia 
Hanuskovci z  Pezinka zaujali umeleckou 
keramikou (na foto vpravo). Pri ich stánku 

si návštevníčky mohli vyskúšať krojovaný 
outfit. V stánku Evy Garstkovej z Kežmar-
ku si zase pozreli ako sa tradičné slovenské 
kroje šijú (na foto vľavo). Počas troch festi-
valových dní videli diváci okrem zručných 
rúk remeselníkov aj zaujímavé vystúpe-
nia domácich i zahraničných folklórnych 
skupín a koncert Nely Pociskovej a  Filipa 
Tůmu, Janka Lehotského a skupiny Modus, 
Adama Ďuricu s kapelou a ďalších.   (ppš)

O prímestské tábory, ktoré 
organizujú saleziáni don Bosca 
v Poprade je už dlhoročne veľký 
záujem. Tohto roku sa uskutoč-
ní jeden v priestoroch Základ-
nej školy s MŠ vo Veľkej pre 
približne 75 detí a druhý v are-
áli saleziánskej mládeže na síd-
lisku Juh pre 120 detí. Od 20. do 
24. júla pripravili saleziáni zau-
jímavý program plný hier, zába-
vy, ale aj poučenia.  (ppm)

Na júnovom rokovaní Mest-
ského zastupiteľstva v Poprade 
poslanci rozhodli na základe 
žiadosti Finančného riaditeľstva 
SR o zámene nehnuteľností o vý-
mere 568 m2. Mesto vlastní časť 
pozemkov, na ktorých sa nachá-
dza parkovisko pred pobočkou 
Colného úradu v Poprade, ktoré 
zamení za časť pozemku za bu-
dovou pobočky CÚ. Nachádza 
sa na ňom miestna komuniká-
cia na Drevárskej ul., ktorá je vo 
vlastníctve mesta, čím dôjde k 
majetkovoprávnemu vysporia-
daniu pozemku pod ňou. Bude 
tu možné umiestniť aj preložku 
chodníka vedúceho od nástupíšť 
autobusov SAD smerom na 
sídlisko Západ.  FR SR zase zís-
ka miesta pre statickú dopravu 
klientov a zamestnancov po-
bočky CÚ Poprad tak, aby boli v 
blízkosti úradu.  (ppp)

Za a pred budovou

Saleziánske
tábory
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V piatok sa námestím niesli tóny rocku

Divadelný festival Stretnutia

Krásy južných ČiechŠkolský rok ukončili študen-
ti rôznych odborov Univerzity 
tretieho veku výletom do juž-
ných Čiech.

Historické mesto Telč bolo 
prvou zastávkou a po jeho pre-
hliadke sme cestovali k  jazeru 
Lipno, kde nás čakala nádherná 
trojhodinová okružná plavba 
loďou so živou kapelou a  ve-
čerou. Po ukončení plavby sa 
pracovníci lode vyjadrili, že im 
tak veselo ako s  nami na lodi 
už dávno nebolo. Z  Lipna sme 
odišli do areálu hradu Rožm-
berk, kde sme sa ubytovali a 2 
dni sme sa cítili minimálne ako 
služobníctvo hradu s  prekrás-
nym výhľadom na celé mesto.

Druhý deň sme si prezreli 
hrad Rožmberk, Cisterciác-
ky kláštor vo Vyššom Brode 
a  zámok v  Českom Krumlove. 
Večer nás čakal úžasný zážitok 
– divadelná hra Pes baskervill-

ský v exteriéry zámku v divadle 
s otáčavým hľadiskom.

Posledný deň sme sa presu-
nuli do Hlubokej  nad Vltavou 
na prehliadku zámku Hluboká. 
Po prehliadke zámku a jeho zá-
hrad sme si prešli historické ná-

mestie v Českých Budejoviciach 
a  odtiaľ sme sa plný pekných 
zážitkov vrátili do Popradu.

Za všetkých zúčastnených 
študentov sa chcem veľmi sr-
dečne poďakovať pracovníkom 
oddelenia školstva mládeže a 

športu za prípravu a  realizá-
ciu výletu. Emilovi Turčanovi 
za podrobné oboznamovanie 
osádky autobusu s  históriou 
miest, cez ktoré sme prechádza-
li a za vtipy, ktorými sa postaral 
o veselú náladu,  Edite Pilárovej, 
ktorá bola „šéfkou“ narýchlo 
utvorenej, falošnej, ale vytrvalej 
speváckej skupiny, ktorej spolu 
s  harmonikárom pánom Štefa-
nom udávali tie potrebné správ-
ne tóny a taktiež bola výbornou 
rozprávačkou vtipov a  recitá-
torkou slovenskej klasiky. Mar-
ta Péterová sa počas jazdy stara-
la o chutné občerstvenie a bola 
dušou zájazdu. Spomínaným 
pracovníkom a  všetkým, kto-
rí k  zdarnému výletu prispe-
li, v neposlednom rade aj skve-
lému šoférovi pánovi Stanovi 
Haščákovi patrí obrovské po-
ďakovanie za nezabudnuteľné 
zážitky.     Alena Póczosová

V rámci Tatranského kultúrneho leta sa od 17. do 
19. júla uskutoční XII. ročník divadelného festiva-
lu Stretnutia. Ako prví sa predstavia herci Divadla 
Commedia z Popradu, ktorí v piatok 17. júla o 21.15 
hod. v altánku v parku v T. Lomnici uvedú hru Zá-
pisky dôstojníka Červenej armády. V sobotu 18. 
júla o 16. hod. na tom istom miesta odohrá Divadlo 

na doske z Prešova divadelné predstavenie pre deti 
O fúzatej Snehulienke a o 19. hod. v Kine Tatry v 
T. Lomnici predstaví Divadlo Paľa Bielika hru Môj 
krásny svet. V nedeľu 19. júla o 11. hod. v Grandho-
teli v Starom Smokovci predvedú herci z Bábkové-
ho divadla Košice rozprávku pre malých a hladných 
o hrachu a o princeznej Janko Hraško.  (ppp)

V  piatok sa na námestí 
stretli dve skupiny. Poprad-
ská  City a  krakovská Cine-
mon. Krakovské trio Cine-
mon sa zameriava na rôzne 
formy „starého rocku“ od 
The Beatles, cez nórskych Big 
Bang, až po Jacka White-a. 
Popradskí hudobníci City, sú 
v povedomí domáceho pub-
lika už desať rokov. Kapela 
hráva vlastné melodické roc-
kové pesničky.

