
Strana 117. 7. 2019

Streda  17. 7. 2019 Číslo 27 Ročník XXX. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Terakotová 
armáda už len 
v auguste

Deti z 
mestského 
prostredia sa 
ocitli v prírode

Malí umelci v 
tábore kreslili 
aj sa zabávali

Viac na str. 6Viac na str. 2 Viac na str. 8

(Pokračovanie na str. 3)

Podpredseda vlády SR pre in-
vestície a informatizáciu Richard 
Raši navštívil minulý piatok Po-
prad, kde sa stretol s úspešnými 
študentmi a pedagógmi Strednej 
priemyselnej školy techniky a di-
zajnu v Poprade a zástupcami spo-
ločnosti Biomedical Engineering 
z Košíc.

Úrad podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu aktívne 
podporuje študentov a začínajúcich 
podnikateľov, aby mohli presadiť 
svoje inovatívne riešenia na medzi-
národných trhoch a ďalej rozvíjať 
svoje nápady. Využíva na to model 
hybridného financovania, ktorý 
spája verejné financie so súkromný-
mi. R. Raši vyzdvihol: „Obe skupiny 
majú spoločný menovateľ – vznikli 
v školách a obe nás skontaktova-
li a dostali príležitosť prezentovať 
svoje produkty pred potenciálnymi 
investormi a expertmi na takéto 
firmy v Izraeli.“ Spoločnosť Biome-
dical Engineering patrila medzi 6 
slovenských firiem, ktoré nedávno 
absolvovali tréningový program 
Innovation Leaders Open Gate v 

úspešnom izraelskom akcelerátore 
SIT4F. Vyrába špeciálne implantáty 
pre dlhodobú invazívnu chirurgiu. 
Študenti popradskej priemyslovky 
dostali možnosť prezentovať v Izra-
eli pred odborníkmi svoj projekt 
Zabudnuté deti v aute, ktorým za-
ujali budúcich možných investorov. 
Autorka projektu, študentka Do-
minika Liptáková (na foto v popre-
dí) zdôraznila prácu celého tímu s 
cieľom zabrániť, aby zostalo dieťa 
v horúčavách zabudnuté v aute a 
zachrániť tak jeho život. Povedala: 
„Urobili sme dotazník, či majú ľudia 
zabezpečené auto tak, aby v ňom ne-
zabudli dieťa. Až 90 percent nemá. 
Je nám ľúto, keď vidíme v televízii, 
ako deti umierajú, pretože rodičia sa 
ponáhľali do práce a zabudli ich v 
rozpálenom vozidle. Dali sme hlavy 
dokopy a vymysleli čip, ktorý je uni-
verzálny a dá sa použiť do rôznych 
typov áut a sedačiek. Vytvorili sme 
systém výstražných sms správ a sig-
nálu, ktorý upozorní na zabudnuté 
dieťa.“ V študentskom tíme boli i 
Patrik Budzák, Jozef Holuj a Timo-
tej Mudrák (na foto s čipom), kto-

Námestie svätého Egí-
dia patrí v  nedeľu popo-
ludní počas Popradského 
kultúrneho leta pro-
menádnym koncertom. 
Uplynulú nedeľu sa pred-
stavil FS Čarnica, ktorý 
je najstarším košickým 
súborom (1957). V reper-
toári majú všetky regióny 
východného Slovenska 
(Zemplín, Šariš, Spiš, Ge-
mer...).

 Veľkú časť ich progra-
mu tvoria goralské pásma, 
ktoré sú menej rezké ako 

tie východoslovenské. FS 
Čarnica má 40 členov. Sú 
to väčšinou mladí ľudia 
od tínedžerského veku 
až po pracujúcich. Člen-
stvu v  Čarnici predchádza 
prípravka - tanečná škôl-
ka Čarnulienka a  detský 
súbor Čarnička. Spolu ich 
je 200. 

Umelecký vedúci a jeden 
z najstarších členov FS Ma-
rián Baloga uviedol: „Kaž-
dých päť rokov si robíme 
dramaturgický plán, aby 
sa naše predstavenia neo-

pozerali, aj keď nevystupu-
jeme často na tých istých 
miestach. Aby aj tanečníci 
nehundrali, že zase tancuje-
me to isté. Mladí ľudia majú 
záujem o folklór, aj napriek 
rôznym iným lákadlám. 
Každý z  nich drží v  ruke 
mobil, či je folklorista, či 
je hip-hoper. Ale pri fol-
klóre ich láka odlišnosť od 
tých, ktorí sa mu nevenujú. 
Okrem toho majú možnosť 
byť v  kolektíve mladých 
s  rovnakými záujmami a 
taký 15-ročný chlapec môže 

nechať oči na rovesníčkach“.
Folklór sa u nás teší stále 

väčšiemu záujmu. Keď chce 
dať vedenie FS Čarnica ušiť 
svojim členom nové kroje, 

čaká na nich aj niekoľko 
mesiacov. Takmer v každej 
obci je folklórny súbor a tí, 
čo sa šitiu krojov venujú, 
sú veľmi vyťažení.  (kpa)

rý zhotovil prototyp. Vysvetlil, na 
akom princípe postavili svoj nápad. 
Špeciálny snímací čip je uložený v 
popruhoch na detskej sedačke a na 
sedadle vodiča: „Má externú batériu 
a je niekoľkonásobne zabezpečený, 
aby sa nestalo, že dieťa ostane pone-
chané v aute.“ 

FOTO – Katarína Plavčanová

Študenti prišli s nápadom, ako zachrániť dieťa zabudnuté v aute

Nedeľňajšie promenádne koncerty sú obľúbené

FOTO – Marta Marová
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Stručne
 MESTO Poprad oznamuje, že 

odo dňa 8. júla 2019  nepremáva 
linka mestskej hromadnej dopra-
vy č. 8 – autobusová stanica – Veľ-
ká – Spišská Sobota  - Matejovce 
– AS Poprad.

 BEZPLATNÁ právna porad-
ňa, ktorú pre občanov s trvalým 
pobytom v meste Poprad zabez-
pečuje samospráva každú prvú 
stredu v mesiaci, má cez prázd-
niny prestávku. Právna porad-
ňa privíta prvých klientov až po 
prázdninách v stredu 4. septembra 
2019 od 14. do 16. hod. Do porad-
ne je potrebné sa vopred objednať 
na tel. čísle 055/7167 247 alebo 
052/7167 111.

 SLOVENSKÝ hydrometeo-
rologický ústav informoval, že vo 
výške dva metre nad povrchom 
klesla v Poprade 10. júla ráno tep-
lota na 3,7 °C. Ide o najchladnejšie 
ráno s dátumom 10. júla v histórii 
pozorovaní. Okrem toho v Popra-
de 10. júla skoro ráno zaznamenali 
aj prízemný mráz. Vo výške 5 cm 
nad povrchom tu teplota vzduchu 
klesla na -1,0 °C.

 NOČNÉ divadelné predstave-
nie v podaní popradského Divadla 
Commedia môžu záujemcovia vi-
dieť v sobotu 20. júla o 21.15 hod. 
v mestskom parku v Tatranskej 
Lomnici.

 HISTORICKÁ električka Ko-
méta vyrazí na svoju jazdu aj v ne-
deľu 21. júla. Z Popradu do Starého 
Smokovca vyrazí ráno o 10.35 hod. 
Späť pôjde o 17.10 hod. Počas dňa 
bude jazdiť na trati Starý Smoko-
vec a Tatranská Lomnica. 

 NAJSILNEJŠIA slovenská 
mliekarenská skupina Tami roz-
širuje svoje portfólium o ďalšiu 
syráreň, tentoraz v Kežmarku. Ide 
o historicky najväčšiu investíciu 
za posledných 20 rokov v mlie-
karenstve s hodnotou 15 milió-
nov eur. Nová kežmarská fabrika 
bude produkovať syry s modrou 
plesňou. Jej výstavba sa začala v 
minulých dňoch a projekt má byť 
dokončený na jar budúceho roka. 

 PODUJATIE Ľudové umelec-
ké remeslá sa uskutoční v sobotu 
20. júla na Štrbskom Plese.

 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. Práce súvisia s 
opravou a pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.   (ppš)

Mesto Poprad už po 19-ty 
krát pripravilo pre 40 detí zo 
sociálne slabších rodín 8 – dňo-
vý prázdninový pobyt.   Od so-
boty 6. do soboty  13. júla deti 
strávili príjemné dni oddychu 
v  horskom hoteli Geravy, kde 
sa zrekreovali, zažili jedinečné 
príbehy, priateľstvá, dobrodruž-
stvá a spoznali krásy Slovenské-
ho raja.

Piati skúsení lektori si pre 
deti pripravili pestrý zaujímavý 
program plný hier, súťaží a ak-
tivít, ako napr. táborák spojený 
s  opekačkou, hudbou a  hrami, 
jazdu na koni, lezenie na Stra-
tenskej píle, športové hry, tvori-
vé dielne, pyžamovú párty, letné 
kino, nočnú hru, karneval, výro-
bu vlastných tričiek, súťaž v  disc 
golfe, výrobu totemov, maľovanie 
vlajok a  podobne. Aj tento rok 
spoznávali krásy okolia. Okrem 
turistických vychádzok v  národ-
nom parku a kúpania v neďalekej 
Palcmanskej Maši, navštívili Dob-
šinskú ľadovú jaskyňu a absolvo-

vali exkurziu 
v kaštieli Bet-
liar. Finanč-
né náklady 
spojené s 
pobytom ne-
zaťažili ani 
jednu rodinu. 
Mesto Poprad 
vyčlenilo na 
r e a l i z á c i u 
letného tá-
bora 10 ti-
síc eur.  Pre 
m y š l i e n k u 
realizácie let-
ného tábora sa podarilo získať aj 
sponzorov, ktorí pomáhajú či už 
finančne alebo materiálne, ako 
Sintra, Lekáreň Viktória,   Tatra-
filer a TOL  Poprad.

