
Redakcia novín Poprad 
oznamuje čitateľom, že v 
stredu 27. augusta 2014 no-
viny nevyjdú. Najbližšie čís-
lo vyjde 3. septembra 2014 
hneď po dvoch štátnych 
sviatkoch – 70. výročí SNP, 
ktoré pripadá na piatok 29. 
augusta a Dni Ústavy SR v 
pondelok 1. septembra. 

V prvých septembrových 
dňoch dostanú občania Po-
pradu do svojich schránok aj 
mimoriadne propagačné číslo 
novín Poprad, ktoré vychádza 
pri príležitosti 25. ročníka vy-
dávania našich novín. Bude sa 

distribuo-
vať zároveň 
s Mesač-
níkom Po-
prad. (red)

Streda  20. 8. 2014 Číslo 33 Ročník XXV. www.noviny-poprad.sk Cena 0,25 €

Kam na
výlet. str. 11

Našim čitateľom

Na námestí budú Dni svätého Egídia s pútavým programom

www.poprad.sk

DNI SV. EGÍDIA
28. august - 1. september / štvrtok - pondelok

Námestie sv. Egídia Poprad
28. august / štvrtok / 20.00 / Námestie sv. Egídia - BELLA ARABIA / tanečné vystúpenie
29. august / piatok / 12.00 / Kostol sv. Egídia - SVÄTÁ OMŠA
29. august / piatok / ORGANOVÝ MARATÓN
     12:30-16:30 Kostol sv. Egídia
     16:30-24:00 Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie
     Účinkujú absolventi a študenti konzervatórií a vysokých škôl z Čiech a zo Slovenska:
     J. Slovík, D. Machutová, J. Janošíková, P. Šimoňák, M. Gáborová, V. Spirčák, 
     S. Pavligová, J. Endródy, L. Drozd, M. Píš, T. Mihálik, G. Biesz

29.august / piatok / 19.00 / Námestie sv. Egídia - ŽOBRÁCI / koncert

30. august / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia - ALADINOVA LAMPA / rozprávka
30. august / 21.00 / sobota / Námestie sv. Egídia - KORENIE LÁSKY / FILMY NA PLÁTNE / USA / 104 min.
31. august / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia Poprad -  DUO FARSA PREŠOV / promenádny koncert
1. september / 10.00 / pondelok / Námestie sv. Egídia Poprad - SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
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POD ZÁŠTITOU MESTA POPRAD

a RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV POPRAD

20
14

Už tretí rok patrí v Poprade prelom augusta 
a septembra Dňom sv. Egídia. Prvý september, 
sviatok patróna rovnomenného rímskokato-
líckeho kostola v centre mesta, je príležitosťou 
uctiť si tohto svätca. 

Tohtoročné Dni sv. Egídia sa uskutočnia od 28. 
augusta do 1. septembra na Námestí sv. Egídia 
(program je uvedený na plagáte dole). Poprad-
čanov a návštevníkov mesta čaká 28. augusta o 
20. hod. tanečné vystúpenie Bella Arabia, 29. au-
gusta o 12. hod. v Kostole sv. Egídia  svätá omša. 
V tento deň sa uskutoční i organový maratón a o 
19. h koncert kapely Žobráci. V sobotu 30.  au-
gusta o 10. hod. bude na námestí rozprávka Ala-
dinova lampa a o 21. hod. Film Korenie lásky. V 
nedeľu 31. augusta o 15. hod. bude promenádny 
koncert Duo Farsa z Prešova a v pondelok 1. sep-
tembra o 10. hod. na Námestí sv. Egídia slávnost-
ná svätá omša.

V septembri vyvrcholia programy Leta v Po-
prade 2014 a jedným z najväčších podujatí budú 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 12. - 14. 
septembra. Ide o celoeurópske podujatie, do kto-
rého sa zapojí aj Poprad. Upriamuje pozornosť 
najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty roz-
manitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníc-
kych štátoch, vrátane Slovenska. Mnohé pamiat-
ky, historické budovy, areály, ktoré sú zvyčajne 
uzavreté, sa pre verejnosť otvoria a vo viacerých 
múzeách, galériách a iných kultúrnych ustano-
vizniach organizujú osobitné podujatia. Podrob-
nejší program prinesieme v budúcich číslach. 
Viac informácií je i na www.dekd.sk  (pmm)

Príprava osláv 70. výročia SNP vrcholí
Prípravy osláv 70. výročia Slovenského 

národného povstania v Poprade vrcholia. 
Hlavným organizátorom je Oblastný vý-
bor Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov a historicko-dokumentačná 
komisia pri OV SZPB v Poprade. 

Sprievodné podujatia osláv sa začnú 
26. augusta o 16. hod., kedy sa v Pod-

tatranskom múzeu bude konať vernisáž 
výstavy Slovenské národné povstanie 
pod Vysokými Tatrami. Súčasťou otvo-
renia výstavy bude i predstavenie no-
vej publikácie Protifašistický odboj v 
okrese Poprad a Kežmarok od Marcela 
Maniaka, ktorý je aj autorom výstavy.

(Pokračovanie na str. 3)
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AUTONOVA s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad
Tel./fax: 052/773 32 33, e-mail: ford@autonova.sk, www.autonova.sk

Prepravnú službu využívajú
občania najviac ráno k lekárovi• PIETNA spomienka pri 

Pamätníku obetiam okupácie 
Československa na Námestí sv. 
Egídia sa uskutoční zajtra 21. 
augusta o 15. hod. Organizuje ju 
Svetové združenie bývalých čs. 
politických väzňov v SR so síd-
lom v Poprade. V našom meste 
bol 21. augusta 1968 pri streľbe 
usmrtený 19 ročný Jozef Bonk 
z Hôrky, ťažko zranených bolo 6 
a ľahko 8 občanov. • PETÍCIU proti zmenenému 
dopravnému značeniu na Štefá-
nikovej ulici oproti Slovenskej 
sporiteľni, odbočke na parkovis-
ko a vychádzanie z neho, spúšťa 
oddnes 20. augusta petičný vý-
bor. Podpisy dnes zbiera v blíz-
kosti priechodu pre chodcov v 
tejto lokalite.• MESTO Poprad ako prísluš-
ný orgán územného plánovania 
v  zmysle stavebného zákona 
v  znení neskorších predpisov 
oznamuje, že začína proces za-
bezpečenia zmeny a  doplnku 
ÚPN–SÚ mesta Poprad v k.ú. Po-
prad, lokalita Poprad – Za traťou. 
Zmena sa týka využitia územia 
na plochy polyfunkcie – bývanie 
+ občianska vybavenosť vrátane 
zelene a  technickej infraštruktú-
ry. Viac na www.poprad.sk• LETNÉ prázdniny sa školá-
kom končia v  pondelok 1. sep-
tembra. Do školských lavíc zasad-
nú v utorok 2. septembra. Ďalšie 
prázdniny budú mať na jeseň, od 
30. októbra do 2. novembra. • V  TATRANSKEJ galérii 
v  Poprade bude ešte do konca 
augusta  inštalovaná výstava 
významného talianskeho foto-
reportéra Daniela Pellegriniho 
pod názvom Svet očami Taliana. • OPUSTENÉ kostoly horné-
ho Spiša je názov knihy autora 
Františka Štastného z  Prešova. 
Prezentácia tejto publikácie, 
ktorá dokumentuje osirelé ne-
mecké kostoly v našom regióne, 
sa uskutoční vo farskej budove 
evanjelickej cirkvi a.v. vo Veľkej 
na Ul. F. Kráľa 39 v  nedeľu 24. 
augusta o  14. hod. Z  Popradu 
najbližší opustený kostol stojí 
v Mlynici. • ZÁZNAM opery AIDA od 
Verdiho z Arena di Verona budú 
môcť záujemcovia vidieť v  kine 
Cinemax v ZOC Max v Poprade 
v stredu 3. septembra.• PREHLIADKA historic-
kých vozidiel medzinárodnej 
súťaže veteránov Odltimer Ral-
lye Tatry 2014 sa uskutoční vo 
štvrtok 21. augusta v  Starom 
Smokovci.  (ppš)

