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Kombajny nezastavilo ani nadmerné sucho
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Poprad trápili horúčavy rekordne dlho
Tropický august neobišiel 

ani Poprad. Teploty nad 30 
stupňov sa tu netradične 
udržali nepretržite viac ako 
týždeň. Podľa meteorológov 
si toto história nepamätá. 
Kúpaliská pod Tatrami pras-
kali vo švíkoch, no nielen 
tie. Popradčania využívali aj 
iné možnosti, ako sa schla-
diť. Dobrou správou je, že 
sa k  nám už v  tomto týždni 
vracia staré dobré „podtat-
ranské“ leto, ktoré nás viac 
osvieži. Pocítiť sme to mohli 
už od pondelka.

Celý minulý týždeň, no 
i  viaceré dni predtým boli 
v  Poprade mimoriadne horú-
ce. Teplota počas deviatich dní 
po sebe neklesla pod tropickú 
hodnotu 30 stupňov Celzia. 
Najteplejším dňom bol ponde-
lok 10. augusta, kedy meteoro-
lógovia namerali 33,6 stupňov. 
Vyhliadky na najbližšie obdo-
bie však začínajú byť pod Tat-
rami priaznivejšie. „Už v  ne-

deľu sa vzduch 
začal ochladzovať 
a  v  aktuálnom 
týždni nebude 
až tak horúco. 
Teploty postupne 
klesajú každý deň 
a dostávajú sa na 
klasické hodnoty 
leta v  tejto oblas-
ti, to znamená, 
že sa budú pohy-
bovať v  rozme-
dzí od 20 do 27 
stupňov Celzia,“ 
uviedol klimato-
lóg SHMÚ Pavel 
Faško. Tvrdí, že 
za letom však ešte 
ani zďaleka netreba uzavrieť 
kapitolu. „Chladnejší vzduch 
sa bude v prehriatom prostredí 
ešte nejaký čas prispôsobovať 
a  nebude to mať až taký vý-
razný ochladzujúci efekt. Po 
búrkach opäť oblačnosť ustúpi 
a  najmä rána budú príjemne 
osviežujúce,“ dodal.

Popradčania vyhľadávali 
každý kúsok tieňa a kúpaliská 
v  tomto období boli preplne-
né. Poniektorým však stačilo 
vziať si so sebou deku a  zájsť 
kúsok od domu. „Je tu čistá 
voda, veď pramení z  Tatier. 
Využívam každú voľnú chvíľu 
a horúce dni na to, že sem prí-

dem a  relaxujem. Zakaždým 
sa schladím tak, že si do vody 
ľahnem a  oddychujem,“ uvie-
dol Pavol Štefanec, ktorý sa 
rád slní pri rieke Poprad na 
sídlisku Západ a zďaleka nebol 
sám. Miestami to na brehoch 
pripomínalo preplnenú pláž.

Začiatok augusta sa niesol v  Poprade v  znamení 
žatvy. Poľnohospodári žali plody svojej práce a s vý-
sledkami sú celkom spokojní. Polia boli zahalené ho-
rúcimi lúčmi slnka, ale to ťažkú techniku neodradilo.

„Tohto roku sme zasiali 480 hektárov husto siatych obi-
lovín, z toho 200 hektárov pšenice, 250 hektárov jačmeňa, 
či 30 hektárov ovsa. Po mokrej jari došlo obdobie sucha, čo 
pocítili všetky plodiny. Mesiac nepršalo a ak áno, tak málo. 
V rámci Popradu boli veľké rozdiely v zrážkach. Zo sever-
nej a západnej strany pršalo viac ako v strede. Najviac to 
pocítili napríklad záhradkári vo Veľkej, ktorí museli zá-
hradky oveľa viac polievať. U nás sa sucho prejavilo naj-
mä na veľkosti klasov a v čase dozrievania aj vo veľkosti 
zŕn,“ uviedol agronóm PD Družba v Poprade Július Ivan. 
Minulý rok bol podľa poľnohospodárov v rámci cien ka-
tastrofálny. Ako to vyzerá tento rok? „Ceny sú o čosi vyš-
šie. Ani v tomto roku však nie je cena adekvátna nákladom, ktoré 
sme vynaložili do pôdy,“ zdôraznil J. Ivan.

František Lizák zo spoločnosti LaTerra je so žatvou spo-
kojný. „Počasie nám prialo. Nemuselo byť až takto horúco, ale 

prijímame to, čo je. S katastrofálnym minu-
lým rokom sa to nedá ani porovnať. Obilie 
schlo na poli perfektne a  dovážali sme ho 
celkom suché. Dokopy na našich poliach 

budeme mlátiť okolo 500 hektárov obilovín. Jačmeň má výnosy 
nižšie, ale kvalita by mala byť o  to lepšia. Uvidíme na zákla-
de kvality, aké výsledky sme dosiahli a od toho sa budú odvíjať 
aj ceny. Tie sú pomerne nízke,“ vysvetľoval. Aj napriek relatív-
ne suchému roku je situácia pod Tatrami priaznivá. „Pre nás 
v  horských podmienkach je to prijateľné. Vďaka zrážkam sme 
vedeli vyrobiť aj dostatok krmovín. So žatvou sme začali štan-
dardne okolo 6. augusta,“ dodal F. Lizák.  (mav)
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Mesto má záujem otvoriť triedu 
pre žiakov s poruchami učenia

• PIETNU spomienku pri Pa-
mätníku obetiam okupácie Čes-
koslovenska 21. augusta 1968 
usporiada Svetové združenie bý-
valých československých politic-
kých väzňov v piatok 21. augusta 
o 15. hod. na Námestí sv. Egídia 
v Poprade.

•ODDELENIE umenia Pod-
tatranskej knižnice v  Spišskej 
Sobote je z dôvodu rekonštrukcie 
budovy zatvorené.

• PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení nízkeho napä-
tia bude v piatok 21. augusta od 7. 
do 17. hod. vo Veľkej na Donskej 
ul. 9001 ČOM 448768, Donskej 
ul. 1 v úseku od 2 po 46 párne, 39 
a 4038, Železničnej ul. 20, ČOM 
546704 a Družstevná ul. v úseku 
od 3556 po 3561, na Hurbanovej 
ul. 1,3,5, Širokej ul. v úseku od 1 
po 55 nepárne čísla, Železničná 
v úseku od 24 po 34 párne čísla 
a Fraňa Kráľa 12.

• PRERUŠENÁ distribúcia 
elektriny z dôvodu plánovaných 
prác na zariadení nízkeho napä-
tia bude v  pondelok 24. augusta 
od 7. do 17. hod. v  Spišskej So-
bote na celej Košickej ul., Gerla-
chovskej ul., Ul. slobody, Orlickej 
ul., Malinovského ul. a  Budova-
teľská ul. č. 48.

• POMOC popradských le-
teckých záchranárov potreboval 
v stredu minulý týždeň v Západ-
ných Tatrách český turista. Po 
tom, ako sa pod ním uvoľnil ka-
meň, padal približne 25 metrov 
po skalách. V blízkosti zraneného 
nebolo vhodné miesto na pristá-
tie vrtuľníka. Lekárku museli k 
nemu spustiť na lane. Muž bol pri 
vedomí a  komunikoval, na pád 
si však nepamätal. Utrpel viace-
ré poranenia tela, najmä hlavy 
a  hrudníka. Po ošetrení v  teré-
ne bol prevezený do nemocnice 
v Liptovskom Mikuláši.

• 12. ZASADNUTIE Zastupi-
teľstva Prešovského samospráv-
neho kraja sa uskutoční v utorok 
25. augusta o 10. hod. v zasadač-
ke Okresného úradu v Prešove.

• SVOJ prvý obchod na Sloven-
sku otvorila spoločnosť Kaufland 
v roku 2000 v meste Poprad. Za 
pätnásť rokov svojho pôsobenia 
sa stala jednou z najväčších ob-
chodných spoločností na Sloven-
sku s 57 predajňami a s celkovou 
plochou viac ako 170 000 m2, v 
ktorých zamestnáva vyše päťti-
sícpäťsto ľudí.  (ppš)

Prváci sa chystajú do školských lavíc

„Aj pri Aréne Poprad je to 
výborné. Deti sa tu vedia vy-
šantiť. Na osvieženie je to ide-
álne,“ pridala názor Nikola 
Pitoňáková, ktorá sa so synom 
Damiánkom (na foto vpravo) 
vždy rada schladí vo fontáne 
na sídlisku Juh.

Poprad trápili horúčavy rekordne dlho
Náročné podmienky preží-

vali v  tomto období aj pracu-
júci Popradčania. Pitný režim 
vo firmách je samozrejmosťou, 
ale niektoré organizácie zavied-
li aj skrátenie pracovnej doby 
prispôsobenej horúčavám. 
Tomu sa nevyhol ani Mestský 
úrad v  Poprade. „V čase naj-

väčších horúčav 
bola vzhľadom 
na vysoké teplo-
ty v presklených 
priestoroch a ab-
senciu klimatizo-
vaných priestorov 
skrátená pracovná 
doba do 14. hod. 
Činnosť všetkých 
klientskych pra-

covísk však bola zabezpeče-
ná bez obmedzenia v zmysle 
úradných hodín,“ informoval 
prednosta MsÚ v Poprade Ró-
bert Bujalka.  (mav)

Školský rok 2015/16 sa blíži 
a s ním spojené starosti, ako vy-
baviť dieťa na prvé dni v  škol-
ských laviciach. V  Poprade by 
malo do prvého ročníka nastú-
piť okolo 500 žiakov.

Prváčik musí mať pri nástupe 
do školy zabezpečenú v prvom 
rade školskú tašku, či perač-
ník so základnými potrebami. 
„Nemali by chýbať pomôcky na 
výtvarnú výchovu, ako sú farby, 
štetce, výkresy, farebný papier, 
nožnice, či plastelína, úbor na 
telesnú výchovu, hygienické po-
treby, prezuvky, nejaký zošit a 
slovník, kde by pani učiteľka pí-
sala požiadavky či oznamy pre 
rodičov,“ spresnila vedúca odde-
lenia školstva, mládeže a športu 
MsÚ v  Poprade Edita Pilárová 
a  dodala: „Všetky potrebné in-
formácie dostávajú rodičia už 
v prvý školský deň po slávnost-
nom otvorení, keď sa stretnú s 
triednou učiteľkou v triede. V 
niektorých školách dostávajú 
letáčiky, kde je všetko, čo treba 

zakúpiť. Keďže školy 
majú rozdielne školské 
vzdelávacie programy, aj 
tie informácie sú rozdiel-
ne. Zošity s predtlačou k 
šlabikáru si objednávali 
rodičia už pri zápise, a 
tak ich dostanú.“

V prvý školský deň 
nie je podľa E. Pilá-
rovej potrebné nosiť 
nič, len dobrú náladu. 
„Rodičia môžu v tento 
deň prihlásiť dieťa do 
školského klubu detí a 
na stravovanie, ak o to 
majú záujem. Rodičia 
musia rozhodnúť, či ich dieťa 
bude navštevovať náboženskú 
alebo etickú výchovu. Zozna-
my prvákov a ich zaradenia do 
konkrétnej triedy sú zverejnené 
na webových sídlach škôl alebo 
visia na vstupných dverách, tak-
že rodič vie, ktorú triedu či pani 
učiteľku má hľadať. Prvý deň je 
sčasti slávnostný a sčasti v trie-
dach triedni učitelia informujú 

o všetkých dôležitých veciach,“ 
doplnila. 

