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Rallye Tatry 2016 vyhral Tomáš Ondrej
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Víťazný návrh upútal najmä
zaujímavým dispozičným riešením

Víťazný návrh vo verejnej ano-
nymnej architektonicko-konštrukč-
nej súťaži návrhov na riešenie 
viacpodlažného parkoviska na 
Rastislavovej ulici na sídlisku Juh 
III (na obrázku) je z dielne brati-
slavských architektov.

Päťčlennej odbornej porote sa 
páčil najviac a v bodovaní vysoko 

predstihol ostatné návrhy. Autorský 
rukopis mu dali inžinieri architekti 
zo spoločnosti s ručením obmedze-
ným SPDe Štefan Lichvár, Mária 
Lichvárová, Michal Petráš a Alexan-
der Schleicher. 

Rozhodovali vopred stanovené prís-
ne kritériá, ktoré víťazný návrh splnil 
najlepšie. „Môžem povedať, že kým medzi druhým, tretím a ďalšími ná-

vrhmi bol rozdiel 15-20 bodov,  medzi 
prvým a druhým viac ako sto bodov. 
Tento návrh bol naozaj jednoznačným 
víťazom. Má niekoľko výhod. Okrem 
ekonomiky má vynikajúco spracované 
dispozičné riešenie aj ekológiu a cel-
kový vzhľad, ktorý je stvárnený veľmi 
detailne, jemne a je schopný realizácie 
s možnosťou použitia aj v iných lokali-
tách. Podmienky súťaže spĺňa víťazný 
návrh do bodky,“ povedal vedúci od-
boru urbanizmu a územného pláno-
vania MsÚ v Poprade Ľuboslav Mly-
narčík na otvorení výstavy súťažných 
návrhov s primátorom mesta a oboma 

viceprimátormi. Dúfa, že tak ako priš-
lo veľa kvalitných návrhov na riešenie 
viacpodlažného parkoviska (19), tak 
bude aj veľa odoziev od občanov. Naj-
viac súťažiacich bolo z Bratislavy, dva 
návrhy sú od popradských architek-
tov. Druhé miesto obsadil OSA atelier 
z Popradu - autori Branislav Rzyman 
a Miloslav Dulík. Všetky návrhy sú od 
pondelka umiestnené na výstave vo 
vstupných priestoroch MsÚ a takisto 
vyvesené na www.poprad.sk. Pripo-
mienky, návrhy a komentáre k jednot-
livým návrhom môže verejnosť po-
sielať na parkovacidom@poprad.sk. 

Absolútnym víťazom 43. 
ročníka Rallye Tatry sa stala 
slovenská posádka XIQIO 
RACING Tomáš Ondrej, 
Adam Gömöri na vozidle 
Škoda Fabia WRC. Dvad-
saťosemročný rodák z  Rož-
ňavy vyhral celkovo sedem 
z  deviatich rýchlostných 
skúšok.

Dvaja najväčší favoriti Jaro-
slav Melichárek a Poliak Grze-
gorz Grzyb zo súťaže odstúpili 
kvôli technickým problémom 
na svojich vozidlách. Tomáš 
Ondrej vyhral Rallye Tatry 
už pred štyrmi rokmi, keď sa 
podujatie vrátilo do sloven-
ského kalendára ako pohárová 
súťaž. Nepatril k  favoritom, 

o čom svedčilo aj pomerne vy-
soké štartové číslo 10. „Je to pre 
mňa najlepší výsledok v  rally, 
ktorý som dosiahol. Pochvalu 
si zaslúži celý tím a  verím, že 
to nie je naposledy. Všetci sa 
tešíme z  úspechu,“  povedal T. 
Ondrej v cieli. Triedu 3 s pre-
hľadom vyhral Peter Gavlák 
na Mitsubishi Lancer EVO IX, 
medzi „dvojkolkami“ kraľoval 
Ján Kundlák.

V  aktuálnom ročníku tat-
ranskej rally odštartovalo 
v rámci slovenského šampioná-
tu 52 posádok z  piatich eu-
rópskych štátov, v  cieli bolo 
nakoniec klasifikovaných 40 
súťažiacich.

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 10)
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Stručne Na Svetových dňoch mládeže v Krakove sú aj Popradčania

Pomoc
v ťažkých chvíľach

• ĎALŠIA Letná čitáreň 2016 
bude dnes 27. júla od 17. do 20. 
hod. v  priestoroch Podtatranské-
ho múzea v Spišskej Sobote. Po nej 
bude nasledovať prednáška na tému 
Vzácne tlače knižnice Podtatranské-
ho múzea v  Poprade, vyhlásené za 
historický knižničný fond. Predstaví 
31 najvzácnejších tlačí 16. a 17. sto-
ročia.

• VO štvrtok 28. júla o  20. hod. 
vystúpi na Nám. sv. Egídia Alimah 
Fusion & Divadlo Alchýmie z Popra-
du. Predstavia sa s  tanečnými cho-
reografiami, šermiarskymi súbojmi 
a led show. 
• V  SOBOTU 30. júla sa v  Mest-
skom útulku v  Poprade (Na letisko 
102) uskutoční maľovanie plotov. 
Záujemcovia si budú môcť na plot 
namaľovať psíka svojich snov.
• ĎALŠIA letná jazda historickou 
tatranskou električkou Kométa sa 
uskutoční v nedeľu 31. júla. Z Popra-
du vyrazí o 10.30 hod.
• OD 2. júla do 6. júla sa zúčastnili 
tretiačky z Obchodnej akadémie v 
Poprade, Alexandra Zavacká a  Va-
léria Richterová, zasadnutia schôdze 
Európskeho parlamentu. Návšteva 
Štrasburgu sa uskutočnila na  zák-
lade pozvania europoslanca Ivana 
Štefanca. 
• PODTATRANSKÁ vodárenská 
prevádzková spoločnosť oznamuje, 
že z dôvodu uskutočňovania opráv 
bude vo štvrtok 28. júla od 8. do 17. 
hod. prerušená dodávka vody na Ul. 
Dlhé hony v  Poprade (4 bytovky). 
Zabezpečené bude náhradné záso-
bovanie. Prípadné ďalšie informácie 
poskytne zákaznícka linka PVPS tel. 
0850 111 800 alebo dispečing spo-
ločnosti tel. 052/772 95 48.
• VÝSTAVU pod názvom Vyšíva-
né dekorácie pripravuje Múzeum 
rusínskej kultúry v Prešove. Náv-
števníci si budú môcť prezrieť rôz-
nofarebne ručne vyšívané dekorácie 
na vrecovine. Zhotovené sú prevaž-
ne krížikovou výšivkou. Ich autor-
kou je 88-ročná Popradčanka Marta 
Studená. 
• TISÍCKY neziskoviek majú už 
na svojich účtoch takmer 31 milió-
nov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im 
rozhodli poukázať občania a podni-
katelia v daňových priznaniach po-
daných do konca marca. Právnické 
a fyzické osoby v daňových prizna-
niach uviedli, že chcú občianskym 
združeniam, neziskovým organi-
záciám, nadáciám a  iným subjek-
tom venovať 30 967 612 eur zo svo-
jich daní. Suma sa ešte bude počas 
roka zvyšovať.   (ppš) PP-1

Leteckí záchranári z Popradu leteli 
minulý týždeň vo štvrtok popoludní 
do Vysokých Tatier k Zamkovského 
chate, kde ich pomoc potreboval 
47-ročný muž.

Počas turistiky pocítil náhlu nevoľnosť 
s následným kŕčovým stavom. K posád-
ke vrtuľníka sa na palubu pridal aj člen 
Horskej záchrannej služby. Po ošetrení 
a pripravení na letecký transport bol pa-
cient z terénu evakuovaný a transporto-
vaný do nemocnice v Poprade.

Minulú nedeľu ráno VZZS pomá-
hala pri Téryho chate 33-ročnému 
mužovi, ktorý utrpel tržné poranenie 
nohy. Po ošetrení ho vrtuľník previe-
zol do strediska VZZS v Poprade, od-
kiaľ si ho prevzala Rýchla zdravotná 
pomoc. Krátko na to v ten istý deň 
leteckí záchranári pomáhali 75-roč-
nému cyklistovi, ktorý na ceste tesne 
za Popradom smerom do Spišského 
Bystrého pocítil náhlu nevoľnosť, spa-
dol z bicykla a upadol do bezvedomia. 
Okoloidúci svedok mu okamžite po-
skytol laickú resuscitáciu. Po príchode 
VZZS pokračovala lekárka leteckých 
záchranárov spolu s pozemnými zá-
chranármi a policajtmi v ďalšej rozší-
renej resuscitačnej starostlivosti, ktorá 
bola napokon úspešná. Následne bol 
pacient prevezený na centrálny príjem 
popradskej nemocnice.  (zuh)

Svetové dni mládeže 2016 v Krakove 
sa v pondelok večer začali pre sloven-
ských pútnikov (na foto vpravo hore 
mladí z Popradu s gréckokatolíckym 
farárom Miroslavom Bartošom) v mes-
te Skawina pri Krakove slávnostným 
otváracím ceremoniálom pod názvom 
Obrazy milosrdenstva (na foto vľavo 
hore). Po ňom nasledovala slávnost-
ná svätá omša s Mons. Stanislavom 
Zvolenským. Na slávnostnom cere-
moniáli a omši sa zúčastnil aj primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko spolu so 
slovenským diplomatom v Krakove 
Adriánom Kromkom. Predtým ab-
solvoval primátor J. Švagerko spolu s 
konzulom  A. Kromkom stretnutie s 

primátorom mesta Skawina Pawlom 
Kolasom. „Bolo to symbolické poľsko-
-slovenské stretnutie k SDM  medzi 
primátorom slovenského mesta Poprad, 
v ktorom sa uskutočnilo celoslovenské 
prípravné stretnutie mládeže k SDM v 
roku 2015 a primátorom poľského mes-
ta Skawina, kde sú sústredení slovenskí 
pútnici,“ uviedol J. Švagerko. „Uplynu-
lý piatok som sa zúčastnil posledného 
pracovného stretnutia diplomatického 
zboru v Krakove k prípravám SDM. 
Dostali sme opakované ubezpečenie, 
že Krakov je pripravený na pútnikov i 
príchod Svätého Otca Františka,“ do-
plnil A. Kromka. Do Krakova priletí 
pápež František dnes 27. júla.  (mga)
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Pozor na vrtkavé počasie v Tatrách