Fanúšikovia popradskej sku-
piny City sa dočkajú nového al-
bumu. Vyjsť by mal v budúcom 
roku. Ako povedal jej frontman 
Martin Lačný: „Bude na ňom 
deväť pesničiek. Tri sú v sloven-
čine, zvyšok v angličtine.“ Polo-
vica z  nich odznela aj na piat-
kovom koncerte. S Poliakmi už 
skupina City hrala a boli oboj-
stranne spokojní, tak sa stretli 
znovu. „Mesto chcelo do progra-
mu kultúrneho leta aj hosťovskú 
kapelu s takýmto žánrom a kra-
kovská skupina Cinemon, ktorá 
hrá veľmi živo, túto podmienku 
spĺňala,“ dodal M. Lačný.

Ako hovorí jeden z  členov 
poľskej skupiny Cinemon: 

„Prešli sme sa po vašej pe-
šej zóne a  veľmi sa nám páči. 
Okrem toho je nám Poprad veľ-
mi blízky ako „brána do Tatier“. 
V Poľsku je to Zakopane, ktorý 
je tiež bránou, ale do poľskej 
strany Tatier.“ V  porovnaní 
s Krakovom, odkiaľ pochádza-
jú, je pre nich Poprad veľmi 
pokojné mesto. V Poľsku nie je 

skupina Cinemon veľmi 
známa, aj keď hrajú na 
viacerých koncertoch 
a  vystúpeniach. Sú si 
vedomí toho, že uká-
zať to, čo hrajú je veľmi 
náročné a chcú divákov 

presvedčiť, že to bude čoraz 
lepšie. 

Na Slovensku už okrem 
Popradu hrali v  Banskej Bys-
trici a v Považskej Bystrici. 
Z  Poľska zašli aj ďalej - boli 
v  Nórsku, v  Nemecku, v  Ra-
kúsku. Na piatkovom koncerte 
odzneli autorské piesne z  ich 
dvoch CD.  (kpa)

Do krajskej súťaže stredoškol-
ských časopisov v Prešovskom 
kraji sa v tomto roku prihlásilo 20 
časopisov. Počas júla sa uskutoční 
stretnutie poroty, ktorá bude ča-
sopisy hodnotiť. Súťažné časopi-
sy poslali stredné školy z 11-tich 
okresov. Zaregistrovali sa po tri 
časopisy z Prešova a z Popradu, po 
dva časopisy poslali školy z Barde-
jova, Medzilaboriec, Vranova nad 
Topľou, Lipian a okresu Levoča. 
Jeden časopis prišiel z Humenné-
ho, Kežmarku, Giraltoviec a Starej 
Ľubovne. Počet prihlásených časo-
pisov sa oproti minulému ročníku 
zvýšil o dva, či sa zvýšila aj kvalita, 
to ukáže hodnotenie.  (ppš)

Súťaž časopisov

Tóny svetoznámeho skladateľa 
J. S. Bacha, Eugea Suchoňa, Fran-
za Schuberta a iných významných 
skladateľov zaznejú na Skalnatom 
plese v podaní jedinečného Me-
dzinárodného detského husľové-
ho orchestra v  piatok 17. júla  o 
11. hod. 26 detí zo Slovenska, 
Čiech, Ukrajiny, Kanady a  USA 
pozdravia celé Slovensko a vzda-
jú úctu Vysokým Tatrám. Pod 
vedením pedagogičky Terezy 
Novotnej sa Medzinárodný det-
ský husľový orchester predstaví 
už po druhýkrát pod Lomnickým 
štítom. „Príroda je Chrám, verím, 
že skladby od známych sklada-
teľov zaznejú rovnako krásne na 
Skalnatom plese ako v chráme,“ 
povedala T. Novotná. Vstup na 
koncert je voľný.  (ppš)

Koncert na
Skalnatom plese
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Cestovanie s väčším množstvom peňazí

Fotodermatózy (2)Lekár radí

Na túre sa
zranilo dievča

Letný tábor pre deti zo sociálne
slabších rodín zadarmo!

(Dokončenie z minulého čísla)
Fototoxické látky sa na-

chádzajú aj v kozmetických 
prípravkoch. Mnohé vonné oleje, 
napr. bergamotový, levanduľový, 
škoricový, citrónový, sú súčasťou 
mydiel, krémov či parfumov. Po 
ich aplikácii na kožu a následnej 
expozícii slnečnému žiareniu do-
chádza k vývoju fototoxickej der-
matitídy. Vyvíja sa zápal kože a 
hnedočervená až tmavohnedá pig-
mentácia, často zvláštneho tvaru, 
zodpovedajúceho miestu aplikácie 
a stekania kvapiek kozmetiky (naj-
častejšie na tvári a krku). Cez leto, 
no najmä počas dovolenky pri 
mori, buďte opatrní a neaplikujte 
parfumy, toaletné vody či parfu-
movanú kozmetiku na pokožku 
vystavenú slnku. Môžete tak pre-
dísť vzniku ťažko odstrániteľných, 
tmavohnedo sfarbených škvŕn. 

Fotoalergické dermatózy - vy-
skytujú sa len u osôb, u ktorých sa 

vyvinula precitlivelosť na alergén 
vznikajúci v koži pôsobením UV 
žiarenia. Objavujú sa teda až po 
opakovanom kontakte s  fotosen-
zibilizátorom. Fotoalergizujúci 
poteciál má mnoho látok, ktoré 
sa používajú ako lie-
čivá, alebo sú súčasťou 
mydiel, kozmetických 
a antiseptických prí-
pravkov. 

Účinkom slnečné-
ho žiarenia dochádza 
k  zmene štruktúry 
týchto látok a v  koži 
vznikajú látky s  vlastnosťami 
alergénov. Pre toto ochorenie 
sú typické svrbivé ekzematózne 
prejavy s  tvorbou červených vy-
rážok, prípadne pľuzgierov na 
červenej spodine. Okrem miest-
nej reakcie môže dochádzať k 
šíreniu prejavov na vzdialenejšie 

časti tela! V  posledných rokoch 
sú častým problémom reakcie 
po aplikácii lokálnych protizápa-
lových prípravkov a následnom 
oslnení takto ošetrenej pokož-
ky. Tieto protizápalové gely či 

krémy (obsahujúce 
najmä ketoprofen) 
sú pomerne ľahko 
dostupné a často po-
užívané na lokálnu 
liečbu zápalu a bolesti 
kĺbov, šliach a chrb-
tice. Ak sa chcete vy-
hnúť nepríjemnému 

kožnému výsevu, odporúčam 
počas liečby a minimálne 2 týžd-
ne po jej ukončení nevystavovať 
ošetrované miesta slnečnému 
žiareniu (vrátane nepriameho 
slnka či UV žiarenia zo solária)! 
Po aplikácii takéhoto prípravku 
si vždy dôkladne umyte ruky!

Liečba a prevencia
Liečba fotosenzitívnych 

reakcií kože je symptoma-
tická, zahŕňa chladivé externá, 
lokálne kortikoidné prípravky, 
prípadne celkovo antihistami-
niká a kortikosteroidy. V  pre-
vencii je dôležité chrániť kožu 
odevom a fotoprotektívny-
mi prostriedkami s  vysokým 
ochranným faktorom proti 
UVB aj UVA žiareniu.