Mnohí rodičia dostali infor-
mácie o platbách za stravu, či 
školský klub detí už pri zápise 
do školy. Vo všeobecnosti sa 
platí mesiac vopred, no v prí-
pade prvákov existuje mož-
nosť dohodnúť sa s  vychová-
vateľkami, či vedúcou školskej 
jedálne v  prvý deň školského 
roka. „V septembri rodič uhra-
dí v banke (nie v hotovosti) dva 
mesiace (september i  október). 
Do ŠKD je poplatok 6 eur na 
mesiac. V prvom ročníku majú 
školy obvykle pevne stanovenú 
sumu 21 eur. Rodič musí die-
ťa odhlásiť, ak nebude v  škole 
a  vtedy mu vzniká preplatok. 
Odhlasovanie a  prihlasovanie 
majú školy určené v  prevádz-
kovom poriadku. Ak škola po-
skytuje aj desiatu, tak sa platí 
plus 0,35 eur na deň, teda me-
sačne spolu 28 eur,“ informo-
vala E. Pilárová.  (ppv)

Mesto Poprad má záujem od 1. 9. 2015 otvoriť v Zá-
kladnej škole s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, 
Poprad triedu v 5. ročníku pre detí s poruchami učenia.

Zákonní zástupcovia, ktorí majú záujem o vzdelávanie svoj-
ho dieťaťa v takejto triede, majú možnosť prihlásiť dieťa do 25. 
augusta 2015 priamo v uvedenej škole osobne alebo telefonic-
ky na t. č. 052/7743 910, resp. na Mestskom úrade, Nábr. Jána 
Pavla II. 2802/3, Poprad - t. č. 052/7167 220 ; 052/7167 238. 
Trieda pre žiakov s poruchami učenia v 5. ročníku bude otvo-
rená len v prípade dostatočného počtu žiakov.   (ppp)
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Krátke správyZasadne mestské zastupiteľstvo •	MEDZINÁRODNÁ súťaž 
historických automobilov Old-
timer Rallye Tatry štartuje zajtra 
20. augusta. Prvá etapa pôjde 
z  Liptovského Mikuláša do Vyš-
ných Ružbách. Na druhý deň 21. 
augusta sa bude jazdiť druhá eta-
pa, ktorá pôjde späť do Liptovské-
ho Mikuláša. Historické vozidla 
budú mať zastávku aj v Tatranskej 
Lomnici, Starom Smokovci a  na 
Štrbskom Plese.  •	V  PIATOK 21. augusta sa 
bude premietať v  Tatranskom 
letnom kine v  Novom Smokovci 
americký film Nine a  v  sobotu 
22. augusta v Tatranskej Lomnici 
česko-slovenský film s  názvom 
Kandidát. Začiatky predstavení sú 
o 20. hod. •	PRVÝ ročník podujatia 
s názvom Turistický prechod chod-
níkom prof. Alfréda Grosza bude 
v sobotu 22. augusta o 9.hod. Zraz 
záujemcov je na parkovisku Kež-
marská Biela voda. Prechod bude 
spojený s kladením vencov a oboz-
námením účastníkov o histórii vy-
sokohorských chát a dolín. •	6. ROČNÍK stretnutia Go-
ralov v  Pieninách sa uskutoční 
v sobotu 22. augusta 2015. •	OBEC Batizovce pozýva 
v sobotu 29. augusta na slávnost-
né zapálenie Vatry zvrchovanos-
ti. Program sa začne o 13. hod.•	FURMANSKÉ preteky s ná-
zvom Belianska podkova budú 
v  sobotu 22. augusta v  Spišskej 
Belej v areáli Nižné lúky. •	OBEC Liptovská Teplička 
plánuje v auguste nanovo očís-
lovať približne štyristo pivni-
čiek. Ide o jednoduché pivnice 
na zemiaky vyhĺbené kolmo do 
zeme, ktoré sa nachádzajú medzi 
obcou a cintorínom. Keďže piv-
ničky sa tu desaťročia dedia z ge-
nerácie na generáciu, obec chce 
takýmto spôsobom zistiť, koľké z 
nich ešte majú svojich majiteľov.•	V PONDELOK 17. augusta 
sa v Prešove začala putovná vý-
stava top projektov programu 
cezhraničnej spolupráce. Po týžd-
ni sa presunie na hrad Ľubovňa a 
tam definitívne uzavrie uplynulé 
programovacie obdobie. •	LIGA za duševné zdravie 
v týchto dňoch finišuje s prípra-
vami celoslovenskej kampane 
a Zbierky Dni Nezábudiek 2015. 
Kampaň bude sprevádzaná 
mnohými podujatiami v  Brati-
slave, ale aj v iných slovenských  
mestách. Pouličná zbierka bude 
od 16. do 20. septembra. V  so-
botu 10. októbra sa uskutoční na 
celom Slovensku v ordináciách vy-
braných psychiatrov Deň otvo-
rených dverí.  (ppš)

Údržba detských ihrísk pokračuje aj v čase prázdnin
Prázdninové obdobie je ča-

som zvýšeného vyťaženia det-
ských ihrísk. Mesto Poprad 
preto detským ihriskám aj v 
mesiacoch júl a august venuje 
zvýšenú pozornosť.

Okrem pravidelného moni-
toringu sa samospráva venuje 
priebežným opravám poškode-
ných prvkov, dosiek a 
oplotení detských ih-
rísk. Najviac práce je 
už tradične na miestach 
s najväčším výskytom 
detských ihrísk - na 
sídliskách JUH. Okrem 
štandardného opot-
rebenia jednotlivých 
detských prvkov musí 
samospráva najviac 
prostriedkov a energie 
venovať poškodeniam spôsobe-
ným nesprávnym používaním a 
vandalizmom. „Len od začiatku 
roka 2015 takto mesto investovalo 
do opráv poškodených prvkov na 
detských ihriskách a výmen piesku 
v pieskoviskách viac ako 13 tisíc 
eur,“ uviedla Daniela Polaštiková 
z oddelenia životného prostredia 
MsÚ v Poprade.

Opravami zastaralých detských 
ihrísk nie je možné docieliť tech-
nické a bezpečnostné požiadav-
ky kladené na takéto zariadenia. 
Samospráva preto takéto prvky 
na konci životnosti odstraňuje.  
Mesto chce naďalej pokračovať v 
alternatíve budovania účelových, 
oplotených a technicky dostatoč-
ne vybavených detských ihrísk na 
celom území Popradu. Od roku 

2006, kedy bola spracovaná kon-
cepcia revitalizácie detských ih-
rísk v meste Poprad, investovalo 
mesto do výstavby nových ihrísk 
2 732 272 eur. Medzi pilotnými 
projektmi bolo zrevitalizovanie 
plôch na sídlisku JUH III a na 
sídlisku JUH V, VI. V súčasnosti 
sú na území mesta zrevitalizova-

né ihriská na sídlisku Západ pri 
bloku Luxor, pri bloku Novohrad 
- Považie, v Matejovciach na Ul. 
Allendeho, v Spišskej Sobote na 
Košickej ul., v centre mesta pri 
bytovom dome Luxor a na Ul. J. 
Curie za blokom Encián, na síd-
lisku JUH V, VI pri Kostole Cy-
rila a Metoda, vo Veľkej v lokalite 
Na letisko. Nové ihrisko vzniklo 
v Strážach, rozsiahlou revitalizá-
ciou prešlo ihrisko na Tomáši-
kovej ulici, ktoré je zaujímavou 
kombináciou detského ihriska, 
multifunkčnej hracej plochy a po 
prvýkrát v Poprade aj vonkajšie-
ho fitness. Detské ihrisko je aj sú-
časťou zástavby nájomných bytov 
v Továrenskej štvrti v Matejov-
ciach. Ďalšie ihriská boli obnove-
né a doplnené prvkami zo zruše-

ného ihriska pri OC Max. Mesto 
prevzalo do svojej správy aj det-
ské ihrisko pri OC Kriváň, ktoré 
vybudoval investor obchodného 
centra. Ešte v minulom roku pri-
budla herná zostava pre deti do 
6 rokov aj na Námestí sv. Egídia. 
Aktuálne boli v rozpočte mesta 
vyčlenené prostriedky na výstav-

bu WORKOUT ihriska 
vo vytypovanej lokalite 
vo vnútrobloku za by-
tovým domom Svratka.

Hlavným cieľom re-
vitalizácie detských 
ihrísk je zvýšiť bezpeč-
nosť hrajúcich sa detí 
a zabezpečiť súlad hra-
cích plôch so súčasnou 
platnou legislatívou. 
Každé detské ihrisko je 

označené prevádzkovými pokyn-
mi a určené pre užívateľov - deti 
konkrétnej vekovej kategórie. „V 
súvislosti so snahou o zabezpeče-
nie bezpečnosti prevádzky a bez-
problémového užívania všetkých 
ihrísk sa obraciame na verejnosť, 
aby rešpektovala prevádzkové po-
kyny nachádzajúce sa pri detských 
ihriskách. V prípade vandalizmu 
alebo neprimeraného správania 
vedúceho k zámernému znehod-
nocovaniu detských zariadení na 
detskom ihrisku, samospráva ape-
luje na obyvateľov, aby o tom in-
formovali mestskú políciu na čísle 
159. Finančné prostriedky ušetre-
né na opravách tak budú môcť byť 
investované do revitalizácie ďal-
ších detských ihrísk,“ doplnila D. 
Polaštiková.   (mag)

Čerstvo natreté preliezačky na ihrisku na Tomášikovej ulici.

V stredu 26. augusta od 9. hod. sa v zasadačke 
na prízemí MsÚ uskutoční 4. zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva mesta Poprad. Po procedu-
rálnych záležitostiach sa poslanci budú zaobe-
rať viacerými návrhmi na prenájom nebytových 
priestorov a návrhmi na uzavretie zmlúv o náj-
moch jednoizbových bytov. 