• NOVÝ termín konania 
podujatia Benátska noc je 
v sobotu  30. júla. Program 
začne o  17. hod. v prístave 
člnkov na Štrbskom Plese. 
• DEŇ otvorených dverí 
na Lomnickom štíte bude v 
sobotu 30. júla. Vstup do ob-
servatória, ako aj prehliadky 
pod vedením vedeckých pra-
covníkov budú zdarma. 
• OBEC Ždiar organizuje 
preteky konských záprahov 
v nedeľu 31. júla o 13. hod. v 
areáli SkiCentrum Strednica 
Ždiar.
• PODPORIŤ letnú sezó-
nu a domáci cestovný ruch 
chce OOCR Slovenský raj 
a Spiš aj prostredníctvom 
letnej prázdninovej súťaže 
s názvom Šťastíkova cesta 
za poznaním a dobrodruž-
stvom. Úlohou súťažiacich je 
absolvovať sedem súťažných 
stanovíšť, ako napríklad vy-
stúpiť na najvyššiu sloven-
skú kostolnú vežu v Spišskej 
Novej Vsi, odfotiť sa na To-
mášovskom výhľade alebo 
odhaliť záhadu v kaštieli 
v  Markušovciach. Na kaž-
dom stanovišti čaká na deti 
zaujímavá výzva. Po absol-
vovaní súťažných stanovíšť 
budú  zaradené do žrebova-
nia o zaujímavé ceny.
• V NEDEĽU 31.júla (v mi-
nulom čísle bolo nesprávne 
uvedené augusta) o 19. 30 
hod. vystúpi na terase hotela 
Lomnica 35-členný symfo-
nický orchester z Košíc spolu 
s Filipom Tůmom a Helenou 
Szaboovou. Vstup je voľný.
• OSEM filmových večerov 
pod holým nebom, dvanásť 
krátkych predfilmov najmä 
mladých autorov, dve klu-
bové premietania za účasti 
tvorcov a protagonistov, jed-
na celoslovenská či dokonca 
celosvetová predpremiéra 
filmu, tradične dobré občer-
stvenie a skvelá nálada. To 
sú základné charakteristiky 
šiesteho ročníka Letného 
kina na hradnom nádvorí, 
ktoré sa v Kežmarku usku-
toční od soboty 30. júla do 
soboty 6. augusta. Začiatok 
predstavení bude o 21. hod. 
• OD 4. DO 7. augusta sa 
uskutočnia na Hrebienku 
Medvedie dni. Pre účastníkov 
podujatia sú pripravené diva-
delné predstavenia, koncerty, 
hry a atrakcie pre deti.  (ppš)

Festival všetkého slovenského Made 
in Slovakia s podtitulom Ochutnajte 
Slovensko v centre Popradu, má tohto 
roku malé jubileum. Od 3. do 6. augusta 
sa v centre Popradu uskutoční už piaty 
ročník tohto podujatia. O zaujímavos-
tiach a novinkách informovali hlavní 
organizátori z OZ Pre mesto Ondrej 
Kavka a Fabio Bortolini a predstaviteľ 
Popradu - primátor Jozef Švagerko.

„Program festivalu sme koncipovali 
tak, aby si každá veková kategória našla 
niečo pre seba. Do konca minulého týž-
dňa sme mali prihlásených 108 vysta-
vovateľov, čo je už na hranici únosnosti. 
Tohto roku sú dve špecifiká - budú sa 
prezentovať včelári z Hornádskej doliny a 
rezbári a sochári pod vedením pána Ba-

koša - tvorcu Ľadového dómu v Tatrách 
budú vyrezávať sochy z dreva. Vyrezanú 
sochu zvierat každý rok venujú do areá-
lu niektorej popradskej materskej školy. 
Návštevníci sa môžu tešiť na množstvo 
slovenských výrobkov od minulosti po 
súčasnosť. Budú môcť ochutnať tradičné 
domáce jedlá, medzi nimi aj domáce dre-
vorubačské párance, ktoré sa budú robiť 
priamo na námestí. Festival je bezplatný 
a sme radi, že samospráva Popradu nám 
poskytla maximálnu možnú pomoc,“ 
povedal O. Kavka. F. Bortolini verí, že 
Made in Slovakia bude ešte úspešnejší 
ako bol predchádzajúci festival OZ Pre 
mesto Viva Italia. Nadobudol také roz-
mery, že sa dá už len veľmi ťažko zvládať 
len prostredníctvom dobrovoľníkov. 

Primátor J. Šva-
gerko podčiarkol, že 
mesto sa snaží Made 
in Slovakia technicky dobre zabezpečiť 
a bude takisto dbať o poriadok a čisto-
tu. Doplnil: „Pódium na vystúpenia je 
už väčšie než v minulosti, tak sú vytvore-
né lepšie podmienky pre účinkujúcich.“  
Tí budú zaujímaví - v stredu 3. augusta 
príde Jožko Jožka, Vychodňarske Šar-
kanice, In Time, Majk Spirit, vo štvrtok 
4. augusta Kandráčovci a Heľenine oči 
a v piatok 5. augusta The Kowal Chicks, 
Vetrofka a Iné Kafe. Od 3. do 5. augusta 
večer od 21. do 23. hod. sa budú môcť 
návštevníci zabaviť pri hudbe kapely 
Prešporskí junáci. Festival sa skončí v 
sobotu 6. augusta o 13. hod.  (mar)

Letná turistická sezóna je 
v plnom prúde. Naše veľho-
ry sú krásne, ale môžu byť 
aj zradné, o  čom svedčia 
časté úrazy počas turistiky.

„Vzhľadom na to, že aktuál-
na letná sezóna je len vo svo-
jej  polovici, je momentálne 
ťažké porovnávať tohtoročnú 
s minuloročnou sezónou. Za-
tiaľ sme však nezaznamenali 
žiadne výrazné odklony od 
doterajších štatistík,“ uviedla 
na úvod hovorkyňa Vrtuľní-
kovej záchrannej zdravotnej 
služby ATE v Poprade Zuza-
na Hopjaková. Dodala, že v 
letných mesiacoch zasahujú 
posádky v  horských oblas-
tiach najčastejšie pri úrazoch 
hlavy, horných končatín, no 
najmä dolných končatín. 
„Tie bývajú dôsledkom po-
šmyknutia či už na skalách, 

turistických chodníkoch, ale 
aj v prípade pošmyknutia na 
snehovom poli. Stretávame 
sa aj s prípadmi, kedy turis-
ti pocítia náhlu nevoľnosť s 
následným  kolapsovým sta-
vom, kedy je nutné ich rýchlo 

transportovať do zdravotníc-
keho zariadenia.“

V Tatrách si tradične treba 
dávať pozor najmä na náhle 
zmeny počasia a pred turis-
tikou sa na to zodpovedne 

pripraviť. „Na zvýšené rizi-
ko úrazov môže na základe 
našich doterajších skúseností 
vplývať nepriaznivé počasie 
spojené s  búrkovou činnos-
ťou a v niektorých prípadoch 
precenenie vlastných síl pri 

náročnej turistike. Najmä 
v  tomto letnom období je 
v horách zvýšené riziko búr-
kovej činnosti. Preto je dob-
ré na túru vyraziť v  skorých 
ranných hodinách. Turisti by 

si mali zabezpečiť primeranú 
turistickú výstroj k  danému 
ročnému obdobiu a  nároč-
nosti túry. Vždy je potrebné 
byť vybavený vhodnou obu-
vou, teplým a  nepremoka-
vým oblečením, vziať si so 
sebou dostatočné množstvo 
tekutín a  mať nabitý mobil-
ný telefón, ktorým v  prípa-
de  potreby  môžu kontakto-
vať tiesňovú linku,“ vystríha 
návštevníkov Tatier Z. Hop-
jaková, ktorá pridala aj šta-
tistiku úrazov za posledné 
obdobie. „Od začiatku júna 
2016 do konca minulého 
týždňa potrebovali zranení 
turisti vo Vysokých Tatrách 
pomoc leteckých záchraná-
rov v  23 prípadoch. Okrem 
Slovákov to boli aj turisti 
českej, maďarskej a  poľskej 
národnosti.“  (mav)

Víťazný návrh upútal ...
Primátor Popradu Jozef 

Švagerko na pondelkovom 
otvorení výstavy zhodnotil: 
„Myslím si, že každý kolek-
tív si dal záležať na tom, 
aby návrh nebol len masou 
betónu, ktorá vznikne na 
sídlisku, ale aby viacpodlaž-
né parkovisko vhodne zapa-
dalo do priestoru. Víťazný 
návrh určite upútal aj ze-
leňou, službami, zázemím. 
Rozhodovala i ekonomická 
stránka. V niektorých návr-
hoch sa cena státia rovnala 
cene garáže. Pozorne sledu-
jem, ako riešia parkovanie 
v iných mestách, nepôjde-
me za každú cenu cestou 

spoplatňovania. Chcem, 
aby Popradčania mali kva-
litné parkovanie a ako eko-
nóm budem hľadať každú 
možnosť zarobenia peňazí 
pre mesto z iných zdrojov. 
Vieme peniaze získať aj za 
prenájom priestorov v par-
kovacom dome z iných pre-
vádzok a pod.“

Mesto hospodári dobre, 
má dostatok finančných 
prostriedkov, aby ich mohlo 
rozumne investovať. K 
možnej realizácii budúceho 
viacpodlažného parkovis-
ka po absolvovaní legisla-
tívneho procesu by chcela 
samospráva pristúpiť na 
budúci rok.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)Hliadky popradskej mest-
skej polície boli počas ví-
kendu dvakrát privolané k 
situáciám, v ktorých hlavní 
aktéri hazardovali s vlast-
ným životom. 