Pre staršieho a chorého člove-
ka je každá pomoc vítaná. Naj-
mä, keď ho opúšťajú sily, chodiť 
nevládze a zdravie sa mu zhor-
šuje. Práve pre takýchto svojich 
občanov zriadilo mesto Poprad 
pred viac ako piatimi rokmi 
prepravnú službu. 

Slúži Popradčanom s trvalým 
pobytom v meste, ktorí sú ťažko 
zdravotne postihnutí a odkázaní 
na individuálnu prepravu osob-
ným autom alebo tí, ktorí majú 
nepriaznivý zdravotný stav s ob-
medzenou schopnosťou pohybu 
po rovine alebo po schodoch 
a s obmedzenou schopnosťou 
orientácie. Hradia iba 30 centov 
za km a jedno euro za stojné na 
území mesta. Občan sprevádza-
júci imobilnú osobu alebo obča-
na odkázaného na sprevádzanie 
sa prepravuje bezplatne. 

Renáta Kostková, vedúca odde-
lenia seniorov a ťažko zdravotne 
postihnutých MsÚ v Poprade 
uviedla: „Ročne využíva preprav-
nú službu mesta Poprad približne 
130 klientov. Niektorí jednorazo-
vo, iní opakovane a záujem stúpa. 

Prepravu najčastejšie potrebujú 
v ranných hodinách do nemocni-
ce na nejaké lekárske vyšetrenia 
alebo tiež na voľnočasové aktivity 
- kultúrne, športové, aj na vybavo-
vanie úradných záležitostí, návšte-
vy príbuzných, cintorínov a pod.“ 
Výjazdy sú denne od 7. do 15. 
hod., ale v prípade potreby sa dá 
jazda prispôsobiť aj na skorší čas. 
Prepravu občan nahlasuje osob-
ne alebo telefonicky najmenej 24 
hodín vopred na sociálny odbor 
MsÚ v Poprade. 

Občan, ktorí potrebuje využiť 
prepravnú službu 
pravidelne, môže sa 
prihlásiť telefonic-
ky alebo osobne na 
sociálnom odbore 
MsÚ a vyplní žiadosť 
o uzatvorenie zmlu-
vy o poskytovaní tej-
to služby, ktorú po-
dáva MsÚ v Poprade. 

Ak chce občan vy-
užiť prepravnú služ-

bu len jednorazovo, bez podania 
žiadosti, potrebuje sa preukázať 
posudkom z úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny, kde sa uvádza, 
že je občan s ŤZP a je odkázaný 
na individuálnu prepravu alebo 
potrebuje doložiť potvrdenie o 
nepriaznivom zdravotnom stave 
od poskytovateľa zdravotnej sta-
rostlivosti. Tlačivo mu poskytne 
aj vodič prepravnej služby a dá 
si ho potvrdiť u ošetrujúceho 
lekára. 

Občania sú s prepravnou 
službou spokojní. Potvrdil to 
i Milan Slavkovský, ktorý sa 
minulý štvrtok v daždi a ne-
pohode potreboval dostať na 
lekárske vyšetrenie z Juhu do 
zdravotníckeho zariadenia pri 
stanici: „Zavolám deň dopredu, 
kam potrebujem ísť a môžem 
sa spoľahnúť, že ma prepravná 
služba zavezie. Šofér ma naloží a 
opatrovateľ mi tiež pomôže. Od-
voz potrebujem tak dva-tri razy 
do mesiaca.“  (mar)
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• V RÁMCI projektu Poprad-
čania sebe – koncepcia centrál-
nej mestskej zóny organizuje 
OZ Pre mesto a Mesto Poprad 
vo štvrtok 21. augusta o 16. 
hod. v malej zasadačke MsÚ v 
Poprade diskusiu – stretnutie s 
podnikateľmi. Hlavnou témou 
bude podnikateľské prostredie, 
konkurencieschopnosť a život 
na námestí.• V  SOBOTU 16. augusta sa 
v Bratislave konala súťaž hasičov 
v  behu po schodoch, ktorej sa 
zúčastnili aj hasiči z nášho mes-
ta. Zvíťazila dvojica z  Popradu 
Jaroslav Hudáč a Pavol Faix s ča-
som 2 minúty 31,97 sekúnd. • OD pondelka 18. augusta do 
nedele 24. augusta sa na cestách 
koná policajná akcia zameraná 
na odhaľovanie priestupkov 
proti bezpečnosti a  plynulos-
ti v  cestnej premávke, najmä 
na nedodržanie predpísaných 
rýchlostí. A to nielen na sloven-
ských cestách, ale vo všetkých 
európskych štátoch, ktoré zdru-
žuje medzinárodná stavovská 
organizácia TISPOL.• PODTATRANSKÝ festival 
hudobných skupín s  názvom 
Kapelafest sa uskutoční v  so-
botu 30. augusta od 18. hod. na 
nádvorí Kežmarského hradu. 
V  programe vystúpia Vec a DJ 
Škrupo, CHIKI-LIKI-TU-A, Hr-
dza, Kredont a Rock Rose.• ZÁVER Tatranského kul-
túrneho leta 2014 sa uskutoční 
v nedeľu 31. augusta v Tatran-
skej Lomnici. Program sa začne 
o  14. hod. koncertom Katky 
Koščovej, po 15. hod. bude 
nasledovať Tatranské letná 
dražba, po ktorej o 17. hod. vy-
stúpi známa slovenská kapela 
Vidiek.• NAJUSPEŠNEJŠÍ muzi-
kál na Slovensku a  v Čechách 
ôsmy svetadiel môžu záujem-
covia vidieť aj na Spišskom 
hrade v  nedeľu 31. augusta 
o 20. hod.  (ppš)

Plynú termíny pred komunálnymi voľbami
Termín volieb do orgánov samosprávy obcí v 

roku 2014 vyhlásil predseda NR SR na sobotu 15. 
novembra. V súvislosti s konaním tzv. komunál-
nych volieb - volieb starostov, primátorov a po-
slancov do obecných a mestských zastupiteľstiev 
mesto Poprad už spracovalo harmonogram or-
ganizačno-technického zabezpečenia. Na augus-
tovom zasadnutí MZ poslanci schválili i VZN č. 
2/2014 o priebehu volebnej kampane k voľbám do 
orgánov samosprávy obcí v meste Poprad v roku 
2014, ktoré vyhradzuje plochy na vylepovanie 
plagátov a iných nosičov informácií na verejných 
priestranstvách.