Ďalej prerokujú zmeny a doplnky územného plá-
nu sídelného útvaru mesta Poprad v lokalite Kukučí-
novej ulice - ČS- LPG Poprad v k.ú. Spišská Sobota, 
Matejovce - oproti Prime s.r.o. a bývalej tlačiarni Slza 
v k.ú. Veľká. Do programu augustového zasadania 
MsZ je zaradený aj návrh na zmenu, zrušenie a do-
plnenie vecnej náplne kapitálového výdavku na rok 
2015 na úseku urbanizmu a priestorového plánova-
nia, ďalej návrhy na prenájmy nebytových priestorov 
v ZŠ s MŠ Jarná a Francisciho, na prenájom telocvič-
ní s príslušenstvom v Spojenej škole Letná ul. a návrh 
na doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov 
na úseku školstva.

Poslanci tiež prerokujú návrhy na prenájom alebo 
predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Poprad z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, návrh na zria-

denie komisie na prípravu súťažných podmienok 
obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností 
v  k.ú. Poprad, objektov bývalých kasární na Ul. 29. 
augusta v Poprade a príslušných pozemkov s pod-
mienkou vypracovania urbanisticko-architektonic-
kého návrhu riešenia územia, asanácie objektov, 
prípravy územia a následnej realizácie zámeru. V 
programe je zaradený aj návrh na zrušenie uznese-
nia MsZ č. 14/2008 a návrh na vysporiadanie vlast-
níckych a užívacích práv k poľnohospodárskym 
pozemkom v zriadenej záhradkovej osade Poprad 
- Srdiečko predajom nehnuteľností z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa a ďalšie. 

Na augustovom rokovaní MsZ bude predložená aj 
informatívna správa k zámeru mesta Poprad uzavrieť 
zmluvu o spolupráci so SFZ, o činnosti a aktivitách 
mesta Poprad v občianskom združení ProTatry, návrh 
na vstup mesta Poprad do Regionálneho združenia 
tatranských a podtatranských obcí, odvolanie náčel-
níka Mestskej polície Poprad, interpelácie poslancov 
a ďalšie. Podrobný program je na www.poprad.sk. 
Pred zasadaním MsZ sa 24. augusta uskutoční zasa-
danie Mestskej rady mesta Poprad.  (ppm)
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Prvý augustový týždeň bol venovaný dojčeniu
Prvý augustový týždeň bol 

určený dojčeniu, deťom a  ich 
mamičkám. Heslom tohtoroč-
ného svetového týždňa bolo 
„Dojčím a žijem aktívne!“, aby 
mamičky využívali dojčenie 
ako jednoduchú formu sta-
rostlivosti o dieťa.

O  dôležitosti dojčenia nepo-
chybuje azda žiadna matka, pre-
tože napomáha budovať obra-
nyschopnosť dieťaťa. „Ak sa to 
dá, tak určite treba dojčiť čo naj-
dlhšie. Záleží to na každej mam-
ke, či dieťatku, rozhodnú sa spo-
ločne. Neriešila by som hneď na 
začiatku, ako dlho chcem dojčiť. 
Odporúča sa minimálne pol roka 
výlučného dojčenia,“ uviedla 
laktačná poradkyňa Ľuba Lap-
šanská (na foto). Podľa nej ne-
existuje stopercentná náhrada 
za materské mlieko. „Môžeme 
si namýšľať, že upravené kravské 

mlieko má všetky minerály a vi-
tamíny, ale nikdy dieťa nedosta-
ne to, čo od matky. Funguje tam 
interakcia medzi prsníkom a die-
ťaťom a naše telo dokáže vyrábať 
mlieko určené presne pre naše 
bábätko,“ doplnila.

Zástupkyňa primárky det-
ského oddelenia Nemocnice 
Poprad Anna Antalíková od-
porúča mamičkám naštudovať 
si o dojčení čo najviac ešte pred 
pôrodom. „Časť matiek chodie-
va na predpôrodnú prípravu, 
kde im vysvetľujeme ako kon-
trolovať prsníky, pomôžeme im 
pri prikladaní dieťatka a v našej 
nemocnici dávame po narodení 
dieťatko na bruško mamky, aby 
sa prisalo. Ak sa aj neprisaje, 
nie je to hneď dôvod na to, aby 
mama nedojčila,“ povedala. 
Zároveň dodala, že ak mami-
na nemá mlieko alebo nemôže 

z rôznych dôvodov dojčiť, mala 
by hľadať adekvátnu náhradu. 
„Všetko sa dá nahradiť, ale ma-
terské mlieko je najideálnejšie. 
Podporuje citový vzťah, pomáha 
dozrievať mozgovej štruktúre 
a buduje obranyschopnosť. Dieťa 
lepšie znáša infekcie a  nemáva 
toľko alergií,“ vysvetlila.

V  popradskej nemocnici 
funguje aj mliečna banka, do 
ktorej si môže každá mamič-
ka uskladniť svoje mlieko, ak 
ho má prebytok. Práve v  tom-
to období je ho v  nemocnici 
nedostatok a  tak na detskom 
oddelení by teraz privítali čo 
najviac príspevkov.  (mav)

Kraj zmodernizuje viaceré meštianske domy
Hoci turistická sezóna je 

v  plnom prúde, práce na 
modernizácii viacerých kul-
túrnych zariadení v  Prešov-
skom kraji sú v plnom prúde. 
Krajská samospráva realizu-
je niekoľko projektov v rám-
ci Regionálneho operačného 
programu (ROP), opatrenie 
Posilnenie kultúrneho po-
tenciálu regiónov. Termín 
ich ukončenia je stanovený 
na jeseň.

V Starej Ľubovni sa ešte kon-
com apríla začala rekonštrukcia 
objektu Dom správcu. Objekt 
v  podhradí bol značne opotre-
bovaný, vlhký, s nevyhovujúcou 
inštaláciou, mal nevhodné dis-
pozičné a prevádzkové riešenie 
a vysokú energetickú náročnosť. 
Po rekonštrukcii bude objekt 
slúžiť ako regionálne turisticko-
-informačné centrum na bez-
platné poskytovanie informácií 
o expozíciách v hrade a skanze-
ne, o histórii a pamiatkach mes-
ta Stará Ľubovňa a  jeho okolia. 
Vedľa centra bude vybudovaný 
multifunkčný priestor – miest-
nosť pre turistov na premie-
tanie filmových dokumentov 
o múzeu, hrade, skanzene a re-
gióne. Priestor bude zároveň 
slúžiť ako prednášková a  kon-
gresová miestnosť. Ostatná časť 
prízemia bude využívaná ako 
konzervátorské pracovisko pre 
konzervovanie a  reštaurovanie 
textílií, kože a papiera. Súčasťou 
prízemia bude aj kostymérňa 

pre vhodné uskladnenie diva-
delných kostýmov z  hradných 
muzikálov, technická miestnosť 
a sociálne zariadenie s bezbarié-
rovým prístupom. V priestoroch 
podkrovia vzniknú kancelárske 
priestory pre konzervátora, et-
nografa, archeológa, hlavného 
lektora hradu a pracovníka kul-
túrno-výchovnej práce. Rozpo-
čet stavebných prác presiahne 
650 tisíc eur. Ďalších 73 tisíc eur 
bude stáť vnútorné vybavenie.

Okrem domu správcu v baro-
kovom podhradí sa už niekoľko 
mesiacov intenzívne pracuje 
aj v  objektoch Šarišskej galérie 
v  Prešove. Na rekonštrukciu 
meštianskych domov získala 
galéria v  rámci ROP nenávrat-
ný finančný príspevok prevy-
šujúci 950 tisíc eur. Keďže tieto 
zdroje na plánovanú kompletnú 
rekonštrukciu nestačia, ďal-
ších 1,2 milióna eur schválili 

poslanci krajského parlamentu 
z  úverových zdrojov Európskej 
investičnej banky. Rekonštruk-
cia v galérii sa realizuje za plnej 
prevádzky.

Ďalšie dva projekty v  rámci 
ROP by sa mali začať realizo-
vať v  najbližších týždňoch. Ide 
o  obnovu meštianskeho domu 
v  správe Šarišského múzea 
v  Bardejove. Na rekonštrukciu 
domu s  expozíciou ikon, ktorá 
má byť ukončená do 30. novem-
bra, získalo múzeum viac ako 
520 tisíc eur. Posledným úspeš-
ným projektom v  rámci ROP 
je oprava meštianskeho domu 
v  Spišskej Sobote (na foto). 
Podtatranská knižnica získala 
na obnovu svojho historického 
objektu v mestskej pamiatkovej 
rezervácii viac ako 420 tisíc eur. 
Práce modernizácii sa začnú v 
auguste s  termínom ukončenia 
do 30. novembra.  (vef)

Zástupcovia českého mestečka 
Dolní Kounice, ktoré leží ne-
ďaleko Brna, navštívili minulý 
týždeň popradskú radnicu. Ne-
formálne stretnutie s prvým vi-
ceprimátorom Popradu Igorom 
Wzošom bolo pre obe strany 
prínosné.

„Prišli sme do Popradu zisťovať 
možnosti spolupráce v  oblasti kul-
túry a  turizmu. Myslím si, že na 
prvé stretnutie to dopadlo veľmi 
dobre. Sme mestom, ktoré má naj-
viac kultúrnych pamiatok na me-
ter štvorcový. Najvýraznejšou pa-
miatkou je kláštor Rosa coeli, hrad 
a  zámok, či židovská synagóga,“ 
povedal zástupca starostu mesta 
Dolní Kounice Lumír Konečný. 
„Momentálne u nás na radnici rie-
šime zlepšenie kultúrneho diania 
a turizmu. Najradšej by sme spolu-
pracovali s mládežou a cez projek-
ty im ponúkali výmenné pobyty,“ 
uviedla predsedníčka kultúrnej 
a organizačnej komisie v D. Kouni-
ciach Dagmar Schweizer. „Teší ma, 
keď majú predstavitelia samosprávy 
aj z iného štátu záujem sa stretnúť 
a hovoriť o spolupráci. Pýtal som sa 
ich, ako na nich Poprad zapôsobil 
a čo im tu chýba. Boli prekvapení, že 
námestie je večer prázdne a služby 
nie sú dotiahnuté do konca. Pre nás 
je to výzva, aby sme priestor v okolí 
centra, ale aj v ostatných mestských 
častiach, dokázali viac oživiť. Kaž-
dé jedno partnerstvo, či priateľstvo 
nás obohacuje a  je jedno, či ide 
o  veľké mesto alebo malú obec,“ 
zdôraznil I. Wzoš.  (mav)

Návšteva z Čiech
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Mesto pravidelne monitoruje prázdninujúce deti a mládež

Popradskí hygienici pravidelne 
kontrolujú vodu aj potraviny

V teplých dňoch stúpa riziko požiaru

Mesto Poprad v zmysle platnej legis-
latívy zameriava svoju činnosť aj na so-
ciálno-právnu ochranu detí a sociálnu 
kuratelu. Jednou z prevenčných aktivít 
sociálnych pracovníkov v  spolupráci 
s Mestskou políciou mesta Poprad je pra-
videlný monitoring lokalít, v ktorých sa 
zdržiavajú deti a mládež za účelom poží-
vania alkoholu. 