Vedúca sociálneho odboru 
MsÚ Petra Závacká pri štvrtko-
vej návšteve tábora, kedy deti 
dostali darčeky od popradskej 
samosprávy, počula len pozitív-
ne ohlasy: „Program pre deti bol 
zaujímavý, z mestského prostre-

dia sa ocitli v prírode a dostali 
príležitosť na turistiku, šport a 
ďalšie aktivity. Lektori pod ve-
dením vedúceho tábora Martina 
Beliša urobili všetko pre to, aby 
sa deti nenudili, čo sa im podari-
lo.“ Sociálny odbor zároveň zís-
kal spätnú väzbu o správaní detí 
či situácii v rodine. Vďaka tomu 
bude môcť v prípade potreby ešte 
účinnejšie pomôcť sociálne od-
kázaným rodinám.  (jhl, mmm)

Mesto Poprad v  spolupráci 
s  Centrom pedagogicko – psy-
chologického poradenstva 
a  prevencie v  Poprade organi-
zuje počas letných prázdnin po 
prvýkrát  denný tábor   pre deti 
zamestnaných rodičov.

Cieľom denného tábora je po-
môcť pracovne vyťaženým rodi-
čom preklenúť obdobie letných 
prázdnin. Dovolenky rodičov 
trvajú len niekoľko dní a  nie 
všetky deti majú starých rodi-
čov, ktorí by mohli vnúčatám 
zabezpečiť starostlivosť po-
čas letných prázdnin. A  práve 
z toho dôvodu sa  mesto Poprad 
rozhodlo zorganizovať den-
ný tábor, ktorý ponúkne de-
ťom adekvátne využitie voľné-
ho času, kým ich rodičia budú 
v práci.

Podmienkou účasti dieťaťa na 
takomto tábore je trvalý pobyt na 
území mesta Poprad a  potvrde-
nie o  tom, že rodičia sú zamest-
naní. Náklady spojené s denným 
táborom finančne nezaťažia ani 
jednu rodinu, program bude plne 
financovaný z  rozpočtu mesta, s 
výnimkou stravy, ktorú deťom 
zabezpečia rodičia.

Prvý turnus tábora sa uskutoč-
nil minulý týždeň, druhý prebie-
ha od pondelka 15. do piatka 19. 
júla. V každom sa zúčastňuje po 

skúsenosti a nové priateľstvá, 
skúsiť byť nezávislými, zmeniť 
prostredie a  samostatne sa roz-
hodovať. Denný tábor je zame-
raný na rozvoj   a  harmonizáciu 
osobnosti, deti sa naučia spolu 
vychádzať, komunikovať  a  na-
vzájom sa akceptovať. Možno 
práve v  tábore dieťa zistí, čo by 
chcelo v  živote robiť. Denný tá-
bor teda poskytne priestor na 
sebarozvoj a  sebapoznávanie. Je 
dôležité, že aspoň v  lete môže 
dieťa prežívať relatívnu slobo-
du a  zároveň určitú zodpoved-
nosť za svoje správanie. Naučí 
sa väčšej samostatnosti, vyskúša 
si svoje schopnosti, možnosti 
a  nadobudne skúsenosti.  (jhl)

25 detí 
vo veku 
od 7 do 
11 rokov. 
P r o g r a m 
zab ezp e-
čujú dve 
l e k t o r -
ky, ktoré 
majú dl-
h o r o č n é 
skúsenos-
ti, deťom 
rozumejú 
a  vedia, 
čo po-
t r e b u j ú . 
Do programu zaradili návšte-
vu galérie Tricklandia v  Starom 
Smokovci, oddych v Relax Park 
Jazierku v  Tatranskej Lomni-
ci s pohybovými hrami na čer-
stvom vzduchu, túru na bicyk-
loch k  Tatranskému zveroparku 
v  Gerlachove, celodenný relax 
v aquaparku v AquaCity Poprad, 
spoznávanie Ľubovnianskeho 
hradu a skanzenu v Starej Ľubov-
ni, celodenný výlet vlakom do 
historického mesta Košice s náv-
števou košickej Jump Arény s 29 
trampolínami a ďalšími atrakcia-
mi. Pripravené sú i tvorivé diel-
ne, zábavné aktivity, hry a súťaže.

Deti by mali  cez prázdniny na-
čerpať novú energiu, získať nové 

FOTO – archív sociálneho odboru

FOTO – archív organizátora

Deti z mestského prostredia sa ocitli v prírode

Prvýkrát denný tábor pre deti zamestnaných rodičov
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Krátke správy
 NADÁCIA Prešovského 

samosprávneho kraja pre pod-
poru rodiny podporila 28 žia-
dateľov. Nezisková organizácia 
spustila svoju činnosť v marci 
tohto roka s cieľom pomôcť ľu-
ďom a rodinám v Prešovskom 
kraji, ktorí sa ocitli v ťažkej ži-
votnej situácii. Do júna prišlo 
do nadácie 28 žiadostí o pomoc 
v rôznych oblastiach. Nadácia 
na svojom prvom zasadnutí 
napokon prerozdelila finančné 
prostriedky vo výške 24 470 € 
všetkým rodinám, ktoré poda-
li žiadosť o pomoc. Jednotlivé 
žiadosti podporili sumou od 
500 do 1 000 €. Jednou z podpo-
rených je aj rodina trojročného 
Markusa z Popradu. Starostli-
vosť oňho jeho mame kompli-
kujú jeho tri vážne diagnózy.

 PROGRAM k 30.výročiu 
založenia Divadelného súboru 
Paľa Bielika z Tatranskej Lom-
nice sa uskutoční v piatok 19. 
júla o 18. hod. v hoteli Lomnica 
v Tatranskej Lomnici.

 TRADIČNÉ divadelné 
predstavenia na Kežmarskom 
hrade aj tento rok ponúknu 
návštevníkom zažiť neopako-
vateľnú atmosféru divadelnej 
klasiky aj súčasnej divadelnej 
tvorby. Letný divadelný festi-
val na hrade 2019 sa uskutoční 
od soboty 20. júla do soboty 27. 
júla, každý deň so začiatkom o 
20.30 hod.

 V Ľubovnianskych kúpe-
ľoch sa stretli od piatka 5. júla 
do nedele 7. júla Rusíni z celé-
ho sveta. Zavítali tam delegácie 
Rusínov z európskych krajín 
ale aj Severnej Ameriky na 15. 
Svetový kongres Rusínov. Spolu 
s kongresom sa na východe Slo-
venska uskutočnilo aj 9. Svetové 
fórum rusínskej mládeže. Kon-
gres sa na Slovensko vrátil po 
16 rokoch. Jeho súčasťou bola aj 
oslava Dňa Rusínov Slovenska v 
piatok 5. júla. 

 MESTO Kežmarok spúš-
ťa po troch rokoch príprav pi-
lotný projekt mestskej karty. 
Pomôcť má mikroekonomike 
a rovnako aj odmeniť obyvate-
ľov mesta. Tí vďaka nej získa-
jú zľavu pri vstupe napríklad 
na letné kúpalisko či na zimný 
štadión počas verejného korču-
ľovania. Karta je určená len pre 
obyvateľov mesta Kežmarok. O 
mestskú kartu môže požiadať 
každý Kežmarčan v Kežmarskej 
informačnej agentúre.  (ppš)

Peter Sedlačko (na foto v popredí) 
zo spoločnosti Biomedical Enginee-
ring podčiarkol prepojenie s Tech-
nickou univerzitou v Košiciach, kde 
sa na katedre biomedicínskeho inži-
nierstva a merania venujú výskumu 
implantológie a 3D tlače. Môžu sa 
popýšiť aj úspechom – prvým tvá-
rovým implantátom vyrobeným 
3D tlačou v strednej Európe, ktorý 
lekári už aj úspešne implantovali. 
Uviedol: „Na dvojmesačnom pobyte 
v Izreali sme získali nové informácie 
ako sa presadiť na zahraničných tr-
hoch. Tamojší odborníci a lekári boli 
nadšení našimi implantátmi a majú 
záujem použiť ich v praxi.“ Ich hlav-

Mesto Poprad informuje, že 
turistický vyhliadkový vláčik, 
ktorý jazdil v minulých rokoch 
počas letných turistických sezón 
sa rozhodla samospráva nate-
raz pozastaviť,  nakoľko vláčik 
nespĺňal požadované bezpeč-

nostné predpisy. Navyše obme-
dzoval cestnú dopravu, na čo 
samospráva dostávala množstvo 
sťažností od obyvateľov mesta. 
Taktiež jeho fungovanie predsta-
vovalo pre mesto neprimerane 
veľkú finančnú záťaž.  (ppp)

ným zámerom je dostať pacienta, 
ktorý potrebuje implantát, naspäť 
do života v lepšej kvalite, čo demon-
štroval na tvárovom implantáte.

„V tomto čase sme pripravili novú 
unikátnu výzvu v celkovej výške 830 
tisíc eur. Pomoc bude nasmerovaná 
nielen na startupy, malé a mikrofir-
my, ale aj na podporu inovatívnych 
zoskupení – slovenských inkubátorov 
a akcelerátorov. Vybrané firmy pôjdu 
do špeciálnych inkubátorov do USA 
a Izraela,“ povedal R. Raši a  po-
dotkol, že Slovensko, hoci je malá 
krajina, môže sa pochváliť množ-
stvom šikovných ľudí s unikátnymi 
nápadmi. Úrad podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu 

Minulú stredu sa začali práce na rekonštruk-
cii mosta na Alžbetinej ulici. Hneď v prvý 
deň sa tvorili najmä v popoludňajšej špič-
ke siahodlhé kolóny siahajúce od križovatky 
Štefánikovej ul. s  Ul. 1. mája, ktoré pokra-
čovali po Hviezdoslavovej až k Alžbetinej 
ulici, a to v oboch smeroch. Do konca týžd-
ňa sa situácia mierne zlepšila, ale aj tak si 
vyžaduje trpezliuvosť a zvýšenú pozornosť 
vodičov i chodcov.  FOTO - Marta Marová

(Dokončenie zo str. 1) im pomáha doviesť ich myšlienky 
do praxe a uspieť vo svete.  (mar)

Viacero návštevníkov Vyso-
kých Tatier malo začiatkom júla 
tráviace ťažkosti. Približne 30 
pacientov ošetrili na centrál-
nom príjme Nemocnice Poprad, 
išlo o ľudí, ktorí prišli z rôznych 
tatranských hotelov, hlavne z lo-
kality Štrbské Pleso. V jednom 
prípade si ochorenie vyžiadalo 
hospitalizáciu na detskom od-
delení, u tohto pacienta sa zo 
stolice podarilo potvrdiť noro-
vírus. Ide o akútnu gastroenteri-
tídu – ľudovo nazývanú „črevná 
chrípka“, ktorá prebieha rých-
lo, s príznakmi mierna teplota, 
zvracanie, hnačka. Býva veľmi 
nákazlivá. Prenáša sa kontak-
tom, vdýchnutím infekčného 
aerosolu, požitím kontaminova-
ných jedál alebo vody.