Mestské zastupiteľstvo už v máji schválilo počet 
poslancov a počet volebných obvodov, ktorý zostá-
va na funkčné obdobie 2014-18 nezmenený – dva 
volebné obvody a 19 poslancov. Za zapisovateľku 
mestskej volebnej komisie bola v minulých dňoch 
vymenovaná Martina Bednarčíková. Najbližším ter-
mínom v harmonograme je 22. august, dokedy musí 
byť zverejnený počet obyvateľov mesta. 

Dôležitým termínom pre kandidátov na primá-
tora a poslancov MZ je 21. september 2014. Najne-
skôr dovtedy majú politické strany, hnutia a koalície 
doručiť kandidátnu listinu prostredníctvom svojho 

splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľo-
vi miestnej (mestskej) volebnej komisie. Nezávislí 
kandidáti kandidátnu listinu doručia osobne a jej 
súčasťou musí byť petícia podpísaná voličmi podpo-
rujúcimi ich kandidatúru. Minimálny počet podpisov 
voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kan-
didátov pre voľby do obecného (mestského) zastupi-
teľstva a voľby starostu obce (primátora) je stanovený 
podľa počtu obyvateľov obce. Mesto Poprad patrí do 
kategórie miest od 20 001 do 100 000, preto nezávislí 
kandidáti potrebujú 400 podpisov voličov na petícii. 

Ku kandidátnym listinám musí byť pripojené 
vlastnoručne podpísané vyhlásenie. Platí to tak pre 
kandidátov na poslancov, ako aj na starostov a pri-
mátorov. Avšak ku kandidátnej listine na funkciu 
starostu (primátora) musí byť pripojená i fotokópia 
dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na 
výkon funkcie podľa osobitného zákona - získanie 
aspoň stredného vzdelania. Dokladom osvedčujú-
cim získanie aspoň stredného vzdelania sú výuč-
ný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, závereč-
né vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej skúške. 
Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, 
pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získa-
ní vyššieho vzdelanie.   (ppm)

Na pracoviskách Národ-
nej transfúznej služby celého 
Slovenska bol zaznamenaný 
pokles zásob krvi.

Národná transfúzna služba 
SR preto prosí darcov o  ur-
gentnú pomoc.  Potrebné sú 
všetky krvné skupiny, najmä 
však krvná skupina A  Rh po-
zitiv a  všetky krvné skupiny 
s  Rh negatívnym faktorom. 
Darcovia krvi môžu prísť na 
všetky pracoviská NTS  SR po-
čas pracovných dní od 7. do 14. 
hod. a každý utorok od 7. do 
17. hod. Adresy pracovísk NTS 
SR kde je možné prísť darovať 
krv, sa nachádzajú na webovej 
stránke www.ntssr.sk/kde-da-
rovat-krv  (ppp)

Darujte krv!

Každú sobotu počas kultúrneho Leta v  Poprade mesto pripravu-
je program pre najmenších. Túto  sobotu 16. augusta potešil deti na 
Námestí sv. Egídia obľúbený ujo Ľubo z  Košíc. Vyrozprával im roz-
právku O  medovníkovom domčeku. Všetci si spoločne zaspievali, 
zacvičili a  dobre sa zabavili. Najbližšie uvedie 23. augusta o  10. ho-
dine rozprávku Princezná so zlatou hviezdou na čele divadlo Clip-
perton z  Banskej Bystrice a  o  týždeň, v  sobotu 30. augusta sa o  10. 
hodine na námestí predstaví Divadlo bez opony z  Banskej Bystri-
ce s rozprávkou Aladinova lampa.  FOTO – Marek Vaščura

Plánované je aj slávnostné odha-
lenie pamätno-informačnej tabule 
SNP pri cyklistickom chodníku 
na trase Poprad Juh III - Kvetnica, 
pri objekte „Strelnica“. Na týchto 
miestach prebiehali začiatkom 
septembra 1944 dôležité obranné 
povstalecké boje. Termín odhale-
nia tabule bude upresnený v naj-
bližšom čase.

Oslavy 70. výročia SNP sa začnú 
24. augusta o 10. hod. na Podban-
skom, kde sa bude konať oficiálna 
časť a kladenie vencov.  28. augusta 
o 13. hod. sa uskutoční slávnostné 
kladenie vencov pri pamätníku 
padlých pri železničnej stanici v 
Poprade, o 14. hod. na cintoríne v 

Spišskej Sobote a vence položia od-
bojári v tento deň aj vo Svite, Veľkej 
Lomnici, Malom Slavkove a v Ger-
lachove. 29. - 31. augusta sa budú 
konať oblastné oslavy SNP v Spiš-
skom Bystrom a Hranovnici. 29. 
augusta od 9. do 13. hod. sa v Hra-
novnici uskutoční seminár na tému 
2. svetová vojna a SNP, o 13.30 hod. 
v Spišskom Bystrom bude otvore-
nie výstavy Partizánske oddiely na 
Slovensku. 30. augusta od 7. do 15. 
hod. sa uskutoční Mládežnícka púť 
Kráľovskou cestou s uctením si pa-
miatky padlých pri pamätníkoch. 
31. augusta o 9. hod. bude odhale-
ný pamätník ruským letcom, ktorí 
zahynuli v katastri Hranovnice, ná-
sledne kladenie vencov v Sp. Štiav-

niku, Hranovnici a Sp. Bystrom. O 
14. hod. budú ukážky bojov v SNP 
v areáli Kubašok. 

31. augusta sa pri príležitosti spo-
mienky na SNP uskutoční výstup 
z Liptovskej Tepličky na Kráľovu 
hoľu. 1. septembra sa budú konať 
oslavy SNP v Kežmarku na nádvorí 
hradu. 5. septembra o 15. hod. pri 
príležitosti ukončenia výstavy SNP 
pod Vysokými Tatrami v Podtat-
ranskom múzeu v Poprade bude 
slávnostné odovzdávanie vyzname-
naní priamym účastníkom SNP.

Celoštátne oslavy 70. výročia 
SNP sa budú konať 29. augus-
ta v Banskej Bystrici a zúčast-
nia sa na nich i zástupcovia OV 
SZPB z Popradu.  (man)

(Dokončenie zo str. 1)

Blíži sa termín úhrady
Mesto Poprad upozorňuje 
občanov na blížiaci sa termín 
úhrady druhej splátky miest-
neho poplatku za komunálne 
odpady a  drobné stavebné 
odpady, ktorý je stanovený 
na 28. augusta 2014. Dodr-
žaním termínu splatnosti ne-
bude správca dane povinný 
vyrubiť úrok z omeškania za 
oneskorenú úhradu.  (ppp)
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Nové letecké linky by
mali priviezť ďalších hostí

Od nových pravidelných 
leteckých liniek, ktoré začnú 
na jeseň lietať do Popradu, sa 
očakávajú najmä noví hostia. 
Koncom októbra začne do Po-
pradu lietať pravidelná linka z 
Londýna, v decembri pribud-
ne linka z Rigy.

