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Deti zasypali prezidenta zvedavými otázkami

Spečatili trvácnosť svojho manželstva

Kuriatka zaplavili okolité lesy
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Po prvýkrát organizovaná Det-
ská univerzita v Poprade, ktorej 
prvý turnus sa skončil minulý týž-
deň, mala priaznivé ohlasy. Deti si 
pochvaľovali zaujímavý program, 
ktorý vôbec nebol suchopárny. 
Množstvom získaných vedomostí 
zodpovedal názvu univerzita, ale 
formou priameho zapojenia detí 
do vytvárania aktivít bol pre ne 
príťažlivý a pútavý. Rozhodne sa 
nenudili.

Mali spoločnú univerzitnú hym-
nu, vyskúšali si prácu televíznych 
reportérov, založenie vlastnej ces-
tovnej kancelárie, spoznávali prácu 
na mestskom úrade, prácu astronó-
mov či záchranárov, stretli sa s Pet-
rom Bondrom a na záver ich čakalo 
aj prekvapenie v podobe príchodu 
prezidenta SR Andreja Kisku. 

Jedna z viac ako päťdesiatich 

účastníkov detskej univerzity Gabi-
ka Baranová povedala: „Všetko bolo 
super. Najviac ma zaujalo, ako sme 
v noci hľadali fantóma usilovnosti a 
spali sme na mestskom úrade. Nebá-
la som sa, lebo sme boli chránení.“  
Oliver Mýtnik uviedol: „Bol som 
veľmi spokojný. Najviac sa mi páčila 
streda, kedy sme boli v Aquacity a 
večer sme mali nočnú hru.“ Na pre-
zidentovu otázku, čím by chcel byť, 
odpovedal ichtyológom, pretože ho 
baví rybárčenie a znalosti o rybách. 
Veľa chlapcov si však predstavuje, že 
bude profesionálnym futbalistom, 
hokejistom, či iným športovcom, ale 
i jaskyniarom, jedno z dievčat chce 
byť prezidentkou, iná účtovníčkou, 
učiteľkou, ale napríklad aj cukrár-
kou. 

Deti prezidenta svojimi otázkami 
zasypali. Zaujímali sa, či bol dobrým 

žiakom - bol, či chcel byť prezidentom 
- vôbec nechcel byť politikom, ale do-
viedli ho k tomu problémy ľudí, s kto-
rými sa stretával v Dobrom anjelovi, 
či s ním pôjde aj ochranka, keď bude 
kočíkovať svojho novonarodeného 

syna Martinka - už ho bol kočíkovať 
aj s oboma staršími deťmi a ochran-
kári s nimi takisto šli... Hlava nášho 
štátu sa deťom na záver podpísala do 
„univerzitných indexov“. 

Päťdesiat rokov spoločného man-
želského života oslávili minulú sobotu 
manželia Helena a Ladislav Smolkovci 
z Popradu - Veľkej (na foto). Zoznámili 
sa na študentskom plese počas vysoko-
školských štúdií a po približne dvoch 
rokoch „chodenia“ sa 15. júla 1967 vza-
li. V láske a úcte spolu vytrvali dodnes 

a na sobotňajšom prijatí v obradnej 
sieni mesta Poprad, kam ich doviezol 
koč ťahaný koňmi, potvrdili trvácnosť 
svojho zväzku. Urobili tak pred svoj-
imi dvoma synmi, troma vnúčatami, 
ďalšou rodinou i priateľmi, medzi nimi 
spolužiačkami zo strednej školy.

Hubárska sezóna je v  pl-
nom prúde, ale hubári za-
tiaľ márne čakajú na hríby. 
Po potulkách lesom natrafia 
prevažne na kuriatka jedlé, 
ale nič nie je stratené, tvrdí 
predseda Podtatranského my-
kologického klubu v Poprade 
Andrej Akurátny (na foto).

„Kuriatka sa dajú hojne zbie-
rať, ale okolité lesy sú v tomto 
období veľmi málo zásobené 
hubami. Ak hubár nepovažu-
je kuriatka za podradné huby, 
tak sa ich dokáže nabažiť 
všade v  okolí. Z  plávok rastie 
vo väčšom množstve plávka 
jahodovočervená a zriedkavo nájde-
me plávku lasičiu, ktorá vyzerá ako 
hríbik. Hubárske príslovie hovorí, že 
ak sa zohneš pre plávku v domnien-
ke, že je to hríb, tak ju treba dať do 
košíka, lebo si to zaslúži. Už začína 

rásť aj plávka mandľová a na Kvet-
nici nachádzame plávku olivovú,“ 
začal svoje rozprávanie A. Akurtány, 
ktorý potvrdil, že s hríbmi to zatiaľ 
nevyzerá ružovo.

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 5)
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Deti zasypali prezidenta zvedavými otázkami
• NOC zo štvrtka na piatok minulé-
ho týždňa bola na Slovensku na toto 
ročné obdobie mimoriadne chladná, 
prelomila dokonca dlhodobé rekor-
dy. Najchladnejšie bolo pri východe 
slnka. Vo výške dva metre nad po-
vrchom klesla teplota v polohách do 
800 metrov nad morom zväčša na 
+10 až +5 stupňov Celzia. Najnižšiu 
teplotu +0,5 °C namerali vo Vernári. 
Pri zemi v Poprade na letisku dokon-
ca mrzlo. V hladine päť cm nad po-
vrchom tu namerali -0,9 °C. 

• POPRADSKÁ pop-rocková sku-
pina Star Band bude vystupovať v 
sobotu 22. júla o  16. hod. v  mest-
skom parku v  Tatranskej Lomnici 
a o 19. hod. v areáli kúpeľov v No-
vom Smokovci. 

• ĎALŠIA letná čitáreň sa v  Pod-
tatranskom múzeu v Spišskej Sobote 
sa bude konať v stredu 26. júla. Pred-
nášať bude o 20. hod. Elena Bekešo-
vá na tému Modrotlač vo fonde Pod-
tatranského múzea v Poprade.

• EŠTE do konca júla platia dočas-
né úpravy v trasovaní liniek MHD č. 
2, 3, 4, 5 a  7 z dôvodu rekonštruk-
cie Velickej cesty a úplnej uzávierky 
cestnej premávky v križovatke ulíc 
Velická cesta - Chalúpkova v Spiš-
skej Sobote. Od 1. augusta 2017 
budú spoje vedené podľa platných 
cestovných poriadkov.

• NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený presný 
zoznam odberných miest, v ktorých 
bude v týchto dňoch prerušená dis-
tribúcia elektriny z  dôvodu pláno-
vaných prác na zariadení nízkeho 
napätia.   

• HORSKÁ záchranná služba a 
Štátne lesy TANAP-u upozorňujú 
návštevníkov Vysokých Tatier na 
možný pád kameňov alebo stromov 
na turistickom chodníku v smere 
Hrebienok - Rainerova útulňa po 
červenej značke. Turisti majú mož-
nosť použiť obchádzkovú trasu Hre-
bienok - Bilíkova chata - Rainerova 
útulňa po zelenej a modrej značke, 
upozorňujú ich na to informačné ta-
bule umiestnené na začiatku a konci 
problematického úseku.

• SPOTREBITEĽSKÉ ceny na Slo-
vensku v júni stúpli o 1 %. Potvrdili 
to aj údaje o inflácii meranej harmo-
nizovaným indexom Európskej únie 
(HICP), ktoré zverejnil Štatistický 
úrad SR. Mesiac predtým dosiahla 
harmonizovaná inflácia 1,1 %. Prie-
merná ročná miera inflácie tak ku 
koncu júna dosiahla 0,3 %. Medzime-
sačne ceny podľa harmonizovaného 
indexu v júni stagnovali, kým v máji 
oproti aprílu rástli o 0,3 %.  (ppš)

A. Kiska po stretnutí zhodnotil: 
„Som rád, že sa mi podarilo prísť 
pozdraviť deti. Je to veľmi milé, že aj 
napriek prázdninám prišli naberať 
nové vedomosti a i cez leto môžu zís-
kavať nové poznatky a porozprávať 
sa so zaujímavými ľuďmi.“ Ocenil, 
že padlo veľa spontánnych otázok. 
Prezident sa zasmial na najvtipnej-
šej, či má nejaký vzor ako politik, 
keďže podľa názoru pýtajúceho sa 
účastníka detskej univerzity, pre 
vládu je vraj vzorom Juraj Jánošík. 
Povedal: „Neviem, ako na to prišiel. 
Ja nejaký vzor nemám, ale myslím 
si, že politikmi by sa mali skutočne 
stať ľudia, ktorí chcú v prvom rade 
pomáhať našej krajine.“ Prezidenta 
medzi deťmi privítal i 1. vicepri-
mátor Popradu Igor Wzoš, ktorý 

konštatoval: „Je to úžasný projekt, 
deti boli fantastické. Program bol 
vyskladaný veľmi pestro a verím, že 
to zážitkové učenie a osobné príbehy, 
ktoré odzneli, ich posunú ďalej.“

Soňa Svienta za organizátorov 
Detskej univerzity zhrnula: „Som 
rada, že všetko, čo sme mali naplá-
nované, sa nám podarilo splniť. Dec-
ká boli úplne skvelé. Bolo vidieť, že 
sa zaujímajú o veľa vecí. Prekvapilo 
a potešilo ma, že mnoho detí je veľ-
mi šikovných a aktivity, ktoré sme s 
nimi robili, im šli jedna radosť bez 
toho, aby sme im museli nejako po-
máhať.“ O popradskú detskú uni-
verzitu bol veľký záujem, už aj druhý 
turnus je plne obsadený. „Potvrdilo 
sa nám, že toto v Poprade chýbalo. 
Sú tu fajn tábory, ale je množstvo 
detí a rodičov, ktorí chcú aj vzdelá-
vacie aktivity. Samozrejme, neboli 
formou klasického učenia a predná-
šok, ale vždy boli interaktívne, spo-
jené s nejakou zábavou a dobrodruž-
stvom,“ dodala S. Svienta.  (mar)

Prezident SR si v piatok stihol vyzdvih-
núť na popradskom matričnom úrade aj 
rodný list svojho novonarodeného syna 
Martina. FOTO - archív mesta Poprad

(Dokončenie zo str. 1)

„Bolo 500. výročie založenia Aca-
demie Istropolitana a vo všetkých 
spoločenských miestnostiach v Hor-
skom parku bol obrovský ples a tiež 
pochod masiek s alegorickými vozmi 
celým mestom. Bola som veľmi na-
chladnutá, ale všetci z krúžku šli, tak 
som si povedala, keď aj štvornožky, 
musím ísť. A vidíte, keby som nešla, 
o čo všetko prídem,“ zaspomínala H. 
Smolková. Pamätá si podrobnosti z 
romantického zoznámenia a roman-
tika manželov Smolkovcov sprevá-
dzala po celý život. L. Smolka ako 
strojný inžinier má však pragmatic-
ký pohľad na svet a na otázku, ako sa 
dá dôjsť až k takému okrúhlemu vý-
ročiu sobáša, povedal: „Išlo to akosi 
samé, od jedného príbehu k druhému. 
A potom, keď to sčítate, tak vám z 
toho vyjde celý život.“ Manželka však 
predsa len prezradila recept na dlho-
ročnú manželskú harmóniu: „Treba 
mať šťastie na dobrého človeka. A ja 
som ho mala. Je seriózny, verný, ši-
kovný, sme spolu naozaj spokojní.“ 
Pani Smolková, rodená Boroňová, 

pochádza z Ľubických kúpeľov, ale 
s rodičmi sa presťahovala do Veľkej 
ešte v roku 1955. Po absolvovaní 
vysokoškolského štúdia a po svad-
be sa do tejto popradskej mestskej 
časti vrátila a manžel ju nasledoval 
z rodných Motešíc. Vždy sa jej pod 
Tatrami páčilo, preto sa obaja roz-
hodli pre život v Poprade. L. Smolka 
najprv učil v SPŠ strojníckej, potom 
pracoval tridsať rokov až do odcho-
du do dôchodku v dnešnej Tatrava-
gónke na konštrukcii. H. Smolková 

celý profesijný život učila - najprv v 
Strednej ekonomickej škole v Popra-
de, neskôr v SOU služieb vo Veľkej 
a po odchode do dôchodku i v SOŠ 
Garbiarska v Kežmarku. 