Pri užívaní liekov počas letné-
ho obdobia, prípadne pri návšte-
vách solárií, je nevyhnutné pre-
čítať si sprievodný leták k  lieku, 
v  ktorom je vždy upozornenie 
na prípadné negatívne účinky 
slnenia v  súvislosti s  užívaním 
daného lieku. O tom by vás však 
mal dopredu informovať aj váš 
ošetrujúci lekár. 

MUDr. Zuzana Valová,
ambulancia lekárskej kozmetiky,

Nemocnica Poprad

Cestujúci, ktorí vstupujú na územie EÚ, ale-
bo ho opúšťajú s hotovosťou 10 000 eur alebo 
viac, musia túto skutočnosť ohlásiť.  Opatrenie 
je súčasťou úsilia Bruselu v boji proti praniu 
špinavých peňazí, terorizmu a trestnej činnosti, 
a tým v boji proti kriminalite a snahe o posilne-
nie bezpečnosti.

Povinnosť nahlásiť hotovosť má každý, kto pri-
chádza či opúšťa hranice Únie, a  to nielen cez 
hraničný priechod, ale napríklad aj na medziná-
rodnom letisku. Oznámiť treba aj ak cestovateľ 
má pri sebe túto sumu v inej mene alebo ľahko 
zameniteľných aktívach (napríklad dlhopisoch, 
akciách, cestovných šekoch ...).

Vyhlásenie o hotovosti sa vypĺňa a predkladá 

na colnom úrade (alebo inom príslušnom orgáne, 
ktorým v iných členských štátoch EÚ môže podľa 
ich národnej legislatívy byť aj iný orgán ako colný 
úrad) na hraničnom priechode, ktorým vstupujte 
územie EÚ, alebo ho opúšťate.

V  prípade, že občan vyhlásenie o  hotovosti 
nevyplní alebo predloží falošné údaje, hotovosť 
mu môže byť zadržaná alebo zabavená. Tak-
tiež sa môže vystaviť hrozbe trestného stíhania. 
Pravidlá platia v  cele EÚ od leta 2007. Ďalšie 
informácie a odkazy na internetové stránky jed-
notlivých členských štátov nájdete na stránke 
Európskej komisie http://ec.europa.eu/taxa-
tion_customs/customs/customs_controls/cash_
controls/index_en.htm.   (pma)

Ministerstvo vnútra SR v sú-
vislosti s 2. sociálnym balíčkom 
vlády SR organizuje letný tábor 
pre deti zo sociálne slabších 
rodín v štátnych zariadeniach 
zadarmo (ubytovanie, strava a 
cestovné poistenie). Dopravu 
do a zo zariadenia zabezpečujú 
rodičia na vlastné náklady. Let-
ný tábor je určený pre deti vo 
veku od 8 do 12 rokov a trvá 8 
dní. Pre deti z mesta Poprad je 
určené zariadenie Granit Smre-
kovica v Ružomberku. 

Žiadateľ musí splniť nasledu-
júce podmienky:

- minimálne 1 člen spoločne 
posudzovanej domácnosti je 
zárobkovo činný (je v pracov-
nom vzťahu, podniká a vyko-
náva samostatnú zárobkovú 
činnosť, poberá predčasný, sta-

robný, invalidný alebo výsluho-
vý dôchodok),

- celkový príjem spoločne 
posudzovanej domácnosti za 
posledný kalendárny mesiac 
nepresahuje 800 eur (všetky 
hrubé príjmy všetkých členov 
domácnosti zo zárobkovej čin-
nosti, výživné, rodičovský prí-
spevok, nemocenské, materské, 
invalidný, predčasný, starobný, 
výsluhový, vdovský, vdovecký, 
sirotský, podpora v nezamestna-
nosti, dávky v hmotnej núdzi, s 
výnimkou prídavku na dieťa),

- dieťa spĺňa vek v čase ná-
stupu do tábora a nevyžaduje 
špeciálnu zdravotnú alebo psy-
chologickú starostlivosť.

Rodič podáva žiadosť o za-
radenie dieťaťa do tábora na 
predpísanom tlačive priamo 

určenému zariadeniu (Granit 
Smrekovica, Smrekovica 7784, 
034 01 Ružomberok), a to za 
každé dieťa samostatnú žiadosť.

Na pobyt od 31. júla do 7. au-
gusta musí byť žiadosť doruče-
ná do 17. júla, na pobyt od 7. do 
14. augusta do 24. júla, na pobyt 
od 14. do 21. augusta do 31. júla 
a na pobyt od 21. do 28. augusta 
do 7. augusta 2015.

Bližšie informácie o tábore 
a tlačivá poskytnú pracovníci 
odboru sociálneho MsÚ Poprad, 
pracovníci Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Poprade 
v oddelení služieb občanom, 
oddelení sociálno-právnej 
ochrany a na recepcii, ako aj 
Okresný úrad v Poprade. Bez-
platné číslo call centra MV SR 
je 0800 222 222.  (ppp)

Vrtuľníková záchranná zdra-
votná služba ATE bola minulý 
týždeň v  utorok popoludní pri-
volaná k pádu 8-ročného dievča-
ťa počas túry hrebeňom Spišskej 
Magury. Dievča utrpelo viaceré 
poranenia hornej končatiny, 
k  úrazu privolali vrtuľník s po-
sádkou z Popradu.

Nehoda sa stala v lesnom teré-
ne na Slodičovskom vrchu, kde 
nebolo možné pristáť. Lekára 
k  zranenému dievčaťu vysadi-
li z  vrtuľníka na lane pomocou 
palubného navijaka. V  teréne jej 
poskytol neodkladné ošetrenie a 
pripravil ju na evakuáciu v hori-
zontálnej sieti. Vrtuľník ju spolu 
s  lekárom lanom evakuoval z te-
rénu. Počas medzipristátia ju pre-
ložili na palubu a previezli do ne-
mocnice v Poprade.  (zut)

Občianske združenie Tradičné 
ľudové umelecké remeslá a obec 
Štrba pozývajú na druhý ročník 
podujatia Ľudové umelecké re-
meslá, ktoré sa uskutoční cez ví-
kend 25. - 26. júla na Štrbskom 
Plese. Počas dvoch dní sa bude 
prezentovať viac ako 90 ľudo-
vých remeselníkov zo Slovenska, 
ale aj zo  zahraničia. Návštevníci 
budú môcť vidieť kováčov, kera-
mikárov, drevorezbárov, šperká-
rov, čipkárky, výrobcov kraslíc, 
drotárov, košikárov a mnohé 
iné remeslá.  (ppš)

Remeselníci aj na
Štrbskom Plese
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SpoločenSká kronika

poVeDali SláVni

naVŽDY Sa roZlÚčime

Stavať sa na zadné nohy je vec zdravá, u mladých potrebná.  BENDOVÁ

V stredu 15. júla 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 16. júla 2015
o 15. hod. vo Veľkej s

V piatok 17. júla 2015
o 13. hod. v Spišskej Sobote s

Helenou Miklušovou,
62-ročnou

Evou Compeľovou,
54-ročnou

Ivetou Pribilovičovou,
72-ročnou

BlaHoŽeláme k meninám
Dnes 15. júla má meniny Henrich, zajtra 16. júla Drahomír, v piatok 
17. júla Bohuslav, v sobotu 18. júla Kamila, v nedeľu 19. júla Dušana, 
v pondelok 20. júla Iľja a Eliáš a v utorok 21. júla Daniel.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
Zažijete mi-
m o r i a d n e 

krásny týždeň plný rodinnej pohody 
a nových známostí.