„Verím, že týmto otvárame 
dvere do nových destinácií. Je 
tam obrovský potenciál, aby 
sme hostí z týchto krajín získa-
li k nám do Vysokých Tatier,“ 
uviedla výkonná riaditeľka OO 
CR Región Vysoké Tatry Lenka 
Maťašovská.

Z lotyšskej Rigy začne lietať 
pravidelná zimná linka 13. de-
cembra. Do  Popradu  bude lie-
tať raz týždenne v sobotu až do 
marca. „Momentálne sa pripra-
vuje infocesta, zástupcovia hote-
lov, stredísk a akvaparku by mali 
ísť do Rigy, kde by sa mali stretnúť 
s touroperátormi, aby sa začali 
predávať kapacity,“ povedala L. 
Maťašovská. Cena spiatočnej le-

tenky bude podľa nej 110 eur. V 
tejto cene bude aj preprava lyží. 
Lenka Maťašovská predpokladá, 
že záujem o túto linku bude. 

Linka z Londýna do  Popra-
du  mala pôvodne začať lietať 
28. októbra. Na stránke letec-
kého prepravcu sa však dajú 
kúpiť letenky aj na 26. októbra. 
Poprad  s Londýnom tak bude 
spojený utorok, štvrtok, sobotu 
a nedeľu. „Bude to nízkonákla-
dová letecká linka. Tam vieme 
stiahnuť aj Slovákov, ktorí žijú 
v Londýne a okolí, ale verím, že 
ju budú využívať aj Angličania 
na zimné dovolenky, predĺžené 
víkendy, futbalisti, ktorí môžu 
trénovať v tréningovom cen-
tre a možno to bude aj biznis 
klientela,“ uviedla L. Maťašov-
ská. Projekt leteckého spojenia 
medzi  Popradom  a Londýnom 
je podľa L. Maťašovskej výsled-
kom práce viacerých subjektov, 
ktorým záleží na rozvoji cestov-
ného ruchu.  (sita)

Dvaja herci
hrali trinásť postáv

Novodobí hľadači
pokladov aj v Poprade

Počasie je v  poslednom 
období veľmi premenli-
vé. Aj v stredu večer pred 
predstavením divadelní-
kov zo Spišskej Novej Vsi 
pršalo. Tesne pred ich vy-
stúpením však dážď ustal, 
no organizátori pre istotu 
zabezpečili divákom po-
hodlie.

Každému z obecenstva 
dali na lavičku igelitové 
vrece. Mnohí si tento krok 
pochvaľovali. „Chceli sme sa 
ísť pozrieť na predstavenie Ka-
mene vo vreckách. Išli sme okolo 
a  videli sme, ako organizátori 
rozdávali vrecia na sedenie, tak 
nás to presvedčilo, aby sme os-
tali,“ priznala diváčka Helena. 
„Predstavenie nemalo chybu. 
Nasmiali sme sa na mnohých 
scénach,“ dodala. 

Dvaja herci z divadla Kontra 
hrajú komédiu, v  ktorej zastu-
pujú trinásť postáv. „Atmosfé-
ra bola super, ľudia reagovali, 
chceli sa baviť a  mali úprimný 
záujem o  divadlo,“ povedal po 
predstavení hlavný protago-
nista Peter Čižmár. „Hrám od 
útleho detstva. Rodičia ma vza-
li na konkurz muzikálu Oliver 
Twist a  tam som začal hereckú 

kariéru,“ povedal mladý herec 
Tomáš Diro. Postavy sa menili 
otočením, potleskom, či sad-
nutím na debnu. Rýchla zmena 
postáv, ktoré stvárňovali dvaja 
herci, si vyžadovala vnímavého 
diváka, ktorý chce spolupra-
covať. „Ľudia reagovali veľmi 
dobre, chápali hru, smiali sa na 
správnych miestach,“ zhodnotil 
Peter Čižmár. 

Komédia, ktorá je miestami 
aj cez slzy, sa hráva v Londýne, 
v New Yorku, aj iných metro-
polách Európy. Na Slovensku 
ju hrávajú len divadelníci z di-
vadla Kontra. Herci dostali na 
festivale v Kopřivnici v  roku 
2010 cenu za najlepšie odohra-
né herecké výkony.  (aba)

Geocaching je hra, v  ktorej 
sa človek pomocou súradníc 
z  GPS navigácie dostane na 
miesto, na ktorom je ukry-
tá nejaká schránka. Nájdenú 
schránku volajú „keška“ a 
môže mať rozličné veľkosti. 
Kešky sú spravidla umiestnené 
na významných, prírodných, 
kultúrnych, či inak zaujíma-
vých miestach. 

Skrýš je v Poprade a jeho oko-
lí veľmi veľa. „Pravdupovediac 
nájsť všetky schránky v  našom 
okolí zabralo dosť času. No spo-
znali sme veľa miest, o  ktorých 
sme ani nevedeli, že existujú,“ 
priblížil geocacher Marcel.

„Beriem to ako koníček. Geo-
cachingu sa venujem tri roky. Po-
čas tohto času som našiel 452 ke-
šiek. Najviac ich mám nájdených 
na Slovensku, v Čechách a Gréc-
ku. Okrem nájdených som založil 
sedem nových, o ktoré sa starám,“ 
dodal Marcel. 

Po nájdení schránky sa do nej 
pátrač „zaloguje“. Skrýšu väčši-
nou tvorí vodotesná nádoba, v 
ktorej je ceruzka a zápisník. Vo 
vnútri si nechávajú geocacheri 
rôzne predmety, ktoré si medzi 
sebou môžu vymieňať. Podstat-
né je zamaskovať kešku tak, ako 
bola predtým, aby ju nikto neod-
cudzil. No aj pri hľadaní si treba 
dávať pozor, aby okoloidúci ne-
spozorovali neobvyklé správanie. 
„Veľakrát sa mi stalo, že som krúžil 
okolo jedného miesta kvôli ľuďom, 
ktorí by mohli vidieť skrýšu,“ opí-
sal situáciu geocacher. 