   „Posledný takýto monitoring sa uskutoč-
nil 4. augusta 2015 v čase od 17. hod. do 20. 
hod. Testu na alkohol sme podrobili osem 
maloletých nezaopatrených detí a je potešu-
júce, že pozitívny test nemal nikto z nich. V 
opačnom prípade by nasledoval pohovor s 

rodičmi, signalizácia mestskej polície Úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade o 
spáchaní priestupku, čo by malo za následok 
odňatie prídavku na dieťa na dobu troch me-
siacov rodičovi. Počas tejto doby vypláca prí-
davok na dieťa rodičovi mesto, obec, v ktorej 
má dieťa trvalý pobyt. Ak by sa dieťa opa-
kovane dopustilo priestupku (alkohol, krádež 
a pod.) rodičovi zaniká nárok na výplatu 
prídavku na dieťa na dobu troch mesiacov,“ 
uviedla Petra Závacká zo sociálneho odbo-
ru MsÚ v Poprade. Mesto Poprad v roku 
2015 eviduje 11 detí, ktoré spáchali priestu-
pok a vykonáva inštitút osobitného z uve-
deného dôvodu. „Prioritou monitoringu so-

ciálnych pracovníkov je informovať rodičov o 
zistených skutočnostiach a pohovor zamerať 
najmä na to, aby samotný rodič prijal zod-
povedajúce opatrenia v zmysle zodpovednos-
ti za výchovu svojho dieťaťa, pretože včasná 
intervencia môže predchádzať vzniku závaž-
nejších nežiadúcich javov. Samotní rodičia 
vnímajú z tohto pohľadu vykonávanie moni-
toringu skôr pozitívne a uvedomujú si, že je 
potrebné si dieťa všímať o čosi viac,“ doplni-
la P. Závacká. V prípade potreby a záujmu 
dieťaťa sociálni pracovníci spolupracujú s 
orgánom sociálno-právnej ochrany detí a so-
ciálnej kurately, ktorý v zmysle zákona môže 
vykonávať ďalšie opatrenia.   (mag)

Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a  záchranného zboru 
v  Poprade vydalo výstrahu 
zvýšeného požiarneho ne-
bezpečenstva pre lesy, po-
zemky, lesné porasty na úze-
mí okresu Poprad. Do tohto 
okresu patria aj Vysoké tatry 
a  Tatranský národný park. 
Riziko požiaru je v  suchom 
poraste počas horúcich dní 
vyššie. 

Hasiči majú nepretržitú 
24-hodinovú službu a  v  prí-
pade dymenia a požiaru vyrá-
žajú. Veliteľ jednotky poprad-
ských profesionálnych hasičov 
Adrián Takáč uviedol: “Nebez-
pečenstvo vzniku požiaru je 
ozaj veľmi vysoké. Suchá tráva, 
lesné porasty, mach, ihličie. 
Občan sa v  lese musí správať 
zodpovedne. Nefajčiť, nezakla-
dať ohne, vystríhať sa akejkoľ-
vek iniciácii vzniku požiaru.“ 
Má skúsenosti, že ľudia oheň 
po príprave nejakého jedla či 
opekaní špekáčikov alebo sla-
niny zodpovedne uhasia a za-
lejú a sú spokojní v domnení, 
ako to všetko dobre urobili. 
„Ale bohužiaľ v takomto suchu 
sa oheň môže rozšíriť koreňo-

vým systémom pod zemou. To 
ten zodpovedný človek, ktorý 
oheň pekne zalial a  uhasil, už 
nevidí. K  večeru príde silnej-
ší vietor a  zrazu to vypukne. 
S tým som sa v živote stretol... 
Horelo, uhasili sme a  o  päťde-
siat metrov ďalej spod zeme 
vystrelil požiar. Prenos koreňo-
vým systémom je aj v  Tatrách 
bežný,“ spomína A. Takáč.

Pri každom lesnom požia-
ri dochádza k poškodeniu 
lesných biotopov. „Rastliny 
väčšinou zhoria,  živočíchy 
sa snažia zachrániť útekom. 
Zvieratá majú veľmi dobre vy-
vinuté zmysly, hlavne čuch a 
sluch. Dokážu ohnisko požiaru 
identifikovať veľmi skoro, doká-
žu utiecť. Horšie je to so živo-
číchmi, ktoré žijú v pôde napr. 
s  hmyzom. Tam sú obrovské 
straty,“ vysvetlil Pavol Lenko 
vedúci strážnej služby Správy 
TANAPu.

Hasiči radia: „Oheň zakla-
dať s najväčšou možnou opa-
trnosťou, alebo najlepšie vô-
bec. Vždy mať na pamäti, že 
môžeme ohroziť a  zničiť celý 
les či lúku a môže dôjsť k veľ-
kému lesnému požiaru.“   (kpl)

Hygienici z  Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) vykonávajú kontro-
ly počas celého roka. V  tomto 
období sa však zameriavajú 
na prevádzky, ktoré sú spoje-
né s letnou sezónou a s vyššou 
návštevnosťou v okrese Poprad, 
Kežmarok a Levoča.

Kontroly kúpalísk sa robia 
pred otvorením, teda pred 15. 
júnom alebo 1.  júlom v  závis-
losti od počasia. RÚVZ odoberá 
v  rámci štátneho zdravotného 
dozoru kontrolné vzorky bazé-
novej vody.  Roman Rams, ve-
dúci oddelenia hygieny životné-
ho prostredia a  zdravia RÚVZ 
v  Poprade povedal: „Ak sa aj 
nájdu nejaké nedostatky, spolu-
práca RÚVZ s prevádzkovateľmi 
je veľmi dobrá. Vedia odstrániť 
nedostatky veľmi promptne. Už 
aj po telefonickom hlásení ne-
vhodných ukazovateľov kvality 
vody prevádzkovatelia urobia 
nápravu a  to sa potom hneď 
skontroluje.“ Priebežné hlásenia, 
ako aj stavy kúpalísk, sú uvede-
né na stránke Úradu verejného 
zdravotníctva.

Čo sa týka jedál, kontro-

ly prebiehajú vo všetkých 
stravovacích zariadeniach: v 
hoteloch, v reštauráciách, v 
bufetoch... V  lete sa viac kon-
trolujú epidemiologicky riziko-
vé potraviny - výroba a predaj 
zmrzliny a jedlá rýchleho ob-
čerstvenia. „Odoberáme vzor-
ky, kontrolujeme prevádzkovú 
hygienu v stánkoch a v prípade 
zistenia nedostatkov sa uklada-
jú sankčné opatrenia. Výsledky 
sú viac-menej uspokojivé, avšak 
sú prípady, kedy musíme uložiť 
pokutu. To sú rýchle opatrenia, 
ak sa pochybenie zlikviduje na 
mieste. Niekedy však musíme 
uzavrieť prevádzku,“ uviedla 
Mária Michalovičová, vedú-
ca oddelenia hygieny a  výživy 
RÚVZ v Poprade. Najviac bolo 
odobratých vzoriek zmrzliny. 
Je to cielená úloha vyhlásená 
hlavným hygienikom v  rám-
ci Slovenska. Pri kontrolách 
zmrzlín bola zistená aj ich zá-
vadnosť. Bolo uložených 8 ná-
hrad nákladov v sume 740 eur, 
37 blokových pokút v  sume 
3 104 eur a  boli začaté štyri 
správne konania s pokutou 
v sume 4 800 eur.    (kpa)
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Svište na plese

POPRADSKÉ  KULTÚRNE  LETO  2015
NÁMESTIE SV. EGÍDIA

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
Súťaž o knihy z vydavateľstva IKAR

20. august o 20. hod. 
DIVADLO COMMEDIA
/ ZÁPISKY DÔSTOJNÍKA ČA
Celoslovenská premiéra v apríli 2015
Výberu vhodnej hry niekedy napomôže náhoda. Tak tomu bolo 
i v prípade hľadania novej inscenácie, ktorú mienilo popradské 
Divadlo Commedia uviesť ako vrchol tohtoročných Divadelných 
fašiangov. V Zápiskoch dôstojníka Červenej armády je jeden 
človek schopný zničiť celý svet. Má všetky negatívne vlastnosti, 
ktoré nazbieral za roky s ideológiou, ktorú mu vštepovali. Pôso-
bivosť tejto inscenácie spočíva v tom, že diváci nájdu veľmi veľa 
podobenstiev.
 
21. august o 19. hod. 
IN VIVO / KONCERT
V hudbe IN VIVO sa prepája viacero hudob-
ných žánrov, kapela svoj štýl označuje pojmom 
„coloured music“. Ide o  akustickú hudbu s 
vplyvmi jazzu, Balkánu a Latinskej Ameriky, ktorej dodáva jedinečnú 
atmosféru akordeón.
 
22. august o 10. hod. 
ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA
/ TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI
Tvorivá dielňa pod vedením Marianny Ďurasovej pre šikovné deti 
a pre ich rodičov.

22. august o 20.30 hod. 
FILMY NA PLÁTNE
/ NEŽNÉ VLNY / ČR / 103 min.
Komédia o sympatickom a nesmelom Vojtovi a jeho „šibnutej“ 
rodine. Cholerický otec, ktorý kedysi nepreplával kanál La Man-
che, z neho chce mať závodného plavca a milujúca mama, bývalá 
hviezda detskej ľadovej revue, vidí v synovi talentovaného pia-
nistu. Lenže Vojta má celkom iné priority - predovšetkým ryšavú 
spolužiačku Elu, okúzľujúcu akvabelu, ktorá už v novembri odíde 
do vysnívaného Paríža. Ak Vojta rýchlo nepodnikne niečo zásad-
né, zmizne mu Ela navždy za železnou oponou. Píše sa totiž rok 
1989. Jiři Vejdělek patrí k najúspešnejším českým režisérom po-
sledného desaťročia. Jeho filmy sú pre divákov magnetom.
  