Zlatým manželom Smolkovcom 
zablahoželal k dlhoročnému manžel-
skému zväzku viceprimátor Popradu 
Pavol Gašper: „Nech je váš život na-
plnený dobrým zdravím, priaznivým 
ovzduším a spokojnosťou. V poko-
ji a radosti si užívajte život v kru-
hu svojich najbližších.“  (mar)

Sociálny odbor MsÚ v Poprade 
bude vo štvrtok a  v piatok 27. a 
28. júla z dôvodu sťahovania za-
tvorený. V tomto čase bude kon-
zultácie týkajúce sa jeho agendy 
riešiť pracovisko rýchlej zóny vo 
vestibule MsÚ. Na novom praco-
visku - v bývalej budove katastra 
na Ulici J.Curie - bude sociálny 
odbor v prevádzke od pondelka 31. 
júla 2017.   (ppp)

(Dokončenie zo str. 1)
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Vzácne botanické diela v múzeu

• OBČIANSKE združenie Tradič-
né ľudové umelecké remeslá a obec 
Štrba pozývajú na 4. ročník poduja-
tia Ľudové umelecké remeslá, ktorý 
sa uskutoční cez víkend 22. a 23. júla 
2017 od 9. do 17. hod. na Štrbskom 
Plese. Predstaví sa 85 ľudových re-
meselníkov zo Slovenska, Čiech, 
Poľska, Maďarska a Ukrajiny. 

• SPIŠSKÝ hrad ponúka aj po-
čas tohto leta víkendy s pestrým 
programom venovaným dospelým 
i deťom. V piatok sú to divadelné 
predstavenia, soboty sú venované 
nočným prehliadkam hradu a ne-
dele si môžu na hrade vychutnať 
osobitne deti. Najnavštevovanejší 
hrad v roku 2016 si vlani pozrelo 
rekordných viac ako 209-tisíc náv-
števníkov.

• KONCERT kapely Heľenine oči 
sa uskutoční v piatok 21. júla od 19. 
hod. na futbalovom ihrisku v  Tat-
ranskej Lomnici. 

• SPRÁVA Tatranského národného 
parku upozorňuje návštevníkov Ta-
tier na nebezpečnú rastlinu, boľšev-
ník obrovský. Netreba sa jej dotýkať, 
ani olamovať ju, pretože môže spôso-
biť vážne zdravotné problémy. Šťava 
z bylín a listov dráždi pokožku a spô-
sobuje jej poleptanie a pľuzgiere. 

• PUTOVNÁ africká bubnová 
show Jamadan sa predstaví publiku 
v nedeľu 23. júla v Tatranskej Lom-
nici o  16. hod. a  v  areáli kúpeľov 
v Starom Smokovci od 19. hod. 

• PRÁVNICKÉ a  fyzické osoby 
v  daňových priznaniach uviedli, 
že chcú občianskym združeniam, 
neziskovým organizáciám, nadá-
ciám a  iným subjektom venovať 
31  248  162,10 eur zo svojich daní. 
Suma sa ešte bude počas roka zvy-
šovať. Finančná správa poukázala 
peniaze od 478  589 občanov resp. 
firiem. Je to viac ako minulý rok 
o tomto čase - ku koncu júna 2016 
dostali neziskovky 30 967 612 eur.

• EHSV vyhlásil súťaž o  Cenu 
pre občiansku spoločnosť za  rok 
2017. Výbor tento rok ocení  ino-
vatívne projekty  občianskej spo-
ločnosti  na  podporu kvalitnej 
zamestnanosti a  podnikania pre 
budúcnosť práce zamerané na mla-
dých ľudí, migrantov a  ostatné 
osoby, ktoré majú sťažený prístup 
na  trh práce. Maximálne piatim 
víťazom sa udelí suma v  celkovej 
výške  50  000  eur.  Konečný ter-
mín na  zaslanie prihlášok je 8. 
september 2017  a  slávnostné odo-
vzdanie ceny sa uskutoční 7.  de-
cembra 2017 v Bruseli.  (ppš)

Prvou zo štyroch prednášok od-
štartovala minulý týždeň v  stredu 
v  priestoroch pobočky Podtatran-
ského múzea v Spišskej Sobote Let-
ná čitáreň 2017.

Letná čitáreň ponúka návštevní-
kom možnosť posedieť si v  príjem-
nom prostredí a prečítať si najnovšie 
čísla odborných a  regionálnych pe-
riodík. Každé podujatie vyvrcholí 
odbornou prednáškou. Prvýkrát sa 
otvorili brány Letnej čitárne minu-
lý týždeň v  stredu a  témou večernej 
prednášky boli Botanické diela 16. až 
19. storočia. Prednášajúcou bola Jana 
Kušniráková (na foto hore) z muze-
álnej knižnice, ktorá predstavila naj-
staršie a najvzácnejšie knihy z fondu 
múzea. „Táto prednáška si nedávala 
za cieľ byť odborná z hľadiska botani-
ky. Mala potešiť pohľadom na krásne 
ilustrácie, z  ktorých najstaršie po-
chádzajú zo 16. storočia. Najstarším 
botanickým dielom vo fonde je kniha 
od Hieronymusa Bocka, významného 
nemeckého lekára, evanjelického ka-
zateľa a botanika, ktorý je označovaný 
za jedného z otcov nemeckej botaniky. 
Jeho najstaršie dielo pochádza z roku 
1550. Kniha bola zreštaurovaná, na-
koľko bola výrazne poškodená a  je 
mojou srdcovkou,“ priznala.

Vo svojej prednáške predstavila 
z  množstva vzácnych kúskov nie-
koľko ďalších. „Zaujímavým dielom 
je kniha od Carla Linného, švédske-
ho prírodovedca, lekára, entomológa 
a  botanika, ktorý je zakladateľom 
taxonómie. Jeho systematické názvo-

slovie rastlín a  živočíchov sa používa 
dodnes. Rovnako hodnotným dielom 
je kniha od Štefana Lumnitzera, kto-
rý vydal flóru Bratislavy. Vo svojej 
knihe prináša podľa linného systému 
usporiadaných 1008 rastlín a  248 
kríkov. Zaslúžil sa aj o  vybudovanie 
mestského parku na petržalskej strane 
Dunaja, ktorý poznáme ako Sad Jan-
ka Kráľa. Okrem toho máme v muze-
álnom fonde dva 
diely monumen-
tálneho jedenás-
ťzväzkového diela 
Ferdinanda Bern-
harda Wietza, kto-
rý napísal rakúsku 
botanickú encyk-
lopédiu. Len tieto 
prvé dva zväzky, 
ktoré máme, stihli 
vyjsť za jeho ži-
vota,“ povedala 

J. Kušniráková a  dodala: „Posledná 
časť prezentácie sa venovala vlastníc-
kym údajom. Na základe nich vieme, 
komu daná kniha patrila. Máme die-
la, kde sú zapísané osobnosti ako dok-
tor Mikuláš Szontágh, ale aj lekárnik 
z  Veľkej Aurel Viliam Scherfel, ktorý 
študoval vo Viedni.“

V  júli je v  Podtatranskom múzeu 
v  Spišskej Sobote naplánovaná ešte 
jedna prednáška v rámci Letnej čitár-
ne. V stredu 26. júla o 20. hod. bude 
etnologička múzea Elena Bekešová 
hovoriť na tému Modrotlač vo fonde 
Podtatranského múzea v  Poprade. 
V  auguste budú ďalšie dve večerné 
prednášky. V stredu 9. augusta sa ria-
diteľka múzea Magdaléna Bekessová 
vráti k 130. výročiu otvorenia Kar-
patského múzea v  Poprade a  v  stre-
du 23. augusta bude Marián Soják 
z Archeologického ústavu Slovenskej 
akadémie vied Nitra s  pracoviskom 
v  Spišskej Novej Vsi prednášať na 
tému Poprad vo svetle novších arche-
ologických nálezov.   (mav)

Správa mestských komunikácií v  Poprade začala 
v uplynulých dňoch s prípravou chodníkov na veľko-
plošné opravy. V súčasnosti prebieha verejné obstará-
vanie na dodávateľa pokládky asfaltu.

„Začali sme s lúpaním liatych asfaltov z poškodených 
chodníkov, na ktorých sa budú vykonávať veľkoplošné 
opravy. Termín začatia stavebných prác je stanovený 
na začiatok augusta,“ uviedol riaditeľ SMK Poprad 

Peter Fabian.
Chodníky a  mestské komunikácie sa budú opravo-

vať vo vybraných lokalitách na sídliskách starý a  nový 
Juh, na sídlisku Západ, v  centre mesta, v  mestských 
častiach Spišská Sobota, či Matejovce a v časti ulice Na 
letisko vo Veľkej. „Chodníky budeme opravovať vo vý-
mere 11 177 m2 a mestské komunikácie vo výmere 2 143 
m2,“ dodal P. Fabian.    (ppv)

Pripravujú sa opravy chodníkov

Leto v mestskom útulku bude s prekvapením
Začiatok prázdnin a nástup leta 

je v Mestskom útulku pre túlavé a 
odchytené psy v Poprade v zname-
ní zvýšenej návštevnosti.

„Odkedy začali prázdniny, v popo-
ludňajšom čase je v útulku naozaj ruš-
no. Medzi návštevníkmi dominujú deti, 
stredoškolská mládež, výnimkou nie sú 
ani seniori. Veľmi pekný zážitok sme 
mali z návštevy deduška s babičkou, 
osemdesiatnikov, ktorí prišli do útulku 
aby urobili radosť našim psíkom, kto-
rých vzali na prechádzku,“ informoval 
vedúci útulku Peter Greňa.

Časť návštevníkov prichádza do 

útulku s konkrétnym zámerom a do-
mov odchádza už s novým domácim 
miláčikom. „Len za minulý mesiac sme 
našli nový domov 11 psíkom, ktorých si 
ľudia adoptovali,“ doplnil P. Greňa.