Budete sa cítiť 
šťastne, preto-

že budete mať nielen dostatok, ale 
dokonca nadbytok peňazí.

Radostné ob-
dobie bude 

trvať celé leto. Budete sa tešiť z mno-
hých príjemných maličkostí.

Pokojný týž-
deň vám pri-

nesie pohodu a dobré vzťahy s ľuďmi 
okolo vás.

Nepremyslené 
výdavky by 

vás mohli neskôr mrzieť, preto buďte 
opatrní pri nakladaní s peniazmi.

Posilníte svoje 
zdravie, najmä 

ak pôjdete do zahraničia. Máte šancu 
nájsť si aj novú lásku.

Viac oddy-
chujte a uží-

vajte si každú chvíľu voľna. Život nie 
je len samá práca.

Vaše sebave-
domie ešte 

stúpne, pretože vás niekto pochváli 
za dobre odvedenú prácu.

Nový vzťah je 
už na spadnu-

tie, ale v júli si ešte užívajte single. 

Staré zvyky sa 
menia ťažko, 

ale vy budete mať silnú motiváciu, aby 
ste sa zbavili niečoho pre vás zlého.

Po t r e b u j e -
te cestovať a 

spoznávať nových ľudí, lebo máte 
radi novoty. To sa vám v tomto týžd-
ni podarí.

Čerstvý príval 
energie vás 

zasiahne vďaka novým nápadom a 
inovatívnym myšlienkam.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 15. júla - Včela, zajtra 16. 

júla - Lekáreň Nemocnice Poprad, 
v piatok 17. júla - Sunpharma 
- Kaufland, v sobotu 18. júla - 
Lekáreň Nemocnice Poprad, v 
nedeľu 19. júla - Sunpharma - 
Kaufland, v pondelok 20. júla - Zla-
tý had a v utorok 21. júla - Sunphar-
ma - Tesco.

Včela: Tatranské nám. 1, č. t. 772 

36 67, Lekáreň Nemocnice Poprad: 
Banícka ul. 28, Sunpharma: Kauf-

land, Moyzesova 3, č. t. 788 03 
36, Zlatý had: Novomeského 
3918, č. t. 773 10 26, Sunphar-
ma: HM Tesco: Teplická cesta.

Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 18. do 22. hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 8. do 22. hod.

program kina cinemaX poprad
Od 16. júla do 22. júla

Mimoni 3D - o 16.10 hod., Ma-
gic Mike XXL - o 13.30 hod. (hrá 
sa len cez víkend), o 18.25 hod. 
a o 20.50 hod., ARTMAX FILMY 
- Stále spolu - o 18.10 hod. (hrá sa 
21.7.), Mimoni 2D - o 13.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), o  18.10 
hod. (nehrá sa 20.7. a  21.7.), 
ANTMAN 2D - o 17.40 hod. (hrá 
sa 20.7.) a o 20.20 hod., Macík 2 

- o  15.30 hod. (nehrá sa 20.7.), 
ARTMAX KONCERT - André 
Rieu: Live in Maastricht 2015 - 
o 20. hod. (hrá sa 18.7.), Predpre-
miéra - Papierové mestá - o 18. 
hod. (hrá sa 20.7.), Terminátor: 
Genisys 3D - o 13.40 hod.(hrá sa 
len cez víkend), ANTMAN 3D - 
o 16.20 hod. (nehrá sa 20.7.), Ši-
benice - o 19. hod. (nehrá sa 18.7. 
a  20.7.), Terminátor - Genisys 
2D - o 21. hod. (nehrá sa 18.7.). 
Viac na www.cine-max.sk   (ppp)

manŽelStVo uZaVreli
27. júna 2015 - Andrea Mrázová a Slavomír Mišek, Iveta Kroščeno-
vá a Miroslav Mirga.

Popradské tenisové prázdniny

Horská záchranná služba za-
sahovala v sobotu vo Vysokých 
Tatrách hneď dvakrát. Najskôr 
v  Priečnom sedle pomáhali 
záchranári turistovi, ktorému 
prišlo nevoľno, v  podvečer si 
poranila nohu na úrovni Ža-
bích plies 27-ročná žena.

V  popoludňajších hodinách 
požiadala o  pomoc turistka 
pre svojho 63-ročného otca, 
ktorý v  Priečnom sedle začal 
pociťovať boles-
ti na hrudníku 
spojené s  nevoľ-
nosťou a  slabos-
ťou. Horským 
z á c h r a n á r o m 
pomáhala aj po-
sádka VZZS, no 
pre silný vietor 
sa jej nepodarilo 
priblížiť k  po-
stihnutému. To 
sa podarilo až 

kolegom z  TOPRu, ktorí po 
poskytnutí prvej pomoci muža 
pripravili na transport do Sta-
rého Smokovca.

V  podvečerných hodinách si 
na úrovni Žabích plies pri zostu-
pe z horolezeckej túry poranila 
nohu 27-ročná Slovenka. O sú-
činnosť bola požiadaná VZZS 
z  Popradu, ktorá horolezkyňu 
transportovala do popradskej 
nemocnice.  (hzs)

Záchranári v sobotu

Mesto Poprad pozýva popradské deti a mládež vo veku do 26 ro-
kov na tenisové kurty mesta Poprad na Ulici Boženy Němcovej. Až 
do 15. septembra môžu využiť špeciálnu akciu Popradské tenisové 
prázdniny a zahrať si tenis za výrazne zvýhodnených podmienok. 
Okrem samotných antukových tenisových kurtov je k dispozícii aj 
požičovňa tenisových rakiet a loptičiek. Špeciálny režim pre po-
pradské deti, študentov a mladých ľudí vo veku do 26 rokov je k 
dispozícii denne od 9. do 15. hod. 