23. august o 15. hod. 
NA SKLE MAĽOVANÉ
/ DRAK PREŠOV / KONCERT  
Piesne z legendárneho poľského muzikálu 
Na skle maľované si Slováci doslova privlast-
nili. K inscenovaniu titulu pristúpilo v roku 1993 aj Divadlo Jonáša 
Záborského v Prešove a po trojročnej prestávke sa rozhodlo Kočov-
né divadlo toto dielo na dosky prešovského divadla vrátiť. Nie však 
v podobe veselohry, ale ako hudobný recitál piesní z tohto legendár-
neho predstavenia. Účinkujú - Petra Humeňanská / Zdenka Kvas-
ková, Janka Humeňanská, Alexandra Bilasová, Peter Ivan, Janko 
Ivan / Jarko Ďurček, Jano Karas, Dávid Suchár, Silvia Majorošová.

Redakcia Novín Poprad aj 
v  tomto letnom období pripra-
vila pre čitateľov súťaž o  tri za-
ujímavé knihy z  vydavateľstva 
Ikar. Súťažiť sa bude o  knihu 
s  názvom Manželovo tajom-

stvo, ktorej autorkou je Liane 
Moriartyová. Je o  matke troch 
detí, ktorá objaví obálku s  pri-
znaním jej manžela k  osudovej 
chybe, ktorá by mohla viesť 
k  rozpadu rodiny. Ďalšiu kni-
hu napísala Emma Healeyová 
a volá sa Hľadá sa Elizabeth. Na 
jej stránkach sa dočítate o  hr-
dinke Maud, ktorá sa nenechá 
ničím odradiť, hlavne keď ide 
o  záchranu človeka, odhalenie 
starých tajomstiev a  nájdenie 
pravdy. Tretia kniha, ktorú do 
súťaže venovalo vydavateľstvo 
Ikar je od domáceho autora - 

Rasťa Piška. Jej názov je Koniec 
kankánu. Je voľným pokračova-
ním románov Hačava a Bohém-
ska kolonáda, v ktorých sa autor 
snaží zachytiť osudy ľudí vo víre 
meniacej sa spoločnosti.

Ak máte záujem vyhrať jed-
nu z uvedených kníh, stačí vy-
strihnúť kupón, ktorý je súčas-
ťou tejto súťaže a  zaslať ho do 
redakcie (Podtatranská 149/7, 
Poprad) do 27. augusta 2015. 
Mená troch vyžrebovaných či-
tateľov budú uverejnené v  No-
vinách Poprad v  stredu 2. sep-
tembra 2015.  (ppš)

Slovenská katolícka chari-
ta organizuje už šiesty ročník  
zbierky školských pomôcok. 
Do zbierky sa môžu zapojiť 
ľudia darovaním nových i po-
užitých, avšak stále funkčných 
pier, zošitov, pravítiek, fixiek, 
peračníkov, tašiek a  iných vecí, 
ktorú môžu deti v  škole vyu-
žiť. Vyzbierané predmety budú 
rozdelené do rodín zo sociálne 
slabších pomerov a deťom z 
charitných detských domovov. 
Bližšie informácie na webo-
vej stránke Spišskej katolíc-
kej charity.  (ppš)

Zbierka
školských pomôcok

Po medveďoch ovládnu Vy-
soké Tatry tentoraz svište. Štrb-
ské Pleso očakáva už tento ví-
kend 22. a 23. augusta zvýšený 
počet malých svišťov. Športová 
akcia pre malých aj veľkých pod 
názvom Svište na Plese sa usku-
toční už po piatykrát. 

Testovanie svištích zmyslov, 
sviští beh, hod svišťom,  bludisko 
svištích brlohov to sú len niekto-
ré disciplíny, ktoré si malí a veľkí 
môžu cez víkend užívať v našich 
najvyšších horách. Každé die-
ťa, ktoré sa zúčastní a absolvuje 

všetky disciplíny, získa Skipas na 
december 2015 zdarma. Denne 
sa bude súťažiť aj o ďalšie zaují-
mavé ceny. Podujatie sa uskutoč-
ní od 9.30 do 15.30 hod. na sva-
hu Interski a Solisko. Registrácia 
detí  prebehne medzi  9. až  12. 
hod. pred infocentrom pod sko-
kanskými mostíkmi. Súťažných 
disciplín sa môžu zúčastniť deti 
vo veku 6 až 12 rokov.  Ukon-
čenie súťaží bude  o  14.30 hod. 
a  ich vyhodnotenie začne o  15. 
hod.  pri údolnej stanici lanov-
ky Solisko.  (ppš)

Spoločný výkon služby
V  rámci bezpečnostných 

opatrení počas tohtoročnej 
letnej turistickej sezóny sa 
v stredu 12. augusta popolud-
ní konal spoločný výkon služ-
by dopravných policajtov na 
území OR PZ v Poprade.

Tento výkon bol zameraný 
na kontrolu dodržiavania zá-
kazu požívania alkoholických 
nápojov vodičmi vozidiel pred 
alebo počas jazdy, kontrolu do-
držiavania stanovených alebo 
obmedzených rýchlostí jazdy 
vozidiel, na kontrolu dodr-

žiavania ustanovení pravidiel 
cestnej premávky týkajúcich sa 
povinností vodičov voči chod-
com a dodržiavanie ustanovení 
pravidiel cestnej premávky ne-
motorovými účastníkmi.

Do služby bolo zaradených 
38 dopravných policajtov, zis-
tených bolo 128 priestupkov. 
117 z nich policajti vyriešili v 
blokovom konaní a 11 bolo vy-
riešených napomenutím. U jed-
ného nemotorového účastníka 
cestnej premávky bolo zistené 
požitie alkoholu.  (krp)

Kupón

Súťaž o knihy
z vydavateľstva

I K A R
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poVeDali SláVni

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Čím sa pomstíš svojmu nepriateľovi? Ak mu budeš robiť čo najviac 
dobra.        Epiktetos

V stredu 19. augusta 2015
o 14. hod. vo Veľkej s

V stredu 19. augusta 2015
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

V stredu 12. augusta 2015
vo Veľkej s

V piatok 14. augusta 2015
vo Veľkej s

V piatok 14. augusta 2015
v Spišskej Teplici s

V sobotu 15. augusta 2015
vo Veľkej s

Jozefom Blasákom,
65-ročným

Jánom Rácom,
89-ročným

Helenou Šeligovou,
67-ročnou

Annou Škovranovou,
78-ročnou

Máriou Kacvinskou,
65-ročnou

Annou Dudovou,
67-ročnou

BlaHoŽeláme K meninám
Dnes 19. augusta má meniny Lýdia, zajtra 20. augusta Anabela, v piatok 
21. augusta Jana, v  sobotu 22. augusta Tichomír, v nedeľu 23. augusta 
Filip, v pondelok 24. augusta Bartolomej a v utorok 25. augusta Ľudovít.

HoroSKop oD StreDY Do StreDY
N e č a k a n é 
udalosti vám  

prinesú veľa úspechov, najmä čo 
sa týka novej práce.

Príjemné dni 
naplní radosť 

z blízkych a priateľov. Prežijete 
návštevami naplnený týždeň.

Na čo siah-
nete, to sa 

podarí. Pustite sa aj do úloh, kto-
ré sa vám zdali nesplniteľné.

Vaše kroky 
sú správne, 

hoci nie sú práve najľahším rieše-
ním. Budú však veľmi prospešné.

Porozmýšľaj-
te nad zme-

nami, ku ktorým musíte pristúpiť, 
aby ste sa posunuli dopredu.

Krásne chvíle 
s rodinou vás 

naplnia novou energiou a mno-
hými radosťami.

Niekto ocení 
vaše schop-

nosti. Bude to pre vás určitým za-
dosťučinením.

Nenoste v 
sebe zlosť, 

lebo si iba škodíte. Druhá strana 
vníma situáciu úplne inak než vy.

Na každom 
kroku na vás 

číha láska. Budete si môcť skutočne 
vyberať z viacerých nápadníkov.

Porozmýšľajte 
nad novými 

nápadmi, lebo sa vám môžu všet-
ky vydariť. Dbajte o svoje zdravie.

Nepreháňajte 
to s lahôdka-

mi, lebo po lete by ste mohli ľuto-
vať, že ste sa prejedali.

Pokojné obdo-
bie je predzves-

ťou nadchádzajúcich zmien. Pre vás 
budú v každom prípade prospešné.

poHotoVoSť V leKárňacH
Dnes 19. augusta - Limba, za-

jtra 20. augusta - Limba, v pia-
tok 21. augusta - Sunphar-
ma - Kaufland, v sobotu 22. 
augusta - Tília, v nedeľu 23. 
augusta - Dr. Max - ZOC 
Max, v pondelok 24. augusta - 
Lekáreň na autobusovej stanici a 
v utorok 25. augusta - Diecézna 
lekáreň sv. Lukáša.

Limba: Podtatranská 5, č. t. 
772 26 57, Sunpharma: Kauf-

land, Moyzesova 3, č. t. 788 03 
36, Tília: Banícka 28, Dr. Max: 

ZOC Max, Dlhé hony, Le-
káreň na autobusovej sta-
nici: Wolkerova ul., Die-
cézna lekáreň sv. Lukáša: 

Alžbetina 32, č. t. 772 23 07.
Lekárne s  pohotovostnou služ-
bou sú otvorené od pondelka 
do piatka od 18. do 22. hod., 
počas sobôt, nedieľ a  sviatkov 
od 8. do 22. hod.

naVŽDY Sa roZlÚčime

Tak ako po minulé roky, ani tento rok neobišiel Poprad populárny 
Bažant Kinematograf. Druhý augustový týždeň sa zo štýlového re-
tro-autobusu premietali na námestí v  našom meste české a  sloven-
ské filmy. 15. ročníku prialo aj počasie. Mimoriadne teplé letné ve-
čery prilákali do centra množstvo divákov. V  Poprade diváci videli 
napríklad snímku 38 o zosnulom hokejistovi Pavlovi Demitrovi. Do 
programu sa dostali aj filmy Zakázané uvoľnenie režiséra Jana Hře-
bejka, Traja bratia Jana Svěráka, Díra u Hanušovic Miroslava Kro-
bota či Trabantom až na koniec sveta, ktorý nakrútil Dan Přibáň.

VitaJte meDZi nami
10. augusta 2015 - Tamarka Strapcová, Poprad.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým,
ktorí sa v utorok 11. augusta prišli rozlúčiť s naším najdrahším

JÁNOM ČERVEŇOM.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti, ako aj za kvetinové dary.                   
Tiež by sme sa chceli poďakovať Pohrebno-cintorínskym službám mesta 
Poprad za vysoko profesionálny a ľudský prístup, Zboru pre občianske 
záležitosti a Ing. Ivete Račekovej, riaditeľke OA za dojímavý prejav.