Geocacher za nájdenie kešky 
nemá skoro nič, okrem dobré-
ho pocitu a  novospoznaného 
miesta. Celosvetová hra sa sna-
ží odpútať ľudí od počítačov 
a  televízorov. „Spolu s deťmi 
sme aktívnymi geocachermi. 
Vyberáme si výlety, kde hľadá-
me kešky a  spolu spoznávame 
nové miesta. Mnohokrát treba 
súradnice z niečoho zistiť, vypo-
čítať, alebo nejakým zložitejším 
spôsobom prísť ku vytúženému 
cieľu,“ opísal Popradčan Mar-
tin, ktorý sa „zalogoval“ celkovo 
na 123 miestach.  (aba)

V  piatok 15. augusta večer sa zaplnil priestor medzikostolia na 
námestí v  našom meste priaznivcami popradskej skupiny Ostrov. 
Kapela, ktorá v zložení Štefan Šanta - spev, gitara, Richard Geré-
nyi – basgitara, vokál, Tibor Pokorný – akordeón a Tomáš Kvasi-
nica – bicie, vokál, hrá len tri mesiace zahrala skladby, ktoré publi-
kum ocenilo potleskom.   FOTO – Silvia Šifrová
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Policajné správy
• SO ZÁMEROM pozitívne 
ovplyvniť následky dopravných 
nehôd sa minulý štvrtok usku-
točnila na komunikáciách v pô-
sobnosti Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Prešov oso-
bitná kontrola. 22 zúčastnených 
policajtov  sa počas nej zameralo 
na kontrolu dodržiavania rých-
losti jazdy vodičmi vozidiel, na 
kontrolu dodržiavania zákazu 
požívania alkoholu vodičmi 
pred alebo počas vedenia vozi-
dla a ďalšie. Pri kontrole zistili a 
vyriešili celkom 21 priestupkov. • VYŠETROVATEĽ Okres-
ného riaditeľstva Policajného 
zboru Poprad vzniesol obvine-
nie zo zločinu lúpeže voči 19 
ročnému Dávidovi zo Sp. Novej 
Vsi. V  prípade dokázania viny 
mu hrozí trest odňatia slobody 
na sedem až dvanásť rokov. Ob-
vinený mal koncom júna tohto 
roku pol hodinu pred polnocou 
v tmavom oblečení (v rukavici-
ach, zahalený kuklou na hlave,  
ktorú mal prekrytú kapucňou 
z bundy a na nej šiltovku) vojsť 
do baru na Ul. Dostojevského 
v  Poprade.  Pri barovom pul-
te pištoľou v ruke namieril na 
barmanku, oznámil jej, že ide 
o  prepad a  požadoval od nej 
peniaze.  Mladá žena v  strachu 
o  svoj život mužovi vydala ho-
tovosť 1500 eur, ten hneď na to 
z baru rýchlo odišiel. Vyšetrova-
teľ spracoval podnet na podanie 
návrhu na vzatie obvineného do 
väzby. Tento prípad bol postú-
pený na OR Policajného zboru 
Spišská Nová Ves na spoločné 
konanie, nakoľko  obvinený sa 
mal dopustiť ďalších skutkov 
na tomto teritóriu. Páchateľ bol 
zadržaný  a umiestnený do cely 
policajného zaistenia. Obvine-
nému mužovi, ak sa mu vina 
preukáže, hrozí väzenie na štyri 
až desať rokov.• V STREDU 13. augusta ráno 
došlo ku krádeži vecí z  osob-
ného motorového vozidla zn. 
Ford v Poprade na Ul. Teplická 
cesta. Zatiaľ neznámy páchateľ 
poškodil zámok na aute a ukra-
dol osobné doklady majiteľa 
auta, finančnú hotovosť 2 300 
€, uloženú v lakťovej opierke 
a  z  prístrojovej dosky plynovú 
pištoľ s prázdnym zásobníkom. 
Spôsobená škoda bola vyčís-
lená na 2  400 €. Prípad vyšet-
ruje polícia v  Starej Ľubovni. 
Poverený príslušník začal vo 
veci trestné stíhanie pre pre-
čin krádeže.  (ppp)

Najstarší tatranský Grandho-
tel v Starom Smokovci sa s nob-
lesou vracia do obdobia prvej 
česko-slovenskej republiky 20.-
30. rokov minulého storočia.

Pri príležitosti svojho 110. vý-
ročia prichádza s  konceptom 
Vintage, ktorý obnovuje tradície 
starej éry stolovania, tzv. glošo-
vaný servis s obsluhou vo frakoch 
a  bielych rukavičkách. Reštaurá-
cia hotela predstavuje nové menu 
v  štýle rakúsko-uhorskej kuchy-
ne. Skutočným kulinárskym zá-
žitkom je Tafelspitz servírovaný 
priamo pred hosťom tradičným 
spôsobom. Novinkou sú vintage 
bicykle a raritou je tandem, nielen 
pre hotelových hostí. 110-ročný 
hotel, ktorý si pamätá vznik Čes-
koslovenska aj čierno-biely film, 
je pýchou Tatier. V  čase pred 1. 
svetovou vojnou bol neoficiálne 
vyhlásený ako jeden z  TOP 10 
svetových horských hotelov.

Služby Grandhotela využili zná-
me osobnosti politického, spolo-
čensko-kultúrneho i športového 
života. Jedným z prvých hostí bol 
saský korunný princ Fridrich Au-
gust s rodinou, prezident a štátnik 
Edvard Beneš, britský politik Ha-
rold Wilson, herec Vlasta Burian, 
hudobní skladatelia Alexander 
Moyzes, Eugeň Suchoň, Ján Cik-
ker, majster sveta v lyžovaní Toni 
Sailer, olympijský víťaz Emil Zá-
topek, kubánsky prezident Fidel 
Castro a iní.  (ppš)

ZAUJALO  NÁS

Spotrebiteľ
pod ochranou Radosť z dovolenky

Spotrebitelia sa tešili na  blí-
žiacu sa dovolenku. Stala sa 
z  nej však trauma. Na letisku 
v  hlavnom meste boli v  piatok 
v noci dlho pred odletom. Lie-
tadlo malo meškanie dve hodi-
ny, no to mal byť len začiatok 
ich problémov. Keď sa priblíži-
li k  cieľovému letisku, pilot sa 
v nepriaznivom počasí dvakrát 
neúspešne pokúsil o pristátie.

 V  silných turbulenciách sa 
pasažieri i letušky modlili, kvílili 
a  lúčili sa zo životom. Napokon 
sa pilotovi podarilo núdzovo pri-
stáť na záložnom letisku vzdiale-
nom 150 km od dovolenkovej 
destinácie. V Afrike. Pol hodinu 
po prílete čakali dovolenkári 
v  lietadle, ďalších 8 hodín strá-
vili bez vody, stravy a  informá-
cií, čo bude ďalej, na neznámom 
letisku. Kontakt na renomovanú 
cestovnú kanceláriu nefungoval, 
piloti mali povinnú prestávku 
na odpočinok. Po noci strávenej 