„Prvý prípad sa odohral 
v nedeľu o 19.50 hod., kedy 
bola hliadka MsP vyslaná na 
Tajovského ulicu, na ktorej 
sa mal podľa oznamovateľa 
neznámy muž s lanom vy-
hrážať zámerom ukončiť svoj 
život. Hliadka MsP privolala 
zdravotnícku pomoc, ktorá 
46-ročného muža z Popradu 
odviezla do nemocničného 
ošetrenia. O necelé dve ho-
diny na to prijal pracovník 
stálej služby oznam, podľa 

Popradskí mestskí policajti zachraňovali
ktorého pobiehal po streche 
vstupu do železničnej stanice 
polonahý muž.

Hliadka Mestskej polí-
cie Poprad na mieste zis-
tila, že ide o muža, ktorý 
chce skočiť z okna budovy 
stanice ŽSR nachádzajúce-
ho sa vo výške približne 6 
metrov. Muža sa v súčin-
nosti so všetkými ostatný-
mi zasahujúcimi zložkami 
(Hasičského a záchranného 
zboru, RZP a hliadky OO 
Policajného zboru) podari-
lo bezpečne zložiť na zem 
a následne odviezť do NsP 
Poprade,” uviedol zástupca 
náčelníka MsP Poprad Mi-
lan Slota.  (mag)
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Saleziáni zorganizovali prímestský denný tábor

Záhradkári sa tešia z plodov svojej práceLeto sa preklenulo do 
svojej polovice a záhradkári 
už zbierajú množstvo plo-
dov svojej práce. Predsedu 
Okresného výboru Sloven-
ského zväzu záhradkárov 
v Poprade Jozefa Kalakaja 
sme sa opýtali, ako hodnotí 
doterajšie leto, čo budúcej 
úrode prospieva a čo nie?

- „Napriek suchšiemu za-
čiatku leta prišlo aj priaznivé 
daždivé obdobie. Škoda, že 
pod našimi Tatrami máme 
veľké teplotné rozdiely, chlad-
né rána a horúce dni nepro-
spievajú žiadnej plodine - sú 
to nepriaznivé šoky.“ • Ktorým plodinám sa 
najviac darí  a ktorým me-
nej? 

- „Máme za sebou prvé zbe-
ry skorých plodín, jahody, ša-
láty, špenát, reďkovky, hrach, 
niektoré máme vysiate pre 
druhú úrodu, zároveň prichá-
dza zber cesnaku. Tento by už 
mal byť zo zeme von, pretože 
ak sa oneskoríme tzv. „stratí“. 
V tomto období sa záhradká-
ri sťažujú na nadmerný vý-
skyt hniloby.“ • Aký je momentálne vý-

skyt škodcov?
- „V minulom roku sa prem-

nožili slimáky - slizniaky, te-
raz ich je menej. Na začiatku 
leta bolo sucho, ale ak prídu 
opäť mokrejšie dni, nik nevie 
predpovedať, či sa opäť ne-
premnožia. Trápia nás však 
aj mravce, žerú mladé výhony, 
ako aj priesadky. Vynášajú 
na plodiny vošky, ktoré majú 
niekoľko vývojových rodov a 
pri premnožení vyciciavajú 
listy. U ostatných škodcov je to 
individuálne. Voči niektorým 
sa nevieme brániť. Pre hrdzu 
hruškovú, proti ktorej nie je 
na trhu žiadny priamy postrek 
(hoci nás zavádzajú, že pomá-
ha postrek proti chrastavitosti 
a múčnatke), sa na záhradách 
vytráca pestovanie hrušiek. V 
ovocinárskych záhradách sa 
tiež často objavuje zbytočne 
veľa ihličnanov.“ • Ako sa ukazuje úroda 
zemiakov?

- „Na začiatku to vyzeralo 
biedne, suchoty neprospieva-
jú zemiakom. Kto mal dobrý 
závlahový systém bol v poho-

de, ale nakoniec nám pomoh-
la príroda. Prišli dažde práve 
včas, keď mohutnela vňať 
a teraz majú hľuzy z čoho 
čerpať výživu. V súčasnosti 
potrebujú najdôležitejšiu po-
zornosť, aby ich nenapadli 

pásavka zemiaková a plieseň. 
Tak je to na nás, ako zachy-
tíme dozrievanie. Predpokla-
dáme dobrú úrodu.“• Ako sa darí ovocným 
stromom a akú úrodu ja-
bĺk, sliviek, hrušiek a pod. 
očakávate?

- „Ak záhradkári urobili 
predjarný postrek, jarný rez, 
mali by v tomto období po-
zorovať nasadenie plodov. 

Tie sa javia v dobrom počte. 
Ak zbadáte poškodené plody, 
neváhajte a odstráňte ich. Je 
potrebné uskutočňovať pre-
bierku plodov a odstrihova-
nie napadnutých koncov ko-
nárov, ak sú zakrútené lístky. 
V tomto období môžeme na 
kôstkovinách robiť takzvaný 
cigánsky zber - nie však ola-
movaním, ale ak odstrihne-
me zo stromu konce konárov 
s ovocím, urobíme dve práce 
naraz. Uľahčíme si zber a zá-
roveň pomôžeme stromu, kto-
rý rodí na ročných výhonoch. 
Práve po zastrihnutí konca 
konára nasadí bočné konáre, 
ktoré zarodia na budúci rok.“• Akých výkyvov počasia 
sa v lete obávate?

- „Letné dažde prospieva-
jú plodinám, avšak všetkého 
veľa škodí. Najväčším strašia-
kom je pre nás lejak spojený 
s krupobitím. Nielenže zbije 
plody, ale ich aj narúša a po-
tom plod hnije na strome, no 
aj po uskladnení.“• Aké práce zaneprázd-
ňujú záhradkárov najviac v 

tomto čase?
- „Záhradkári sa musia 

zapodievať pretrhávaním na 
ovocných stromoch, ale aj 
medzi zeleninou, pre voľnosť 
rastu. Ak sú blízko seba, berú 
si navzájom výživu. Tiež treba 
neustále prekopávať a prihno-
jovať, čím si zvyšujeme úrodu. 
V tomto čase pripravujeme 
jahody. Označujeme si prvé 
šľahúne, ktoré budeme presá-
dzať o mesiac.

Chcel by som ešte dodať, že 
Okresný výbor Slovenského 
zväzu záhradkárov v Popra-
de vyzýva základné organi-
zácie, aby uskutočnili malé 
výstavy ovocia a zeleniny 
pre vlastných členov s výme-
nou skúseností. Mestské ZO 
vo Svite pripravujú výstavu 
v septembri a ZO z Popradu 
by mohli urobiť výstavu tiež. 
Chceli by sme oznámiť, že 
uskutočníme i Podtatranskú 
výstavu v Spišskej Belej pri 
príležitosti Zemiakarského 
jarmoku 24. septembra, kde 
záhradkárov vyzývame v ter-
míne pred výstavou k doda-
niu exponátov. Máme sa čím 
pochváliť.“  (mar)

Salezián Cyril Slíž, kňaz, ve-
dúci Saleziánskeho mládežníc-
keho strediska na sídlisku Juh 
v Poprade minulý týždeň počas 
denného tábora pre deti pove-
dal: „Cieľom táborov je oddych, 
zábava, šport a vytvorenie spo-
ločenstva, v ktorom sa voľný čas 
prežíva zmysluplne a v  kresťan-
skom  duchu. Rešpekt, slušnosť, 
vzájomné priateľstvo sú hodnoty, 
ktoré sa tu odovzdávajú cez ne-
jaký príbeh. Tento rok je to roz-
právka Eldorádo. Rôzne aktivity, 
scénky a hry vypĺňajú prázdni-
nové dni.“

O  120 detí sa stará 35 ani-
mátorov. Každú skupinku detí 
majú na starosti dvaja. Keďže 
si vychovávajú aj animátorský 
dorast, tretí animátor sa pritom 
učí. Majú aj „čatu technického 

zabezpečenia“, kto-
rá pripravuje scén-
ky, hry, aby všetko 
klapalo. O tábor je 
väčšinou veľký záu-
jem a býva obsadený 
už v  polovici apríla. 
Stále uvažujú o viace-
rých turnusoch. 

Program je kaž-
dý rok podobný, 
ale stále príťažlivý. 
V pondelok - malé mestské hry 
- pátračky po sídlisku. V utorok 
výlet do blízkeho okolia alebo 
niektorej mestskej časti. Vlani 
to bola Spišská Teplica, pred-
vlani Kvetnica, toho roku Spiš-
ská Sobota. Streda patrila dňu 
dielní, kedy z  rúk detí vychá-
dzajú rôzne výrobky. Vo štvrtok 
chodievajú deti na väčší výlet 

- toho roku to bola Levoča, po 
minulé roky Pieniny, hrad Stará 
Ľubovňa a pod. Piatok bol deň, 
ktorý volajú veľký boj, keď prí-
beh vyvrcholil rozuzlením. 

Okrem saleziánskeho tábo-
ra minulý týždeň v stredisku na 
Juhu, prebiehal druhý prímestský 
tábor, ktorí tiež organizovali sale-
ziáni vo Veľkej.  (kpa)

Nočné premietanie v rámci Popradského kultúrneho leta 
patrí k obľúbeným. Množstvo divákov si aj minulú sobotu 
vychutnalo na námestí akčný film Nočný bežec. Atmosféru 
premietania pod oblohou si budú môcť Popradčania a náv-
števníci mesta užiť aj od 29. júla do 2. augusta vždy o 21. 
hod. počas Letného kina na kolesách - Bažant kinematogra-
fu. Diváci sa môžu tešiť na päť slovenských a českých komé-
dií. V piatok 29. júla to bude film Pelíšky, v sobotu 30. júla 
Stratení, v nedeľu 31. júla Kobry a užovky, v pondelok 1. au-
gusta Wilsonov a v utorok 2. augusta Eva Nová.  (ppm)

Kde dovolenkujú Popradčania?
Marek:  „Slovensko je pekné, 
ale rád cestujem k moru. U mňa 
je to väčšinou Bulharsko alebo 
Chorvátsko. Podľa mňa Bulhar-
sko je cenovo lepšie a pláže sú 
krajšie.“ 

Ivan Šindelka:  „Ešte som nebol 
na dovolenke. Chystám sa ako 
väčšina Slovákov do Chorvát-
ska, ale až v posledný augustový 
týždeň. Vtedy si už človek má na 
pláži aj kde ľahnúť.“

Jaroslava Rybková: „Na dovolenku sa ešte len 
chystáme. Máme aj osvedčené destinácie, pár 

rokov to bolo Chorvátsko. 
Tento rok možno uprednost-
níme Albánsko, ale v  hre je 
aj Bulharsko. Vyhovuje nám 
odlet z  Popradu bez veľkého 
presúvania. Kvôli politickej 
situácii vo svete sme ostali pri 

týchto destináciách, inak by sme si možno vy-
brali inak.“

Eva Krotáková: „Už som na do-
volenke bola. Boli sme v  Turec-
ku už po šiestykrát za sebou. Na 
Slovensku nie sú také služby, ale 
ani počasie, preto uprednostňu-
jeme cesty k  moru. Mali sme aj 
obavy, ale bolo tam bezpečne.“    (kpa, mav)
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Čo sa dialo v Spišskej Sobote v 16. storočí?