                                   Manželka a dcéra

poďaKoVanie

S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci si 23. augusta 2015 
pripomenieme 6. výročie od chvíle, keď nás náhle navždy opustil

S láskou a úctou manželka, synovia s manželkami a vnúčatá

Ing. MILAN ŠMEHÝL
Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nedovolí.

Slza za slzou padá, zmýva z tváre žiaľ, 
čas nikdy nevráti, čo si už raz vzal.

Opadli kvetom lupene, vyrástli nové zo zeme, 
sviečka tichučko zhasína, kto miloval spomína ...

SpomienKa

Ozajstným duchovným sviat-
kom pre veriacich Kvetnice 
a okolia bola minulú nedeľu 
slávnostná svätá omša pri prí-
ležitosti odpustu na sviatok sv. 
Heleny. V rovnomennom kos-
tole v tejto mestskej časti Po-

pradu nový dekan rímskokato-
líckej farnosti Poprad Ondrej 
Borsík vo svojej slávnostnej 
homílii vyzdvihol význam vie-
ry a duchovnosti pre dnešný 
svet. Bol to silný duchovný zá-
žitok.   (mkv)

Odpustová slávnosť sv. Heleny
Napísali ste nám



Strana 8 19. 8. 2015

inZercia
preDaJ

SPRÁVY  HZS

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám málo používanú 
čalúnenú rozkladaciu lavi-
cu s  úložným priestorom. 
Cena 50 €. Inf.: č. t. 0908 
879 729.   43/15-P• Predám 3-izb. slnečný byt 
s  garážou vo Svite. Inf.: č. t. 
0904 378 022.  44/15-P

KÚpa

rôZne

M E S T O    P O P R A D

zverejňuje  zámer  prenajať  nehnuteľnosť

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

časť pozemku v katastrálnom území Poprad, parc. č. KN-C 247 o 
výmere 7 m2 za účelom jeho užívania pod umiestneným novinovým 
stánkom.
Výška nájmu je minimálne 50,- €/m2/rok za pozemky v zóne A na 
účel umiestnenia predajného stánku.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ 
č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012) 
Technické informácie o nehnuteľnosti poskytne MsÚ Poprad, oddele-
nie správy majetku, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk, 3. posch., 
č. dv. 313, tel. č. 052/716 72 81.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 26. 8. 2015 o 12. hod.

PP-89

Rozprávkovým putovaním s Tatranským pasom
sprevádza deti Lomnička Kvetinková a Ochranko Tatranský

Putovanie s vílou Lomničkou 
Kvetinkovou a Ochrankom Tat-
ranským sa dostalo do letného 
polčasu. Medzi malými návštev-
níkmi Vysokých Tatier si táto 
rozprávková dvojica našla svo-
jich priaznivcov.

„Tatranský pas je možné zakúpiť 
si v Tatranských informačných kan-
celáriách (TIK) v Starom Smokovci 
a Tatranskej Lomnici, ale aj vo vy-
braných ubytovacích zariadeniach. 
Súťaženiachtiví by však nemali 
zabudnúť, že ak sa chcú zapojiť do 
súťaže o zaujímavé pobytové ceny, 
mali by najneskôr do 30. septembra 
odovzdať v  TIK-och jednu stranu 
z pasu nazvanú Veľká letná súťaž, 
aspoň s  ôsmimi vypracovanými 
úlohami,“ pripomenula Lucia Du-

bielová, výkonná riaditeľka Zdru-
ženia cestovného ruchu Vysoké 
Tatry, ktoré toto rozprávkové pu-
tovanie pripravilo.

Do Tatranského pasu deti zbie-
rajú pečiatky z  vybraných zaují-
mavých miest alebo vypĺňajú úlo-
hy, prostredníctvom ktorých malí 
návštevníci spoznávajú tatranské 
reálie, faunu i  flóru. Navštívia 
múzeá, botanickú záhradu či jas-
kyňu. Zistia, kde sa nachádzajú 
vysokohorské chaty, kadiaľ vedú 
turistické chodníky, aké máme 
vo Vysokých Tatrách plesá či ako 
chutí povestný smokovecký nápoj 
- kyselka.

Tatranský pas bude k  dispozí-
cii aj po lete a po vyplnení aspoň 
piatich zadaných úloh, úspešný 

riešiteľ bude stále môcť získať 
magnetku či sladkú odmenu. 
Navyše, pre všetkých ostáva ako 
pamiatka na ich pobyt v  Tat-
rách. „Keďže u  detí i  dospelých 
sme zaznamenali len kladné odo-
zvy, plánujeme tento produkt po-
núknuť aj školám v prírode a vý-
letom. Prakticky je to pre učiteľov 
návod ako pripraviť program pre 
školákov tak, aby deti hravou 
formou spoznali Vysoké Tatry, 
obľúbili si ich a  našli si k  nim 
vzťah,“ vysvetľuje L. Dubielová. 

Tatranský pas v  tejto podo-
be bude k dispozícii deťom do 
konca roka.  „Lomnička Kvetin-
ková a  Ochranko Tatranský však 
nezapadnú prachom. Na budúci 
rok plánujú ďalšie dobrodružstvá, 

ktorými poodkryjú deťom ďalšie 
tatranské zaujímavosti, zvlášt-
nosti a krásy,“ sľubuje na záver L. 
Dubielová.  (dul)

• Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory na Hranič-

• Kúpim byt v Poprade s balkó-
nom a výhľadom na Tatry. Inf.: č. 
t. 0944 287 670.  15/15-K

nej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  60/15-R• Prenajmem kancelárske 
priestory od 50 do 70 m2 plus 
vykurovaný sklad, vhodný aj 
na predajňu - rozmer 230 m2 
na Ul. Hodžovej - Poprad-Strá-
že. Cena dohorou. Inf. č. t.: 
0948 178 228.  66/15-R• Nátery striech, okien a dverí, 
fasády, nátery vo výškach a kos-
toly. Cena 2,80 €/1 m2 - strechy. 
Inf.: č. t. 091 542 37 05.     77/15-R• Stolárstvo KLIN prijme do 
zamestnania šikovných stolárov 
- nábytkárov na prevádzku do 
Spišskej Teplice. Nástup ihneď. 
Inf.: č. t. 0905 904 646.  80/15-R• Prijmeme do TPP vodára - 
kúrenára s nástupom ihneď. Inf.: 
č. t. 0903 658 737.  81/15-R• Dám do dlhodobého pre-
nájmu prerobený 4-izb. byt 
v Matejovciach, cena 350 €/me-
sačne vrátane energií. Inf.: č. t. 
0905 253 873.  82/15-R

Pomoc pre turistu
na Zamkovského chate

Večer v  utorok minulý týždeň 
požiadal personál Zamkovského 
chaty záchranárov HZS o po-
moc pre 25-ročného turistu. Ten 
pociťoval celkovú vyčerpanosť 
a nevoľnosť. Záchranári mu po 
príchode poskytli neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť a násled-
ne ho transportovali do Starého 
Smokovca, kde ho odovzdali 
privolanej posádke RLP na pre-
voz do popradskej nemocnice.

Zranenie pri Sliezskom dome
a vo Veľkej Studenej doline

V  stredu 12. augusta bola HZS 
požiadaná o pomoc pre 76-roč-
ného nemeckého turistu, ktorý 
počas túry v  blízkosti Sliezske-
ho domu spadol na turistickom 
chodníku a  spôsobil si pora-
nenie hlavy. Záchranári turistu 
ošetrili a  následne transporto-
vali do Starého Smokovca, od-
kiaľ pokračoval sanitkou RZP 

do nemocnice v  Poprade. Zá-
chranári boli v stredu minulého 
týždňa požiadaní o  pomoc aj 
pre 47-ročnú slovenskú turistku, 
ktorá si zranila nohu vo Veľkej 
Studenej doline. Záchranári jej 
po príchode pomohli v  zostu-
pe na Starolesniansku poľanu 
odkiaľ pokračovali do Staré-
ho Smokovca a  následne ďalej 
vlastnou dopravou na ošetrenie. 

Nad Hrebienkom
sa zranil turista

V nedeľu 16. augusta dopolud-
nia požiadala česká turistka 
záchranárov o pomoc. Na tu-
ristickom chodníku z Hrebien-
ka na Slieszky dom si pri páde 
poranil nohu jej 14-ročný syn. 
Záchranári poskytli pacientovi 
na mieste neodkladné zdravot-
né ošetrenie a následne turistu 
transportovali do Starého Smo-
kovca, kde ho odovzdali posád-
ke RZP na ďalší prevoz do ne-
mocnice v Poprade.  (hzs)

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

Mimoni 3D - o  13. hod. (hrá sa 
len cez víkend), Rytmus sídlis-
kový sen - o 15. hod., o 17. hod., 
o 19. hod. a o 21. hod., Magic Mike 
XXL - o 14. hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Mimoni 2D - o 16.30 hod. 
(nehrá sa 25.8.), Fantastická štvor-
ka - o 16.40 hod. (hrá sa len 25.8.), 
o 18.30 hod. (nehrá sa 25.8.), Ne-

smrteľný - o 20.40 hod. (nehrá sa 
25.8.), o 21. hod. (hrá sa len 25.8.), 
Predpremiéra - Griswoldovci - 
o 19. hod. (hrá sa len 25.8.), V hlave 
3D - o 13.30 hod. (hrá sa len cez ví-
kend) a o 16. hod. (nehrá sa 26.8.), 
V hlave 2D - o 16.40 hod. (hrá sa 
len 26.8.), o  18.10 hod. (nehrá sa 
26.8.), Krycie meno U.N.C.L.E. - 
o 20.30 hod. (nehrá sa 26.8.), ART-
MAX BALET - Labutie jazero - 
o 19. hod. (hrá sa len 26.8.). Viac na 
www.cine-max.sk  (ppp)
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Horal Tour 2015 plný zážitkov a zábavy

Unikátne bežecké podujatie, ktoré tu chýbalo ... Krátko zo športu
V nedeľu 1. septembra 2015 pribudne na be-

žeckej mape Slovenska nové podujatie. Organi-
zátori chystajú na tento deň premiérový 1. roč-
ník Podtatranského polmaratónu.

„Ponúkame beh v zaujímavom prostredí. Trať 
bude viesť ulicami miest Poprad a Svit i v prí-
rodnom prostredí. Sme presvedčení, že tento beh 
môže byť lákadlom a magnetom nielen pre špič-
kových vytrvalcov, ale najmä pre rekreačných 
bežcov. Máme prihlásených už 230 pretekárov, 
ďalší pribúdajú každý deň,“ povedal v rozho-
vore Juraj Sedlačko, riaditeľ organizačného 
výboru.