v neistote ich previezli do hote-
lov náhradnými rozheganými 
autobusmi. Tam ich vítala dele-
gátka s  nefalšovaným úsmevom 
na perách. Bez ospravedlnenia 
riešenie sťažností „presunula“ 
na neskôr. Počas celého poby-
tu odmietala riešiť reklamácie. 
V  izbách nefungovali svetlá, 
nešla teplá voda, minibar bol 
prázdny. Jednoducho „radosť 
z  dovolenky“. Aké práva majú 
po uplatnení a  neprijatí rekla-
mácie u  zástupcov „cestovky“ 
dovolenkári? Najneskôr do troch 
mesiacov od skončenia zájazdu 
uplatniť reklamáciu. Ak nemôže 
cestovná kancelária poskytnúť 
služby riadne a včas, je povinná 
vrátiť objednávateľovi rozdiel 
ceny medzi ponúkanými a  po-
skytnutými službami. Povinnosť  
vrátiť tento rozdiel ukladá záko-
nodarca podľa ustanovení Ob-
čianskeho zákonníka bezodklad-
ne. Ak je doprava uskutočnená 

iným doprav-
ným pros-
t r i e d k o m , 
než ktorý bol 
d o h o d n u t ý 
v zmluve, je 
cestovná kan-
celária po-
vinná vrátiť rozdiel ceny, ak je 
doprava uskutočnená za nižšie 
náklady. V  našom prípade časť 
cesty náhradnými autobusmi, nie 
lietadlom. Zbaviť zodpovednosti 
za škodu spôsobenú porušením 
povinností sa môže len vtedy, ak 
preukáže, že túto škodu nezavi-
nila ani ona, ani jej dodávatelia 
služieb. V  našom prípade tomu 
tak nebolo. Spotrebitelia sú v prá-
ve. Ich právo budeme uplatňovať 
spoločne s nimi. Pretože dovolen-
ky síce doznievajú, no nie ojedi-
nele sú „strávené“ práve takto.

 Michal Fáber,
Spoločnosť ochrany

spotrebiteľov, Poprad

Popálili sa traja muži
Minulý štvrtok došlo v jednej z firiem v Poprade na Ul. Teplic-

ká cesta  k výbuchu tekutého hliníka.
Ide o  pracovný úraz, ku ktorému došlo o  pol jedenástej dopo-

ludnia a to tak, že 31 ročný zamestnanec obsluhoval rafinačné 
zariadenie. Po spustení tohto zariadenia nastala explózia tekuté-
ho hliníka, ktorá zasiahla nielen muža, ktorý zariadenie obsluho-
val, ale aj ďalších dvoch pracovníkov stojacich neďaleko. Všetci 
traja muži utrpeli popáleniny, na následky ktorých sa budú liečiť  
v dobe od dvoch mesiacoch do 7 dní. Poverený príslušník Obvod-
ného oddelenia Policajného zboru Poprad na základe tejto udalosti 
začal trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví.  (krp)

Škodcovia prezimovali a množili sa
Záhradkári nie sú z dote-

rajšieho počasia nadšení. Ta-
jomník Okresného výboru 
Slovenského zväzu záhradká-
rov v Poprade Jozef Lesičko 
sa posťažoval na nepriaznivý 
rok, ktorý bude mať dopad 
na úrodu drobnopestovateľov 
pod Tatrami.

„Mierna zima, po nej v máji 
horúčavy a suchá a teraz veľa 
dažďa, priali rozmnožovaniu 
rôznych škodcov. Ovocné stro-
my sú napadnuté, postreky často 
zmyli lejaky, a tak ovocie trpí 
chorobami spôsobenými, poviem 
to po záhradkársky, háveďou. 
Badám najmä na jablkách, že 
sú chrastavé. Veľa vody nebolo 
prospešné ani pre cibuľu, ktorá 
sa vyberá, až keď vädne vňať. 
Ešte mala byť v zemi, ale daždi-
vé počasie jej robilo problémy a 
často hnije. Vlhko spôsobilo i ple-

seň na jablkách, paradajkách či 
uhorkách. Ostáva si len želať, že 
budúci rok bude pre nás priazni-
vejší,“ konštatoval J. Lesičko. 

Záhradkárskej záľube sa venu-
je veľa občanov. V Popradskom 
a Kežmarskom okrese, ktoré 
sú pod spoločným okresným 
výborom SZZ majú vyše 2800 
organizovaných záhradkárov. 
Sú zväčša zo záhradkárskych 
osád. Záhradkárčeniu sa však 
venuje takmer každý majiteľ 
pozemku pri rodinnom dome 
bez členstva vo zväze. Zanietení 
priaznivci prírody sa radi po-
rozprávajú o svojom koníčku a 
vymenia si skúsenosti. Popýšiť 
sa vlastnou úrodou je pre nich 
radosť. A hlavne oceňujú spä-
tosť s prírodou a zveľaďovanie 
prostredia starostlivosťou, kto-
rú vkladajú do svojich malých 
kúskov zeme.  (mar)
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Babská jazda po prázdninách

Opatrenia týkajúce sa
vírusového ochorenia ebola

Opaľovanie a jeho vplyv na kožuLekár radí
Slnko nám poskytuje svetlo, tep-
lo, zlepšuje náladu a pôsobí pocit 
spokojnosti. Podieľa sa na tom 
infračervené žiarenie a viditeľ-
né svetlo. Okrem týchto zložiek 
elektromagnetického žiarenia 
dopadajú na zemský povrch aj 
ultrafialové lúče - UVA a UVB. 
Tieto nás zaujímajú predovšet-
kým z hľadiska ich vplyvu na 
kožu.
Čo spôsobuje UV žiarenie?
UVB lúče prenikajú do povrcho-
vej vrsty kože (pokožky), UVA 
žiarenie preniká hlbšie (do hĺbky 
asi 1mm v zamši). Obidva typy lú-
čov majú množstvo biologických 
účinkov. Vplyvom UVB žiarenia 
pokožka mierne sčervená a s vý-

nimkou ľudí nízkeho fototypu do 
druhého dňa zväčša zhnedne. Pri 
nadmernej dávke však sčervenie 
neprimerane, stane sa bolestivou, 
prípadne vzniknú pľuzgiere.
Opakované spálenia poškodzujú 
DNA (kyselinu deoxyribonukleo-
vú) buniek, spôsobujú hyperpig-
mentáciu, fotoalergie a rakovinu 
kože.
UVA lúče vyvolávajú vznik ne-
bezpečných voľných radikálov a 
reaktívnych kyslíkových foriem. 
Priamo i nepriamo poškodzujú 
DNA fibroblastov - buniek, ktoré 
v zamši normálne produkujú dô-
ležité vláknité bielkoviny, kolagén 
a elastín. Dôsledkom je predčasné 
starnutie kože.
UVA žiarenie negatívne potláča aj 
prirodzené obranné reakcie imu-
nitného systému.
Má aj pozitívny efekt?
Samozrejme, že áno. Väčšina z nás 
určite vie, že vitamín D vzniká v 
pokožke účinkom UVB lúčov. 
Pamätajme však na to, že na jeho 
tvorbu v koži dospelého člove-
ka stačí denne 10- až 30-minút 
pobytu na slnku. Čím má človek 
svetlejšiu pokožku, tým rýchlejšie 
sa u neho tento vitamín vytvorí. 
V prípade nedostatku vitamínu D 
(napr. u starých ľudí, počas zimy) 