Dôchodcovia si skracujú cestu Flamenco je vo svojej podstate
smutné a nostalgické

Piatkovú atmosféru na 
námestí rozprúdila divoká 
hudba flamenca v  podaní 
skupiny Martin Bies & Fla-
menco Clan. M.Bies (na foto 
uprostred) sa narodil v Bra-
tislave. Korene jeho rodiny 
však siahajú do južného Špa-
nielska - do Andalúzie. Hre 
na gitare sa venuje od svojich 
trinástich rokov. V roku 1992 
absolvoval konzervatórium 
v Bratislave. Začiatky jeho 
dráhy sú spojené s flamenco 
gitarovou školou Paca Peňu, 
nadväzujúceho na tradíciu 
veľkých španielskych gitaris-
tov - Sabicas, Niňo Ricardo a 
Ramón Montoya.

Flamenco ho očarilo už 
v šiestich rokoch. Bolo mu to 
vlastné, blízke, ako rodinné, 
osobné, mal to v sebe. M.Bies 
povedal: „Klasická hudba, 
džez, reggae, blues...  Ale fla-
menco štýl je podľa mňa naj-
virtuóznejší gitarový štýl. Je to 
veľmi emotívna hudba a  má 

výrazné kvality po všetkých 
stránkach. Jej pôvod je cigán-
sko - indicko - židovský. Strhu-
júci rytmus a duch starej doby, 
je to vážne umenie. Flamenco 
je veľmi dynamické a stále sa 
vyvíja. Pribudli nové nástroje 
cachón, djembe, arabská dar-
buka. Flamenco je vo svojej 
podstate smutné a  nostalgic-
ké, ale vo svojom zdrvujúcom 
12-kovom rytme vyznieva veľ-
mi temperamentne.“ 

V roku 1997 M. Bies zalo-
žil vlastnú skupinu Flamen-
co Clan, s ktorou zostavil 
celovečerný program. So 
svojou skupinou sa predsta-
vuje na samostatných kon-
certoch, ako aj na medziná-
rodných festivaloch.

V  súčasnosti M.Bies pre-
zentuje koncerty z  vlastnej 
tvorby, ale aj aranžované 
skladby najslávnejších gita-
ristov flamenca ako spojenie 
flamenco gitary, spevu a tan-
ca.   (kpa)

Čitateľ F. F., obyvateľ bloku 
Gemer nám adresoval svoj 
podnet k priechodom pre 
chodcov na Partizánskej uli-
ci. Ide mu o to, že najmä pre 
starších ľudí, ktorí sa stravu-
jú v jedálni v Zariadení pre 
seniorov na Komenského 
ulici, je vyhovujúcejšie pre-
chádzať cez cestu v blízkosti 
bloku Gemer. Nie je tam však 
priechod pre chodcov. 

Čitateľ uvádza: „Na tomto 
úseku cesty sú dva priechody 
- pri novinovom stánku pri-
bližne v strede sídliska Západ 
a na križovatke s Podtatran-
skou ulicou. Medzi nimi sú 
všetky priechody „ilegálne“, 
ale pre starých, málo pohybli-
vých ľudí je každý krok navy-
še problémom. Myslím si, že 
mesto by mohlo zvážiť zria-
denie priechodu pre chodcov 
pri bloku Gemer. Prechádza-
nie cez neoznačený priechod 
sa nedeje iba kvôli jedálni, 
ale aj iným navštevovaným 
objektom na druhej strane - 

základnej škole, zariadeniu 
pre seniorov, je tam pošta, 
lekárske ambulancie, obcho-
dy...“

Sami sme boli svedkami, že 
množstvo dôchodcov poru-
šuje dopravné predpisy, keď 
prechádza cez rušnú cestu 

mimo priechodov. Ohrozujú 
svoj život, ale aj bezpečnosť 
vodičov. Jeden z prechádza-
júcich seniorov sa priznal, že 
dokonca za prejdenie vozov-
ky mimo priechodu dostal aj 
pokutu. Policajti mu vtedy 
na jeho výhrady povedali, 
že priechod tiež nemôže byť 
na každom kroku. Dodal: 
„Myslím si však, že by mal 
byť tam, kde prechádza naj-
viac ľudí.“ Ďalšia občianka si 
takisto neraz skracuje cestu 
na obed práve pri bloku Ge-
mer. Podotkla, že pre peších 
chýba aj chodník  vedľa prí-
jazdovej cesty medzi blokmi 

Šport a Harmónia. 
Na odbore cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií 
Okresného úradu v Poprade 
nám vysvetlili, že o zriade-
nie priechodu pre chodcov 
môžu občania požiadať prís-
lušné inštitúcie podľa druhu 
cesty. Miestne komunikácie 
podliehajú mestu, cesty II. 
a III. triedy okresu a I. trie-
dy okresnému úradu v sídle 
kraja, teda v Prešove.  Samo-
zrejme k takémuto zámeru 
sa musí vyjadriť dopravný 
inšpektorát a dať resp. nedať 
súhlas pre zriadenie prie-
chodu, pre ktoré platia nor-
my kladúce dôraz na množ-
stvo ukazovateľov. 

Partizánska ulica je miest-
nou komunikáciou vo vlast-
níctve mesta. Vedúci oddele-
nia dopravy MsÚ v Poprade 
Ľubomír Hán podčiarkol, 
že k umiestneniu doprav-
ných značiek - priechodu pre 
chodcov je potrebný súhlas 
Okresného dopravného in-
špektorátu v Poprade: „Ná-
sledne mesto Poprad vydáva 
určenie použitia dopravných 
značiek a značky sa môžu 
osadiť. Avšak by musela byť 
splnená ešte jedna podmien-
ka - podľa vyhlášky k zákonu 
o cestnej premávke by musel 
byť navrhovaný priechod pre 
chodcov osvetlený a zriade-
ný v bezbariérovej úprave, 
t.j. musela by sa do rozpočtu 
mesta dostať investičná akcia, 
na ktorú by poslanci museli 
schváliť financie.“  (mar)

Na podnet čitateľa

Z archívnych prameňov
V  popradskom archíve sú za-

chované archívne dokumenty 
od 13. storočia po súčasnosť. 
Pri čítaní zažltnutých listov sa 
dozvedáme o  tom, ako žili naši 
predkovia. V Magistráte mesta 
Spišská Sobota sa zachovala naj-
staršia spišskosobotská mestská 
kniha (Marckbuch) z  rokov 1579 
- 1933. Uvádzame tu záznamy zo 
starej mestskej knihy, ktorá sa do 
dnešných dní nezachovala a jej ob-
sah poznáme vďaka neznámemu 
pisárovi:

„Roku 1668 sme prepísali (do tej-
to knihy) nasledujúce (riadky) zo 
starého Marckbuchu so starým a 
čiastočne nečitateľným písmom.

Roku 1503 sa tu (v Spišskej Sobo-
te) predalo 25 a pol jutár oráčiny za 
80 zlatých. Z nich sa majú dať kaž-

doročne 2 zlaté na omše.
Roku 1504, kedy bol naším pánom 

(starostom) pán Peter Kmitta, mar-
šalek jeho cisárskeho 
Majestátu v Poľsku, 
uložil Štencel Mol-
ner, gróf z Ľubice, so 
súhlasom richtárov 
ostatných dvanástich 
miest spišskosobot-
ským (mešťanom) 
väčšie dávky, čo vy-
volalo hádky až po-
týčky vo (Wishnitz?), 
kde sa (všetci) zišli. 
Pretože gróf z Ľubice 
nič nedosiahol, kvôli 
hanbe a strachu ušiel. 
Zachraňoval sa v Kež-
marku.

Postavenie mos-

ta cez rieku Poprad, (teda) drevo a 
práca, stálo 50 zlatých. Postavenie 
(mestského) kúpeľa z dreva stálo 40. 

Škola (bola postave-
ná) takisto z dreva. 
Vedľa školy (bola 
postavená) drevená 
zvonica (a na ňu) 
zavesený Veľký zvon. 
Stálo (to) 28 zlatých. 
Spomenuté (veci) 
boli nadobudnuté a 
postavené od roku  
1502 do roku 1515.

Roku 1520 sa 
(mestská rada) 
uzniesla, neprijať za 
mešťana tejto obce 
žiadneho Slováka 
(Slovana), ktorý ne-
dokáže prehovoriť 

pred súdom (nemecky).
Roku 1529, vo štvrtok pred Kvet-

nou nedeľou (=18.3.) zhorelo v rade 
domov pri rieke Poprad 15 domov. 
Roku 1536 bol postavený kamenný 
most cez rieku Poprad.  Stálo to 103 
zlatých a 10 denárov. Roku 1574 
bola postavená radnica spolu s piv-
nicami, krámy v nej boli (pri tom) 
od základov vymurované. Zásoby 
stáli spolu 600 zlatých. Roku 1575 
priviedli vodu prvý raz vo (vodo-
vodných) rúrach do mestečka. Maj-
strom bol Matias Sebes(?) z Ľubov-
ne. Stálo (to) 80 zlatých.“

Aj tieto stručné záznamy, ktoré 
zachytávajú život sobotských meš-
ťanov na rozhraní stredoveku a no-
voveku, svedčia o ich snahe rozvíjať 
a skrášliť svoje mestečko.