Veľkú úlohu pri objavení sa 
príznakov ochorenia mohlo zo-

hrať aj horúce počasie. V tom 
čase bolo slnečno, horúco, ľudia 
boli na túrach. V prípade pre-
hriateho a oslabeného organiz-
mu pri kontakte s týmto vírusom 
v uzavretom prostredí hotela sa 
mohli rýchlejšie prejaviť prízna-
ky ochorenia.

Situáciu vo Vysokých Tatrách 
Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva v Poprade monitoruje, 
pracovníci sú na kontrolách kaž-
dý deň. Zdá sa, že prípady sú už 
na ústupe. 

Upozorňujeme turistov, aby 
nepili vodu z tatranských tokov, 
voda tam väčšinou nie je kontro-
lovaná. Má tiež podstatne nižšiu 
teplotu než okolité prostredie, a 
tak môže dôjsť aj k ochladeniu 
organizmu, na čo môže gastroin-
testinálny systém zareagovať tak, 
že človek zvracia a má hnačku.

Samozrejme pri návšteve Vy-
sokých Tatier je potrebné do-
držiavať základné hygienické 
návyky, ako je utierať si ruky 
po toalete, pred jedlom, prípad-
ne mať k dispozícii dezinfekčný 
prostriedok na ruky. Dôležité je 
pri pobyte vo vysokohorskom 
prostredí chrániť sa pred slnkom 
a nosiť pokrývku hlavy a dbať o 
dostatočný príjem tekutín.

V prípade, že sa u návštevníka 
Tatier prejavia príznaky gastro-
enteritídy je potrebné informo-
vať o tom personál hotela a zo-
stať v izolácii v hotelovej izbe, v 
zdravotníckom zariadení alebo v 
domácom prostredí, aby sa za-
bránilo prenosu nákazy na ďal-
šie osoby.

 MUDr. Mária Pompová,
 vedúca odd. epidemiológie
 RÚVZ so sídlom v Poprade

Zvýšený výskyt hnačkových ochorení v tatranskej oblasti

Študenti prišli s nápadom, ako zachrániť dieťa zabudnuté v aute

Jazdy turistickým vláčikom pozastavené

FOTO – Marta Marová
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C h ý b a j ú  i m  l a v i č k y  a j  p a r k  p r e  s e n i o r o vNa podnet 
čitateľa

Minulý piatok 
bol v priestore 
m e d z i k o s to l i a 
koncert českej 
skupiny Nerez. 
Vystúpila spo-
lu so slovenskou 
speváčkou Luciou 
Šoralovou, ktorá 
je rovnocennou 
partnerkou zakla-
dajúcich členov 
pôvodnej skupiny Nerez. Zdeněk 
Vřešťál, Vít Sázavský a Lucia Šo-
ralová tvoria základné spevácke aj 
autorské trio novej skupiny Nerez 
& Lucia.

„Dlho sme váhali, či niekedy ešte 
obnovíme Nerez, pretože Zuzana 
Navarová je nenahraditeľná. Občas 
sme síce pár piesní Nerezu zahrali aj 
so speváčkami schopnými zhostiť sa 
Zuzaniných vokálnych partov so cťou, 
napríklad s Klárou Vytiskovou, Marií 
Rottrovou alebo s prvou slovenskou 
Superstar Katkou Koščovou, ale až 
Lucia nás presvedčila o tom, že doká-
že doplniť onen chýbajúci tretí vrchol 
tvorivého trojuholníka. Rovnako ako 
kedysi Zuzana Navarová, začala aj 
Lucia nosiť svoje piesne, ktoré boli úpl-
ne iné, než aké píšem ja. Ale práve táto 
zdravá konkurencia dvoch tvorcov v 
jednej kapele bola hlavným motorom 
starého Nerezu. Opäť sa hádame kvôli 
hudbe a z týchto škriepok vzniká nový 
repertoár skupiny Nerez & Lucia,“ 

Vo výstavnej galérii 
Scherfelovho domu vo 
Veľkej sa minulý piatok 
podvečer uskutočni-
la vernisáž výstavy 40 
dokumentárnych foto-
grafií českého fotografa 
Jozefa Talaša (na foto 
vľavo). Prvá téma má 
názov Voda a kameň, v 
druhej téme sa venuje 
fotografickej retrospek-
tíve Žena II. 

Jozef Talaš (1947) pracuje na vý-
tvarnej reportáži a dokumente, fo-
tografuje prírodné aj aranžované 
zátišia. Venuje sa tiež portrétnej fo-
tografii. Úspešne sa zúčastnil viac 
ako 100 domácich i zahraničných 
súťažných výstav, kde získal množ-
stvo uznaní. Vo svojom obľúbenom 
námete – portrét ženy, sa J. Talaš sna-
ží objavovať nielen telesnú krásu, ale 
i ženskú duševnú zložitosť. S ironic-
kou nadsádzkou tiež dáva najavo svoj 
nesúhlas s často drsným, vulgárnym 
a nevkusným zneužitím ženy v rekla-
mách. 

V posledných rokoch obohacoval 
svoju voľnú tvorbu fotografiami skla. 
Inšpiráciu nachádzal pri fotogra-
fovaní sklenených výtvarných diel 
popredných českých sklárov. V de-
tailných záberoch autor kombinuje 
tvary, nachádza hru svetiel a tieňov s 
jemnými prechodmi farieb.  

Autor uviedol: „Pred 12 rokmi sme 

uviedol Z. Vřešťál (vľavo).
„Keď som mala 11 rokov musela 

ma mama vziať so sebou na stretnu-
tie Klubu mladých slovenských bás-
nikov. Nemala ma kam dať a ja som 
prisahala, že budem poslúchať, a že o 
mne nebude vôbec vedieť, ak ma tam 
vezme. Pamätám si na ten večer veľmi 
živo. Bolo to v Trnave, v dome jednej 
z mladých poetiek. Tam som prvýkrát 
videla, alebo skôr nevidela cez hustý 
dym. A hlavne počula hudbu, ktorá mi 
učarovala navždy. Chcelo sa mi smiať 
a plakať zároveň. A vtedy som sa roz-
hodla, že takto raz budem žiť, spievať 
a tvoriť,“ dodala L. Šoralová.

Nerez & Lucia po jarnom turné 
v Čechách a Morave, pokračujú s 
koncertmi aj na Slovensku. Okrem 
základného tria vystupuje s členmi 
kapely aj francúzsky kontrabasista 
Grégoire Brun, hráč na akordeón a 
saxofón David Lomič a multiinštru-
mentalista Róbert Fischmann (flau-
ty, kaval, klavír, perkusie).   (kpa)

sa s manžel-
kou rozhodli, 
že vzhľadom 
k môjmu 
zdravotné-
mu stavu 
navštívime 
Vysoké Tat-
ry.  Po týždennom pobyte sme sa roz-
hodli navštevovať Tatry, Slovenský raj 
aj Malú Fatru pravidelne. Pri našich 
potulkách a prechádzkach v prekrás-
nom prostredí týchto slovenských hôr 
som si nemohol nevšimnúť scenériu a 
úžasnú atmosféru okolo horských bys-
trín a potokov. Dá sa pri nich sedieť 
celé hodiny. Veľmi na mňa zapôsobil 
premenlivý pohyb vody, jeho tvar, kto-
rý sa pri narážaní do kameňa objavil, 
hneď zasa stratil a stále sa menil. A 
to aj pôsobením svetla. Budem šťast-
ný, keď sa mi aspoň čiastočne podarí 
preniesť moje pocity na diváka.“ Vý-
stava fotografií bude v Scherfelovom 
dome do 23. augusta 2019.       (kpa)

FOTO – Katarína PlavčanováFOTO – Katarína Plavčanová

„Starý človek sa akoby od prí-
rody stáva človekom vďaky,“ 
napísal Manfred Hausmann. 
Stotožňujem sa s touto myš-
lienkou, pretože my starší, 
máme byť vedeniu mesta za čo 
vďační. To ale neznamená, že 
niektoré veci nás nemôžu trá-
piť. Najnovšie ma zaujal článok 
z novín Poprad z 19. júna 2019 
o stretnutí poslancov VO č. 1, 
kde sa okrem iného zaoberali 
nevhodným stavom parkov v 
našom meste. Padla aj pripo-
mienka, že ochranné zábradlie 
pri rieke Poprad je v havarij-
nom stave.

Pre mňa je však veľkým 
prekvapením, že pešia zóna 
popri rieke, kde sme s deťmi 
a vnúčatami sedávali na lavič-
kách, je v likvidácii. Peší si tu 
nenájdu chodník, ani lavičky. 
Lavičky úplne vymizli a tí, kto-
rí už dlhšiu chôdzu nezvládajú 
– starší ľudia alebo ťažko zdra-
votne postihnutí, musia sedieť 
doma. Lavičky zrejme nie sú v 

móde. Hlavne, že vedľa sú nad-
priemerne upravené a pekne 
vymaľované cyklistické trasy. 
Prejdite si ulice v okolí námes-
tia smerom k nemocnici alebo 
tzv. malej stanici na Okružnej 
ulici... a hľadajte lavičky. 