Popradský útulok dáva v súčas-
nosti domov spolu 34 psom, ďalších 
11 psov je umiestnených v dočas-
ných opaterách. Mestský útulok v 
Poprade je otvorený denne okrem 
pondelka v čase od 8. do 16. hodiny 
s tým, že návštevy spojené s venčením 
sú predovšetkým v čase od 13. do 16. 
hodiny. Aktuálnu ponuku psíkov na 
adopciu nájde verejnosť aj na face-

bookovej stránke útulku facebook.
com/popradutulok/.

V piatok 28. júla v čase od 17. do 
20. hodiny pripravuje útulok pre 
všetkých návštevníkov prekvapenie 
vo forme netradičného Večera otvo-
rených dverí spojeného so sprie-
vodným programom.  (mag)
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Oddelenie kultúry opäť pripravilo na leto hodnotný a pútavý 
program. Vo štvrtky sa môžu Popradčania a návštevníci mesta 
tešiť na divadlá, v piatky na vystúpenia kapiel a zaujímavých 
hudobníkov, v soboty predpoludním na detské divadlá a večer 
najčastejšie na filmové predstavenia alebo iné podujatia. Nede-
le osviežujú promenádne koncerty na námestí v centre mesta.
Minulú sobotu uviedlo Drevené divadlo z Bratislavy predstave-
nie pre deti Čert a Káča. Stála čitateľka divadielko odfotografo-
vala a  ocenila pochvalou. Bábkoherci pripomenuli rozprávku v 
klasickej forme aj dospelým.      FOTO - Valéria Ovšáková

Letné mesiace sú rušné aj 
v Centre voľného času v Po-
prade. Pre deti pripravilo 
spolu jedenásť mestských 
táborov, ktoré sú už v plnom 
prúde a prevažne všetky plne 
obsadené. Sú však dva, kde 
sa ešte zopár miest pre deti 
nájde.

V  júli pripravilo Centrum 
voľného času v  Poprade päť 
mestských táborov a pre veľký 
záujem pridalo aj šiesty za-
meraný na golf. A  práve naň 
je stále možnosť prihlásiť sa. 
„Tento tábor sa uskutoční v ter-
míne od 24. do 28. júla. Deti 
sa zoznámia so základmi golfu 
pod vedením kvalifikovaného 
inštruktora v  golfovom areáli 

vo Veľkej Lomnici. Okrem toho 
zažijú kopec hier a  zábavy,“ 
uviedol Jozef Šalma z  CVČ 
v Poprade a dodal: „V ponuke 
je aj pobytový tábor pod Ľubov-
nianskym hradom v rovnakom 
termíne, kde sa takisto dá ešte 
prihlásiť. Je to historický tábor, 
kde budú deti bývať vo veľkých 
stanoch v  ohradenom areáli. 
Počas dňa absolvujeme rôzne 
výlety podľa mapy trás, jazdu 
na koni či školu šermu.“

Prihlásiť sa na spomínané dva 
tábory dá stihnúť aj na posled-
nú chvíľu. Stačí zájsť priamo do 
centra, či spojiť sa telefonicky 
a vyžiadať si prihlášky.

Júl ponúkol v  CVČ ešte 
tábory zamerané na relax, 

zábavu, poznávanie regiónu 
či výlety, pod názvami Let-
ná pohoda a  Táborový mix. 
V  týchto dňoch prebieha 
tábor pre plavcov i  neplav-
cov Vodný svet zameraný na 
základy plávania a  zdoko-
naľovanie pohybu vo vode. 
Hravé tvorivé aktivity v tábo-
re Svet fantázie I. odštartujú 
v  budúcom týždni. V  augus-
te ponúkne tábor Šporťáčik 
množstvo športových a zážit-
kových aktivít, tvorivé bude aj 
Prázdninové všeličo, či tábor 
s  názvom Kaleidoskop. Svet 
fantázie bude mať aj druhé 
pokračovanie a na záver čaká 
prihlásené deti Cesta za dob-
rodružstvom.  (ppv)

Letné tábory v centre voľného času

Ešte koncom júna mesto Vysoké 
Tatry požiadalo listom Ministerstvo 
životného prostredia i Štátnu ochra-
nu prírody (ŠOP) SR, aby sa opätov-
ne zaoberali problémom medvedích 
návštev pri obydliach, ktoré sa aj 
napriek opatreniam zo strany samo-
správy neeliminovali, ale naopak sú 
stále častejšie.

„Dlhodobo sa pokúšame riešiť prob-
lematiku výskytu medveďa hnedého 
na území mesta. Nakoľko však ne-
máme kompetencie na rozhodovanie, 
pristúpili sme k  agitačnej forme. Or-
ganizujeme pracovné rokovania,  ve-
dieme evidenciu výskytu a  riešime 
zabezpečenie kontajnerových stojísk 
pred medveďom hnedým,“ priblížila 
snahu tatranskej samosprávy Dana 
Šípková, vedúca oddelenia územné-

ho plánovania, výstavby, životného 
prostredia a  dopravy mesta Vysoké 
Tatry a  jej slová doplnil aj primátor 
mesta Ján Mokoš: „V roku 2016 mesto 
vybudovalo 57 staničiek na zabezpe-
čenie kontajnerových stojísk a v tomto 
roku ma v  pláne dobudovať ďalších 
50. Hľadáme tiež možnosti usmer-
ňovania nakladania s  odpadom, čo 
podľa našich sledovaní nie je hlavným 
dôvodom medvedích návštev pri ľud-
ských obydliach, keďže  medveď naďa-
lej prichádza do lokalít, kde je odpad  
zabezpečený a aj naďalej dochádza 
k  nebezpečným stretom medveďov 
s obyvateľmi,“ 

Ešte vlani radnica požiadala o  po-
volenie výnimky z podmienok ochra-
ny chráneného druhu živočícha na 
odstránenie dvadsiatich jedincov 

medveďa hnedého. Na základe tejto 
žiadosti bolo vypracované stanovisko 
ŠOP SR, Správy TANAP-u, v ktorom 
sa uvádza: „V zmysle terénneho mapo-
vania Správa TANAP-u eviduje v roku 
2016 v  meste Vysoké Tatry výskyt 
ôsmich až desiatich jedincov so synan-
tropným správaním.“ 

Napokon Tatranci dostali povolen-
ku na odstrel dvoch jedincov, no aj na-
priek tomu sa situácia stále zhoršuje. 
Dôkazom toho je medvedica s dvoma 
mladými, ktorá pútala pozornosť naj-
skôr v máji v Starom Smokovci a ná-
sledne v obci Liptovská Kokava. Pred 
zhruba mesiacom to bol zasa útok 
medveďa hnedého na jeleňa v centre 
mesta Vysoké Tatry, a to priamo v naj-
obývanejšie časti mesta, v Tatranskej 
Lomnici. Navyše, toto nie sú ojedinelé 

výskyty tejto šelmy v intraviláne mes-
ta. „Len v Tatranskej Lomnici sa pohy-
buje ďalšia medvedica s dvoma mladý-
mi, jeden statný asi dvestokilový maco 
a ďalší menší navštevuje cintorín, kde 
ničí náhrobné kamene a chodí sa kŕmiť 
sviečkami. A to sa dá predpokladať, že 
sa situácia ešte zhorší v  jeseni, keď sa 
budú chcieť vykŕmiť predtým, než sa 
uložia na zimný spánok,“ konkretizu-
je Jozef Štefaňák, zástupca náčelníka 
Mestskej polície Vysoké Tatry.    

Preto radnica požiadala o urýchlené 
koncepčné riešenie tohto problému, 
keďže v  stanovisku ŠOP SR, Správy 
TANAP-u sa uvádza: „Zvýšený odstrel 
medveďov so synantropným správaním 
v meste Vysoké Tatry nikdy nebol a ani 
nebude dlhodobým a  koncepčným 
riešením.“    (ija)

Prehliadaním vzniknutého problému s medveďmi sa situácia len zhoršuje

V Tatranskej galérii vo štvrtok 
otvorili medzinárodný výstavný 
projekt venovaný pamiatke zosnulé-
ho slovenského sochára a pedagó-
ga Jozefa Jankoviča (1937-2017), 
ktorý patril medzi najvýznamnej-
šie osobnosti slovenského výtvar-
ného umenia. Výstava nesie názov 
Od genetiky po epigenetiku - Ot-
covia a synovia.

Projekt spája šesť umelcov (všet-
ci pôsobili alebo pôsobia ako VŠ 
profesori na umeleckých školách) 
z troch európskych krajín, Jan Ber-
dyszak, Jozef Jankovič, Veso Sovilj 
ako otcovia - majstri, Marcin Ber-
dyszak, Patrik Kovačovský, Mladen 
Miljanović - ako synovia, žiaci.

Celoživotné dielo J. Jankoviča je 
podobenstvom o človeku, o drámach 
jeho individuálneho a spoločenské-
ho osudu.  Riaditeľka TG a  kurá-
torka výstavy Anna Ondrušeková 

povedala: „V  galérii sú 
vystavené jeho prelo-
mové diela,  typické pre 
jeho tvorbu. Symbolika 
postáv, zdeformovaných 
nôh, rúk predstavuje 70-
te roky, kde deformácia 
ľudskej mysle bola u nás 
bežná a  to sa odzrkad-
ľovalo v  jeho tvorbe. 
Veľkých umelcov sa tu 
snažím dostať, odkedy 
už je galéria hotová. 
Radi tu vystavia a  my 
sa  nemusíme hanbiť za 
priestory. A jeho diela 
aj potrebujú svoj priestor. Videla som 
jeho výstavu minulého roku v Galérii 
mesta Bratislavy, bola úžasná, ale tie 
priestory boli obmedzené, stiesnené, 
nízke. Hneď som si predstavila, ako by 
to vyzeralo v Tatranskej galérii.“

Marcin Berdyszak (na foto vpra-

vo), ktorý sa štvrtkovej 
výstavy zúčastnil, pô-
sobí ako vysokoškolský 
profesor na Akadémii 
umení v Poznani. Svoji-
mi prácami provokuje 
konzumnú spoločnosť: 
„Príroda a  zemeguľa, 
to je náš priestor, v kto-
rom musíme fungovať. 
Konzum, ktorý vznikol 
v  našej spoločnosti je 
potrebný, ale vo zvýšenej 
miere nás zároveň ničí. 
Už sa na vlastnú škodu 
oveľa viac riadime inte-

ligenciou ako inštinktom.“ 
Patrik Kovačovský (na foto vľavo) 

je profesorom na VŠVU v Bratisla-
ve. Kombinuje inštalácie, sochu, 
maľbu, video, film aj fotografiu: „Sú-
časní výtvarníci majú takúto flexibi-
litu radi. Táto forma v umení fungu-

je od polovice 90-tych rokov a  je to 
prirodzené. Voľnosť v tvorbe priniesla 
postmoderna.“  

Diela J. Jankoviča sú v  zbierkach 
Slovenskej národnej galérie, Národ-
nej galérie v Prahe, v iných svetových 
súkromných zbierkach i vo verejných 
priestoroch vo svetových  metropo-
lách. Výstava v  TG bude verejnosti 
prístupná do 27. augusta.  (kpa)

Výstava Otcovia a synovia pripomína Jozefa Jankoviča



Strana 519. 7. 2017

Podvečer v znamení populárnej hudby Kultúrny program
mesta Poprad

V záhradkách zreje úrodaA máme za sebou polovi-
cu prvého mesiaca letných 
prázdnin. Väčšina si užíva po-
hodu dovoleniek, ale príroda 
nenecháva záhradkárom čas 
na oddych. Potrápila nás dl-
hou zimou s veľkými mrazmi 
a po nich dažďovým obdo-
bím, nedopriala nám úrodu 
čerešní, marhúľ a broskýň.