Božena Malovcová
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InzercIa
Predaj

rôzne

MESTO  POPRAD

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

nebytového priestoru č. 3 o výmere 118,40 m2 nachádzajúce sa
v budove postavenej na parcele KN-C 3226/84 na Novomeského 
ulici 3918 v Poprade, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, 
katastrálnom odbore, k. ú. Poprad, na liste vlastníctva č. 3455. 

Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve  vyhlasovateľa súťaže. 

Minimálne ročné nájomné: 2 613,- €
Začiatok prenájmu: najskôr od 2. 8. 2016
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spo-
jené s užívaním nebytového priestoru.
Účel  nájmu:  v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 27. 7. 2016 do 12. hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297.    PP-86

Popradskí policajti vyšet-
rujú prípad trestného činu 
podvodu, ku ktorému došlo 
6. júla v  jednej z  poprad-
ských herní.

Dvaja doposiaľ neznámi 
muži vošli v čase okolo 21.45 
hod. do herne a  chceli roz-
meniť peniaze. Muži komu-
nikovali nezrozumiteľnou 
angličtinou. Zatiaľ čo jeden 
rozprával s  jedným zamest-
nancom, druhý požiadal bar-
manku o rozmenenie 6 kusov 
100-eurových bankoviek. Pri 
rozmieňaní prvých 4 ks požia-
dal pracovníčku herne o „iné“ 
bližšie nešpecifikované roz-
mieňanie, pričom pri tomto jej 
svojvoľne vyťahoval bankovky 
z jej peňaženky. Na rázne upo-

zornenie zamestnanky-
ne a zamestnanca jej ich 
vrátil a následne z herne 
obaja muži odišli. Po ich 
odchode a po prepočítaní 
tržby pracovníčka herne 
zistila, že jej chýba tržba 
vo výške 730 eur.

Obdobným spôsobom 
sa podozriví muži pokú-
sili rozmieňať peniaze toho 
istého dňa aj na benzínovom 
čerpadle v  Levoči (na foto), 
avšak pracovníčka im rozme-
nila iba jednu 100-eurovú ban-
kovku a následne ich vykázala 
z  priestorov. Taktiež v  ten istý 
večer navštívili inú popradskú 
herňu, kde ale k dokonaniu ani 
k pokusu rozmieňania nedošlo.

Oboch podozrivých mužov 

zachytili priemyselné kamery 
vo všetkých troch prevádz-
kach. Doposiaľ sa ich však ne-
podarilo stotožniť.

Polícia preto vyzýva verej-
nosť, aby v prípade, že spozna-
li mužov na záberoch, nech 
kontaktujú ktorýkoľvek útvar 
polície, prípadne aby sa ozvali 
na známom telefónnom čísle 
158.   (krp)

Stotožnenie dvoch podozrivých osôb

• Predám lacno drevený obklad 
- 3 €, zrubový profil, hranoly, aj 
dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.   4/16-P• Predám garáž pri Kauflande 
v Poprade, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0903 622 476.  32/16-P• Predám Seat Ibiza 1,2 sedan 
hatchback, 5-dverový, šedá me-
talíza, r. v. 2004, STK 1/2017, naj. 
62  800 km, servisná knižka, prvý 
majiteľ, cena 3  500 €. Inf.: č. t. 
0915 376 150.  37/16-P• Predám fľaše na zaváranie 720, 
aj menšie, viečka na zatlačenie 
(Omnia). Cena dohodou. Inf.: č. t. 
052/776 19 54.  38/16-P• Predám 2-izb. byt v  cen-
tre Popradu. Inf.: č. t. 0905 
275 541.   39/16-P

• Náter striech, fasády a kostoly - 3 
€/m2 s  farbou, základ a vrch. Inf.: č. 
t.  0915 423 705 (p. Ivan).      69/16-R• Dám do prenájmu zariade-
ný 2-izb. podkrovný byt v  rodin-
nom dome so samostatným vcho-
dom pre jednu osobu v  Poprade. 
Cena 250 €/l mesiac. Inf.: č. t. 0911 

690 817.   71/16-R• Zber jabĺk v Taliansku. Inf.: č. t. 
0950 665 147.  73/16-R

• SČK - ÚzS Poprad príjme do 
trvalého pracovného pomeru ku-
chárku do kuchyne v  dome SČK 
Spišská Sobota. Požadované vzdela-
nie: výučný list - kuchár. Nástup ih-
neď. Inf.: č. t. 0902 328 993.  74/16-

• Darujem váľandu v  dobrom 
stave s  odkladacím priestorom 
a  rozkladacie kreslo. Inf. č. t.: 
0905 866 295.  75/16-R• Dám do prenájmu 1-izb. byt 
v  Poprade na sídl. Juh III, s  balkó-
nom. Inf.: č. t. 0948 007 776.   76/16-R

Ďakujeme lekárskemu tímu pri-
mára MUDr. Christiana Schwei-
tzera a zdravotníckemu personálu 
z  Geriatrického oddelenia Ne-
mocnice s  poliklinikou v  Poprade 
za dlhoročnú odbornú, príkladnú 
a  obetavú starostlivosť o  nášho 
otca, Štefana Vitka, počas ťažkej 
choroby.
Rodina Vitková
so Spišského Bystrého      77/16-R

POĎAKOVANIE

MESTO  POPRAD

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

časti pozemkov (každý o výmere 1 m²) v k. ú. Poprad vo vlastníctve mesta ako 
celku, za účelom umiestnenia a prevádzkovania reklamných nosičov (cityboar-
dov) s možnosťou využitia časti týchto stojanov, alebo určitý počet týchto stoja-
nov, Mestom Poprad, a to:
parc. č. KN-C 2485/10, Ul. Podtatranská - 1 ks, parc. č. KN-C 2701/1, Ul. Slo-
venského odboja, OC Billa - 2 ks, parc. č. KN-C 2626, Ul. Murgašova, stánok 
PNS - 1 ks, parc. č. KN-C 2732/4, Ul. Mnoheľova, kostol - 1 ks, parc. č. KN-C 
450/9, Ul. 1. mája, pri reštaurácii - 1 ks, parc. č. KN-C 433/3, Nám. Sv. Egídia, 
farský úrad, parkovisko - 1 ks, parc. č. KN-C 682, Ul. J. Curie, OTP banka - 
1 ks, parc. č. KN-C 92/6, Nám. Sv. Egídia, predajňa CK Satur - 1 ks, parc. č. 
KN-C 103/1, Ul. Vajanského, začiatok pešej zóny - 1 ks, parc. č. KN-C 2617/1, 
Ul. Francisciho, parkovisko - 1 ks, parc. č. KN-C 3009/653, Ul. L.Svobodu, 
pri novom kostole - 1 ks, parc. č. KN-C 3222/11, Ul. Záborského, OC Sintra 
- 1 ks, parc. č. KN-C 2993/649, Ul. Dostojevského, OC Sintra / Výkrik - 1 ks, 
parc. č. KN-C 3222/444, Ul. Uherova, ŠC Arena - 1 ks, parc. č. KN-C 2737, Ul. 
Hviezdoslavova, Hotel Gerlach - 1 ks, parc. č. KN-E 3400, Ul. Štefánikova, Kul-
túrne stredisko - 1 ks, parc. č. KN-C 2035/2, Ul. Partizánska, OC Jednota, Reg. 
kultúrne stredisko - 1 ks, parc. č. KN-C 423/3, Ul. Štefánikova, ČSOB - 1 ks, 
parc. č. KN-C 2729/1, Ul. Wolkerova, železničná stanica - 1 ks, parc. č. KN-C 
3226/82, Ul. Uherova, VšZP, PNS - 1 ks, parc. č. KN-C 3226/3, Ul. Uherova, 
OC Virma - 1 ks, parc. č. KN-C 1230, Ul. J. Curie, nemocnica, PNS - 1 ks, 
parc. č. KN-C 2624/1, Ul. J. Curie, nemocnica - 1 ks, parc. č. KN-C 247, Ul. 1. 
mája, FaxCopy, OC Prior - 1 ks, parc. č. KN-C 2993/655, Ul. Ludvíka Svobodu, 
potraviny - 1 ks

Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Nehnuteľ-
nosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísané v katastri nehnu-
teľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva 
č. 1, k. ú. Poprad.

Technická špecifikácia reklamných stojanov:
Samostatne stojace reklamné nosiče, ktoré nie sú pevne spojené so zemou, 
umiestnené na teréne, s maximálnymi rozmermi podstavy do 1 m² a maximál-
na výška 3000 mm.   
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 12. 8. 2016 do 12. hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.  PP-87

Dobrovoľný hasičský zbor v Popra-
de - Strážach ďakuje mestu Poprad,  
odboru školstva, mládeže a športu 
za poskytnutie dotácie na opra-
vu hasičskej striekačky, ktorá sa 
bude využívať na rozvoj telesnej 
kultúry a športovania mládeže a 
na športové súťaže.  (aru)

POĎAKOVANIE
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Dnes 27. júla - Dr. Max - OC Max, vo štvr-
tok 28. júla - Cyprián, v piatok 29. júla - Včela, 
v sobotu 30. júla - Primula, v nedeľu 31. júla 
- Victoria, v  pondelok 1. augusta - Limba 
a v utorok 2. augusta - Sunpharma - Tesco.

Dr. Max - OC Max: Dlhé hony 1, Cyprián: 
Ul.L. Svobodu, Včela: Tatranské nám. 1, Primu-

la: Dostojevského ul. 12, Victoria: Drevárska ul., 
Limba: Podtatranská 5, č. t. 772 26 57, Sunphar-

ma - Tesco: Teplická cesta.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 

otvorené od pondelka do piatka od 18. 
hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

SPoločenSká kronIka

16. júla 2016 - Katarína Brutovská a František Šprencel, Karolína 
Kaducová a Juraj Brenišin, Mgr. Adela Sendecká a Miloš Pajonk.