Útechou pre nás starších a 
ŤZP mal byť podľa zámerov 
mesta zverejnených ešte v je-

seni 2018 park na Francisciho 
ulici pri dennom stacionári pre 
seniorov. So slzami v očiach 
môžeme okolo parku chodiť 
a spoza plota obzerať peknú 
úpravu. Je chybou, že doteraz 
nie je skolaudovaný a sprístup-
nený. A tak sa naň môžeme tešiť 
v budúcnosti – ak sa dožijeme. 
Práve tam, v tomto parčíku si 

mohli nájsť vyplnenie voľné-
ho času aj páni, ktorých sme 
kedysi nazývali „námestníci“ 
(schádzali sa na námestí). Me-
dzičasom aj ich rady už zredli...  
Snáď sa dočkajú a park nezosta-
ne bez úžitku. 

Opakujem, máme byť vedeniu 
mesta za čo vďační a aj sme, ale 
predsa  i takéto pre iných ma-
ličkosti ako lavičky a park sú 
pre nás potrebné...   (mgr)

Odpovedá vedúca odboru 
výstavby MsÚ Kristína Horá-
ková: „Pôvodné lavičky v loka-
lite nového cyklistického chodní-
ka boli v zlom technickom stave. 
Miesto nich sú vytvorené dve 
oddychové sedenia s lavičkami, 
košmi – jedno sa nachádza pred 
mestským úradom a druhé pri 
moste na Popradskom nábreží. 
Čo sa týka parčíka pri CSS na 
Francisciho ulici momentálne 
prebieha kolaudačné konanie. 
Predpokladáme, že v mesia-
ci august sa bude môcť tento 
park už využívať.“  (ppm)

Nerez a  Lucia na popradskom námestí Za fotografa hovoria jeho fotografie

FOTO – Marta Marová
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Hlahol zvonov zvoní odvekým prianím

XXX. ročník vydávania novín Poprad je príležitosťou zalistovať v starších ročníkoch 
a vrátiť sa k niektorým zaujímavým článkom. Tentoraz sme vybrali jeden z dvojčísla 

34-35 z 5. mája 1998 autorky Marty Marovej.
Retronávraty

Zásahy HZSV rámci letných kultúrnych programov vystúpilo minulý 
týždeň vo štvrtok na Nám. sv. Egídia aj domáce Divadlo 
Commedia s predstavením Don Quichot a Sancho Panza. 
Ide o celosvetovo známy satirický príbeh, v ktorom sa chu-
dobný španielsky šľachtic Don Quichot zblázni z čítania 
rytierskych románov a vyberie sa do sveta brániť siroty, 
vdovy a panny. Sprievodcu mu robí Sancho Panza, ob-
darený ľudovou múdrosťou i dobrotou. Zažijú vtipné aj 
dobrodružné situácie, z ktorých nie vždy vyviaznu bez 
ujmy na zdraví. Na fotografii Vlado Benko, Vlado Vaľko, 
Michal Novák a Dušan Kubaň. Najbližšie môžu záujem-
covia vidieť popradské Divadlo Commedia v  stredu 22. 
júla na Hradnom nádvorí v Kežmarku, kde sa predstavia 
s hrou Jana z Arcu, Boh a kat.  FOTO – Silvia Šifrová

Festival Európske ľudové remeslo v Kežmarku je najvýznamnejšou a 
najväčšou prezentáciou ľudových remesiel na Slovensku. Vznikol v 
roku 1990 ako prvý svojho druhu vo vtedajšom Československu. Ne-
bolo tomu inak ani tohto roku na jeho už 29. ročníku. Od piatka do 
nedele sa na festivale svojimi výrobkami prezentovali najvýznam-
nejší majstri tradičných remesiel nielen zo Slovenska, ale aj z celej 
Európy. Tí priamo na mieste predvádzali svoje umenie, či to boli ko-
váči, šperkári, umeleckí drotári, hrnčiari, tkáči, výrobcovia kraslíc, 
perníkov, výrobkov zo šúpolia a mnohí ďalší. Tento rok bolo EĽRO 
venované cechu pivovarníckemu a debnárskemu. Festival doplnil aj 
bohatý kultúrny program s vystúpeniami folklórnych súborov, soko-
liarov, pouličného divadla, či šermiarov.      FOTO – Silvia Šifrová

Len holuby a zvon. Dá sa k nemu do-
stať po úzkych vydratých schodoch. Há-
dam sú to tie isté, po ktorých po stáročia 
vystupovali zvonári, údajne ešte do prvej 
svetovej vojny, k trom zvonom. Dva 
potom zrekvirovala armáda na delové 
gule. Vtedy padlo za obeť vojne mnoho 
zvonov, nielen popradských. Renesanč-
ná zvonica – kampanila na Námestí sv. 
Egídia bola postavená podľa archívnych 
údajov v roku 1658 a renovovaná v ro-
koch 1924 a 1957. Je dvojpodlažná, so 
štvorcovým pôdorysom, dvoj a trojdiel-
nymi zrukovými oknani, zakončená ští-
tivou atikou. Pôvod mestskej renesanč-
nej zvonice v Spišskej Sobote sa datuje 
do roku 1598, v 18. storočí bola baroki-
zovaná a renovovaná v roku 1956. Mate-
jovská kampanila v renesančnom slohu 
pochádza zo 17. storočia, obnovená bola 
v roku 1728 a klasicisticky upravená za-
čiatkom 19. storočia.

V knihe Spišské zvony, autora Juraja 
Spiritza veľký zvon v popradskej zvo-
nici pochádza z roku 1887. Podstatne 
staršie zvony znejú zo spišskosobotskej 
kampanily – najväčší zvon sa datuje od 
roku 1511, vo Veľkej bol veľký zvon a 
cingálka nedatované, umieráčik pochá-
dzal z roku 1659, v rímskokatolíckom 
kostole v Strážach sa nachádzajú zvony 
z roku 1928, cingálka pochádza z roku 
1871, v Matejovciach veľký, obedňajší 
ani zvon-bľankáč podľa údajov z knihy 
vydanej v roku 1972 nie sú datované.  
Jedna z najstarších správ o používaní 
zvonov na našom území pochádza z 
roku 1273, týka sa práve Spiša a písom-

ne dokladá používanie zvonov v Spišskej 
Kapitule. Tento región sa tiež vyznačoval 
existenciou typických, s výnimkou Šari-
ša, inde sa nenachádzajúcich zvonových 
stanovísk, tzv. kampaníl v Poprade, Kež-
marku, Spišskej Sobote, Strážkach, Spiš-
skej Belej, Vrbove, Levoči, Podolinci a 
Matejovciach. Veľkú časť z 549 spišských 
zvonov vyrobili v najvýznamnejšej go-
tickej kovolejárni u nás v 14.-16. storočí 
– gaalovskej dielni v Spišskej Novej Vsi, 
ale viaceré sú i zahraničnej proveniencie. 
Kovolejáreň odlievala i bronzové krsti-
teľnice, hasičské striekačky, sochy, busty 
a pod. Taalovskú zvonolejáreň založil v 
roku 1357 Konrád Gaal a v jeho šľapa-
jách pokračovali potomkovia Ján Wey-
gel a Ján Wagner. 

Zvonolejárstvo pokladajú historici za 
veľmi staré remeslo. Pripisuje sa Keltom, 
ktorí boli výborní zvonolejári a udomác-
nili zvony v Európe – Írsku a Škótsku. 
Najstarší európsky zachovaný bronzový 
zvon sa našiel v Írsku a jeho pôvod siaha 
do 6. storočia nášho letopočtu. Zvonole-
járstvom pre cirkevné účely sa v Európe 
kedysi zaoberali benediktíni. 

Na mnohých zvonoch boli okrem 
dáta výroby i nápisy, prevažne nábožen-
ského charakteru v latinčine prípadne v 
nemčine. Najčastejšie – O rex glorie veni 
cum pace. S pomocou dekana Rímsko-
katolíckej farnosti v Poprade Antona 
Opartyho, jeho kaplána a Zuzany Kol-
lárovej zo Štátneho okresného archívu 
sme ho voľne preložili ako Ó, kráľ slávy, 
príď s pokojom! Veľký zvon v Matejov-
ciach pokračuje v tomto nápise slovami: 

Fot der sei mit vns. Voľno preložené 
– Boh je s nami. Veľký zvon vo Veľkej 
dopĺňa základný nápis o Ave Maria Gra-
cia plena – Zdravas, Mária, milostiplná. 
Menší zvon v Spišskej Sobote krášli ná-
pis Omnis spiritus laudet dominum, čo 
možno preložiť ako Nech všetko živé 
chváli Pána!

Okrem toho dostávali niektoré zvo-
ny aj vlastné mená. Doložené sú Ján a 
Alfonz v rímskokatolíckom kostole v 
Strážach. Najčastejšie sa vyskytujúcim 
menom zvonov na Spiši bol však Urban, 
takto sa volal trebárs i zvon v blízkych 
Gánovciach. Do Popradu čoskoro pri-
budnú tri nové zvony, ktoré budú znieť 
v novom rímskokatolíckom  kostole na 
sídlisku Juh. Dostanú mená patrónov 
tohto chrámu sv. Cyrila a Metoda, ďalej 
sv. Martina a sv. Anny.

K viacerým zo spišských zvonov sa 
viažu rôzne povesti. Jedna z najstarších 
hovorí o kežmarskom študentovi Mi-
chalovi Kupeckom, ktorý sa v roku 1674 
rozhodol odísť do Ríma. Na svoj zámer 
využil každoročnú cestu zvonov na Ze-
lený štvrtok do tohto mesta. Priviazal sa 
k miestnemu najväčšiemu zvonu a vraj 
sa mu podarilo svoj úmysel uskutočniť. 
Z „večného mesta“ sa už nevrátil, preto-
že v Ríme získal dobré postavenie.