Bližšie podrobnosti tejto ponuku, ako aj rezervácie, môže verej-
nosť realizovať na telefónnom čísle 0902 382 019 alebo 0903 619 
232.       (mag)
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POPRADSKÉ
KULTÚRNE LETO 2015

NÁMESTIE SV. EGÍDIA

Poprad tancuje srdcom 
s nepočujúcimi

Modelári ukázali zaujímavé modely

inZercia
preDaj

kÚpa

rôZne

Začalo sa túžobne očakáva-
né leto pre nás všetkých. Túžba 
po relaxe a kúpaní, či slnení je 
neodškriepiteľná. Len sa treba 
pozrieť aj na druhú stránku 
veci - cenovú dostupnosť kú-
palísk, predovšetkým ich hy-
gienu a kapacitné využitie.

Všetci vieme o tom svoje, ale 
... Sú tu tiež invalidi a  telesne 
postihnutí občania, ktorí potre-
bujú vodnú masáž a rehabilitá-
ciu vo vode čo najviac. Ale čo 
cenová prístupnosť a uznávanie 

zliav? Preto si myslím, že každý 
kto vidí preukaz ťažko postih-
nutého občana - invalida, by 
mal mať k  nemu úctu, rešpekt 
a vážnosť a podľa toho aj postu-
povať pri uznávaní cien a zliav 
pri vstupe na kúpaliská a  iné 
zariadenia, ktoré využívajú 
invalidi pre svoj relax a  upev-
nenie psychickej a  telesnej po-
hody.

Stačí len tak málo! To slovko 
sa volá porozumenie a ochota.

Marián Korvín

Začalo sa letoNapísali ste nám

Štvrtok 16. júl o 20. hod.
NENÁVIDÍM
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves
Divadlo Kontra je profesionálne 
divadlo so stálou scénou v Spišskej 
Novej Vsi, ktoré vzniklo v januári 
2007 a odvtedy zrealizovalo už 10 
premiér. V Poprade sa predstaví 
monodrámou Mareka Koterskeho 
v adaptácii a réžii Klaudyny Rozhin 
Nenávidím. Monodráma je intím-
nou spoveďou človeka, ktorý jednou 
nohou ešte stojí v dávnom komuniz-
me a druhou v divokom kapitalizme.

Piatok 17. júl o 19. hod.
NEŘEŽ a
KATKA KOŠČOVÁ
Koncert.

Sobota 18. júl o 10. hod.
ROZPRÁVKOVÁ
DIELŇA
Tvorivá dielňa pre deti a ich ro-
dičov pod vedením Mariany Ďu-
rasovej.

Sobota 18. júl o 21. hod.
FILMY NA PLÁTNE
Ctihodný občan (USA, 109 min.)
Dramatický thriller o mužovi, 
ktorý sa bez zľutovania rozhod-
ne pomstiť tomu, kto nechal z 
väzenia prepustiť vrahov jeho 
rodiny.

Sobota 18. júl o 16. hod./ hasič-
ský dvor v Spišskej Sobote
ĆAJ O PIATEJ
S HUDBOU
V prípade nepriaznivého počasia 
sa podujatie uskutoční v divadel-
nej sále v Spišskej Sobote.

Nedeľa 19. júl o 15. hod. na Ná-
mestí sv. Egídia
FS VAGONÁR
Vagonár vo svojej tvorbe zacho-
váva pôvodné zvyky a tradície 
ľudu z podtatranského regiónu 
a vo svojom repertoári má tance 
a spevy z regiónov Spiš, Liptov, 
Horehronie, Šariš a Zemplín.

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám 3-izb. byt v Poprade 
na starom Juhu, Tomášikova ul., 
pekné prostredie, s  balkónom, 
5-panelový, 79 m2, čiastočná re-
konštrukcia, cena 59 500 €. Inf.: 
č. t. 0905 457 099.  39/15-P• Predám (alebo vymením za 
byt + doplatok) rodinný dom 
v Poprade - Veľkej s veľkou udr-
žiavanou záhradou a  ovocnými 
stromami o celkovej rozlohe 940 
m2 s dvoma samostatnými by-
tovými jednotkami, dreveným 
prístreškom na drevo. Plechová 
búda vhodná na garážovanie. 
Plynové kúrenie a  tiež na tuhé 
palivo. Škridla Tondach, zatep-
lený, stavebný materiál - pálená 
tehla, plastové okná slovenského 
výrobcu, laminátové podlahy, 
drevený interiér. Cena 166  000 
€ vrátane zariadenia. Inf.: č. t. 
0911 363 313.  40/15-P

• Kúpim 3-izb. byt v  zatep-
lenej bytovke s  novými okna-
mi v  Topli, Nobéliu, Polóniu, 
Ondave, Latorici, Ipli a  pod. 
2. - 9. posch. Môže byť aj za-
chovalý pôvodný stav.  Inf.: č. t. 
0908 070 967.  13/15-K• Kúpim 1-izb. alebo 2-izb. pre-
robený byt s balkónom, max. do 
30 000 eur, platím v hotovosti. Inf.: 
č. t. 0908 254 433.  14/15-K

• Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory na Hranič-
nej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  60/15-R• Hĺbkové tepovanie seda-
čiek a kobercov, obšívanie ko-
bercov v  PP a  okolí. Inf. č. t.: 
0949 385 057.  65/15-R• Dám do prenájmu zariade-
ný 2-izb. byt v rodinnom dome 
2 km od Popradu. Inf.: č. t. 
0908 830 060.  67/15-R   • Dám do prenájmu veľký sl-
nečný byt s balkónom na Juhu 
3 v Poprade, byt je čiastočne za-
riadený, ma veľký vstavaný šat-
ník, laminátové podlahy. Inf.: č. 
t. 0915 313 917.  69/15-R

Na pozvanie Rudolfa Kubusa, predsedu Klubu Strážanov, prišli 
popradskí automodelári združení v novom popradskom modelár-
skom klube predviesť svoje modely do mestskej časti Poprad-Stráže 
v rámci programu už tradičných Strážskych hier. Expozícia bola 
improvizovaná, ale vydarená. Členovia RC model klubu Poprad 
postavili prekážkovú trať pre svoje diaľkovo ovládané modely áut 
a celé popoludnie predvádzali zaujatým divákom, prevažne de-
ťom, nielen svoje modely, ale hlavne svoje jazdecké umenie. Pre 
zábavu pripravili aj neplánované preteky v najrýchlejšom prej-
dení trate. Okrem pomalých modelov expedičných áut jazdili po-
pradskí modelári aj s rýchlymi terénnymi autami. Niektoré boli 
vybavené zvukom, a to bol pre deti magnet. Popradskí automode-
lári sa tak nielen opäť pozitívne zviditeľnili, ale prispeli svojím die-
lom k športovo-kultúrnemu dianu v letnom Poprade.  (and)

Na Námestí sv. Egídia v Poprade 
pri fontáne sa uskutoční prezen-
tácia na podporu nepočujúcich, 
ktorí žijú nielen v meste Poprad. 
Na podujatie, 
ktoré pripravila 
Anna Schlossero-
vá a Jana Rackov-
ská, pozývajú roztancovať v štýle 
zumby celé popradské námestie v 
stredu 22. júla od 14. do 20. hod. 
Vyzývajú: Príďte sa zabaviť a na-
učiť základné posunky nepočujú-

cich pod mottom Počúvame oča-
mi, rozprávame rukami a cítime 
srdcom tak ako vy.