ManŽelStVo uzaVrelI

V piatok 22. júla 2016
v Matejovciach s

V piatok 22. júla 2016
vo Veľkej s

V pondelok 25. júla 2016
vo Veľkej s

V pondelok 25. júla 2016
vo Veľkej s

V utorok 26. júla 2016
vo Veľkej s

Margitou Lacovou,
81-ročnou

Ing. Františkom Dratvom,
66-ročným

Alžbetou Kovácsovou,
77-ročnou

Pavlom Ferencom,
68-ročným

Jozefom Husárom,
76-ročným

naVŽdY SMe Sa rozlÚčIlI

Človek nie je človekom, ak miluje len seba.      F. FÉNELON
PoVedalI SláVnI

Dnes 27. júla má meniny Božena, vo štvrtok 28. júla Krištof, v pia-
tok 29. júla Marta, v sobotu 30. júla Libuša, v nedeľu 31. júla Ig-
nác, v pondelok 1. augusta Božidara a v utorok 2. augusta Gustáv.

BlaHoŽeláMe k MenInáM

Budete sa 
rozhodovať 

v dôležitej veci, ktorá dopadne 
dobre. K významnej zmene dôjde 
aj v citových záležitostiach.

Než sa 
pustíte do 

novej aktivity, preverte si plusy aj 
mínusy. Nemusí byť všetko také 
bezproblémové, ako sa zdá.

V niečom 
budete vá-

hať a nečakaná udalosť vám po-
môže, aby ste sa správne rozhodli.

Konečne sa 
vyrieši zále-

žitosť, ktorá vás už dlhšie trápila. 
Potešíte sa tomu.

Využite veľ-
mi priaznivé 

životné obdobie, ktoré potrvá celé 
leto. Nebude však zadarmo, ale s 
vaším vlastným pričinením.

Budete sa 
tešiť z kaž-

dého dňa, lebo vám vždy prinesie 
niečo pozitívneho. 

Bude to 
oddychový 

týždeň. Viac sa budete môcť ve-
novať rodine a priateľom.

Dosiahnete 
niečo, po 

čom ste už dávno túžili. Niekto 
vám vyjadrí svoje uznanie a po-
chváli vás.

P r í j e m n é 
letné dni 

budú pre vás povzbudením do no-
vého, veľmi úspešného obdobia.

Budete mať 
veľa povin-

ností, ktoré vás budú nadmieru 
zaťažovať. Niekto vám však po-
môže, aby ste ich zvládli.

T o ľ k o 
zmien, koľko 

vás postihne v nasledujúcich dvoch 
mesiacoch, ste vôbec neočakávali. 
Niektoré budú príjemné, iné menej.

N e m á t e 
radi, keď 

vám niekto rozkazuje, ale tentoraz 
budete musieť poslúchnuť.

HoroSkoP od StredY do StredY

PoHotoVoSť V lekárňacH

Historické osobnosti mesta Poprad (3)
V júli si pripomíname:

V stredu 27. júla 2016
o 14. hod.vo Veľkej s

MUDr. Martou Kostúrovou,
71-ročnou

naVŽdY Sa rozlÚčIMe

140 rokov od narodenia 
kňaza, politika, starostu 
a  publicistu Štefana MNO-
HEĽA (*30. 7. 1876 Malé 
Borové - Novoť, okr. Dolný 
Kubín - †25. 10. 1944 Poprad).

Otec Štefan Mnoheľ, roľník, 
matka Anna, rod. Žatkuliako-
vá. Mal dvoch bratov Antona 
a  Serafína. Pri zápise dátumu 
jeho narodenia došlo k omylu, 
ktorý bol opravený na zákla-
de prísahy 5 svedkov. Narodil 
sa v roku 1876, nie 1874, ako 
bolo pôvodne zapísané.

Vyrástol v  skromných po-
meroch, ktoré boli v  tých 
časoch na Orave bežné. Ľu-
dovú školu navštevoval v Ná-
mestove. V  štrnástich rokoch 
v štúdiu pokračoval na nižšom 
gymnáziu v  Trstenej, ktoré 
bolo duchovným strediskom 
hornej Oravy. Od roku 1889 
študoval na gymnáziu aj Ján 
Vojtaššák, budúci spišský bis-
kup. Obidvaja v  miestnom 
kláštore pomáhali pátrovi 
Schwartzovi s prekladmi a prí-
spevkami do slovenských ča-
sopisov. Piaty a  šiesty ročník 
doštudoval Mnoheľ na piaris-
tickom gymnáziu v  Ružom-
berku. Tu ukončil štúdium 
v roku 1896. V tom čase v ňom 
skrslo rozhodnutie stať sa kňa-
zom. Bol prijatý do filozofické-

ho kurzu v spišskom seminári. 
V školskom roku 1898/99 na-
stúpil do kňazského seminára 
v  Spišskej Kapitule, kde opäť 
študoval aj jeho priateľ J. Voj-
taššák. Prispieval článkami do 
časopisov Posol, Zora a  Mú-
zeum. Za kňaza bol vysvätený 
22. augusta 1902.

Pôsobil ako kaplán vo Frid-
mane, v  Zubrohlave, v  roku 
1905 bol preložený do Švá-
boviec, v  roku 1906 do Kluk-
navy. Roku 1907 ho vyme-
novali za administrátora do 
Lendaku, kde si ho obyvatelia 
veľmi obľúbili. Napriek tomu 
bol preložený do Podvlku, stal 
sa kaplánom v Hybiach, v Za-
kamennom a administrátorom 
v  Oravskej Lesnej. 28. mája 
1917 odišiel do predčasného 
dôchodku pre chatrné zdravie. 
V rokoch 1917 - 1918 redigoval 
s  Andrejom Hlinkom časopis 
Duchovný pastier. 

Dňa 8. júla 1920 sa stal správ-
com farnosti v  Poprade. Hneď 
po príchode požiadal biskupa 
o  súhlas používať pri boho-
službách slovenský jazyk, čo 
mu bolo umožnené. V  roku 
1923 zabezpečil opravu zvonice 
hlavného katolíckeho kosto-
la. Počas vojny v  rokoch 1941 
- 1943 pokrstil podľa matriky 
18 židov a 1 mohamedána, aby 

ich uchránil pred 
odsunom do 
koncentračného 
tábora. V rokoch 
1930 - 1945 sa 
stal predsedom 
Miestneho odboru Matice slo-
venskej a v rokoch 1921 - 1945 
Katolíckeho kruhu v Poprade.

Pred rokom 1918 bol členom 
klerikálneho krídla Slovenskej 
národnej strany, uhorskými 
úradmi perzekvovaný. V  ok-
tóbri 1918 pôsobil ako signatár 
martinskej Deklarácie sloven-
ského národa. Po roku 1920 
bol exponentom HSĽS na vý-
chodnom Slovensku, predseda 
jej organizácie v  Podtatranskej 
župe. Od roku 1939 bol staros-
tom Popradu, neskôr vládnym 
komisárom. Bol autorom a vy-
davateľom klerikálnych spisov 
a  administrátorom katolíckych 
časopisov. V  roku 1943 bol 
menovaný za pápežského pre-
láta. Mal zásluhu na výstavbe 
rímskokatolíckej ľudovej školy 
(dnešné gymnázium na Poprad-
skom nábreží - základný kameň 
bol položený 28. októbra 1931) 
a  rímskokatolíckeho kostola v 
Poprade na Popradskom nábre-
ží. Je po ňom pomenovaná Cir-
kevná základná škola v Poprade 
a ulica.

Zuzana Kollárová

Program kina cIneMaX Poprad
Od 28. júla do 3. augusta

Doba ľadová: Mamutí 
tresk 2D - o 13. hod. (hrá sa 
cez víkend), Doba ľadová: 
Mamutí tresk 3D - o 15.10 
hod., PREMIÉRA: Kroti-
telia duchov 3D - o  17.20 
hod., PREMIÉRA: Jason 
Bourne - o  20. (nehrá sa 
3. 8.) a  o  18. hod., PRED-
PREMIÉRA: Jednotka sa-
movrahov 3D - o  20 hod. 

(hrá sa 3. 8.), PREMIÉRA: 
Krotitelia duchov 2D - o 
13.50 (hrá sa cez víkend) 
a  o  20.30 hod., Učiteľka 
- o  16.20 hod. (nehrá sa 
2. 8.), ARTMAX FILMY: 
Príbeh lesa - o  16.20 hod. 
(hrá sa 2. 8.), PREMIÉRA: 
Pán Dokonalý - o  18.30 
hod., NEZHASÍNAJ! - o 
20.40 hod., Legenda o Tar-
zanovi 2D - o 13.10 hod. 
(hrá sa cez víkend), Hľadá 
sa Dory 2D - o  15.40 hod.

• POPRADSKÝ vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci 
zločinu krádeže spáchaného v  súbehu s prečinom porušo-
vania domovej slobody. Doposiaľ neznámy páchateľ v noč-
ných hodinách z pondelka 18. júla na utorok 19. júla z terasy 
domu v  Novej Lesnej odcudzil záhradný nábytok, pričom 
škoda presiahla hodnotu 9  500 eur. Páchateľovi v  prípade 
vypátrania a preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na 
tri až desať rokov.• Z TRESTNÉHO činu nebezpečného vyhrážania bol po-
licajtmi zo Svitu obvinený 62 ročný Ján z  obce Gerlachov, 
ktorý mal v sobotu 23. júla v rodinnom dome v jeho rodnej 
obci zaútočiť na svojho brata. Ján bol obmedzený na osob-
nej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia. Ob-
vinenému mužovi hrozí trest odňatia slobody na šesť me-
siacov až na tri roky.    (krp)

Policajné správy
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KUlTúRNy KAlENDÁR NA AUgUST 2016

Z  dôvodu rekonštrukcie expozícií 
bude Podtatranské múzeum v Popra-
de v auguste zatvorené. Otvorená bude 
len expozícia  v Spišskej Sobote v uto-
rok - piatok od 10. do 17. hod. v sobo-
tu od 13. do 17. hod. a v nedeľu od 11. 
do 15. hod., v pondelok je zatvorené.