Poškodenie však nebolo 
celoplošné, Niektorí záhrad-
kári uchránili svoje plochy 
prekrývaním netkanou fóliou, 
ale opelenie kvetov bez včie-
lok nevieme nahradiť ničím. 
No, ako sa vraví, keď neprší 

aspoň kvapká, 
vypestovali sme 
si úrodu.  Po potešení sa z pr-
vých úrod  jarných cibuliek, 
špenátov, hrachu, reďkoviek, či 
krásnych jahôd, môžeme opä-
tovne na niektorých hriadkach 
vysádzať nové semiačka do 
konca júla až začiatku augusta. 
Jahodníky zrezávame, okrem 
tých druhov, ktoré sú stáloro-
dé, aby si chvíľku oddýchli a v 
auguste ich budeme presádzať.

V týchto dňoch sledujeme aj 
cesnaky, keď paličáky sa vyrov-
najú a listy vädnú. V tom čase 
sú pripravené na zber, pozor 

na včasné výbery, nakoľko, ak 
ich zanedbáme, cesnak sa stra-
tí. Tomu napomáhajú korene, 
ktoré vtiahnu cesnak až do 20 
cm hĺbky. Na jar sa síce ukáže, 
ale to už nie je ono. Zároveň sa 
odporúča hriadky po cesnaku 
upraviť a v auguste na nich vy-
sádzať nové trsy jahôd.

V záhradách vždy máme čo 
na práci, ale nezabúdajme na 
letný rez kvôli rodivosti, pre-
bierku jabloní a hrušiek, na 
konároch, aj keď v menších 
množstvách sa objavujú malé 

plody, niektoré 
sú malé, aj  zde-

formované. Tie, ktoré neboli 
opelené včielkami, sám strom 
spustil, ale s ostatnými mu 
musíme pomôcť. Tak ak ste v 
júni nestrhli mladé „vlky“, tak 
ich môžeme teraz odstrihnúť 
a tak presvetliť koruny stro-
mov. Zdeformované, alebo 
inak poškodené plody majú za 
následok škodcovia aj mrazy. 
Strom zbytočne bude v budúc-
nosti vyživovať škaredé plody. 
Robte si prebierky, aby plody 
boli vzdialené približne 10 cm 
od seba (na päsť), vtedy červík 

nemá umožnené prechádzať z 
jedného plodu do druhého a 
plody sú pekné veľké a aj do-
farbené.

Potom takéto plody môže-
me pridať na prezentáciu aj 
na okresnú výstavu ovocia a 
zeleniny, ktorú chystáme pre 
záhradkárov, ako aj širokú ve-
rejnosť od 20. do 23. septem-
bra 2017.  

Dúfame, že nás počasie už 
nepotrápi a umožní nám do-
pestovať rôznorodú úrodu v 
podtatranskom regióne. 

Jozef Kalakaj
predseda OV SZZ

Štvrtok 20. júl o 20. hod.
na Námestí sv. Egídia
HANS JAHN
- STOJACI - BDIACI
Divadlo Kľud Kladzany
V roku 2011 súbor získal cenu na 
Európskom festivale humoru a sati-
ry Kremnické gagy s hrou Džvirata 
na deskoch. V Poprade sa predstaví 
s komediálno-satirickou hrou o ne-
meckom vojakovi, ktorý bojoval proti 
svojim. 

Piatok 21. júl o 19. hod.
na Námestí sv. Egídia
JAMADAN
Africká bubnová show
Jamadan je zoskupenie šiestich bube-
níkov zo Slovenska, ktoré interpretuje 
tradičné zápaoafrické rytmy z Guiney 
a Mali.

Sobota 22. júl o 19. hod.
na Námestí sv. Egídia
AKO IŠLO VAJCE
NA VANDROVKU
Ujo Ľubo z Košíc.

Sobota 22. júl o 19. hod.
hasičský dvor v Spišskej Sobote
ANNABÁL
Klub Sobotčanov v spolupráci s 
mestom Poprad pozýva všetkých na 
tradičnú tanečnú zábavu s bohatou 
tombolou a s kultúrnym programom. 
V prípade nepriaznivého počasia sa 
podujatie uskutoční v divadelnej sále v 
Spišskej Sobote.

Sobota 22. júl o 21. hod.
na Námestí sv. Egídia
LÁSKA NA DIAĽKU
Filmy na plátne - komédia, USA 2010, 
99´. 

Nedeľa 23. júl o 15. hod.
na Námestí sv. Egídia
SAXOPHONE
SYNCOPATORS
Saxofónové kvarteto, ktoré predstaví 
hudobný žáner ragtime. Aranžmány 
skladieb pochádzajú z rokov 1910 - 1920.

Piatkový podvečer na Námestí sv. 
Egídia bol v znamení pop-rocko-
vej hudby. Svoj koncert tu v rám-
ci Popradského kultúrneho leta 
odohrala hudobná skupina z Dol-
ného Kubína - Shock Band. Tá sa 
priaznivcom pop-rocku predstavi-
la v zložení, v ktorom hrá od roku 
2013: Juraj Gašinec - spev a gitara, 
Peter Miháľ - bicie, Vladimír Pova-
la - basgitara, Anton Sivoň - kláve-
sové nástroje.

Kapela svoj koncert otvorila zná-
mou pesničkou Wonderful Life od 
skupiny Black. Nasledovali popu-
lárne hity 70-tych a 80-tych rokov 
ako I Want To Break Free od skupi-
ny Queen, Could 
You Be Loved od 
Boba Marleyho, 
Mama Mia od 
švédskej skupi-
ny ABBA, ale aj 
veľký hit skupi-
ny Pink Floyd - 
Another Brick In 
The Wall. Takisto 
zahrali aj známe 
hity slovenských 
kapiel ako Medu-
lienka od skupi-
ny Prúdy, Úsmev 
skupiny Modus a 
veľký hit kapely 

Team - Držím ti miesto. 
Priestranstvo medzi kostolmi na 

Námestí sv. Egídia bolo zaplnené 
množstvom ľudí všetkých vekových 
kategórií. „Koncert bol veľmi dobrý. 
Prekvapil ma hlavne spevák svojím 
hlasom, ktorý pri niektorých pesnič-
kách bol fantastický. Pri pesničkách 
od kapely Queen mi pripomínal 
samotného Freddyho Mercuryho,” 
prezradil nám český turista Marek. 
„Skupina ma veľmi milo prekva-
pila a s kamarátmi som si ju užil, 
len škoda, že ku koncu koncertu sa 
pokazilo počasie, ale inak bolo všet-
ko skvelé,” povedal fanúšik rocko-
vej hudby M. Lach.  (mba)

Hru Don Quichot a Sancho Pan-
za v  podaní domáceho Divadla 
Commedia videli diváci v  rámci 
programov Popradského kultúr-
neho leta na Námestí sv. Egídia 
v našom meste vo štvrtok 13. júla.  
Režisér Vlado Benko vybral a 
upravil text Martina Porubjaka. 
Vlado Vaľko sa zhostil úlohy naj-
potulnejšieho rytiera a čitateľa na 
svete. Sprievodcu svetom mu ro-
bil Michal Novák v úlohe Sancha 
Panzu.        FOTO - Silvia Šifrová

„V okolí Šuňavy, či Lopušnej doli-
ny nájdeme stovky podhríbov žlčo-
vých, tzv. horkáčov, ktoré však nie sú 
vhodné na zber. Hubári sú smutní 
z  toho, že nerastú hríby zrnitolúbi-
kové, tzv. modráky. Prvá vlna je vy-
zbieraná, alebo vyhnila. Druhej vlny 
akosi niet. Podobne je to aj s hríbmi 
borovicovými. Čakáme, že neprí-
du extrémne horúčavy a  mohlo by 
spŕchnuť, čo by hríbom pomohlo,“ 
skonštatoval predseda PMK, ktorý 

však verí, že čas hríbov čoskoro prí-
de. „Hríby dubové, tzv. lúčniaky by 
sa mohli na važeckých lúkach v tom-
to období už ukázať. Ak budú, tak sa 
ukážu aj rýdziky smrekové. Mali by 
sme pomaly natrafiť už aj na kozáky 
smrekové a kozáky osikové. Vyliezať 
by čochvíľa mali aj hríby smreko-
vé, ktoré idú ako posledné, ale zase 
najdlhšie. Dá sa očakávať, že dobré 
obdobie ešte príde, nádej umiera po-
sledná,“ zamyslel sa A. Akurátny. 
Horšie leto, ako bolo predminulý 

rok, už podľa neho nemôže byť. 
„Minulý rok bol ďaleko lepší. Tento 
rok začali huby rásť o  čosi neskôr, 
ale už sa dajú nájsť,“ dodal hubár, 
ktorého sme zastihli s  plným ko-
šíkom kuriatok. Medzi nimi sme 
našli aj pár suchohríbov hnedých 
a  jednu pašupinovku obyčajnú. A. 
Akurátny priznal aj to, že huby veľ-
mi rád počíta po kusoch. Takto si 
v  lese určuje prestávky. Prezradil, 
že kuriatok nazbieral v  daný deň 
presne 551.   (mav)

Kuriatka zaplavili okolité lesy
(Dokončenie zo str. 1)
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Vstupenky
do AquaCity

vyhrali

Napísali ste nám

Ako popradskí priemyslováci objavovali hrady v SlovinskuOznam
baníckeho cechu

Ako sa zbaviť zodpovednosti za škodu?!Aj to sa stáva

Biografický slovník osobností mesta Poprad (1.)
V júli si pripomíname:

100 rokov od narodenia 
filológa, doc. PhDr. Borisa 
ČEBOTAREVA (*17. 7. 1917 
Alexejevka - †4. 2. 1978 Pla-
vecký Štvrtok). 

Pochádzal z  rodiny ruskej 
inteligencie. Do Českosloven-
ska prišiel v  roku 1922 ako 
päťročný s  rodičmi, z  bývalé-
ho Sovietskeho zväzu. Základ-
né vzdelanie získal na ruskej 
obecnej škole v  Prahe. V  ro-
koch 1930 - 1935 študoval na 
ruskom reálnom gymnáziu 
v Moravskej Třebovej a  od 
roku 1935 - 1938 v Prahe. Po 
maturite v roku 1938 študoval 
právo na Karlovej univerzite v 
Prahe a v rokoch 1939 - 1943 
ruský jazyk a literatúru na Filo-
zofickej fakulte UK v Bratislave. 
Titul PhDr. získal v roku 1943 
a doc. 1963.