Programom bude sprevádzať 
DJ Milly a pod-
poriť nepoču-
júcich prídu aj 
profes ioná lne 

tanečné skupiny a speváčka Júlia 
Maléřová. Organizátorky do-
dávajú: Pretože hudbu netreba 
iba počuť, ale treba ju hlavne cí-
tiť srdcom...  (ppp)

• Predám garáž v Poprade. Inf.: 
č. t. 0903 512 546.  41/15-P
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Filip Polc v Bachledovej doline

Železný muž z Popradu chce dobyť Havaj

Po zrušenom mestskom zjazde v  Bratislave obhájil Filip Polc 
prvenstvo v sobotu 11. júla na 4. ročníku pretekov Air DH Bachled-
ka v extrémnom zjazde na bicykloch v Bachledovej doline.

S Filipom Polcom si prišlo sily zmerať 38 jazdov z celého Sloven-
ska. Na druhom mieste sa v kategórii mužov umiestnil Marián Škuléty 
a tretie miesto obsadil obľúbený inštruktor bike campu v Bachledo-
vej Sedrik Sedlák. V  juniorskej kategórii dominovali domáci Kež-
marčania. Prvé miesto patrí Filipovi Kriškovi, na druhej priečke sa 
umiestnil Jakub Modla a  o  veľa nezaostal ani Peter Jaroš. Podujatie 
je aj finálovými pretekmi bike campu, ktorý v Bachledovej každoroč-
ne vedie práve Filip Polc. Víťazom tejto detskej kategórie sa stal An-
drej Žídek, druhé miesto obsadil len 11-ročný Patrik Svitok a  tretie 
miesto zaujala jediná pretekajúca slečna Ester Barteková.  (ppv)

Tretieho júla tohto roku sa dožil významného životného jubi-
lea, 70-tich rokov, František Pitoňák (na foto v strede). Skoro celý 
svoj život zasvätil športu.

V roku 1967 bol zakladateľom stolného tenisu a futbalového oddielu 
v Rakúsoch. Takisto v roku 2002 pomáhal pri zakladaní curlingu na Slo-
vensku. Sám bol výborným futbalistom a stolným tenistom. Svoju kariéru 
stolného tenistu začal v Ostrave - Vítkoviciach, kde ako 17-ročný začal 
hrávať druhú ligu. Bol majstrom Československa v stolnom tenise mlá-
deže. Po vojenčine pokračoval v Košiciach vo VSS. Od roku 1972 hral 
najvyššiu Slovenskú národnú ligu za Matejovce, kde pôsobil dlhé roky. 
Pomáhal pri rozvoji stolného tenisu v  rôznych oddieloch Popradského 
a Kežmarského okresu. Vychoval 4 synov a každého z nich viedol k ak-
tívnemu športu. Peter hrával II. ligu stolného tenisu, František ml. bol 
majster Slovenska v behu na 400 metrov prekážok a Pavol v behu na 1 500 
metrov. Všetci štyria synovia v súčasnosti hrávajú za Curling Club Poprad 
a sú majstri Slovenska v curlingu a zároveň slovenskými reprezentantmi.

Jubilantovi želáme do ďalších rokov veľa zdravia, rodinnej poho-
dy a elánu pri podpore športu pod Tatrami.   (apc)

Blahoželáme

Koniec bowlingovej sezóny
V  stredu 8. júla vyvrcholila súťažná bowlingová sezóna 

2014/2015 turnajom o Bowlera mesta Poprad, ktorého sa zúčast-
nilo 23 hráčov.

Turnaj sa odohral v dvoch kvalifikačných rundách. Do semifinále 
postupovalo 16 hráčov a do finále osem hráčov s najvyšším výko-
nom vrátane prenosu a handicapu zo semifinále.

V kvalifikácii sa najviac darilo Františkovi Kuzielovi, ktorý výko-
nom 1 150 obsadil prvé miesto. Potvrdilo sa však pravidlo, že víťaz 
kvalifikácie sa nestal celkovým víťazom. Prvý skončil Igor Lendácky 
s priemerom 200 a stal sa tak Bowlerom mesta Poprad pre ročník 
2014/2015. Druhý skončil René Blažek s priemerom 189,25 a tretí 
Vladimír Pavlikovský s priemerom 182,92.

Novú sezónu zaháji medzinárodný turnaj Letný Tatranský Pohár, 
ktorý sa uskutoční od 28. do 30. augusta.   (ile)

Má sedemdesiat rokov, no je 
z ocele. Laurenc Dívald od mala 
aktívne športoval, neskôr pra-
coval ako chirurg. Na šport nik-
dy nezanevrel ani popri práci. 
V dôchodkovom veku mu aktív-
ny pohyb chýbal a tak sa rozho-
dol skúsiť niečo nové. Prihlásil 
sa do prestížnej súťaže Ironman 
Triatlon, v ktorej žne úspechy.

„Ako mladý dorastenec som be-
hával na lyžiach, bol som aj maj-
strom Československa. Na medicíne 
som trochu posilňoval a začal som 
sa venovať horolezectvu. V  rokoch 
1973 - 1981 som sa zúčastňoval ho-
rolezeckých expedícií do Hindúkušu 
a  do Himalájí. Potom som odišiel 
s  rodinou do Afriky na štyri roky, 
kde som pôsobil ako chirurg. Ne-
športoval som už aktívne, ale veno-
val som sa synovi a ďalším plavcom, 
ktorých cieľom bolo štipendium na 
amerických univerzitách. Rád be-
hávam a v  zime som opakovane 
vyhrával Majstrovstvá sveta zdra-
votníkov v behu na 50 km. Nasta-
la horšia doba, keď ochorela moja 
mama a ja som sa o ňu staral. Pove-
dal som si, že ešte chcem skúsiť niečo 
nové. Našiel som sa v ironmanovi,“ 
opísal svoj život Laurenc Dívald, 
ktorý pochádza z Vysokých Tatier, 
ale už roky býva v Poprade.