Expozície múzea
Cechy a  remeslá, Meštianske býva-
nie, Vznešenosť a pokora,
Osobnosti Spišskej Soboty.
„70. rokov v spoločnom meste“ - pu-
tovná výstava fotografií z histórie mes-
ta, pri príležitosti 70. výročia spojenia 
Popradu s Veľkou a Spišskou Sobotou 
do jedného mestského celku.

Letná čitáreň 2016
10. augusta a  24. augusta od 17. do 
20. hod. 
Návštevníci budú mať možnosť  po-
sedieť si v príjemnom prostredí v zá-
hrade múzea, kde im budú k dispozícii 
najnovšie čísla odborných a regionál-
nych periodík.

Prednášky
Streda 10. august o  20. hod. - Pred-
náška: „Archeológia zblízka“, pred-
nášajúci: Matúš Hudák, kurátor 
Podtatranského múzea v  Poprade. 
Prednáška  predstaví najväčšie, naj-

staršie, najvzácnejšie, najmenšie a  iné 
naj zo zbierkového fondu archeológie 
Podtatranského múzea v Poprade spo-
lu s niektorými zaujímavými príbehmi 
predmetov. 

Streda 24. august o 20. hod. - Pred-
náška:  „Z histórie Podtatranského 
múzea v  Poprade“, prednášajúca: 
Magdaléna Bekessová, riaditeľka, ku-
rátorka Podtatranského múzea v Popra-
de. Prednáška + prezentácia priblíži 
zaujímavosti z histórie Podtatranského 
múzea v Poprade, ktoré si v tomto roku 
pripomína 140. výročie založenia.
                                                                                             
Výstavy:
Od 3. do 7. augusta
OC Forum Poprad
Modrotlač a iné remeslá...
Výstava modrotlače, ukážky remesiel 
a  predaj remeselníckych výrobkov - 
včelárstvo, keramikárstvo, rezbárstvo, 
tokárstvo, drotárstvo. 
Podujatie v  rámci festivalu Made in 
Slovakia.

Gánovce - nálezisko neandertálske-
ho človeka
Záujemcovia  si ju môžu pozrieť v čase 
úradných hodín na OÚ v Gánovciach. 

Zmena programu vyhradená!

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov  o celkovej výmere 15 m2, ktoré sa nachádzajú

v budove na Scherfelovej ulici, súp. č. 1308, or. č. 15 v Poprade postavenej
na pozemku KN-C 6/1, k. ú. Veľká, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, 

katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytové priestory
sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Minimálne ročné nájomné: 260,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním ne-
bytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 29. júla 2016 do 12. hod.  

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

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

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad      www.muzeumpp.eu

VÝSTAVY
Od 5. augusta
Patrik ILLO  VIAC - MENEJ
Rozsiahla výstava predstaviteľa súčas-
ného umenia a rešpektovaného sklár-
skeho dizajnéra. Výstava doplnená 
o  najnovšiu tvorbu art-dizajnu, voľ-
ných sklenených objektov a priestoro-
vých inštalácií.
5. augusta o 17. hod. - vernisáž výstavy
Hudobný hosť: skupina Paralen .

Celý august
Edgar Degas  Holá pravda
Unikátna výstava originálneho cyklu 
diel svetoznámneho impresionistu or-
ganizovaná na Slovensku po prvýkrát 
v spolupráci s Art Expo International. 

ART KLUB  Tatranskej galérie
Celý august
Janko Lehotský  Moje mladšie ja

Významný slovenský hudobník pred-
stavuje svoju zaujímavú výtvarnú 
tvorbu.

VILA FLÓRA, STARÝ SMOKOVEC
Celý august
Kamil Kozub Home is home
Výstava prekvapivých olejomalieb ta-
lentovaného umelca z nášho regiónu.
Výstava potrvá do 29. septembra 
2016

Stála expozícia
Tatry v umení zo zbierok Tatranskej 
galérie
Kabinet kuriozít výstava s témou Ta-
tier zo zbierok súkromných zberateľov

GALÉRIA FERDINAND KATONA
Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi

Viac na www.tatragaleria.sk

Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad

Podtatranská knižnica Poprad
Podtatranská ul. č. 1548/1

Do 27. augusta
NORWAY 2015
Výstava fotografií z  cesty do Nórska 
Vladimíra Hurajta a Stanislava Holbusa.

S knihou ma baví svet
Výstava výtvarných prác žiakov zák-

ladných škôl.

Centrum - Podtatranská ul. č. 1, odde-
lenie umenia Spišská Sobota, pobočka 
Juh 1 - pondelok, utorok, štvrtok, pia-
tok od 9. do 17. hod., streda a sobota 
- zatvorené.

Stála expozícia
Výstava malieb kytíc, anjelov, krajinných zátiší, starých pamiatok architektúry 
Popradu a jeho okolia od akademického maliara Igora Pančuka.

gAlÉRIA IgORA PANČUKA
Ul. 1. mája 234/6, Poprad

27. a 29. júl - o 19. hod.
UČITEĽKA 
SK/CZ, dráma, 102 min.,
česká verzia, MP12 
Režisér Jan Hřebejk a  scenárista Petr 
Jarchovský prinášajú na plátna kín 
ďalšiu výnimočnú filmovú snímku 
inšpirovanú skutočnými udalosťami. 
Príbeh o milej a láskavej učiteľke v po-
daní Zuzany Mauréry poukazuje na jej 
rafinovaný spôsob manipulácie žiakmi 
a ich rodičmi. Vstupné: 4 €

29. júl o 17. hod.
CHROBÁČIKOVIA: ÚDOLIE
STRATENÝCH MRAVČEKOV 
FR/BE, animovaný/rodinný, 80 min., 
slovenský dabing, MP
Na lesnej čistinke sa rozpúta nepriateľ-
stvo medzi kolóniami čiernych a  čer-
vených mravcov. Príčinou sporu sú 

zvyšky jedla z pikniku, ktoré tam za-
nechal mladý pár. Vstupné: 2 €

1. augusta o 19. hod.
SAMBA - €URÓPSKE FILMY ZA 
€URO
FR, dráma, 12O min., titulky, MP12, FK
Samba sa do Francúzska prisťahoval 
zo Senegalu. Pracuje načierno a dúfa, 
že čoskoro dostane povolenie k trvalé-
mu pobytu.   Vstupné: 1 €

2. augusta o 19. hod.
TAXI TEHERÁN 
IR, komédia/dráma, 83 min., titulky, 
MP12
Víťazný film Berlinále 2015 z ilegálnej 
dielne Panahího. Bez akejkoľvek seba-
ľútosti a s odzbrojujúcim humorom na-
stoľuje otázku, ako sa má chovať umelec 
v  zemi, ktorá mu neumožňuje slobodu 
prejavu.   Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

Viac na www.kinotatran.sk

KINO TATRAN
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Slovenský
pohár

Prvý futbalový festival talentov ovládol Trenčín

Rallye Tatry 2016 vyhral Tomáš Ondrej

Popradský hokejový kemp sa začal v pondelok

Do bojov o  body v  Slovenskom 
rally pohári (SRP) zasiahlo 10 posá-
dok. Z  celkového prvenstva sa tešil 
Martin Jurečka s  Matejom Beťkom 
na BMW E30, trieda RP 3 z MGP 
Racing Team. Víťazom kategórie RP 
1 sa stali Marek a Milan Králikovci 
na Škode Felícia. „Úspešne sme ukon-
čili 43. ročník Rallye Tatry. Nemali 
sme žiadne závažné udalosti, i  keď 
bolo zopár havárií. Diváci si prišli na 
svoje hlavne na nočnom mestskom 
okruhu,“ zhodnotil riaditeľ prete-
kov Stanislav Hanzeli.  (mav)

Dlho avizova-
ný kemp HK 
Poprad, do kto-
rého sa prihlá-
silo množstvo 
hokejistov rôz-

nych národností, sa začal 
v  pondelok ráno na ľade 
v  Spišskej Novej Vsi. Ve-
denie klubu už podpísalo 
zmluvu s desiatimi hráčmi, 
ktorí tvoria kostru tímu. 
K  nim budú postupne pri-
búdať ďalší.

Na tryout HK Poprad sa 
pôvodne prihlásilo 112 ho-
kejistov zo Slovenska, Čes-
ka, USA, Kanady či Ruska. 
V pondelok ráno sa do Spiš-
skej Novej Vsi dostavilo pri-
bližne 80 z nich. Rozdelili sa 
do tímov a  počas troch dní 
bojovali vo vzájomných zá-
pasoch o udržanie sa v kem-

pe. „Základný káder je pod-
písaný, máme vytipovaných 
viacerých hráčov, o  ktorých 
hovoríme s ich agentmi a na-
vyše prebieha tryout, takže je 
z čoho vyberať. Z tohto kempu 
vyberieme možno troch, až 
piatich hráčov,“ povedal tré-
ner HK Poprad Petr Jonák, 
ktorý počíta aj s ďalšími po-
silami z USA, či Ruska.

HK Poprad v  predchá-
dzajúcich dňoch uzavrel 
zmluvu s desiatimi hráčmi, 
medzi ktorými nechýbajú 
hráči z minulej sezóny ako 
Arne Kroták, Radoslav Su-
chý, Štefan Fabian, Andreas 
Štrauch, Ľubomír Dinda, či 
Denis Šterbák. Veľkou po-
silou by mal byť navrátilec 
Adam Lapšanský, do obra-

ny sa vracia Mário Kurali. 
Do tímu pribudne aj Peter 
Lichanec, ktorý naposledy 
pôsobil v  Liptovskom Mi-
kuláši a  popradská bran-
kárska nádej Maximilián 
Pajpach, ktorý bol v  roku 
2014 draftovaný Colora-
dom a naposledy pôsobil vo 
Fínsku. „Kostra tímu je zlo-
žená už dlhšie, ale rozhodli 
sme sa dať šancu aj iným 

hráčom, aby si vybojovali 
miesto v zostave. Pri prvých 
podpisoch sme uprednostnili 
popradských hráčov, ktorí 
nás presvedčili už vlani svo-
jím prístupom k  povinnos-
tiam. Ústne sme dohodnutí 
s  ďalšími hráčmi, s  ktorými 
podpíšeme zmluvy v  naj-
bližších dňoch,“ doplnil vý-
konný riaditeľ HK Poprad 
Peter Žifčák.  (mav)

V  sobotu sa skončil troj-
dňový premiérový ročník 
futbalového festivalu talen-
tov Ritro Futbal Fest 2016 
v  Poprade. Na ihrisku vo 
Veľkej oslavovali prvenstvo 
chlapci z  AS Trenčín. Do-
máci FK Poprad U13 skon-
čil na siedmom mieste.