Zvony z historických dôb prežili až 
dodnes, hoci ich zvuk už neznie tak 
často. Predsa však vždy zvonenie do-
dáva všednému dňu aspoň na chvíľu 
slávnostnejší ráz. Popradský zvonár 
Štefan Šavel, zvon rozoznieva na po-
ludnie, a keď je pohreb o desiatej alebo 
pätnástej popoludní. Dnes mu už slúži 
automatika, nemusí stúpať dohora, iba 

stlačí tlačidlo. Zvonenie je nastavené na 
tri minúty, ďalšie dve ešte zvon docen-
gáva. „Na túto prácu ma nahovoril pán 
farár Kováč pred desiatimi rokmi. Pove-
dal mi, že ja sa nebojím, veď vtedy bol 
ešte komunistický režim, aby som sa na 
zvonenie podujal. Vo zvonici bolo vtedy 
všetko vyrabované, vytrhané. Popýtal 
som známeho elektrikára, aby mi urobil 
elektrinu k zvonu. Ručne zvoniť bola veľ-
ká námaha“, zaspomínal dnes 76-ročný 
Š. Šavel. Denno-denne, v piatok-sviatok 
prichádza z popradskej Mlynskej uli-
ce do zvonice na Námestí sv. Egídia. V 
súčasnosti je ku kampanile trochu ťažší 
prístup, renovuje ju totiž spoločnosť 
Stavbár Poprad. Zvuk zvonov stavbá-
rov neruší. Oznamuje im a všetkým 
Popradčanom pravé poludnie. Ale v 
ich hlahole sa skrýva aj tajomné posol-
stvo s túžbou po pokoji, mieri, ktoré tak 
často naši prapredkovia dali vytepať do 
zvonového kalicha, a ktoré tak často 
symbolicky vyzváňa jeho kovové srdce 
- ...príď s pokojom, príď s pokojom... (ppp) 

V piatok 12. júla predpoludním zá-
chranári HZS pomáhali slovenskému 
turistovi, ktorý pri Chate pod Soliskom 
dostal epileptický záchvat a upadol do 
bezvedomia. S pomocou vrtuľníka bol 
záchranár HZS s lekárom VZZS vysa-
dený pri chate, kde poskytli postihnuté-
mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 
Vrtuľník ho následne transportoval 
do Nemocnice Poprad. V ten istý deň 
popoludní HZS pomáhala 62-ročnej 
českej turistke, ktorá si privodila tržné 
poranenie hlavy so silným krvácaním. 
Nachádzala sa na turistickom chodníku 
pod Obrovským vodopádom, kde jej 
záchranári poskytli pomoc, terénnym 
vozidlom ju odviezli do St. Smokovca a 
odovzdali privolanej RZP.  

V nedeľu 14. júla predpoludním po-
žiadali o pomoc z chaty pri Zelenom ple-
se pre 12-ročného chlapca. Trpel nevoľ-
nosťami a nebol schopný samostatne zísť 
dolu. Spolu s otcom  ho záchranári HZS 
dopravili na parkovisko Biela voda, od-
kiaľ pokračovali samostatne.   (hzs)

Zvon v popradskej zvonici odfotografova-
li pracovníci MIK.  FOTO – archív MIK
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 Streda 17. júl o 19. hod./Námestie sv. Egídia
ALIMAH FUSION A DIVADLO ALCHÝMIE
Tanečné divadlo
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do OC Forum.

 Štvrtok 18. júl o 20. hod./Námestie sv. Egídia
DIVADLO KĽUD KLADZANY
Láska po východňarsky
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do divadelnej 
sály Domu kultúry.

 Piatok – utorok 19. - 23. júl o 21. hod./Námestie sv. Egídia
BAŽANT KINEMATOGRAF
LETNÉ KINO NA KOLESÁCH
19. júl – piatok /TERORISTKA/ČR, 95 min.
20. júl – sobota/HASTRMAN/ČR, 100 min.
21. júl – nedeľa/ŽENY V BEHU/ČR, 93 min.
22. júl – pondelok/DÔVERNÝ NEPRIATEĽ/ČR, 108 min.
23. júl – utorok/TRABANTOM TAM A ZASE SPÄŤ/ČR, 114 min.

InzercIa
 Predám kvalitný leštený 

Tatranský smrekový obklad 
– 3 €, perodrážku, zrubový 
profil – pologuľatý, hranoly a 
dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. 
t. 0908 234 866, www.drevo-
zrubyobklady.sk.   2/19-P

 Výkup parožia. Inf. č. t.: 
0904 834 937.  3/19-R

 Náter striech za 3 €/1 m2. 
V cene je farba + práca. Inf. 
č. t.: 0915 423 705.   19/19-R

 Dám do prenájmu 1-iz-
bový byt v rodinnom dome, 
v časti Spišská Sobota, vhodný 
pre 1 osobu. Inf. č. t.: 0905 259 
506.    26/19-R

 Darujem menšiu hobľo-
vačku s cirkulárkou pre domá-
ceho majstra, pohon 230 V. Inf. 
č. t.: 052/773 05 87.    31/19-R

Do minulého týždňa si v 
Tatranskej galérii pozrelo 
jedinečnú výstavu Terakoto-
vá armáda – odkaz prvého 
cisára, ktorý dokázal zjedno-
tiť Čínu a ukončil tak obdo-
bie chaosu medzi všetkými 
čínskymi štátmi, už vyše 7 
tisíc návštevníkov. Je prvou 
takouto komplexnou expo-
zíciou na Slovensku a v TG 
potrvá ešte do 22. augusta.

Terakotová armáda sa 
pokladá za ôsmy div sveta a 
pri jej objavení v roku 1974 sa 
našlo viac ako 8 tisíc bojovní-
kov. Mala aj po smrti chrániť 
svojho cisára. V Poprade je 
vystavených vyše 50 postáv a 
dva veľké kone. „Priemerne 
denne si príde výstavu pozrieť 
200-300 ľudí. Ich prvý dojem je 
taký „wau“ efekt, sú prekvape-
ní z toľkých postáv na jednom 
mieste. Najdôležitejšie je, že 
dostanú komplexné informá-
cie. Dozvedia sa, ako došlo k 
objavu, kto je za Terakotovou 
armádou, že išlo v histórii o 
jedného z najvýznamnejších 
cisárov vôbec, ďalej archeolo-
gické postrehy, ako prebiehajú 
reštaurátorské práce a ďalšie.“ 
Pre návštevníkov je priprave-

ný dokumentárny film, pro-
pagačné materiály aj suveníry 
pre všetky vekové kategórie. 
Edukatívny koncept odhaľuje 
viacero zaujímavostí z histórie 
a tvorby Terakotovej armády. 
Je známe, že stavebné práce na 
hrobke cisára Čchin Š‘-chu-
ang-tiho, ktorý zomrel 210 
rokov pred Kristom, trvali 36 
rokov a pracovali na nich 800 
tisíc poddaných a otrokov.

Terakotovú armádu vy-
tváralo približne 11 rokov 
niekoľko stovák sochárov a 
pomocníkov - zručných reme-
selníkov. „Je unikátne, že pred 
približne 2200 rokmi vzniklo 
takéto dielo. Návštevníci si vší-
majú, že ani jedna tvár nie je 
rovnaká a je skutočne jedineč-
né, že vtedajší čínski umelci už 
vedeli realisticky zobraziť tvár, 
každú s inou mimikou, rôz-
nym účesom, symbolikou rúk... 
K figúram sú popisy, takže sa 
dozvedia rôzne zaujímavosti.“ 

Tatranská galéria v spolu-
práci s novinami Poprad pri-
pravila pre čitateľov súťaž o ro-
dinnú vstupenku (pre dvoch 
dospelých a dve-tri deti) na 
výstavu Terakotová armáda. 
Do žrebovania bude zaradený 
každý, kto do 24. júla 2019 za-
šle alebo prinesie kupón súťa-
že so svojím menom a adresou 
na adresu redakcie: Noviny 
Poprad, Podtatranská 149/7, 
058 01 Poprad. Meno výhercu 
rodinnej vstupenky uverejní-
me v novinách Poprad 31. júla 
2019. 

Zapojením sa do súťaže 
súhlasia súťažiaci so spraco-
vaním osobných údajov a s 
uverejnením osobných údajov 
v prípade výhry.  (pmm)

Prešovský samospráv-
ny kraj (PSK) zaviedol od 
začiatku júla v kultúrnych 
organizáciách vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
rodinné vstupné. Opatre-
ním chce zvýšiť dostupnosť 
v ponukách služieb múzeí a 
galérií aj pre mnohopočetné 
rodiny. 

Od začiatku letnej turistic-
kej sezóny zaplatia za vstup 
do župných múzeí a  galérií 
len rodičia a  1 až 4 deti do 
15 rokov majú vstup zdarma. 
Rodinná vstupenka platí od 
1. júla v siedmich múzeách 
v  Prešovskom kraji vráta-
ne Podtatranského múzea v 
Poprade a  v dvoch galériách 
– Šarišskej galérii v Prešove a 
Tatranskej galérii v Poprade.

Výška rodinného vstupné-

ho však bude v  každej orga-
nizácii iná, a to vzhľadom na 
rozličné výšky základného 
vstupného. 

„Som veľmi rád, že sa nám 
darí úspešne zavádzať proro-
dinné opatrenia do praxe, a že 
mnohopočetné rodiny takýmto 
výrazným spôsobom ušetria fi-
nancie zo svojho rozpočtu. Na-
ším cieľom je, aby boli múzeá 
a  galérie dostupné pre všetky 
rodiny bez rozdielu. Mnohé 
rodiny si totiž doteraz nemohli 
dovoliť navštíviť nejaký hrad, 
pretože len na vstupnom mi-
nuli niekoľko desiatok eur. Keď 
k tomu prirátame cestu, stravu 
a  nejaké suveníry, rodina za-
platila za jednodňový výlet aj 
sto eur, čo si samozrejme ne-
mohla dovoliť,“ uviedol pred-
seda Prešovského samospráv-

neho kraja Milan Majerský.
Rodiny budú zvýhodne-

né aj v  ôsmich knižniciach 
PSK vrátane Podtatranskej 
knižnice v  Poprade. V  nich 
sa zavádza rodinné zápisné 
na rok v  jednotnej výške 6 
eur, taktiež s platnosťou od 1. 
júla 2019. Zápisné bude platiť 
pre rodičov a  deti, ale aj pre 
starých rodičov, ktorí majú 
s deťmi spoločné miesto trva-
lého pobytu.