Prvý pokus v tejto netradičnej 

súťaži absolvoval minulý rok v Bá-
tovciach na Slovakmanovi, a  to 
úplne bez tréningu. Potom odi-
šiel za synom do Spojených štá-
tov Amerických... „Tam som mal 
možnosť od októbra minulého roka 
seriózne trénovať behanie, pláva-
nie, aj bicyklovanie. Zistil som, že 
závodne by to stálo za to. Prihlásil 
som sa na prvý tzv. half ironman, 
čo sú 2 km plávania, 90 km bi-
cyklovania časovkovým spôsobom 
a polmaratón na 21 km. Vo Švaj-
čiarsku som tieto preteky vyhral 
a nominoval som sa na majstrov-
stvá sveta, ktoré budú v  Rakúsku 
30. augusta. Tri týždne po prete-
koch vo Švajčiarsku som však skú-
sil aj celé preteky, čo sú 4 km pláva-
nia, 180 km bicyklovania a úplný 
maratón v  Klagenfurte. Tam som 

skončil vo svojej kategórii na dru-
hom mieste. Bohužiaľ, vrcholom 
organizácie Ironman Triatlon je 
top súťaž na Havaji, no tam sa 
z vyšších vekových kategórií nad 50 
rokov kvalifikuje iba víťaz každého 
z 25 pretekov po celom svete. Tieto 
preteky budú v tomto roku 10. ok-
tóbra a mne to druhé miesto stále 
nedáva spávať. Neviem, či na to vô-
bec mám, ale uvidí sa už o chvíľu. 
2. augusta sa chystám zúčastniť 
ďalších pretekov v  holandskom 
Maastrichte. Ak sa mi to nepodarí 
vyhrať, neodradí ma to, pretože vek 
70 rokov pre mňa nie je limit,“ po-
kračoval železný muž z Popradu.

V kategórii nad sedemdesiat ro-
kov je Laurenc Dívald najmladším 
a  v  konkurencii 152 pretekárov 
mu v rebríčku aktuálne patrí piate 

miesto. Ako tvrdí, v tomto športe 
rebríčkové postavenie nič nezna-
mená a  prepracovať sa na vrchol 
je veľmi náročné. „Radšej sa ne-
vyjadrujem v počte kilometrov, ale 
v  počte hodín strávených trénin-
gom. Iba raz do týždňa sa dá ísť 
vo veľmi námahovom režime a 12 
hodín do týždňa idem voľný režim, 
ktorý mi podporuje imunitu a bu-
duje moje telo na náročnejší tré-
ning. Ten trvá asi len hodinu a pol. 
Za pretekármi ako som ja nestojí 
žiaden sponzor. Hradím si štartov-
né, cestovné náklady a kompletnú 
špeciálnu výbavu. Vo vrcholnom 
podujatí na Havaji môže štartovať 
len 2 000 ľudí, z toho je sto profe-
sionálov a  sto prominentných po-
zvaných osobností. Zvyšok tvoria 
rôzne vekové kategórie. V  našej 
kategórii bude štartovať len 25 pre-
tekárov. Limit je 17 hodín a  naj-
lepší víťazný čas v mojej kategórii 
bol doteraz 13 hodín 30 minút. 
Rád by som sa dostal pod 14 hodín 
a mojim tajným snom je umiestniť 
sa čo najlepšie spomedzi Slovákov 
v doterajšej 35-ročnej histórii súťa-
že. Zatiaľ figuruje najlepšie na 22. 
mieste v kategórii žien od 30 do 35 
rokov Alena „Aya“ Stevens, ktorá 
žije v  Anglicku, ale tiež pochádza 
z  Tatier,“ ukončil rozprávanie 
Laurenc Dívald.  (mav)
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Adam Lukáč bodoval v Katare

Krátko zo športu

FK Poprad
Na Arabskom polostrove v ju-

hozápadnej Ázii viali po prvý-
krát v  histórii slovenské farby. 
Na svetovom pohári v Al Shaqab 
v  Dohe zaznamenal vynikajú-
ci úspech jazdec popradského 
jazdeckého klubu Freestyle 
Poprad Adam Lukáč. Z  pre-
stížneho podujatia si odniesol 
cenné body za 7. miesto v elitnej 
kategórii mužov.

Viacnásobný majster Sloven-
ska vo voltížnom jazdení násled-
ne predviedol bezchybný výkon 
na medzinárodných jazdeckých 
pretekoch v Pezinku. Tam nena-
šiel premožiteľa a to ho katapul-
tovalo na prvé miesto. Po minu-
loročnom 6. mieste na Svetových 
jazdeckých hrách v Normandii si 
tak definitívne zabezpečil mies-

tenku na európskom 
šampionáte v  nemec-
kom Aachene. „Som 
nesmierne šťastný, že 
sa to podarilo a cítim, 
že je tu veľká príležitosť 
zabojovať o  niektorú 
z medailí na blížiacich 
sa augustových maj-
strovstvách Európy,“ 
zdôveril sa krátko po náročných 
súťažiach talentovaný Adam.

Jeho domovským klubom je 
JK Freestyle Poprad a  nadšenie 
z úspechov tohto jazdca netají ani 
predseda klubu Cyril Sedlačko. 
„Adamovi sme vytvorili zázemie, 
posledné roky mal k dispozícii dva 
kone nášho klubu, vraníka Lea Da 
Vinci a hnedáka Celtica Z. Na do-
mácich súťažiach štartoval na Le-

ovi a hoci ide o mladé-
ho koňa, Adam s  ním 
vždy získal medailu,“ 
bilancoval.

JK Freestyle Poprad 
je síce malý klub, no 
výsledkami sa radí 
medzi to najlepšie, 
čo na Slovensku mo-
mentálne pôsobí. 

V klube veria, že aj z augustových 
majstrovstiev starého kontinen-
tu príde dobrá správa a  Adam 
v  popradských farbách zažiari. 
„Talent Adamovi určite nechýba, 
v  príprave urobíme maximum 
a ostáva už len dúfať, že sa nám 
vyhnú zranenia a v Nemecku pri 
nás bude stáť šťastena,“ dodal šéf 
popradského jazdeckého tímu 
Cyril Sedlačko.  (ppn)

Futbalisti FK 
Poprad minulý 
týždeň v  utorok 
doma v  rám-
ci prípravy na 

novú sezónu DOXXbet ligy 
porazili nováčika Fortuna 
ligy MFK Zemplín Michalov-
ce 2:1. Do streleckej listiny sa 
za domácich zapísali Bogdan 
Rudiuk a René Durkot.

Cez víkend sa popradskí 
futbalisti zúčastnili tur-
naja v  Liptovskom Hrádku. 
Z  Liptovským Mikulášom 
v sobotu prehrali 1:5, keď je-
diný gól Popradu zazname-
nal Marián Ferenc. V nedeľu 
triumfovali modrobieli nad 
Stropkovom po výsledku 5:0, 
keď dva góly strelil Gallovič, 
po jednom pridali Rams, 
Danišovský a Sluka. V  NTC 
Poprad sa FK Poprad stretol 
v utorok 14. júla s Plavnicou 
večer až po uzávierke vyda-
nia novín Poprad.