Turnaja sa zúčastnili špič-
kové tímy hráčov do trinásť 
rokov zo Slovenska, Poľska 
a  Ukrajiny. Hralo sa systé-
mom každý s  každým v  tri-
dsaťminútových zápasoch od 
štvrtka do soboty. O víťazovi 
sa rozhodovalo do posled-
ných chvíľ. Z  víťazstva sa 
napokon radovali futbalisti 
AS Trenčín, ktorí ani raz ne-
prehrali. Nasledovali Žilinča-
nia, Prešovčania, ukrajinský 

Užhorod, Slovan Bratislava 
a  Senica. Poprad skončil na 
siedmom mieste so ziskom 
10 bodov a  skóre 10:22, keď 
dokázal poraziť Spišskú Novú 
Ves, Michalovce i poľský Kra-
kov a  v  tabuľke ich dostať 
za seba. Mladí Popradčania 
remizovali so Senicou a  vo 

zvyšných piatich zápasoch 
ťahali za kratší koniec.

Turnaj odštartoval novú 
tradíciu, ktorá má pomôcť 
Popradu získať si stabilné 
miesto na futbalovej mape 
Slovenska. „Nie je to ojedine-
lý turnaj. Budeme ho v tomto 
termíne organizovať pravi-

delne. Robíme to preto, aby 
deti v našom meste športovali 
a  aby sa sem radi vracali aj 
po štúdiách. Filozofia klubu 
je postavená na tých naj-
menších. Budujeme u  nich 
klubovú príslušnosť a  majú 
na to vytvorené ideálne pod-
mienky,“ povedal prezident 
FK Poprad Roman Dvorčák. 
„Je povzbudzujúce, ak niekto 

hodnotí pozitívne to, čo sa tu 
vytvára. Turnaj mi ukázal, 
že v  Poprade sú ľudia, ktorí 
majú radi futbal a sú ochotní 
robiť 24 hodín denne. Poprad-
skí chlapci sa mohli konfron-
tovať s  tými najlepšími a  až 
na jeden zápas hrali vyrov-
nané partie,“ dodal manažér 
mládeže FK Poprad Mar-
tin Pohlod.  (mav)

V  nedeľu 24. júla sa hrali úvod-
né zápasy Slovenského pohára vo 
futbale, v  ktorom sa predstavili aj 
tímy spod Tatier.

Futbalisti Svitu cestovali do Hra-
novnice a  potvrdili úlohu favorita. 
Do druhého kola pohárovej súťaže 
sa prebojovali po jednoznačnom 
výsledku 4:0 (3:0). Práve FK Svit 
bude súperom FK Poprad v  dru-
hom kole, ktoré je na programe 9. 
a 10. augusta (žreb ešte nie je známy, 
pozn. red.).   (ppv)
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V generálke výhra nad Banskou Bystricou

Popradské tenisové prázdniny Krátko zo športu

Popradskí futbalisti 
si to v  generálke pred 

štartom II. ligy Východ rozdali v so-
botu v  NTC s  Banskou Bystricou. 
Po góloch Marka Lukáča a  Plumb 
Jusufiho zvíťazili 2:0. Keďže prvé 
kolo odohrajú Popradčania až 
v sobotu 6. augusta, stihli si na po-
slednú chvíľu naplánovať ešte jeden 
atraktívny prípravný zápas v utorok 
s  izraelským prvoligistom Hapoel 
Ashkelon, ktorý sa skončil po uzá-
vierke vydania novín Poprad.

„Máme dva týždne na to, aby sme 
nedostatky doladili. Príprava uka-
zuje, že chlapci napredujú a  konku-
rencia sa zvýšila príchodom nových 
hráčov. Mne to uľahčuje prácu, pre-
tože chlapci idú v tréningoch na 120 
percent. Káder je takmer hotový, ba-
víme sa už iba o jednom útočníkovi, 
s  ktorým treba dotiahnuť detaily,“ 

povedal po zápase s Banskou Bystri-
cou tréner FK Poprad Pavol Mlynár.

K novým hráčom, ktorí sú známi už 
dávnejšie, pribudol navrátilec Plumb 
Jusufi z Chorvátska, ktorý sa s tímom 
pripravoval aj v zime, no z rodinných 
dôvodov musel tím opustiť. Prezident 

FK Poprad Roman Dvorčák doplnil 
aj ďalšie zaujímavé informácie: „Pred 
prvým súťažným zápasom ešte rozšíri-
me realizačný tím A-mužstva o tréne-
ra brankárov, ktorým sa stane Martin 
Lipčák. Chceme hrať útočný a atraktív-
ny futbal pre divákov a tomu sme pri-

spôsobili skladbu tímu. Ako posledný 
sa k nám v strede tohto týždňa pripojí 
Cyperčan Alekos Alekou. Je to 32-ročný 
hrotový útočník, ktorý meria 185 cm 
a vie strieľať góly. Vyrastal v cyperskej 
lige, pôsobil v  Grécku a naposledy vo 
Fínsku. Má za sebou aj reprezentačné 
štarty za Cyprus. Do juniorky presúva-
me Filipa Palutku a Lukáša Janigloša, 
ako perspektívnych hráčov, s  ktorými 
počítame do budúcna. Pre nás je rezer-
va veľmi dôležitá, nie je to za trest.“

R. Dvorčák si od nastávajúcej se-
zóny sľubuje veľa. „Máme káder, 
aký Poprad dávno nemal. Je tu šesť 
hráčov, ktorí boli v  minulej sezó-
ne vyhodnotení ako najlepší hráči 
v druhej lige. Očakávame, že budeme 
hrať divácky atraktívny futbal, že sa 
tím bude pohybovať na špici tabuľky 
a že hráči budú vzorom pre našu mlá-
dež,“ dodal.   (mav)

• VO ŠTVRTOK 28. júla si 
v NTC Poprad od 17.30 hod. 
v rámci prípravy zmerajú sily 
futbalisti FK Svit s izraelským 
tímom Hapoel Tikva. O  dva 
dni neskôr, v sobotu 30. júla, 
vyzvú Izraelčania o  17. hod. 
hráčov Litovského Mikuláša.• V  STREDU 3. augusta sa 
v rámci prípravy v NTC Poprad 
postavia hráči FK Poprad 
U19 proti rovesníkom z izra-
elského tímu Ramat Hasha-
ron o 17. hod.• VO VERNÁRI sa v nedeľu 
24. júla konala hasičská sú-
ťaž o Putovný pohár starostu 

obce za účasti 28 družstiev. 
V  požiarnom útoku medzi 
mužmi do 35 rokov zvíťazila 
Štôla, v kategórii žien obhájilo 
prvenstvo Spišské Bystré. Šu-
ňava bola najlepšia v kategórii 
mužov nad 35 rokov, medzi 
dorastencami triumfovalo 
Spišské Bystré a medzi doras-
tenkami zažiarili Gánovce.• CEZ víkend sa zišli dobro-
voľní hasiči aj v  Gánovciach 
na prvom ročníku súťaže 
družstiev o  Putovný pohár 
starostky obce. Medzi ženami 
zvládla hasičský útok najlepšie 
Šuňava, medzi dorastencami 
zvíťazili Stráže a medzi doras-
tenkami Gánovce.  (ppv)

Mesto Poprad po úspe-
chu minuloročnej akcie 
Popradské tenisové prázd-
niny prichádza aj tento rok 
so zvýhodnenou ponukou 
pre popradskú mládež.

Mestské tenisové kurty, 
ktoré sa nachádzajú na Uli-
ci Boženy Němcovej, sú od 
pondelka 25. júla až do 4. 
septembra 2016 k dispozícii 
za výrazne zvýhodnených 
podmienok - s 50% zľavou 

z pôvodnej ceny. Deti do 15 
rokov zaplatia 1 euro/os/
hod., študenti SŠ a VŠ 2 eurá/
os/hod. „Popradské deti a 
študenti majú opäť príležitosť 
využiť mestské kurty počas 
prázdnin na naozaj aktívny 
oddych. Turnaj ATP Poprad 
Tatry Challenger Tour, ktorý 
sme tento rok už po druhý-
krát na týchto kurtoch zorga-
nizovali, bol aj vďaka účasti 
slovenskej tenisovej špičky 

výbornou reklamou na tenis a 
preto verím, že táto naša po-
nuka sa stretne opäť s dobrou 
odozvou,“ uviedol primátor 
Popradu Jozef Švagerko.

Popradské tenisové prázd-
niny budú trvať denne od 9. 
do 15. hod. až do 4. septem-
bra 2016. Priamo v areáli je 
možnosť zapožičať si všetko 
nevyhnutné,  čo tenista po-
trebuje  - rakety aj loptič-
ky.   (ppp)

V  sobotu 23. júla sa v  športovom areáli na Štrbskom Plese konal piaty 
ročník Štrbskej športovej smršte, ktorej súčasťou bolo štvrté kolo stredo-
európskeho pohára silných mužov. V konkurencii pretekárov zo Slovenska, 
Česka, Poľska a  Ukrajiny si so šiestimi náročnými disciplínami najlepšie 
poradil Slovák Igor Petrík. Nováčik v súťaži, Popradčan Peter Rekenei ob-
sadil štvrté miesto.      FOTO - z  archívu organizátorov

Minulý týždeň vo štvrtok v priestoroch popradskej Arény oficiálne otvo-
rili Svetovú šachovú olympiádu mládeže, ktorá vyvrcholí v  sobotu 30. 
júla záverečným ceremoniálom. Priame prenosy z  jednotlivých par-
tií medzi tímami zo 40 krajín je možné sledovať na oficiálnej stránke 
wyco2016chess.sk.       FOTO - Marek Vaščura

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku Západ, Podtatranská ul. 7,
www.noviny-poprad.sk
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