V roku 1941 bol hlásateľom 
ruských správ v  bratislav-
skom rozhlase. V Poprade 
pôsobil ako stredoškolský 
profesor na Štátnej obchod-
nej akadémii v rokoch 1943 – 
1944. Zapojil sa do protifašis-
tického odboja, po vypuknutí 

SNP v  auguste 1944 odišiel 
do hôr ako dobrovoľník a bol 
nasadený na prvý obranný 
úsek Telgárt - Červená skala. 
Po páde Banskej Bystrice bol 
v partizánskej jednotke kapi-
tána Kvietinského, neskôr sa 
podieľal na organizovaní od-
boja v Košiciach. Vo februári 
1945 sa vrátil do oslobodené-
ho Popradu. V marci bol so-
vietskymi orgánmi odvlečený 
a odsúdený na desať rokov do 
gulagu. Po mnohých inter-
venciách ho v roku 1947 oslo-
bodili a  mohol sa vrátiť späť 
na Slovensko.    

V rokoch 1948 - 1949 pôso-
bil v zahraničnom obchode, 
bol redaktorom vo vydavateľ-
stvách Pravda, Obroda, Slo-
venský spisovateľ, a súčasne 
prednášal ruský jazyk na Vy-
sokej škole hospodárskych 
vied. Od roku 1958 sa stal 
vedúcim Katedry jazykov Sta-
vebnej fakulty SVŠT v Brati-
slave, kde sa zaslúžil o moder-

nizáciu výučby jazykov.
Bol popredným rusistom 

na Slovensku, autorom a 
spoluautorom odborných 
príručiek, učebníc ruského 
jazyka na stredných školách, 
vysokoškolských učebníc pre 
technické odbory, ako aj rus-
ko-slovenských technických 
slovníkov. Publikoval články z 
metodiky vyučovania ruského 
jazyka, o prekladoch z ruštiny 
a pedagogických otázkach. 
Bol vyznamenaný Radom 
SNP II. triedy.

100 rokov od narodenia 
učiteľa, právnika JUDr. Ka-
rola KUKURU (*8. 7. 1917 
Spišská Nová Ves - †4. 12. 
1996 Poprad, pochovaný vo 
Veľkej).

Ako dvanásťročný stratil 
otca a  ako šestnásťročný aj 
mamu. V roku 1941 sa oženil 
s  Máriou, rod. Škultétyovou, 
ktorá pracovala ako adminis-
tratívna pracovníčka. Vycho-

vali spolu štyri deti - detskú 
lekárku Emíliu, Katarínu, 
ekonómku Helenu a technika 
Karola. 

V  roku 1936 ukončil gym-
názium v  Spišskej Novej Vsi 
a  po maturite začal študovať 
na Právnickej fakulte UK 
v  Bratislave. Vzhľadom na 
zlú finančnú situáciu si na 
štúdium zarábal vyučovaním 
iných žiakov. Vysokú školu 
ukončil v roku 1940. Po ukon-
čení štúdia pracoval na Minis-
terstve financií v  Bratislave, 
od roku 1946 na Ministerstve 
financií v Prahe. V roku 1949 
ho preložili na Slovensko, a to 
na finančný odbor Krajského 
národného výboru v Žiline za 
vedúceho daňového odboru. 
Pre nedostatok bytov odišiel 
na vlastnú žiadosť do Spiš-
skej Novej Vsi na finančný 
odbor Okresného národného 
výboru, kde pracoval ako ve-
dúci personálneho oddelenia. 
V novembri 1952 nastúpil ako 

učiteľ Vyššej hospodárskej 
školy v  Poprade. Od septem-
bra 1953 bol menovaný za 
riaditeľa, neskôr premeno-
vanej Strednej ekonomickej 
školy v  Poprade, kde pôsobil 
vo funkcii riaditeľa do roku 
1978. Počas svojho pôsobenia 
vychoval viac ako 2800 štu-
dentov. Jeho práca bola v roku 
1966 ocenená titulom Vzorný 
učiteľ, bol držiteľom pamätnej 
plakety J. A. Komenského.

Počas svojho pôsobenia 
v  školstve napísal učebnicu 
Československého práva. Ak-
tívne pracoval aj mimo školy. 
Od roku 1970 pracoval ako 
poslanec ONV a  vykonával 
funkciu predsedu školskej 
a  kultúrnej komisie. Za svoju 
prácu bol viackrát vyzname-
naný pamätnými medailami 
za rozvoj školstva a  kultúry 
Popradského okresu. Po od-
chode do dôchodku pracoval 
ešte ako právnik v  JRD v Ba-
tizovciach. Aktívne pracoval 
aj v Slovenskom zväze záhrad-
károv.

Zuzana Kollárová

Banícky cech horného Spiša so 
sídlom v Poprade Kvetnici, žiada 
baníkov na dôchodku zo štôlne vo 
Švábovciach - Kišovciach, Rudňa-
noch, ktorí pracovali v oblasti celé-
ho Spiša a v rámci Československa, 
aby pomohli Baníckemu cechu so 
zhromažďovaním dobových foto-
grafií, dokumentov, pracovných 
máp baní a so zverejnením spo-
mienok na banskú pracovnú čin-
nosť v baniach na Slovensku, ako aj 
v zahraničí.

Kontakt: banickycechhornehos-
pisa@gmail.com, alebo písomne na 
adrese Banícky cech horného Spiša, 
Kvetnica 138/2, 058 01 Poprad  (ppp)

Rozhorčený čitateľ D. S. z Popradu osobne priniesol do 
redakcie svoju napísanú príhodu a reakciu na situáciu, do 
ktorej sa dostal: „O pomoc pri zapojení svetiel na modeli 
RC kamióna som požiadal  jedného pána z popradskej ško-
ly. Dopadlo to tak, že svetlá mi nezapojil a model mi vrátil 
poškodený. Nechal ho totiž na voľne dostupnom mieste, 

Na konci júna prekročili  žiaci 
a  učitelia Strednej priemyselnej 
školy v Poprade hranice Slovinska  
v rámci projektu Erasmus +. 

Ich cesta viedla do Kopru, po-
brežného mesta a  zároveň naj-
významnejšieho prístavu v  Slo-
vinsku, kde sa stretli so žiakmi 
a učiteľmi z Litvy, Turecka a samo-
zrejme, Slovinska. Privítanie bolo 
veľmi  silné a  radostné, sprevádza-
né spoločnou večerou. Na druhý 
deň ráno sa zobudili do krásneho 
slnečného  teplého rána  a takéto 
rána žiaci zažívali celých osem dní, 
z  ktorých si odniesli nové vedo-
mosti z  oblasti histórie Slovinska, 
ale aj rôzne iné zaujímavosti. Na-
vštívili rôzne hrady ako Prem, So-
cerb, Ľubľanský a Predjamský hrad.  
Kroky ich doviedli  aj do Postojnej 
jaskyne, ktorá je najznámejšou tu-
ristickou atrakciou. Taktiež sa vozili 
na najstaršom plemeni koní lipican 
a  ochutnali tradičný slovinský de-
zert  kremšnitu. Vyskúšali  si aj rôz-

ne športy ako kajaky alebo pádlova-
nie v  stoji na surfovacích doskách. 
Žiaci preukázali svoje zručnosti 
vo workshopoch v  oblasti varenia 
a ručných prác. Po náročnom a po-
merne únavnom týždni si  študenti 
oddýchli na lodi, kde si vychutnali 
obed na mori a neskôr deň zakonči-
li  slávnostnou večerou s rozlúčko-

vým programom všetkých krajín. V 
posledný deň  okúsili krásu Talian-
ska a Benátok. Všetko sa raz končí 
a aj tento nádherný týždeň mal svoj 
koniec v podobe emotívneho lúče-
nia. Naše cesty sa rozišli, ale spo-
mienky v nás navždy ostanú.

Kristína Gočová
1. PD, SPŠ Poprad

V  minulom vydaní novín Poprad 
bola uverejnená súťaž o  dve ce-
lodenné vstupenky do AquaCity 
Poprad. Spomedzi tých, ktorí spl-
nili podmienky zaradenia do sú-
ťaže boli vyžrebovaní: Miroslav 
Guziar, Svätoplukova ul., Poprad 
a  Miroslav Kunák, Zaborského 
ul., Poprad. Vstupenku si môžu 
prevziať v  redakcii (Podtatran-
ská 149/7, Poprad) v  pracovné dni 
do 14. hod.   (ppš)

čo využil druhý občan a model poškodil. Teraz ani jeden 
nechce škodu nahradiť a ani si priznať vinu.“ Čitateľ zostal 
bezradný, lebo sa nevie domôcť nahradenia spôsobenej 
škody, ktorá je podľa neho niekoľko desiatok eur. Ešte viac 
než škoda ho však mrzí sklamaná dôvera. Poradili sme mu 
riešenie prostredníctvom mediačnej poradne.  (ppp)
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V stredu 19. júla - Adus, vo štvrtok 20. júla - Me-
dovka - Poliklinika Alexandra, v  piatok 21. júla 
- Adus, v  sobotu 22. júla - Ekolekáreň - OC 
Forum, v nedeľu 23. júla - Medovka - Polikli-
nika Alexandra, v pondelok 24. júla - Zlatý had 
a v utorok 25. júla Medovka - Poliklinika Alexandra.
Adus: Mnoheľova 2, Medovka: Poliklinika 

Alexandra, Tatranské nám., Ekolekáreň: OC 
Forum, Nám. sv. Egídia, Zlatý had: Novo-

meského ul. 
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-
rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 

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

Mimoriad-
ne priaz-

nivý týždeň vám prinesie veľa 
radosti a pekných chvíľ s ľuďmi, 
ktorí vás majú radi.

Budete mať 
d o s t a t o k 

času na svojich blízkych, za čo sa 
vám oni odvďačia vľúdnosťou a 
spokojnosťou.

Budete mať 
veľa príleži-

tostí na flirty a letné dobrodruž-
stvá. Ale všetko s mierou...

Tohtoročné 
leto vám 

prinesie veľa pokoja a uvoľnenia. 
Zbierajte sily na rušnú jeseň.

Doprajte a 
aj vám bude 

dopriate. Tešte sa na odmenu ale-
bo povýšenie v práci.

V nejakej si-
tuácii buďte 

trpezliví. Všetko sa vyrieši vo váš 
prospech.

Nedajte sa 
vyviesť z 

rovnováhy. S ústretovosťou a po-
rozumením dokážete viac.

Veľmi pek-
ný týždeň 

vám prinesie veľa radosti a lásky. 
Okolie vám prejaví svoju priazeň 
a ústretovosť.

Budete mať 
veľa príle-

žitostí na zábavu. Nebráňte sa 
tomu - zabudnete tak na všetky 
starosti.

P o z e r a j t e 
sa na veci s 

nadhľadom. Načo sa zbytočne trá-
pite nad malichernými detailami.

Dostane sa 
vám zaslú-

ženej pochvaly. Strávite príjemný 
týždeň s príjemnými ľuďmi.