je potrebné ho doplniť radšej stra-
vou (ev. medikamentózne) a nie 
nekontrolovaným opaľovaním!
Relaxačné a liečebné (najmä imu-
nosupresívne) účinky UV lúčov na 
určité choroby sa využívajú predo-
všetkým v kožnom lekárstve.
Porovnaním môžeme zistiť, že 
prevažujú negatívne vplyvy UV 
žiarenia. Pretože sa akumulujú (v 
dôsledku dlhodobo opakovanej 
expozície), niektoré sa prejavia 
až po rokoch. Naša koža si každé 
spálenie pamätá a jej regeneračná 
schopnosť s vekom klesá.
Medzi chronické kožné poškode-
nie patrí fotostarnutie (aktinické 
starnutie) a kožná rakovina.
Ako sa prejavuje fotostarnutie?
Pod pojmom fotostarnutie (pho-
toaging) rozumieme hrubé i mik-
roskopické kožné zmeny, ktoré 
vznikajú v súvislosti s chronickým 
slnečným žiarením. Fotostarnutie 
neraz o veľa rokov predbehne naše 
už naprogramované biologické 
starnutie (vtedy koža tridsiatnika 
vyzerá ako koža päťdesiatnika).
U veľmi starých ľudí (90-ročných), 
ktorí sa celý život vyhýbali slne-
niu, je koža hladká, bez škvŕn. Je 
viditeľné len jej stenčenie, strata 
elasticity a prehĺbenie normál-
nych ohybových rýh. Na rozdiel 

od toho, koža poškodená slnkom 
je nepravidelne pigmentovaná, so 
svetlými, či tmavými miestami, 
suchá, so žltkastým nádychom, 
zhrubnutá, ochabnutá, s množ-
stvom vrások a s rôznymi typmi 
kožných nádorov.
Už sme spomínali, že UV žiarenie 
poškodzuje DNA, čo môže viesť k 
rôznym mutáciám. Koža každého 
jednotlivca má individuálnu, vro-
denú schopnosť brániť sa negatív-
nym vplyvom UV lúčov. Existuje 
určitý enzymatický systém buniek 
zodpovedný za opravu poškodenej 
DNA, ktorý však niekedy zlyhá a 
otvorí sa tak cesta k nádorovému 
bujneniu. (Pokračovanie v  budú-
com čísle)

MUDr. Zuzana Valová
ambulancia lekárskej kozmetiky, 

Nemocnica Poprad

PP
-9
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V súvislosti s rozširujúcou sa 
epidémiou vírusového ochore-
nia ebola v krajinách západnej 
Afriky podnikol Úrad verejného 
zdravotníctva v oblasti preven-
cie zdravia občanov Slovenskej 
republiky kroky na ich ochranu.

Ako informoval hlavný hygie-
nik SR profesor Ivan Rovný, ÚVZ 
SR je v neustálom kontakte s eu-
rópskymi kompetentnými orgán-
mi a zúčastňuje sa na audiokon-
ferenciách zahraničných výborov, 
ktoré sa zaoberajú problemati-
kou eboly. Európske centrum pre 
prevenciu a diagnostiku ochorení 
(ECDC) pravidelne zasiela ÚVZ 
SR, odboru epidemiológie, aktuál-
ne informácie o vývoji epidemio-
logickej situácie ochorenia. Napriek 
tomu, že riziko nákazy pre cestova-
teľov zo Slovenska, ktorí navštívili 
krajiny západnej Afrike je nízke, 
ÚVZ SR vydal niektoré opatrenia. 

Osoby, ktoré sa vrátili z postih-
nutých oblastí majú monitorovať 
svoj klinický stav minimálne 21 
dní od príchodu, čo je inkubačná 
doba ochorenia. V prípade, že sa 
u cestovateľov objavia klinické prí-
znaky ako horúčka, nevysvetliteľná 

únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ 
alebo iné závažné príznaky, zosta-
nú doma a kontaktujú telefonicky 
svojho ošetrujúceho lekára a in-
formujú ho o cestovateľskej anam-
néze. Ošetrujúci personál zdravot-
níckeho zariadenia, ktoré prijíma 
podozrivú osobu z nákazy, sa pred 
príchodom takéhoto pacienta vy-
baví ochrannými pomôckami. 
Ošetrujúci lekár zhodnotí klinický 
stav pacienta, zabezpečí v rámci 
diferenciálnej diagnostiky potrebné 
laboratórne vyšetrenia na vylúčenie 
iných diagnóz. Podozrenie na ebolu 
nahlási príslušného RÚVZ a územ-
ne príslušnej infekčnej klinike resp. 
infekčnému oddeleniu. Príslušný 
RÚVZ zabezpečí kompletné epide-
miologické vyšetrenie prípadu a vý-
sledok vyšetrenia bude hlásiť ÚVZ 
SR – odboru epidemiológie.

ÚVZ SR v tejto súvislosti infor-
moval aj ďalšie inštitúcie o svojich 
opatreniach a odporúčaniach na 
zabránenie šírenia vírusu ebola. V 
sledovaní epidemiologickej situácie 
sa naďalej pokračuje. Úrad priebež-
ne monitoruje situáciu a podrobne 
analyzuje informácie z rýchleho vý-
stražného systému.  (uvz)

Ďalšia Babská jazda sa usku-
toční v  popradskom kine Ci-
nemax v  ZOC Max hneď po 
prázdninách v utorok 2. septem-
bra o 18. hod. Tentoraz sa bude 
premietať gurmánska romanca 
s  názvom Láska na karí, kto-
rá je nabitá chuťami a  vôňami. 

Elegantná a vybraná francúzska 
gastronómia sa tu stretáva s pi-
kantnou a vášnivou kuchyňou 
vo farbách Indie. A to všetko pod 
dohľadom producentov Steve-
na Spielberga a Oprah Winfrey 
a  režisérskou   taktovkou Lassa 
Hallströma.  (ppš)

Od novembra 2011 slúži v Poprade verejná nabíjacia stanica pre elek-
trické osobné automobily. Po Slovensku jazdí ešte málo takýchto vozidiel, 
a preto vždy upúta pozornosť, keď pri nabíjacej stanici na Mnoheľovej 
ulici zastaví auto a využije túto možnosť. Minulú stredu zaujal počas 
nabíjania americký elektromobil Tesla. Podľa dostupných informácií 
je obrovským hitom v Nórsku a od začiatku roka sa predalo približne 
14 300 kusov modelu S tohto vozidla.   FOTO – Marián Galajda



Strana 720. 8. 2014

SPOlOčeNSKá KrONiKa

HOrOSKOP OD StreDy DO StreDy
Vo vašom 
živote sa nie-

čo prevráti naruby, ale v dobrom. 
Všetko nepriaznivé z minulosti zo-
stane za vami.

Z každej 
strany k vám 

budú prúdiť peniaze, ale myslite aj 
na horšie časy a niečo si odložte.

Spoznáte veľa 
nových ľudí a 

budete sa tešiť z množstva nových 
kontaktov.

Niekto z rodi-
ny vás požia-

da o pomoc. Pomôcť mu môže len 
pravda povedaná do očí.