Čo bolo podnetom, že ste sa rozhodli organi-
zovať polmaratón v Poprade a Svite?

„Spolu s  kolegami sme pri káve uvažovali nad 
myšlienkou, ako rozhýbať tunajšiu bežeckú komu-
nitu a dať jej priestor na realizáciu. Chceme dať 
súmestiu Poprad - Svit šancu prezentovať sa mo-
derným bežeckým podujatím, pre profesionálov 
ako príprava na Medzinárodný maratón mieru 
v  Košiciach, ale hlavne ako unikátny projekt pre 
tzv. hobby amatérskych bežcov.“ 

Aká trať čaká na účastníkov premiérového 
ročníka? Čo môžu prihlásení bežci očakávať?

„Naša trať je výzvou. Je to kombinácia mestské-
ho behu a  trasy v prírode medzi mestami Poprad 
a Svit. Perfektne kopíruje rieku s príjemným pros-
tredím. Štart je v Poprade na námestí, vo Svite bež-
ci prebehnú v rámci „otočky“ i okruh na atletickom 
štadióne... Takéto parametre nemá žiadne poduja-
tie v strednej Európe. Ako už býva dobrým zvykom, 
každý účastník dostane v cieli pamätnú medailu, 
víťazi atraktívne ceny.“

Čo si sľubujete od prvého ročníka tohto podu-
jatia v našom regióne?

„Budeme veľmi radi, keď sa nám úspešne poda-
rí zavŕšiť sériu podujatí Tatry Prestige Tour 2015, 
ktoré sa organizujú počas celého roka. Náročnosť 

jednotlivých behov postupne rastie, a celkový víťaz 
série si odnesie titul Bežecký kráľ/kráľovná Tatier. 
Našou primeranou ambíciou je, aby prvý roč-
ník mal v budúcich rokoch úspešné pokračovanie 
a podujatie bolo stabilným miestom v kalendároch 
bežeckých nadšencov,  miestnych športových ko-
munít a tiež pre obyvateľov.“

Kde ste čerpali skúsenosti? Kto Vás podporuje 
resp. radí pri príprave podujatia?

„Organizačný výbor je veľmi univerzálny 
a  komplexný. Sú v  ňom rôzne zameraní profe-
sionáli, bývalí bežci, športovci, organizátori už 
existujúcich známych podujatí, projektoví mana-
žéri. S kolegami z OV chceme urobiť podujatie po 
všetkých stránkach na takej úrovni, aby sa ľudia k 
nám radi vracali... Tu by som chcel poďakovať za 
doterajšiu podporu vedeniu z miest Svit a Poprad 
a tiež ľuďom z oddelení kultúry, športu resp. polí-
cie, ktorí veľmi aktívne riešia všetky úlohy.“

Chystáte počas polmaratónu aj doplnkový a 
sprievodný program?

„Samozrejme! Počas polmaratónu sa súbežne 
beží v Poprade Primátorská desiatka. Štart bude 
spoločne s  polmaratóncami, potom sa odkloní 
smerom na Kvetnicu po cyklistickom chodníku. 
O  14. hodine bude na štadióne vo Svite štart 
pretekov v  disciplíne NordicWalking na trati 
Svit - Poprad. Od 10. do 16. hodiny bude na 
štadióne vo Svite zaujímavý športovo-kultúrny 
program pre mládež i  dospelákov. V  Poprade 
sa na Námestí Sv. Egídia uskutočnia zábavné 
aktivity pod názvom „Mama, tato športujte 
s nami“ a neskôr po štarte i vystúpenia spevákov 
a hudobných skupín až po vyhlásenie výsledkov. 
Všetky detaily ešte neprezradím, tie si necháva-
me ako prekvapenie. Teším sa na súboj medzi 
Popradom a  Svitom, kde tímy AR 13 Poprad 
a  BKS Svit medzi sebou zvedú súboj o  víťaz-
stvo na jednotlivých tratiach.“  (daš)

• HOKEJISTI HK Poprad 
pre náhlu chorobu hráčov 
museli zrušiť minulý týždeň 
utorňajší prípravný zápas 
na ľade českého Olomouca. 
V  piatok cestovali teda do 
Martina, kde prehrali s miest-
nym MHC 3:5. Za kamzíkov 
sa dvakrát presadil Lukáš 
Hamráček (na skúške zo Spiš-
skej Novej Vsi), dve asistencie 
pridal ďalší hráč na skúške 
- Lauris Bajaruns z Lotyšska. 
Tretí gól Popradu zaznamenal 
Richard Rapáč.• MEDZI najbližšie aktivi-
ty v  NTC Poprad patrí dnešný 
zápas Fortuna ligy medzi MFK 
Ružomberok a  Spartakom Tr-
nava od 19. hodiny, v utorok 25. 
augusta si svoj prípravný stan 
rozloží na popradskom trávni-
ku od 10.30 hod. slovenská re-
prezentácia do 17 rokov.• SOBOTA 22. augusta bude 
vo Vysokých Tatrách bohatá na 
športové podujatia. So štartom 
na Štrbskom Plese sa od 8. hod. 
uskutoční XX. ročník Medzi-
národného vojenského výstu-
pu na Kriváň, v tom istom čase 
štartujú aj preteky v  horskom 
ultramaratóne pri Troch stud-
ničkách s  názvom Tatranská 
šelma ultra a o 9. hod. odštar-
tuje v  Tatranských Matliaroch 
I. ročník Turistického precho-
du chodníkom prof. Alfré-
da Grosza.  (ppv)

Uplynulý víkend hosti-
lo mesto Svit už siedmy 
ročník obľúbených troj-
dňových cyklistických 
pretekov Horal Tour 
2015. Pod Tatry, okrem 
domácich nadšencov toh-
to stále populárnejšieho 
športu, zavítali návštev-
níci zo všetkých kútov 
Slovenska a nechýbali ani 
zahraniční účastníci pre-
važne z  Českej republiky 
a Poľska.

Trojdňové podujatie 
v  sebe zahŕňalo 3. etapy, 
po prvej viedol v  celkovom 
hodnotení Karel Hartl z  Čes-
ka a  Slovenka Janka Keseg 
Števková. Sobotná 2. etapa 
patrila pretekom Škoda Horal 
MTB Maratónu zaradeného 
do prestížnej série Škoda Bike 
Open Tour a medzinárodných 
seriálov so zahraničnou účas-

ťou. Etapa ponúkla na výber 
päť trás - dve majstrovské, 
dve kratšie a  jednu pre ro-
dinné tímy. Z  prvých dvoch 
tratí vzišli majstri Slovenska 
v  horskom maratóne - To-
máš Višňovský a  Janka Keseg 
Števková. Počas tretieho dňa 
Horal Tour boli na programe 

detské preteky Horal Junior, 
ktoré sú súčasťou Detskej Tour 
Petra Sagana. Súťažilo sa v  10 
kategóriách a do pretekov sa 
prihlásilo 350 detí vo veku od 
2 do 14 rokov. Tretia nedeľná 
etapa v podobe okruhov XCO 
(cross-country) preverila tech-
nickú zdatnosť cyklistov v ná-

ročnom teréne v pohorí 
Kozie chrbty. Najúspeš-
nejšie si tu opäť počínali 
K. Hartl a  J. Števková. 
K. Hartl si zároveň vy-
bojoval víťazstvo v  celej 
tour v  mužskej kategórii 
a  medzi ženami získala 
prvenstvo česká reprezen-
tantka Anna Šmídová, ke-
ďže Janka v sobotu musela 
absolvovať kratšiu, a  teda 
menej bodovanú maj-
strovskú trať.

Podľa organizátora Ivana 
Zimu má mesto Svit pred-

poklady dôstojne hostiť Maj-
strovstvá Európy v MTB marató-
ne, ktoré v roku 2017 do regiónu 
prinesú európsku špičku horskej 
cyklistiky. „Horal je vysoko profe-
sionálne športové podujatie a  my 
máme ambíciu posúvať jeho kva-
litu a podmienky pre našich účast-
níkov stále vyššie,“ povedal.   (daš)
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Prebojoval sa na vysnívaný Havaj
Ubehlo päť týždňov odvte-

dy, čo sme vám v našich novi-
nách predstavili nezlomného 
„železného muža“ z  Popradu 
Laurenca Dívalda. V sedemde-
siatich rokoch si plní svoj sen. 
V  kolotoči prestížnych súťaží 
Ironman Triatlon je len rok, no 
láme jeden úspech za druhým. 
Druhým miestom v  Klagen-
furte prišiel o nomináciu na 
hviezdne preteky na Havaji. 
Nevzdal sa! Tvrdo trénoval 
a  dosiahol po čom túži. Pred 
dvoma týždňami mu druhý po-
kus v holandskom Maastrichte 
vyšiel. Iba víťaz kategórie nad 
70 rokov sa totiž môže predsta-
viť v  elitnej spoločnosti želez-
ných mužov z celého sveta.

Ironman Triatlon je séria pre-
tekov pozostávajúca zo 4 km 
plávania, 180 km bicyklovania 
a  maratónu. Havaj je vrcho-
lom pyramídy. Bývalí chirurg, 
bežec na lyžiach, či horolezec 
Laurenc Dívald z  Popradu si 
vekom stavia latku stále vyššie 

a kto vie, kam jeho ambiciózne 
kroky povedú ďalej. Na Havaj 
bola náročná cesta, ale prejsť ju 
za jediný rok je viac než obdi-
vuhodné. „Preteky v Holandsku 
boli veľmi náročné, najmä čo sa 
týka bicyklovania. Trasa viedla 
cez polia po úzkych cestičkách 
a pády sa nevyhli ani mne. Na-
šťastie som to zvládol a podarilo 
sa mi vyhrať. Som šťastný a už sa 
veľmi teším na 10. október, kedy 

sa konajú tzv. majstrovstvá sveta 
na Havaji,“ povedal L. Dívald.

Prvotným prekvapením bolo, 
že namiesto tradičných tritisíc 
účastníkov bojovalo o  prven-
stvá iba tisíc pretekárov. V  ka-
tegórii nad 70 rokov dokonca 
len piati. „Dvaja to vzdali ešte 
pred štartom, jeden na bicykli 
a tak sme sa o Havaj bili dvaja. 
Trať som zvládol za 14 hodín pri 
limite 16 hodín,“ opísal preteky 

železný muž z Popradu.
Na vrchol sezóny sa treba po-

riadne pripraviť a Laurenc Dívald 
nič nepodceňuje. „Pred Havajom 
ma čakajú 30. augusta majstrov-
stvá sveta v Half-Ironman Triatlo-
ne, čo je polovičná trasa. Budem 
to považovať za prípravu, ale 
určite sa pobijem o  čo najlepšie 
umiestnenie, keďže sa tam stret-
ne 27 víťazov série jednotlivých 
pretekov. Už mám prvotné in-
formácie o  tom, ako preteky na 
Havaji budú vyzerať. Najväčším 
problémom bude nárazový vietor. 
Plávať budeme v mori s  rôznymi 
prúdmi, na ktoré sa musím tiež 
pripraviť. Idem tam preto už desať 
dní skôr,“ prezradil.