N e p r i p o -
m í n a j t e 

iným, čím sa voči vám previnili v 
minulosti. Iba sa  budete zbytoč-
ne rozčuľovať.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

Levoča bude cez víkend tajomnáSpoločenSká kronika

Vo štvrtok 13. júla 2017
vo Veľkej s

V pondelok 17. júla 2017
vo Veľkej s

V pondelok 17. júla 2017
vo Veľkom Slavkove s

V utorok 18. júla 2017
v Matejovciach s

V utorok 18. júla 2017
v Spišskej Sobote s

Annou Najmanovou,
60-ročnou

Ivanom Koštialom,
65-ročným

Máriou Lopatovou,
63-ročnou

Jánom Michalákom,
71-ročným

Annou Drefkovou,
86-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„V naozajstnej láske nerozkazuje nikto; obaja poslúchajú.“
Alejandro Casona

povedali Slávni

Dnes 19. júla má meniny Dušana, zajtra 20. júla Iľja, Eliáš, 
v piatok 21. júla Daniel, v sobotu 22. júla Magdaléna, v nedeľu 
23. júla Oľga, v pondelok 24. júla Vladimír a v utorok 25. júla 
Jakub, Timur.

BlaHoŽeláme k meninám

1. júla 2017 - Diana Fáberová a Martin Eliaš.
manŽelStvo uZavreli

Pri príležitosti 500 rokov 
diela Majstra Pavla z Le-
voče sa v neďalekej Levoči 
uskutoční v piatok 21. a v 
sobotu 22. júla podujatie 
Tajomná Levoča. 

Začne sa v piatok 21. júla 
o 14. hod. slávnostnými fan-
fárami na radnici. O 14.05 
hod. vystúpi na hlavnom 
pódiu na námestí DFS Levo-
čaník, za ním FS Levočan, o 
15. hod. bude v altán-
ku účinkovať Sranda 
Banda, o 16. hod. opäť 
na hlavnom pódiu 
Shaman, o 17. hod. S 
hudbou vesmírnou, o 
18.15 hod. Chiki liki 
tu-a, o 20. hod. vy-
stúpi Václav Neckář 
a Bacily, o 22.15 hod. 
David Koller band a o 
23.45 hod. Heľenine oči. Vo 
zvonici radnice bude o 22. a 
23.30 hod. videomapping.

V sobotu 22. júla o 12. 
hod. program opäť uvedú na 
radnici slávnostnými fanfá-
rami. O 12.05 hod. v altánku 
vystúpia Igrici, o 12.30 hod. 
kúzelník Wolf. O 13.30 hod. 
sa na hlavnom pódiu  usku-
toční koncert Dominiky 
Mirgovej, o 15. hod. bude 
účinkovať Hudba z Marsu a 
v rovnakom čase na radni-
ci Páni Spiša. O 16.30 hod. 

bude na hlavnom pódiu  vy-
stupovať Marián Čekovský, 
o 18. hod. Korben Dallas, o 
19.15 hod. Cirkus Argolla, o 
22.30 hod. Katka Knechto-
vá a o 23.45 hod. Kallidad z 
Austrálie. O 22. a 23.30 hod. 
bude vo zvonici radnice vi-
deomapping a o 22.15 hod. 
bude pri radnici ohňová 
show s Cirkusom Argolla. 

V Bazilike sv. Jakuba sa 

približne o 20. hod. bude 
konať program Večer s maj-
strom. Pôjde o unikátny 
program s hviezdnym obsa-
dením ako Marián Čekov-
ský, Korben Dallas, Katarína 
Knechtová, levočskí umelci 
a iní. Moderovať bude Adela 
Banášová. Program je veno-
vaný životu a práci Majstra 
Pavla z Levoče a jeho hlav-
nému odkazu zhmotnené-
mu v jeho najvýznamnej-
šom diele - hlavnom oltári v 
Bazilike sv. Jakuba v Levoči. 

500. výročie od dokončenia 
tohto majstrovského diela 
pripomenie osobnosť a prí-
nos Majstra Pavla nielen pre 
Levoču, ale pre všetky obce 
a mestá, v ktorých zanechala 
jeho rezbárska dielňa stopu 
– vrátane Popradu, kde sa 
môžeme pýšiť dielom Maj-
stra Pavla z Levoče v Kostole 
sv. Juraja v Spišskej Sobote.

Večer s majstrom bude od-
vysielaný v priamom 
prenose na RTVS, 
ale bude aj prenášaný 
na led obrazovku na 
hlavnom pódiu v Le-
voči. 

S p r i e v o d n ý m 
programom počas 
oboch dní bude Kar-
patský remeselný trh s 
dobovou hudbou, dre-

veným bábkovým divadlom, 
vežovou hudbou, živými so-
chami...

V nedeľu 23. júla o 10. 
hod. sa v Bazilike sv. Jakuba 
v Levoči uskutoční slávnost-
ná svätá omša s priamym 
prenosom RTVS. 

Predpredaj vstupeniek na 
Tajomnú Levoču je i v Mest-
skej informačnej kancelárii v 
Poprade, ako aj v ďalších pre-
dajných miestach. Podrob-
né informácie sú na www.
tajomna.levoca.sk. (ppm)

Spomienka
V utorok 25. júla 2017 si pripomenie-
me 4. výročie, čo nás navždy opustila 
moja milovaná manželka
ANNA BEDNÁRIKOVÁ
rod. Malatinová z Hranovnice.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej spolu s  nami tichú spo-
mienku.

Manžel Juraj a smútiaca rodina

Spomíname
Milovali sme ho a on miloval nás.
Tú lásku s našich srdciach nezničí ani čas.
V pondelok 17. júla
sme si pripomenuli 
druhé bolestné výročie 
tragického úmrtia nášho milovaného
ING. ĽUBOMÍRA MAJERČÁKA.
Kto ste ho poznali, pripojte sa k nám 
v tichej spomienke a modlitbe.

Smútiaca rodina

Zo zločinu krádeže obvi-
nil popradský vyšetrovateľ 
21-ročného muža z  obce 
Rakúsy, okr. Kežmarok.

Začiatkom júla tohto roku 
sa mal obvinený vlámať do 
drevenej hospodárskej bu-
dovy v Tatranskej Kotline. 
Na stene vypáčil dosku a cez 
vzniknutý otvor vošiel do 

vnútra. Odtiaľ mal ukradnúť 
benzínovú reťazovú pílu, 
rozbrusovačku, dve vŕtačky 
a ručnú kotúčovú pílu. Spô-
sobená škoda bola vyčíslená 
na 1  150 eur. Vyšetrovateľ 
obvineného muža umiestnil 
do cely policajného zaistenia 
a  spracoval podnet na jeho 
vzatie do väzby.  (krp)

Policajti vyšetrujú krádež
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inZercia

M E S T O    P O P R A D 
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
Novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Svit, obec 

Svit, parc. č. KN-C 291/6 o výmere 368 m², druh pozemku tr-
valé trávnaté porasty, parc. č. KN-C 294/880 o výmere 257 m², 
druh pozemku ostatná plocha, parc. č. KN-C 294/881 o výmere 
714 m², druh pozemku ostatná plocha a parc. č. KN-C 294/882 
o výmere 132 m², druh pozemku ostatná plocha, spolu o výmere 
1471 m², odčlenených z pozemku parc. č. KN-E 2247/7 o výmere 
6390 m², druh pozemku ostatné plochy, evidovanom na Okres-
nom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva 
č. 2268 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 35,- €/m², t. j. 
vo výške 51 485,- € za celý predmet predaja spolu o výmere 1471 
m². Termín na  predloženie súťažných návrhov: do  22. júla 
2017 do 12.00 hod. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo od-
mietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výbe-
ru návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zru-
šiť. Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.
poprad.sk. Bližšie informácie: anna.pichnarcikova@msupoprad.
sk, tel. 052/716 72 81. PP-66

20. a 21. júl
o 19. hod., 22. júl
o 20.15 hod.
DUNKIRK
NL / GB / FR / USA, akčný / his-
torický / vojnový, titulky, MP15
Režisér Nolan prichádza so 
spracovaním Operácie Dy-
namo z roku 1940. Evakuácia 
330 tisíc Nemcami obkľúče-
ných britských, francúzskych 
a belgických vojakov z pláží a 
prístavu Dunkerque.   Vstup-
né: 5 €

22. a 23. júl o 16.hod. 
BOCIAN RIŠKO 
DE / NO / BE / LU, animovaný 
/rodinný, 84 min., dabing, MP
Leť za svojím snom! Veľkolepé 
vtáčie dobrodružstvo o vrabco-
vi, ktorý nielen žije ako bocian, 
ale si to o sebe aj myslí. 
Vstupné: 5 €; 4,50 € deti

22. júl o 18. hod. a 23. júl o 19. 
hod.
VALERIAN A MESTO
TISÍCICH PLANÉT 
FR/GB, dobrodružný, 129 

Kina tatran min., dabing, MP12
Veľkolepá adaptácia ikonické-
ho komiksového románu pod 
taktovkou režisérskeho mága 
Luca Bessona.  Vstupné: 4 €

24. júl o 19. hod.
HASTA LA VISTA! 
€URÓPSKE FILMY ZA €URO  
BE, tragikomédia, 115 min., ti-
tulky, MP12, FK
Pod zámienkou ochutnávky 
vín sa traja kamaráti, stále pa-
nici, vydajú na cestu do Špa-
nielska s vidinou prvých sexu-
álnych zážitkov. Avšak jeden je 
slepý, druhý na vozíku a tretí je 
ochrnutý.   Vstupné: 1 €

25. júl o 10. hod.
DEEP: DOBRODRUŽSTVO
POD HLADINOU
PRÁZDNINOVÉ KINO
ES, animovaný/rodinný/komé-
dia, 92 min., dabing, MP
Dobrodružstvo z podmorského 
údolia s chobotničkou Deep, 
krevetou Alicou a morským 
čertom Evom. Vstupné: 2 €

program kina cinemaX poprad
Od 20. júla do 26. júla

Ja zloduch 3 3D: o 13.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Vale-
rián a  mesto tisícich planét 
3D: o  15.30 hod., Dunkirk: 
o  18.30 hod. a  o  21. hod., 
Spider-man: Návrat do-
mov 2D: o  13. hod. (hrá sa 
len cez víkend), Ja zloduch 
3 2D: o 15.50 hod., Valerián 
a  mesto tisícich planét 2D: 
o 18. hod., Ako sa stať zlato-
kopom: o  20.50 hod. (nehrá 
sa 25.7.), Artmax filmy: Per-

sonal shopper: o  20.50 hod. 
(hrá sa 25.7.), Bocian Riško: 
o 13. hod. (hrá sa len cez ví-
kend), o  15. hod. (hrá sa len 
22.7.) a o 15.40 hod. (nehrá sa 
22.7.), Láska stojí za všetko: 
o 17.20 hod. (hrá sa len 22.7.) 
a o 17.50 hod. (nehrá sa 22.7.), 
Vojna o  planétu opíc 2D: 
o 20.10 hod. (nehrá sa 22.7.), 
Artmax koncert: Andre Rieu: 
o 19.50 hod. (hrá sa len 22.7.). 
Viac na www.cine-max.sk.