Očakávaným výsledkom 
zavádzaných opatrení je 
okrem podpory rodín s  deť-
mi,  turizmu a spoznáva-
nia krás Prešovského kraja 
aj zvyšovanie návštevnosti 
v  kultúrnych organizáciách 
PSK a zvyšovanie dostupnosti 
kultúrnych organizácií pre 
viacdetné rodiny.   (ion)

SOŠ remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad, IČO: 
42077133, ako správca majetku PSK, ponúka na prenájom ne-
bytové priestory- telocvičňu o rozlohe 223,2 m2 nachádzajúcu 
sa v prízemnej budove SOŠ remesiel a služieb na ul. Okružná 
778 v Poprade. Účel využitia: priestory vhodné na športova-
nie v pondelok od 20.30 hod. do 21.30 hod. Spôsob nájmu: 
obchodná verejná súťaž. Doba nájmu: neurčitá. Termín na 
doručenie žiadostí o  nájom: do 31.07.2019 do 14.00 hod. 
v  zalepenej obálke s  označením „Prenájom telocvičňa - neo-
tvárať“ na adresu školy. Žiadosť musí obsahovať: * predmet 
nájmu, * cenovú ponuku, * účel nájmu, * doba nájmu, * iden-
tifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z  príslušného registra 
(meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO), * súhlas 
s  podmienkami OVS a so spracovaním osobných údajov na 
účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenie zmluvy 
v prípade, že ide o záujemcu – fyzickú osobu nepodnikateľa, * 
kontaktné údaje záujemcu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk, pred-
ložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. Kritériom 
pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu.

Viac informácií na stránke sospp.edupage.org v časti Prenájom 
majetku alebo na tel. č. 052/772 18 76, kontaktná osoba Ing. Ve-
ronika Lalíková.   30/19-R

M E S T O     P O P R A D

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

nebytových priestorov  v budove  na  ulici Rovná,   súp. č. 4243 
v Poprade  o celkovej výmere spolu  585,31 m2,  zapísanej na 
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrál-
ne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č. 2101. Nebyto-
vé priestory  sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.                   

Minimálne ročné nájomné:  9 951,-- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytových priestorov (v uvedených priesto-
roch je iba prípojka elektrickej energie).

Účel  nájmu: skladové priestory

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 29. júla 2019  do 
12,00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverej-
nené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : www.
poprad.sk Bližšie informácie:  beata.sekerakova@msupoprad.sk, 
tel. 052/7167293, 052/7167297  PP-90

Terakotová armáda už len v auguste

Kultúrny program mesta Poprad Kraj zaviedol zvýhodnené rodinné vstupné 

K U P Ó N
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„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z 
tej, ktorú daruje.“ 

                                MATKA TEREZA 

POVeDaLI SLÁVnI

V pondelok 15. júla 2019
vo Veľkej s 

Magdalénou Dudášovou, 
86-ročnou

V piatok 12. júla 2019
vo Veľkej s

Máriou Smrčiakovou, 
77-ročnou

V piatok 12. júla 2019
vo Veľkej s 

Annou Kuperovou,
91-ročnou

naVŽDY Sme Sa rOzLÚčILI

naVŽDY Sa rOzLÚčIme

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY

Celé leto 
bude pre vás príjemné a budete celý 
čas pozitívne naladení.

Ak ste 
urobili chy-
bu, priznajte 

si ju. Bude to lepšie, než by ste zva-
ľovali vinu na druhých.

Pracovné 
povinnosti 

vás budú znervózňovať. Čo sa dá, 
preložte na neskôr.

Rodinné 
stretnutia 

vás dobijú novou energiou. Budete 
sa tešiť z prítomnosti blízkych.

Zbytočne 
sa nehádajte 

s nadriadenými. Dosiahnuť, čo 
chcete, sa dá aj inak.

B u d e t e 
sa musieť 
spoliehať len 

sám na seba, hoci práve teraz po-
trebujete pomoc iných.

Z v á ž t e 
z m e n u . 

Bude náročná a budete musieť 
kvôli nej dosť obetovať.

R o d i n a 
vám bude 

vytvárať dobré zázemie a preto sa 
budete cítiť milovaní a cenení.

Na ces-
tách a najmä 

na rôznych túrach si dávajte pozor. 
Hrozia vám kolapsy z tepla.

Niekedy 
ste prehnane 
puntičkár-

sky, čím leziete svojmu okoliu na 
nervy.

Než sa 
pustíte do 

niečoho nového, dobre zvážte, či 
budete mať čas na rušný začiatok.

N i e k t o 
vás nahne-

vá a urobíte rázne kroky, aby ste 
mu dali poriadku príučku.

V  stredu 17. júla – Adus, vo štvrtok  18. 
júla – Limba, v piatok 19. júla – Limba, 
v sobotu 20. júla – Benu - Kaufland, 
v  nedeľu 21. júla – Dr. Max – OC 
Max, v pondelok 22. júla – Lekáreň 
na autobusovej stanici a v utorok 23. 
júla – Diecézna lekáreň Sv. Lukáša.

Adus: Mnoheľova ul. 2, Limba: 
Podtatranská 5, Benu: Moyzesova ul. 3, 

Kaufland, Dr. Max – OC Max: Dlhé hony 1, 
Lekáreň na autobusovej stanici: Wolkerova 

ul. 466, Diecézna lekáreň Sv. Luká-
ša: Alžbetina ul.

Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 16. hod. do 
22.30 hod., počas sobôt, ne-

dieľ a  sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.   

Dnes 17. júla má meniny – Bohuslav, vo štvrtok 18. júla 
– Kamila, v piatok 19. júla – Šarlota, v sobotu 20. júla – 
Eliáš, Iľja, v nedeľu 21. júla – Daniel, v pondelok 22. júla 
– Magdaléna a v utorok 23. júla – Oľga.

28. júna 2019 – Anna Gašperová a Milan Kopáč, MUDr. 
Marcela Babjaková a Matej Barilla, 
29. júna 2019 – Kristína Kroláková a Dalibor Duben, Anna 
Kroláková a Miroslav Kováč, Anastassiya Zubrilina a Mar-
tin Hanzely, Veronika Galovičová a Ján Pospíšil, Jana Haj-
díková a Ján Dudáš, Eva Rusnáková a Radoslav Vnenčák, 
Jaroslava Ochlan a Miroslav Petráš,
6. júla 2019 – Marta Šilonová a Dominik Bajnok, Barbo-
ra Kroláková a Jozef Badovský, Anna Bičáková a Stanislav 
Marušín, Mária Šavelová a Adam Gerbel, Lucia Korunová 
a Rastislav Zastko.

BLaHOŽeLÁme k menInÁm

manŽeLStVO uzaVreLI

SPOLOčenSkÁ krOnIka Skrytý poklad v knihe kníh

V stredu 17. júla 2019
o 13. hod. vo Veľkej s 

JUDr. Máriou Strakovou, 
73-ročnou

V stredu 17. júla 2019
o 14. hod. vo Veľkom Slavkove s 

Máriou Vilimovou,
93-ročnou

Vo štvrtok 18. júla 2019
o 14. hod. vo Veľkej s 

Evou Skokňovou,
89-ročnou

Východný dištrikt evan-
jelickej cirkvi  pozval svo-
jich 132 cirkevných zborov 
zo šiestich seniorátov do 
popradskej Arény, kde sa 
v nedeľu 14. júla 2019 konal 
tohtoročný Dištriktuálny 
deň.

Program tohtoročného 
Dištriktuálneho dňa sa začal 
službami Božími. Hlavná téma 
podujatia „Skrytý poklad“ pri-
pomenula neustálu aktuálnosť 
hodnôt ukrytých v knihe kníh 
– Biblii. Hudobne bohoslužby 
sprevádzala KVD – Kapela 
Východného dištriktu a Spoje-
ný spevokol cirkevných zborov 
pod vedením kapelníka, diri-
genta a hudobníka Martina Ti-
pula. Bohoslužby príhovorom 
otvoril zástupca primátora 
mesta Poprad Ondrej Kavka. 
Pre desiatky detí, ktoré sa kaž-
doročne na Dištriktuálnom 
dni zúčastňujú, bol pripravený 
alternatívny program. 

Kázeň Slavomíra Sabola, 
biskupa Východného dištriktu 
ECAV, vystriedali príhovor-
né modlitby hostí doplnené 
hudobnými vstupmi. Malou 
ochutnávkou a  pozvánkou 
na popoludňajší program 
boli dva hudobno-tanečné 
vstupy tvorivej skupiny AD1. 

Na Dištriktuálne dni každo-
ročne prichádza približne 
2  000 evanjelikov z  celého 
územia Východného dištrik-
tu. Tvorí ho šesť seniorátov: 
Gemerský, Košický, Liptovsko-
oravský, Šarišsko-zemplínsky, 
Tatranský a Turčiansky. 
Patrí do nich 132 cirkevných 
zborov, ktoré majú celkovo 
104-tisíc členov. 

Popoludní bol do programu 
zaradený muzikál Legenda o 
zakliatom meste. Divadelno-
hudobný príbeh sa odohrával 
v  rozprávkovom období ry-
tierov, kráľov a dvorných dám. 
Divákov zaviedol do mesta 
obohnaného hradbami, kde sa 
mladému kráľovi nechce vlád-
nuť a kde sa rúcajú dávne pra-
vidlá. Ľudia nemusia pracovať 
ani vychovávať svoje deti, čítať 

a písať je zakázané a všetky 
knihy sú hromadne spálené... 
Nájde sa vôbec niekto, kto 
zastaví toto nešťastie hroziace 
celému mestu?

Posolstvo muzikálu je nad-
časové a  poukazuje na dô-
sledky, ktoré so sebou priná-
ša relativizovanie hodnôt v 
dnešnej spoločnosti. Predsta-
venie divadla AD1 je tiež plné 
chytľavých piesní a  láskavého 
humoru. Doteraz ho videli 
stovky divákov najmä v Prešo-
ve, Košiciach a  v  Liptovskom 
Hrádku. 

Divadlo AD1 spája profesio-
nálnych a amatérskych hercov 
z východného Slovenska a dl-
hodobo spolupracuje s medzi-
národne oceňovaným Taneč-
ným divadlom Bodies.