A čo ďalšie výzvy? Dá sa ešte 
snívať ďalej? „V  tomto športe 
už asi nie, ale ak by som skon-
čil na Havaji do 15. miesta 
a  zdravie mi to dovolí, tak by 
som sa chcel posúvať v  umiest-
není stále vyššie. Na to sa však 
už nespolieham,“ dodal Lau-
renc Dívald.  (mav)

Z MTB maratónu bude tradícia
Predminulý víkend sa 

v Bachledovej doline konal nul-
tý ročník Beliansko - Pienin-
ského MTB maratónu. V  prvý 
rok organizátori pripravili dve 
vyhliadkové trasy vedúce cez 
dva národné parky.

„Účasť skoro 130 pretekárov 
sme na nultom ročníku vôbec na-
čakali. Záujem cyklistov z okolia 
nás veľmi milo prekvapil a týmto 
im chceme sľúbiť, že budúci prvý 
ročník bude zorganizovaný na 
jednotku a na želanie pretekárov 
pridáme aj dlhú 100 km trať. Na 
stupni víťazov sa objavili hlav-
ne lokálni cyklisti z Kežmarku, 
Popradu a  okolia, čo značí, že 

našinci majú cyklistiku v  krvi,“ 
povedala Martina Múdra z orga-
nizačného tímu.

Na kratšej 20 km trase Ždiar-
ska vyhliadka pretekalo 37 cyk-
listov. Medzi dámami zvíťazila 
Katarína Šimková z  Popradu. 
Dlhšia 35 km trať s  názvom 
Výzva troch dolín prilákala do 
Bachledovej 90 cyklistov a naj-
rýchlejším jazdcom sa stal 
Popradčan Ján Hálik z Popradu, 
pretekajúci v  kategórii senior 
muži. Menšie a  staršie deti si 
zasúťažili na zábavnej detskej 
trase maskota Gorgyho, od kto-
rého dostali všetci v  cieli slad-
kú odmenu.  (mam)

O Tatranský pohár už od zajtra
Tradičný hokejový turnaj o Tatranský pohár napíše od zajtra 

20. do soboty 22. augusta už svoju 68. kapitolu. Okrem domá-
ceho celku HK Poprad sa o jednu z najstarších trofejí v Európe 
pobijú aj tímy z Česka, Bieloruska a Rakúska.

Domáci kamzíci budú obhajovať minuloročné prvenstvo. 
V štvorčlennej skupine zastupujú slovenskú Extraligu. HC Slavia 
Praha po prvýkrát vo svojej histórii vypadla z  najvyššej českej 
súťaže a  tak bude zástupcom 1. českej ligy. Nebude chýbať bie-
loruský majster Junosť Minsk, či už tradičný účastník z rakúskej 
EBEL Graz 99ers.

Hrať sa bude systémom každý s každým: vo štvrtok 20. augusta 
o 15. hod. Junosť Minsk - Slavia Praha, o 18. hod. HK Poprad 
- Graz 99ers. V  piatok 21. augusta o  15. hod. Graz 99ers - Ju-
nosť Minsk, o 18. hod. HK Poprad - Slavia Praha. V sobotu 22. 
augusta o 15. hod. Slavia Praha - Graz 99ers, o 18. hod. HK Po-
prad - Junosť Minsk.     (ppv) V pohári stop, v lige tri body

Futbalisti FK Poprad odohra-
li v minulom týždni dva súťažné 
zápasy. V druhom kole Slovnaft 
Cup-u ich v stredu vyradil tre-
ťoligový ŠKM Liptovský Hrá-
dok po pokutových kopoch, 
sklamanie z prehry si vynahra-
dili v  nedeľu v ligovom  treťom 
kole v  Dolnom Kubíne, odkiaľ 
si priviezli tri body.

Výsledky: 2. kolo Slovnaft 
Cupu v  stredu 12. augusta 
ŠKM Liptovský Hrádok - FK 
Poprad 1:0 ppk (0:0), 3. kolo 
DOXXbet ligy v nedeľu 16. au-
gusta MFK Dolný Kubín - FK 
Poprad 0:2 (0:0), góly Popra-
du: 68. Róbert Ujčík (na foto 
v bielom), 80. Erik Streňo.

Program: 4. kolo DOXXbet 

ligy v sobotu 22. augusta o 19. 
hod. FK Poprad - OFK Teplič-
ka nad Váhom.  (ppv)

  Z V R P   S  B

1.  Zvolen 3 3 0 0 9:1 9

2.  L. Mikuláš 3 2 1 0 6:1 7

3.  Bardejov 3 2 1 0 7:5 7

4.  Poprad 3 2 0 1 6:2 6

5.  Košice 3 2 0 1 4:3 6

6.  D. Kubín 3 2 0 1 3:2 6

7.  Prešov 3 1 2 0 4:1 5

8.  Lokomotíva 3 0 1 2 4:7 1

9.  Haniska 3 0 1 2 1:5 1

10. Sp. N. Ves 3 0 1 2 1:5 1

11. Teplička n. V. 3 0 1 2 1:6 1

12. R. Sobota 3 0 0 3 0:8 0

Tabuľka
DOXXbet ligy Východ
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Kuštárovci hrávajú v mnohých
krajinách, prišli aj do Popradu
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Hudobná skupina Kuštárov-
ci hrala na mnohých miestach 
vo svete. V  nedeľu roztanco-
vala aj popradské publikum. 
Vedúcim kapely, primášom, 
spevákom a manažérom je Pe-
ter Kuštár. Prvé a druhé husle 
hrajú  bratia Peter a  Martin 
Kuštárovci, na akordeóne hrá 
Otto Čiernik a  na kontrabase 
Juraj Tkáčik. V  ich repertoári 
dominuje ľudová, folklórna 
hudba, ktorú dopĺňajú ever-
greeny.

Vedúci kapely P. Kuštár pove-
dal: „Precestovali sme veľa krajín. 
Boli sme na festivaloch v Mexiku, 
v Brazílii, v Indii, v Južnej Kórei, 
v Nepále, na Taiwane a v Číne. 
Z našich potuliek  máme veľa 
príjemných a nezabudnuteľných 
zážitkov. Napríklad v  indickom 
Čandigare sme sa učili ich tance 
a  Indovia sa učili naše. Potom 
sme to dali spolu do programu. 
Hrali sme na, ako ho Indovia 
nazvali, indicko-slovenskom fol-
klórnom festivale. Keďže hráme 
aj rómsku hudbu, v indických no-
vinách vyšiel článok „Hrala u nás 

rómska skupina zo Slovenska.“ 
Podotkol, že indické uši sú veľmi 
citlivé. V Indii majú zaujímavú, 
zložitú hudbu a je náročné nau-
čiť sa nejakú melódiu. Slovenská 
hudba je len poltónová, Indovia 
počujú štvrť tónu. Podľa príle-
žitostí majú 200 druhov hudby. 
Do Indie zatiaľ veľa súborov ne-
cestovalo, takže Kuštárovci boli 
hrdí na to, že mohli reprezento-
vať Slovensko. 

„Zameriavame sa na hudobné 
žánre, ktoré dobre vyznejú, čiže 
náš repertoár obsahuje i trocha 
swingu, country, keltskú hud-
bu, rómske a židovské melódie, 
známe skladby z viacerých kra-
jín sveta, evergreeny a tanečné 
skladby: tangá, valčíky, waltze, 
polky, foxy a „slaďáky “. Plánuje-
me byť ešte dlho hudobne aktív-
ni. Radi odovzdávame pozitívnu 
energiu, najmä ak máme od 
publika spätnú väzbu. Je prí-
jemné byť kultúrnym vyslancom 
našej krajiny. Hudba je kľúčom k 
srdciam ľudí bez ohľadu na reč, 
náboženstvo, či politickú prísluš-
nosť,“ dodal P. Kuštár.     (kpl)

V rámci Popradského kultúrneho leta 2015 sa v sobotu 15. augusta 
dopoludnia predstavil popradským deťom známy Ujo Ľubo z Košíc 
s projektom Cesta okolo sveta, v ktorom sa deti naučili pesničku Slo-
venské mamičky a cestovali s ňou po svete.    FOTO - Marek Vaščura

Vo štvrtok a piatok literárne osvieženie
Mladí aktivisti zo SocialUP z Popradu v spolupráci s kníh-

kupectvom Christiania, Iniciatívou Vlk, ktorý nikdy nespí a 
Groteskou Art Café v Poprade usporiadajú vo štvrtok a pia-
tok 20. a 21. augusta letnú čitáreň. 

„Začíname už od 15. hod. na terase pred Groteskou. Dali 
sme dokopy kvalitný program rozdelený do dvoch sekcií a podľa 
toho uvidíme, ktorý žáner v Poprade na ľudí najviac účinkuje. 
Mimochodom, máme aj jedno originálne prekvapenie, ktoré si 
určite nenechajte ujsť,“ prezradil Martin Mlynár, predseda OZ 
SocialUP. 

Vo štvrtok 20. augusta je pripravená sekcia weby, komik-
sy, scenáre a filmy - Skúška mikrofónu/Webové halušky dnes, 
zajtra, včera..., Dominik Jakub/Jazdím s knihou, Tom Bugi-
man/Mr. Ježiško a Slneční hrdinovia, Gregor Dalecký/Život 
je komix (v 3D), Daniel Dluhý, Boris Švirloch, Miki Maťašov-
ský/Dovnútra filmovej literatúry, večerné premietanie - Kung 
Fury (SWE) a celovečerný film na želanie.

V piatok 21. augusta bude sekcia lyrika, epika a muzika - Michal 
Vojsovič/Literárne hlášky, Pavol Garan/Spoveď spontánneho ly-
rika, Števo Šanta/O básňach, o hudbe, (o)svete, Mirizma Kirkov/
Postrehy ženskej duše, Lenka Fábryová/Úprimnosť v próze, disku-
sia s autormi a o 21. hod. DJ Val a T-Bear - live.       (ppp)
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Info : Mestská informačná kancelária 052 / 16 186, DK 052 / 77 222 55

Plagát v elektronickej podobe žiadajte na: kultura@msupoprad, www.poprad.sk Zmena programu vyhradená ! 
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