• MINULÝ týždeň v  uto-
rok popoludní bola hliadka 
mestskej polície požiadaná o 
pomoc vodičkou, ktorá počas 
vedenia osobného motorové-
ho vozidla začala pociťovať 
nevoľnosť. Na miesto bola 
privolaná rýchla zdravotná 
pomoc. Posádka vodičku na 
mieste ošetrila a previezla na 
ďalšie potrebné vyšetrenie do 
Nemocnice Poprad.• V TEN istý deň večer bola 
na Ul. L. Svobodu v Poprade  
hliadkou mestskej polície za-
držaná skupinka osôb, ktorá 
poškodzovala zaparkované 
osobné motorové vozidlá, a 

to takým spôsobom, že po 
nich skákala. Týmto konaním 
došlo k poškodeniu štyroch 
áut. Pre podozrenie zo spá-
chania trestného činu boli 
osoby odovzdané PZ SR k 
ďalšej realizácii.• V STREDU 12. júla večer 
bolo na tiesňovú linku mest-
skej polície 159 oznámené, že 
na Ul. Tajovského v blízkosti 
garáži sa po železničnej tra-
ti v koľajisku pohybujú bez 
dozoru kozy. Na mieste boli 
v spolupráci so železničnou 
políciou vykonané opatre-
nia smerujúce k  obnoveniu 
bezpečnosti železničnej pre-

vádzky. Následne príslušníci 
mestskej polície zabezpečili 
odstránenie týchto zvierat.• MINULÝ týždeň v  pia-
tok podvečer boli príslušníci 
hliadky mestskej polície vy-
slaní na preverenie oznamu 
o osobe ležiacej na križovatke 
Ul. Hviezdoslavova a Haláto-
vá. Na mieste bol zistený muž 
pod vplyvom alkoholu, ktorý 
požadoval lekárske ošetre-
nie. Do príchodu privolanej 
posádky zdravotnej pomoci 
bola osobe poskytnutá po-
trebná predlekárska pomoc. 
Muž bol prevezený do Ne-
mocnice Poprad.  (msp)

Týždeň s mestskou políciou

• VRTUĽNÍKOVÁ záchran-
ná zdravotná služba ATE z Po-
pradu letela minulý týždeň 
v  utorok na pomoc 48-roč-
nému turistovi, ktorý spadol na turistickom 
chodníku Tatranskej magistrály medzi Štrb-
ským Plesom a Popradským plesom z chod-
níka do hĺbky približne 5 metrov priamo na 
skaly. Pádom si spôsobil tržnú ranu na hlave 
a poranenie hrudníka. Po ošetrení bol z teré-
nu evakuovaný do nemocnice v Poprade.• V  STREDU 12. júla bola posádka letec-
kých záchranárov z Popradu požiadaná o po-
moc pre 25-ročného poľského turistu, ktorý 
na turistickom chodníku pri Chate pod Rysmi 
náhle skolaboval. Pri páde na zem si spôsobil 
tržné poranenie na hlave. Po ošetrení bol le-
tecky prevezený do popradskej nemocnice.• POSÁDKA leteckých záchranárov z  Popra-
du bola v  sobotu požiadaná o  súčinnosť pri 
záchrannej akcii turistky nachádzajúcej sa 

v Západných Tatrách, v oblasti 
Troch kôp. Zranená, 30-ročná 
žena sa na mokrej skale po-
šmykla a  padala dole žľabom 

približne 50 metrov. Pádom do žľabu utrpela 
poranenie hrudníka a dolnej končatiny v ob-
lasti členka. Po ošetrení nasledoval náročný, 
približne 200 metrový spust pacientky dole 
žľabom späť k miestu, kde ju mohol vrtuľník 
bezpečne z miesta transportovať do nemocni-
ce v Poprade.• K DOPRAVNEJ nehode, ktorá sa stala 
v  nedeľu popoludní, bola privolaná posádka 
leteckých záchranárov z Popradu. Pred obcou 
Šumiac narazil 51-ročný motocyklista do be-
tónového piliera, pričom si spôsobil mnoho-
početné zlomeniny dolnej a hornej končatiny. 
Po ošetrení ho záchranári v stabilizovanom 
stave a pri vedomí letecky previezli do Fa-
kultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Ban-
skej Bystrici.    (zuh)

Záchranári
v akcii

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. 
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• Predám tatranský obklad 
2,9 €/m2, leštený, zrubový - po-
loguľatý profil, hranoly a dláž-
kovicu - dyle na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866.  3/17-P
• Predám záhradu v  Popra-
de v  záhradkárskej osade 
Západ č. 2. Inf.: č. t. 0915 
287 566.   26/17-P
• Predám 3-izb. byt v Popra-
de na sídl. Juh, Tajovského ul. 
Inf.: č. t. 0948 400 640.   27/17-P

• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 

450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  8/17-K

• Aj v  roku 2017 ponúka 
muzikantské služby učiteľ 
na dôchodku JÁN PLAČEK 
z  Popradu (flauta, klarinet, 
trúbka, husle, spev, humor) 
na svadbách, narodeninách, 
firemných akciách vo dvo-
jici s  harmonikárom alebo 
gitaristom. Doprava vlastná. 
Inf.: č. t. 052/776 76 33, 0902 
519 954.   39/17-R
• Náter striech za 3 €/m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423  705. 44/17-R
• Elektroinštalačné práce 
- vykonávame elektroinšta-

lácie v bytoch a v domoch. 
Rekonštrukcie starých inšta-
lácií. Odstraňovanie porúch. 
Zásuvkové a svetelné obvo-
dy. Zapájanie spotrebičov. 
Poprad a okolie. Inf.: č. t. 
0949 669 600.  52/17-R
• Pizzeria Utópia ihneď 
prijeme vyučeného čašníka/-
-čku a  vyučeného kuchára. 
Inf.: č. t. 773 22 22 alebo pria-
mo na prevádzke.  53/17-R
• Hľadám garáž do nájmu 
v  Poprade a  blízkom okolí 
(Svit, Tatry), cena do 50 €. Inf.: 
č. t. 0948 399  135. 56/17-R
• Študenti nad 18 ro-
kov, prázdninová brigáda 
v  predajni. Inf.: č. t. 0905 
275 411.     57/17-R
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Príprava futbalistov FK Poprad vrcholí

Krátko zo športu• MINULÝ týždeň v utorok 
sa v priestoroch Slovenského 
futbalového zväzu uskutočnil 
žreb úvodných kôl Slovnaft 
Cupu. Do súťaže sa opäť pri-
hlásil rekordný počet tímov 
- 213. FK Poprad bude hrať 
prvý zápas 9. augusta v 2. 
kole. Našim súperom bude 
účastník stredoslovenskej V. 
ligy sk. D 1. FK Buzitka.• ŽENSKÝ tím FK Poprad sa 
začiatkom júla zúčastnil vôbec 
prvého turnaja od svojho za-
loženia v Liptovskom Trnovci, 
kde si zmeral sily s  tímami 
MŠK Žilina, MFK Tatran Lip-
tovský Mikuláš a  FK Spišská 
Nová Ves. Dievčatá turnaj vy-
hrali. Najlepšou brankárkou 

bola vyhodnotená 
Popradčanka Frede-
rika Pajonková, strelecky sa 
darilo najmä Lívii Potengovej 
a Márii Olekšákovej.• PREDMINULÝ víkend sa 
spoločný tím FK Poprad U19 
a juniori zúčastnil zaujímavé-
ho futbalového turnaja v Zá-
važnej Porube, kde sa okrem 
domácich stretol s mužskými 
tímami z Liptovského Miku-
láša (0:5 vo finále), či Liptov-
skej Štiavnice (7:4).• V TRNAVE sa stretli naj-
lepšie dobrovoľné hasičské 
družstvá - víťazi krajských 
súťaží na Majstrovstvách SR 
hasičských družstiev dorastu 
a dospelých. V sobotu sa pred-

stavil hasičský dorast a  diev-
čatá zo Spišského Bystrého, 
ktoré zastupovali Prešovský 
kraj, skončili na ôsmom mies-
te. V  nedeľu súťažili dospelí. 
Medzi ženami obsadilo piate 
miesto Spišské Bystré, muži zo 
Spišského Štvrtku skončili na 
treťom mieste.• V  NEDEĽU sa v  Liptov-
skej Tepličke konal 25. ročník 
súťaže dobrovoľných hasičov 
o putovné poháre starostu 
obce. Medzi mužmi i ženami 
do 35 rokov bola v požiarnom 
útoku do kopca prvá Šuňava. 
V kategórii dorastu bol medzi 
dievčatami najlepší Spišský 

Štiavnik, u  chlapcov 
triumfovala Šuňa-

va. V  osobitnej kategórii sa 
predstavili muži nad 35 rokov 
a minuloročné prvenstvo ob-
hájila Šuňava.• V NEDEĽU si dali stretnu-
tie priaznivci zábavného 
bowlingu na druhom  kole 
turnaja Leto v chládku v her-
ni Citybowling Poprad. Vo 
finále sa najviac darilo Jánovi 
Petrasovi, ktorý zvíťazil vý-
konom 489 bodov s  prieme-
rom 230,91. Tretie kolo je na 
programe 30. júla.• CEZ víkend od 22. do 23. 
júla sa v  areáli Kam Quarter 
Horses v Hrabušiciach usku-
točnia westernové preteky 

Cowhorse & Reining so za-
čiatkom o 9. hodine.• FUTBALOVÁ Fortunali-
ga štartuje prvým kolom cez 
víkend. 1. FC Tatran Prešov 
privíta v  NTC Poprad v  ne-
deľu 23. júla o 19. hodine ŠK 
Slovan Bratislava.• V SOBOTU 22. júla sa so 
začiatkom o 10. hodine usku-
toční na Štrbskom Plese 6. 
ročník netradičného poduja-
tia pod názvom Štrbská špor-
tová smršť 2017. Tento ročník 
sa bude niesť v znamení Čes-
koslovenského pohára silných 
mužov do 105 kg a  hlavne 
Majstrovstiev Európy zmie-
šaných dvojíc (Strongman + 
Strongwoman).  (ppv)

Popradskí futbalisti finišujú 
v príprave na novú sezónu II. ligy 
2017/2018, ktorá bude po prvýkrát 
celoštátna. Minulý týždeň absol-
vovali sústredenie v  Čechách, kde 
odohrali štyri prípravné dueli.