Najbližšie sa Popradčania 
predstavia v  Prešove v  sobotu 
18. júla a  sériu prípravných 
duelov ukončia generálkou 
v sobotu 25. júla na domácom 
trávniku v  NTC Poprad proti 
už zostupujúcemu DOXX-
betligistovy FK Dukla Banská 
Bystrica o 19. hod..  (ppv)

V  nedeľu dopoludnia sa 
v  Poprade a  okolí kona-
li Majstrovstvá Slovenska 
v  cyklistike Masters, ktoré 
boli zároveň 11. kolom Slo-
venského pohára Masters 
v  cestnej cyklistike. V ka-
tegórii Masters A  sa najviac 
darilo Danielovi Pápežovi zo 
Senice. Súčasťou podujatia 
boli aj verejné preteky, v kto-
rých zvíťazil Dávid Sakmár, 
Tomáš Griger z  Popradu 
skončil na štvrtom mieste.

• PRVOLIGOVÝ nováčik 
MFK Zemplín Michalovce zís-
kal prvé posily, medzi ktorými 
nechýba ani 32-ročný defenzív-
ny stredopoliar Tomáš Sedlák. 
Ten sa vracia na Zemplín z hos-
ťovania v  rodnom Poprade po 
roku a pol. S Michalovčanmi sa 
dohodol na ročnom kontrakte 
s opciou.• NA internetovej stránke 
passionhockey.com sa obja-
vil rebríček 250 európskych 
hokejových klubov podľa vý-
sledkov dosiahnutých v  sezó-
ne 2014/2015. Zo slovenských 
tímov sa najvyššie umiestnil 
Slovan Bratislava na 80. mieste, 
kamzíkom z  HK Poprad patrí 
v rebríčku 102. miesto.• PODTATRANSKÁ hasič-
ská liga pokračovala cez víkend 
v  Šuňave. Medzi mužmi do 35 
rokov zvíťazila Štôla, u žien do 
35 rokov sa z  víťazstva tešila 
Spišská Sobota. Medzi doras-
tencami i  dorastenkami dosia-
hol najlepšie výsledky Spišský 

Štiavnik.• OD nedele 12. júla až do 
soboty 18. júla sa v  Hornom 
Smokovci koná Medzinárodný 
olympijský tábor mládeže - Ces-
ta do Ria, ktorý obohatí v pia-
tok svojou účasťou aj početná 
skupina športovcov - olympio-
nikov. Deti budú súťažiť s  Mi-
chalom Martikánom, Adamom 
Žampom, či Elenou Kaliskou 
v  olympijských disciplínach. 
Okrem slovenských detí sa tá-
bora zúčastňujú aj deti z Česka, 
Poľska, Maďarska a Ukrajiny.• TATRANSKÝ bežecký týž-
deň odštartoval v  nedeľu 12. 
júla 38. ročníkom Malého štrb-
ského maratónu. V absolútnom 
poradí sa po zvládnutí 31 km 
trate na prvom mieste ocitol 
medzi mužmi Viktor Staro-
dubcev z JM Demolex Bardejov 
a medzi ženami dominovala 
Petra Fašungová z  VSC Dukla 
Banská Bystrica. Popradčanka 
Katarína Gerenyiová uzatvorila 
prvú desiatku.  (ppv)
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Deti si letný tábor užili

Slávna liečiteľka a jasnovidka 
Rodika prišla do Popradu, aby 
pomáhala ľuďom, ktorí to po-
trebujú. Svojou silou môže vy-
riešiť veľa problémov - zvady, 
rozchody, alkoholické problé-
my, drogovú závislosť, problé-
my s plodnosťou.

Pracuje s liečivými bylinkami.

Má dar od Boha.
Nemôžete si nájsť partnera? 
Máte problém s impotenciou? 
Nedarí sa vám v podnikaní? Ste 
chorí? Rodika, so svojou silou, 
vám pomôže a uzdraví vás. Túto 
moc môže použiť iba človek, 
ktorý s tým má skúsenosti. Všet-
ky problémy majú riešenie.

Zavolajte 0949 404 265
PP-82
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Z roka na rok počet ro-
dín odkázaných na dávky v 
hmotnej núdzi stúpa, a preto 
sa aj takáto možnosť pomoci 
ukazuje ako opodstatnená. 
Za 17 rokov sa v letných tá-
boroch, ktoré zabezpečilo 
mesto Poprad, vystrieda-
lo takmer 700 detí. Minulú 
stredu deti navštívil aj pri-
mátor Popradu Jozef Šva-
gerko, ktorý ich obdaroval 
školskými a hygienickými 
potrebami, hračkami a slad-
kosťami. „Tento tábor je dar-
čekom mesta pre deti, ktorých 
rodičia by si tábor nemohli 
dovoliť, aby mohli zažiť niečo 
pekné, stretnúť sa s inými deť-
mi, spoznať naše okolie, Tat-
ry,“ podčiarkol primátor. Na 
letný tábor mesto vynaložilo 
celkovo 8 tisíc eur. 

Deti si prázdninový pobyt 
chválili. Prostredie, stravu, 
kamarátov, program aj vý-
lety. „V tábore som už bola a 
stále je to zábava. Učíme sa 
vždy niečo nové, stále sa s nie-
kým skamarátim a boli sme aj 
na výlete na Skalnatom Plese, 

kde som bola prvýkrát,“ po-
vedala Kristína. Aj Šimon, 
ktorý bol v tábore so sestrou, 
si tu našiel nových kamará-
tov a veľmi sa mu v Tatran-
skej Lomnici páčilo. Ladislav 
Bolcár, vedúci jedného zo 
štyroch táborových oddielov 
na deti prezradil, že sú živé, 
niektoré až príliš: „Vedeli sme 
im však urobiť taký program, 
aby sa nenudili a zažili niečo 
nové. Dostali sa na miesta, 
kam by sa inak nedostali.“ 
Vedúca tábora Monika Štol-
cová doplnila: „Mali sme 
veľmi pestrý program - tvo-
rivé dielne, športové súťaže, 
návštevu botanickej záhrady, 
lomnický jarmok, každý večer 
Oddiel zabáva oddiel, disko-
téku, táborák, hľadanie po-
kladu a ďalšie. Každý oddiel 
si vytvoril svoju vlajku, takis-
to spoločnú táborovú vlajku, 
slogan a pod. Boli sme aj na 
výlete na Skalnatom Plese a 
mnohé deti šli prvýkrát lanov-
kou.“ O hojnosť počas tábo-
ra sa postarali aj sponzori, 
ktorí deti obdarovali vecný-
mi darmi.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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