 Emília Mihočová

POHOtOVOSť V LekÁrňacH

Program kina CINEMAX Poprad

Od 18. júla do 24. júla
Tajný život maznáči-

kov 2 2D: o  13. (hrá sa 
len cez víkend) a o  16.30 
hod., Stará láska ne-
hrdzavie: o  15.50 hod., 
Spider-Man: Ďaleko 
od domova 2D: o  13.40 
(hrá sa len cez víkend) a 
o 20.40 hod., Willy a kú-
zelná planéta: o  13.50 
hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Annabelle 3: Ná-
vrat: o  20.50 hod. (ne-

hrá sa 23.7.), ARTMAX 
FILMY – Punk je hned!: 
o  18.40 hod. (hrá sa len 
23.7.), PREMIÉRA: Leví 
kráľ 3D: o  17.50 hod., 
PREMIÉRA: Leví kráľ 
2D: o 15.10 a 20.30 hod., 
PREMIÉRA: Loli para-
dička: o 18.40 hod., PRE-
MIÉRA: 100 vecí: o 18.30 
(nehrá sa 23.7.) a o 20.20 
hod. (hrá sa 23.7.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

FOTO – Tomáš Klein
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Napísali ste nám

Vďaka za duchovné
povzbudenia

Kino tatran

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil 

17. júla o 10. hod. - HĽADÁ SA 
YETI - PRÁZDNINOVÉ KINO 

USA, animovaný, 95 min., dabing, 
MP

Predstavujeme vám pána Spojku! 
Výška 2 metre a 40 centimetrov, 
hustá srsť, váha 280 kilogramov - ale 
nedajte sa oklamať jeho vzhľadom... 
je neuveriteľne milý a srší vtipom. 
Vstupné: 2€ 

18. a 19. júla o 19. hod. - LOLI 
PARADIČKA

SK, romantická komédia, 89 min., 
slovenská verzia, MP12

VÝCHOD, LÁSKA, PEŇEŽI. 
Veronke neprekáža, že Milan nemá 
nohu, jemu zase, že ona je Rómka. 
Prijme však takúto „nekonvenčnú“ 
dvojicu aj spoločnosť? Vstupné: 5 € 
/ vstupné zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 4 €

20. a 21. júla o 16.30 hod. - LEVÍ 
KRÁĽ 

USA, rodinný, 117 min., dabing, 
MP7

V africkej savane sa narodí malý 
Simba, syn levieho kráľa Mufasu. 
Nie každý v kráľovstve je však jeho 
príchodom nadšený... 

Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€

20. a 21. júla o 19. hod. - 100 
VECÍ 

DE, komédia, 111 min., dabing, 
MP12

Aký by bol váš život, ak ste sa zo 
dňa na deň vzdali všetkých svojich 
vecí? Toni a Paul sa stávkou vzdali 
všetkého, čo vlastnili. Každý deň do-
stanú späť len jednu zo svojich vecí.

Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

22. júla o 19. hod. - KRÁĽ BEL-
GIČANOV- €URÓPSKE FILMY 
ZA €URO 

BE/NL/BG, komédia, 94 min., ti-
tulky, MP12, FK

Král Belgičanov je na štátnej náv-
števe v Istanbule, keď sa dozvie, že 
sa jeho krajina rozpadla. Musí sa 
okamžite vrátiť domov. Vstupné: 1 € 

Z našej Rímskokatolíckej farnosti 
Poprad – mesto odišiel na nové pôsobis-
ko vzácny človek – kaplán Peter Matis. 
Jeho skvelé kázne, milé duchovné oslo-
venia, úsmev na tvári a pokoj v duši 
mnohým z nás dávali nádej do života 
a do nášho ďalšieho duchovného roz-
voja. Bude nám chýbať aj jeho hra na 
harmonike, ktorá nás vedela rozveseliť 
na plesoch kresťanských rodín v Popra-
de. Budeme na neho myslieť s vďakou a 
tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. 
V novom pôsobisku vo farnosti Sloven-
ská Ves mu želáme veľa duchovných 
zážitkov s novými veriacimi.  (mkv)

Rakúsku a prišla do Popradu k sta-
rým rodičom na prázdniny, takisto 
potvrdila, že sa jej program páči: 
„Zaujala ma Terakotová armáda. 
Mám rada kreslenie a v tábore som 
mohla veľa maľovať.“

Tábor malých umelcov v TG 
ukázal, že mnohým deťom je ume-
nie blízke. Viaceré prichádzajú 
do tvorivých dielní v galérii, či 
navštevujú výtvarné krúžky. TG 
pripravuje druhý turnus tábo-
ra od 12. do 16. augusta a i po-
čas neho budú môcť deti naplno 
využiť svoje umelecké cítenie a 
súčasne nadviazať nové priateľ-
stvá aj sa veselo zabaviť.  (mar)

Denný tábor malých umelcov sa 
rozložil minulý týždeň v priesto-
roch Tatranskej galérie v Popra-
de. O program druhého ročníka 
bol veľký záujem a TG nemala 
núdzu o záujemcov. Na prvom 
turnuse, ktorý sa skončil v piatok, 
sa zúčastnilo 16  detí vo veku od 
5 do 11 rokov. Niektoré už boli v 
tomto tábore vlani a páčil sa im, 
tak si ho tohto roku opäť zopako-
vali.

Anna Ondrušeková (na foto 
uprostred) z TG zhodnotila: „Kaž-
dý deň sme pre deti pripravili niečo 
iné, nové, ale vždy nejakým spôso-
bom spojené s výtvarným umením. 
Pozreli sme si jedinečnú výstavu 
Terakotovej armády umiestnenú 
v galérii a usporiadali sme tvorivé 
dielne inšpirované touto expozíciou. 
Deti vytvorili rôzne sošky z hliny. 
Navštívili sme tiež Spišskú Sobotu, 
kde sme si boli pozrieť aj časť vy-
noveného oltára v Kostole svätého 
Juraja. Vonku sme potom kreslili 
architektúru tejto mestskej časti. S 

malými umel-
cami sme boli i 
na výlete na Ra-
inerovej útulni. 
V prírode mali 
akoby plenér, 
kde kreslili Tatry, 
stromy, rastliny 
a pod. Pre deti 
sme vo dvore TG 
organizovali tiež 
rôzne pohybové 
hry, urobili sme 
aj veľkú koláž 
galérie a v piatok 
program vyvrcholil malou vernisá-
žou detských diel, na ktorú mohli 
prísť aj rodinní príslušníci.“ 

Deti sa veru nenudili, zatanco-
vali si pri pesničkách Mira Jaroša, 
hrali futbal a iné hry a pod ich ši-
kovnými rukami vznikali príťažli-
vé obrázky hodné výstavy. Boli to 
skutočne svojrázni malí umelci. 
Jeden z nich - Leonardo, dokonca 
s krstným menom ako slávny ume-
lec Leonardo da Vinci, povedal, že 

sa mu v dennom 
tábore páči a do-
dal: „Rád kreslím 
a urobil som z 
hliny aj čínskeho 
vojaka a k nemu 
halušky, vidličku, 
nožík, lyžičku a 
tiež čínsky znak. 
Inak sa mi páčil aj 
futbal na dvore a 
zvládol som i túru 
do Tatier.“ Bar-
borka, ktorá žije v 

V Podtatranskej knižnici 
po prvýkrát usporiadali den-
ný tábor Havránkovo a na 
päť dní minulého týždňa si 
vzali na starosť prvých „tá-
borníkov“. Odbremenili tak 
rodičov či starých rodičov a 
pripravili pre deti program 
spätý s knihami, no aj inými 
aktivitami ako napr. pohy-
bom po blízkom dopravnom 
ihrisku.

Riaditeľka knižnice Monika 
Naštická konštatovala: „Hoci 
sa prihlásilo na prvýkrát len zopár 
detí, rozhodli sme sa im umožniť 
pobyt v knižnici a vymysleli sme 
im rôzne zábavné činnosti. Snažili 
sme sa im okrem iného predstaviť 
knihy, mohli sa zapojiť do rôznych 
súťaží, zahrať sa a tiež tvoriť nie-
čo vlastnými rukami. Keďže sme sa 
po prvýkrát zapojili aj do projektu 
Prečítané leto, ktorý prebieha už od 
roku 2016, absolvovali deti i dve z 

deviatich tém – o vode a o čokoláde. 
K tomu sme usporiadali aj výstav-
ky s knihami s takouto tematikou 
a dokonca pri téme voda vyrobili 
nápoj z citróna a mäty.“ Celoslo-
venský projekt Prečítané leto je 
programom zážitkového čítania a 
tvorivých dielní a je určený deťom 
od 4 do 11 rokov. Včera pokračo-
valo témou o spánku a 25. júla sa 
bude zameriavať na dopravné pro-

striedky (viac na www.
kniznicapp.sk). V augus-
te sa Prečítané leto presu-
nie do pobočiek Podtat-
ranskej knižnice na Juhu 
1 a 3. Deti aj s rodičmi sa 
môžu zabaviť pri témach 
o včelách, o počasí, o far-
bách či schodoch a rebrí-
koch. K nim býva nielen 
čítanie z vybraných kníh, 
ale aj recept, pohybové a 
iné aktivity. Hlavným cie-
ľom je propagácia čítania 

detských kníh pre rôzne vekové 
kategórie malých čitateľov. 

Množstvo letných prázdni-
nových podujatí organizujú 
všetky knižnice v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Prešovského sa-
mosprávneho kraja, ktorých je 
osem, okrem Popradu v Starej 
Ľubovni, Vranove nad Topľou, 
Bardejove, Humennom, Svidní-
ku, Levoči a v Prešove.  (mar)

FOTO – Marta Marová

FOTO – Marta Marová

Malí umelci v tábore kreslil i  aj sa zabávali

V Havránkove sa zapojili i do projektu Prečítané leto
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Tvrdý hasičský súboj v Šuňave

„Ak nepadne traťový re-
kord dnes, tak už nikdy,“ bola 
reakcia ostatného rekordé-
ra z  roku 1999 - Ukrajinca 
Oresta Babyaka pred štar-
tom 42. ročníka Malého štrb-
ského maratónu (MŠM). V 
nedeľu 14. júla v centre obce 
Štrba padlo napokon hneď 
niekoľko rekordov.