Po úspešných výsledkoch v Lip-
tovskom Mikuláši, Spišskej Novej 
Vsi, či doma proti Pohroniu, nasle-
dovali v Čechách štyri zápasy bez 
víťazstva. Minulý týždeň v utorok 
otvorili Popradčania české tur-
né prehrou 0:1 s  treťoligistom SK 
Převýšov. O dva dni neskôr sa po 
dohode oboch strán uskutočnil 
dvojzápas v Ústi nad Orlicí s exli-

gistom FC Hradec Králové. V  pr-
vom duely nastúpili za oba tímy 
hráči s momentálne lepšou formou 
a úspešnejší bol súper 
po víťazstve 3:2. Za 
Poprad dvakrát skó-
roval hrajúci tréner 
FK Poprad Stanislav 
Šesták. V  bráne na-
stúpil Malec, do hry 
zasiahli Hatok, Hric, 
Palša, Kica, Kopúnek, 
Maťaš, Medak, Kú-
koľ, Šesták, ale aj 
nová posila Denis Jančo z  Tren-
čína, ktorý naposledy pôsobil 

v  poľskom Zabrze. V  druhom zá-
pase nastúpili proti sebe omladené 
kádre doplnené o dve až tri skúse-

né opory. Popradča-
nia skórovali iba raz 
z  kopačky Dubeca a 
prehrali 1:3. V  brá-
ne FK Poprad chytal 
Marko Deronja – slo-
vinský brankár, ktorý 
naposledy pôsobil 
vo VSS Košice, do 
hry zasiahli Urbanič, 
Šuľa, Daško, Ferenc, 

Vigľaš, Apostolyuk, Horodník, 
Gallovič, Lukáč, Holiš a  strieda-

júci Dubec a Gajan. Dvojzápas v 
takomto formáte podľa členov re-
alizačných tímov splnil svoj účel 
a  zahrali si všetci hráči širšieho 
kádra.

Popradskí futbalisti sa so sústrede-
ním v Čechách rozlúčili sobotňajšou 
remízou 2:2 s  účastníkom Morav-
skosliezskej futbalovej ligy SK Ha-
nácká Slavia Kroměříž. Za Poprad 
skórovali Šesták a Kúkoľ.

Generálka na ligu sa presúva kvôli 
fortunaligovému zápasu Prešova. Po-
pradčania privítajú ŠKM Liptovský 
Hrádok napokon v  sobotu 22. júla 
o 10.30 hod. v NTC Poprad.  (ppv)

Predminulý víkend sa Poprad-
čan Jozef Dubašák z  AK Steeple 
Poprad zúčastnil Majstrovstiev 
Slovenska v  behu na 5000 met-
rov v  kategórii nad 35 rokov 
v  Nitre. Vo svojej kategórii ob-
sadil prvé miesto časom 17,10 
min., po prepočítaní koeficientu 
rokov z  toho bolo celkové druhé 
miesto.        FOTO - archív J. D.

Memoriál Jána Stilla a nočný beh
Víkend patril v Novej Lesnej bež-

com na treťom ročníku nočného 
behu Night Run a  hlavným prete-
kom v behu do vrchu - Memoriálu 
Jána Stilla.

Na trate vybehlo spolu viac ako 
600 bežcov, nordic walkerov a bežec-
kých nádejí. Už v  piatok sa na štart 
nočného behu ulicami Novej Lesnej 
postavilo 131 pretekárov. Najrýchlejší 
bol Jaroslav Szabo, medzi ženami tri-

umfovala Zuzana Gejdošová.
Hlavného behu MJS 2017 sa v so-

botu zúčastnili bežci z piatich krajín 
- Slovensko, Poľsko, Česko, Nemec-
ko a  USA. Trať dlhá 9  570 metrov 
s  prevýšením 533 metrov prilákala 
268 pretekárov. Ako prvý v kategórii 
mužov dobehol na Hrebienok Imrich 
Pástor, na druhom mieste skončil Pa-
vol Orolin z BK Poprad a tretie miesto 
obsadil Marián Zimmermann. Medzi 

juniormi ako prvý dobehol Filip Ko-
šár. Najrýchlejšia žena na trati bola 
Patrícia Puklová z  Vysokých Tatier, 
druhá skončila Timea Mihoková 
z  BK Poprad, tretia a  zároveň prvá 
v kategórií žien od 40-49 rokov bola 
Mária Novysedláková. Najrýchlejšou 
juniorkou sa stala Kristína Špitková.

V  kategóriách Nordic Walking 
zvíťazili Jozef Šoltés a Jiřina Šerfelo-
vá.    (ppv)

Redakciu novín

POPR AD
nájdete na sídlisku Západ,

Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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20. JÚL 17:30 

21. JÚL 

 Slávnostné otvorenie turnaja na námestí v Poprade 

RITRO FUTBAL FEST

autogramiáda futbalových 
reprezentantov SR

tanečná skupina ONE  
vystúpenie futbalových 
freestylistov Hands up Crew

Róbert 
Vittek

Kamil 
Kopúnek 

Marek 
Sapara

Stanislav 
Šesták

Nehráte futbal? Nevadí! Mysleli sme aj na „nefutbalistov“. 
Príďte sa s deťmi vyblázniť na futbalové ihrisko Poprad - Veľká.

skákacie hrady cukrová vata aquazorbing

PP-71
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FUTBALOVÝ KEMP
 max. 

50
detí

 Každý dostane: 
 tričko, trenky, štulpne + futbalová lopta 

My zabezpečíme: 
obed, pitný režim, ovocie 

 24.-28.Júl 

 7.-11.August 2017

 tréningy s trénermi FK Poprad
 futbalové turnaje + súťaže
 výlet na splav Dunajca
 kúpanie v Aquapark Poprad
 autogramiáda s hráčmi nášho Áčka
 prehliadka NTC v Poprade

ČO ZAŽIJEŠ?

cena 
100 €

 
Kontakt: Vladimír Rehák | wladimir.rehak@gmail.com | 0903 672 298

www.fkpoprad.sk 
PP-72
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Lúčnica v Tatrách
Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

k u p ó n

Berkyho Mrenicu potešilo suché počasie

Vysoké Tatry budú počas ce-
lého prvého augustového týžd-
ňa rozžiarené Lúčnicou. Po 30 
rokoch sa slovenská a svetová 
legenda vracia do našich veľ-
hôr. Priamo pod skokanskými 
mostíkmi na Štrbskom ple-
se,  na obrovskom javisku pod 
tatranskými končiarmi, pred-
vedú lúčničiari obyvateľom i 
návštevníkom Tatier to, čo už 
takmer 70 rokov obdivuje celý 
svet. V  pondelok 31. júla po-
cestuje celá Lúčnica do Tatier 
vlakom. V  utorok 1. augusta 
sa lúčničiari vypravia na túru 
na národný symbol Kriváň. 
Folklórne skupiny a súbory 
z  podtatranských obcí a miest 
sa pripoja k  Lúčnici v  stredu 
2. augusta, aby si spoločne za-

spievali okolo Štrbského plesa.  
Na podujatí pre rodiny s deťmi 
- Medvedích dňoch, ktoré sa 
v tom čase konajú na Hrebien-
ku, si budú môcť malí záujem-
covia vyskúšať „Tanečnú ško-
ličku Lúčnice“ s tanečnicami 
z Lúčnice. Napokon vo štvrtok 
3. augusta od 19. hod. môžu 
diváci vidieť na Štrbskom ple-
se najprv detské folklórne sú-
bory spod Tatier a potom prí-
de na rad už „veľká“ Lúčnica 
-  takmer 50 členný tanečný 
súbor so speváckou skupinou a 
veľký orchester.

Ak máte záujem vyhrať lístky 
na večerné predstavenie Lúčnice 
na Štrbskom Plese vo štvrtok 3. 
augusta stačí, ak na korešpon-
denčný, alebo podobný lístok 

vystrihnete kupón, ktorý je 
súčasťou súťaže a zašlete ho 
do redakcie (Podtatranská 
149/7, Poprad) do pon-
delka 24. júla 2017. Mená 
dvoch vyžrebovaných sú-
ťažiacich, ktorí získajú dve 
vstupenky na toto poduja-
tie, budú uverejnené v no-
vinách Poprad v stredu 26. 
júla 2017.  (ppš)

Nedeľné popoludnie patrí na Ná-
mestí sv. Egídia promenádnym kon-
certom. Tentokrát priestor medzi 
kostolmi rozohrial orchester Berky-
ho Mrenicu s Janou Orlickou.

Orchester Diabolské husle je zo-
skupením 7 hudobníkov, ktorí sú ab-
solventmi hudobných akadémií. Bol 
založený v roku 1991. Hlavnú zásluhu 
na jeho vzniku má popredný sloven-
ský huslista a skladateľ  - Ján Berky-
-Mrenica st., ktorý je aj hlavným tvor-
com folklórnej časti repertoáru tohto 
telesa. Od roku 1997 orchester fungu-
je pod umeleckým vedením Jána Berkyho-
-Mrenicu ml., ktorý pokračuje v umeleckých 
úspechoch svojho otca. Vďaka unikátnym 
hudobným, ale i dramaturgickým prvkom, sú 
vystúpenia vždy príjemným prekvapením pre 
široké publikum. Hosťom orchestra v Popra-
de bola skvelá speváčka Jana Orlická.

Ján Berky Mrenica ml. v  detstve veľmi 
veľa cvičil, nikto ho nemusel nútiť, skôr ho 
od huslí odháňali. Po absolvovaní odboru 
husle na bratislavskom konzervatóriu tri 
roky pôsobil v SĽUK-u. Odkedy sme v EÚ, 
je všetkého všade veľa, Diabolské husle tak 
zredukovali aj ich cesty do sveta, ale keď ich 
niekto zavolá, idú. Žánrovo ich momentál-
ne láka gipsy jazz. Nebránia sa žiadnemu 
hudobnému štýlu, ak treba nacvičia všetko. 
„Intenzívne cvičenie je nevyhnutné. Veľmi 
rád sa pripravujem na každý projekt, baví 
ma meniť žánre a druh hudby. Je to dôležité, 

aby človek hudobne neupadal, toto ma drží 
v hudobnom živote a rytme.“ 

Skúška pred vážnejším koncertom trvá aj 
9 hodín. „Čím vyšší vek, tým prsty idú ťažšie, 
treba tomu pomáhať. Hudba je krásna a keď 
sa jej chce človek venovať profesionálne, musí 
sa jej celý odovzdať. Husle sú pre mňa vzácne, 
ale je to len vec. Minulý týždeň na koncerte 
v Detve som zmokol aj s husľami, potom som 
na nich hral len brnkátkom.“ 

Ján B. Mrenica od februárovej operácie 
srdca žije s kardiostimulátorom. Má ho však 
na opačnej, na pravej strane. Na ľavú si pri-
kladá husle a tam by to prekážalo. Je otcom 
myšlienky podpory talentovaných detí zo 
sociálne a inak znevýhodneného prostredia, 
z ktorej vznikol projekt Divé maky. V roku 
2000 si prevzal 3x cenu Slovenskej hudobnej 
akadémie Grammy: Interpret roka, Album 
roku, Najlepší orchester.  (kpa)
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Výstup Lúčnice na Kriváň 2.8. Spievanie okolo Štrbského plesa

• ŠTRBA (BEZPLATNÉ PARKOVANIE)
• ŠTRBSKÉ PLESO (ZA POPLATOK, OBMEDZENÝ POČET)

 profi
 E V E N T  T E C H N O L O G Y

Predstavenie Lúčnice po 19.00 h. 
ŠTRBSKÉ PLESO pod skokanskými mostíkmi3.8.
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