Účasťou 821 pretekárov zo 
Slovenska, Poľska, Českej re-
publiky, Ukrajiny, Maďarska, 
Švajčiarska, Estónska, Ka-
nady, USA a Kene bol o viac 
ako 100 bežcov oproti roku 
2017 prekonaný najväčší po-
čet účastníkov. Veľký záujem 
bol o preteky mládeže, Marián 
Zimmermann prekonal svoj 
vlastný najlepší čas na desiat-
ke, no najväčšou udalosťou 
v histórii MŠM je vytvorenie 
nového traťového rekordu 
na hlavnej 31 kilometrovej 
trati zo Štrby do Liptovskej 
Tepličky a späť. Dosiahol ho 
Keňan Simon Kamau Njeri z 
rakúskeho klubu Run2gether, 
ktorý cieľovú pásku po 31 ki-
lometroch a nastúpaných 320 
výškových metroch preťal v 
čase 1:39:33 hod. V súčasnosti 
najrýchlejší slovenský mara-
tónec Tibor Sahajda taktiež 

ukázal svoju výbornú formu a 
zabehol historicky najlepší čas 
Slováka na MŠM 1:40:15 hod. 
Medzi ženami zaznamenala 
štvrté víťazstvo maďarská pre-
tekárka Tünde Szabó z klubu 
Pécs Mecsek časom 02:03:28 
hod.

Na 10 kilometrovej trati sa aj 
Mariánovi Zimmermanovi z 
klubu Pro-body triatlon team 
Košice podarilo zdolať traťový 
rekord, ktorý sám vytvoril v 
roku 2017. Desiatku cez Vyš-
nú a Nižnú Šuňavu odbehol v 
čase 34:47 min. Druhý skončil 
Jozef Dubašák z AK Steeple 
Poprad (36:21 min.). Svoje 
víťazstvo z predchádzajúcich 
dvoch rokov zopakovala Ane-
ta Smerčiaková z ŠK Dukla 

Banská Bystrica, ktorá 10 km 
odbehla v čase 42:08 min. Tre-
tia v absolútnom poradí žien 
dobehla Monika Kromková z 
Popradu (46:47 min.). V cho-
deckej disciplíne sa najlepšie 
darilo Ľubomírovi Gašparovi 
(1:09:25 hod., HC TATRY- 
Tatranská Lomnica) a domá-
cej pretekárke Jiřine Šerfelovej 
(1:13:10 hod., ŠK Štrba).

Preteky na 31 km a 10 km 
boli zaradené do série Tatry 
v pohybe Prestige Tour. Ka-
lendár pokračuje v piatok 19. 
júla Night Runom Nová Lesná 
a v sobotu 20. júla jubilejným 
20. ročníkom Memoriálu Jána 
Stilla v Novej Lesnej. Finále 
série Prestige Tour bude 1. 
septembra v Poprade.  (maj)

 FUTBALISTI FK Po-
prad majú za sebou generálku 
na nový ročník II. ligy. V so-
botu 13. júla odohrali dva 
45. minútové zápasy v  poľ-
skom meste Mielec v  rámci 
osláv 80. výročia založenia 
miestneho klubu Stal Mielec. 
Popradčania najskôr porazi-
li gólom Grešáka španielsky 
tím AFE 1:0 a potom podľahli 
domácim futbalistom 0:2. Už 
v  sobotu 20. júla čaká zve-
rencov Mareka Petruša ostrý 
štart v II. lige, keď o 19. hodi-
ne privítajú v NTC Poprad re-
zervu bratislavského Slovana.

 GENERÁLKU pred štar-
tom III. ligy Východ absolvo-
val v piatok 12. júla aj B-tím 
FK Poprad, ktorý remizoval 
v  Liptovskom Hrádku s  do-
mácim tímom 3:3. O góly sa 
postarali Šimonovič, J. Tropp 
a  Dzurjo. Súťaž odštartujú 
mladí Popradčania v  sobotu 
27. júla o 17. hodine na tráv-
niku MFK Vranov nad Top-
ľou, ale ešte pred tým si tré-
ningovo zahrajú v sobotu 20. 
júla o 9. hodine vo Veľkej proti 
dorastencom FK Poprad U19.

 NA Majstrovstvách Slo-
venska v bezmotorovom lie-
taní, ktoré sa konali začiatkom 
júla v Martine, získal titul 
majstra Slovenska v najťažšej z 
viacerých kategórií – v Combi 
triede Popradčan Viliam Ku-
bovčík z Aeroklubu v Poprade.

 UPLYNULÝ víkend sa 
na Mestských tenisových kur-
toch v Poprade uzavrelo prvé 
kolo Podtatranského Davis 
cupu v tenise s týmito výsled-
kami: Tatry Simy - Eland 3:0, 
Maximcar - Pistols 2:1, Kvety 
Strivinský - AGM 2:1 a Sport 
club - JUVE 2:1.   (ppv)

Počas svojho pobytu pod 
Tatrami sa budúce hviezdy 
svetového futbalu predstavili 
minulý týždeň v piatok divá-
kom v NTC Poprad po prvý-
krát v prípravnom zápase.

Mladí „Kanonieri“ do 23 
rokov z Arsenalu Londýn vy-
zvali rovesníkov českej Sparty 
Praha a svojmu súperovi pod-
ľahli 0:3 (na foto). Za Spartu 
skórovali v 30. minúte Radim 
Prokopec, v 50. minúte Yous-

souf Dao a v 76. minúte Mar-
tin Ambler.

Včera, t. j. v utorok 16. júla 
po uzávierke novín Poprad, 
odohrali ďalší prípravný zá-
pas v  NTC Poprad hráči 
Arsenalu Londýn do 18 ro-
kov proti Slovanu Bratislava 
do 19 rokov. Vo štvrtok 18. 
júla o  11. hodine ukončia 
Londýnčania pobyt v  Po-
prade zápasom 23-ročných 
proti Slávii Praha.  (mav)FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – archív Organizátora

V  sobotu 13. júla sa na 
ihrisku športového areálu 
v  Liptovskej Tepličke ko-
nal 23. ročník futbalové-
ho turnaja Tepličiek Slo-
venska za tradičnej účasti 
A-tímov a  internacionálov 
z L. Tepličky (okr. Poprad), 
Tepličky nad Váhom (okr. 
Žilina), Tepličky nad Hor-
nádom (okr. SNV) a  obce 
Tepličky (okr. Hlohovec).

Turnaj, ktorého zakladate-
ľom bol v  roku 1997 Milan 
Lazar, nesie hlavnú myš-
lienku: „Na 1. mieste nie sú 
víťazstvá, ale priateľské vzťa-
hy“. V našom okrese sa na-
posledy konal v  roku 2015, 
kedy sa domáci TJ Tatran 
L. Teplička tešil z historicky 
prvého víťazstva v kategórii 
A-tímov. V  tomto roční-
ku trofej neobhájil a  me-
dzi mužmi obsadil tretie 
miesto, keď zdolal v  súboji 
o bronz OŠK Tepličky 5:2.

Do finále sa prebojova-

li tradiční zberači trofejí 
z tohto turnaja – OFK Tep-
lička nad Váhom (14-ná-
sobný víťaz) a OŠK Teplička 
nad Hornádom (7-násobný 
víťaz). V  riadnom hracom 
čase sa zápas skončil ne-
rozhodne 2:2 a  o  víťazovi 
rozhodli až strely zo značky 
pokutového kopu. Tu boli 
tentokrát úspešnejší futba-
listi z  okresu Sp. Nová Ves 
(na foto), ktorí titul spečatili 
až v  siedmej sérii rozstre-
lu a  odniesli si domov po 
ôsmykrát putovný pohár.

Medzi internacionálmi 
zvíťazila vo finále Teplička 
nad Váhom nad domácimi 
„starými pánmi“ 3:1, v  sú-
boji o  tretie miesto porazi-
la Teplička nad Hornádom 
bývalých futbalistov z  Tep-
ličiek 2:1.

O  rok sa turnaj sťahu-
je opäť na miesto vzniku 
- do Tepličky nad Váhom 
v  okrese Žilina.   (mav)

Aj počas letného dovolen-
kového obdobia súťažná ak-
tivita dobrovoľných hasičov 
i hasičiek okresu Poprad ne-
poľavuje. V Šuňave sa v nede-
ľu 14. júla uskutočnila ďalšia 
súťaž 25. ročníka Podtatran-
skej hasičskej ligy za účasti 
18 družstiev, ktoré súťažili 
v šiestich kategóriách o  Pu-
tovné poháre starostu obce 
Šuňava.

Medzi mužmi do 35 rokov 
časom 19,11s  minuloročné 
prvenstvo obhájilo Spišské 
Bystré. Na druhom mieste 
skončila Spišská Sobota a tre-
tím miestom príjemné pre-
kvapila Veľká. U mužov nad 
35 rokov bola najlepšia Spišská 
Sobota (22,31s) pred Šuňavou 
a Batizovcami.

Medzi ženami do 35 rokov 
zvíťazila Vlkanová (24,12s) z 

okresu Banská Bystrica, s roz-
dielom len 0,15s pripadla dru-
há priečka Gánovciam a bronz 
získala Štrba. U žien nad 35 
rokov patrilo prvé miesto Ba-
tizovciam (26,35s) pred Spiš-
ským Bystrým a Šuňavou.

U  dorasteniek bolo prvé 
Spišské Bystré (37,58s), medzi 
dorastencami dosiahla naj-
lepšie výsledky Hranovnica 
(25,01s).

Podtatranská hasičská liga 
pokračuje najbližší víkend ďal-
šími súťažami. V  sobotu 20. 
júla o 13. hodine budú hasiči 
súťažiť v  Gánovciach na fut-
balovom ihrisku o poháre sta-
rostu obce. O  deň neskôr 21. 
júla sa v  Liptovskej Tepličke 
pri miestnom amfiteátri usku-
toční súťaž družstiev o  po-
háre starostu obce so začiat-
kom o  11. hodine.   (onk)

Keňan Njeri prekonal dvadsaťročný rekord

Mladíci  z  Arsenalu podľahli  Sparte

Turnaj Tepličiek ovládli Spišiaci
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