Nepremysle-
né slová vás 

môžu mrzieť. V tomto týždni buďte 
zvlášť opatrní na svoje vyjadrenia.

Dni do konca 
augusta vám 

prinesú veľa radosti. Samé dobré sprá-
vy a priaznivé okolnosti vo všetkom.

S p o z n á t e , 
aké dôležité 

sú aj maličkosti. Podcenenie de-
tailu vám môže priniesť neprí-
jemnosti.

Nepoddávaj-
te sa pesimiz-

mu, veď naopak, budete mať veľa 
dôvodov na spokojnosť.

Do vášho ži-
vota vstúpi 

niečo nové, čo vám prinesie veľa 
šťastia a lásky.

Za niečo sa 
vám dostane 

zadosťučinenia. Dôjde na vaše slo-
vá, ktoré ste povedali v minulosti.

Akoby sa 
všetko spoji-

lo vo váš prospech. Všetko zavŕšite 
úspechom v práci aj v rodine.

Nemáte dô-
vod na smú-

tok a preto sa tešte zo života a neo-
mieľajte v hlave staré záležitosti.

POVeDali SláVNi

BlaHOŽeláMe K MeNiNáM

NaVŽDy SMe Sa rOZlÚčili

NaVŽDy Sa rOZlÚčiMe

Spotreboval toľko odvahy na prípravu činu, že mu na čin už neostalo
W. L. Brudzinski

Dnes 20. augusta má meniny Anabela, zajtra 21. augusta Jana, v pia-
tok 22. augusta Tichomír, v  sobotu 23. augusta Filip, v  nedeľu 24. 
augusta Bartolomej, v  pondelok 25. augusta Ľudovít, v utorok 26. 
augusta Samuel, v  stredu 27. augusta Silvia, vo štvrtok 28. augusta 
Augustín, v piatok 29. augusta Výročie SNP, Nikola, v sobotu 30. au-
gusta Ružena, v nedeľu 31. augusta Nora, v pondelok 1. septembra 
Deň ústavy SR, Drahoslava a v utorok 2. septembra Linda.

V piatok 15. augusta 2014
v Spišskej Sobote so

V piatok 15. augusta 2014
vo Veľkej s

V sobotu 16. augusta 2014
v Mlynici s

V utorok 19. augusta 2014
v Strážach so

V stredu 20. augusta 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 21. augusta 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 22. augusta 2014
o 10. hod. vo Veľkej s

Štefanom Macháčom,
85-ročným

Karolom Löfflerom,
76-ročným

Jánom Hudákom,
57-ročným

Štefanom Mačugom,
66-ročným

Tomášom Hudáčekom,
67-ročným

Alžbetou Jurskou,
55-ročnou

Emíliou Wernerovou,
93-ročnou

POHOtOVOSť V leKárňacH
Dnes 20. augusta - Tília, vo 

štvrtok 21. augusta - Diecézna le-
káreň sv. Lukáša, v piatok 22. 
augusta - Cyprián, v  sobotu 
23. augusta - Medovka, v ne-
deľu 24. augusta - Sunphar-
ma - Kaufland, v pondelok 25. au-
gusta - Adus, v utorok 26. augusta 
- Medovka, v  stredu 27. augusta 
- Dr. Max - trhovisko, vo štvrtok 
28. augusta - Adus, v  piatok 29. 
augusta - Sunpharma - Tesco, 
vo sobotu 30. augusta - Adus, 
v nedeľu 31. augusta - Zlatý had, 
v pondelok 1. septembra - Avena 
a v utorok 2. augusta - Altea. 

Tília: Banícka 28, Diecézna le-
káreň sv. Lukáša: Alžbetina 32, č. 

t. 772 23 07, Cyprián: L. Svobodu 
2689, č. t. 773 22 40, Medovka: 

Tatranské nám. 4914/8, č. 
t. 285 12 25, Sunpharma: 
Kaufland, Moyzesova 3, č. t. 
788 03 36, Adus: Mnoheľo-

va 2, č. t. 428 31 34, Sunpharma: 
Tesco, Teplická cesta 3, Zlatý had: 
Novomeského 19, č. t. 773 10 26, 
Avena: Karpatská 11, č. t. 788 17 
51, Altea: Nám. sv. Egídia 25, Dr. 
Max: trhovisko, Ul. 1. mája.,

Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 18. hod. 
do 22. hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 8. hod. 
do 22. hod.  (ppš)

MaNŽelStVO uZaVreli
8. augusta 2014 - Veronika Mitrová a Oto Glatz, 9. augusta 2014 - Da-
niela Kleinová a Djaffar Neggaz, Lenka Klembarová a Eduard Malatin, 
Jana Švagerková a Marek Bohata, Lenka Hosová a Martin Pisarčík

Program kina ciNeMaX Poprad

Ninja korytnačky 3D - o  18.30 
hod., Ninja korytnačky 2D - 
o  16.20 hod., Ako si vycvičiť 
draka 2 3D -   o 14.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Strážcovia 
Galaxie 2D - o 20.40 hod., Traja 
bratia - o  14. hod. (hrá sa len 

cez víkend) a o 16. hod., Expen-
dables 3 - o  18. hod. (nehrá sa 
26.8.) a o 20.30 hod., ARTMAX - 
Cesta do školy - o 18.40 hod. (hrá 
sa len 26.8.), Útek z planéty Zem 
3D - o 16.10 hod., Útek z planéty 
Zem 2D - o  14.20 hod. (hrá sa 
len cez víkend), LUCY - o 20.10 
hod., Sex Tape - o 18.10 hod. Viac 
na www.cine-max.sk        (ppš)

Od 21. augusta do 27. augusta

Reštaurácia SABATO  v Poprade – Spišskej Sobote 
na Sobotskom nám. 1730/6

p r i j m e     ihneď

KUCHÁRA do TPP.
Kontakt: č. t. 0905 350  920.               PP-92

Koniec prázdnin bude patriť 
akcii Svište na plese, ktorou sa Tat-
ranci rozlúčia s letom a otvoria naj-
krajšie ročné obdobie vo Vysokých 
Tatrách - jeseň. Pre deti bude v so-
botu a nedeľu 30. a 31. augusta na 
Štrbskom Plese pripravený víkend 
plný zábavy, súťaží a  športu. Tes-

tovať sa budú zmysly, kondícia 
a  svištie zručnosti a  ako odmenu 
si deti budú môcť vyšportovať ski-
pas na zimnú sezónu. Minulý rok 
prilákala táto detská olympiáda 
pod tatranské štíty viac ako 6 000 
návštevníkov a do súťaží sa zapoji-
lo vyše 900 detí.  (ppš)

Svište na Štrbskom Plese

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal,
zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.

So smútkom a bolesťou v srdci 
si 23. augusta 2014 pripomenieme 

5. výročie úmrtia 
nášho drahého, láskavého a milovaného 

ING. MILANA ŠMEHÝLA
S láskou a úctou spomínajú

manželka, synovia s manželkami a vnúčatá

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

NA  PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTI

Správa mestských komunikácií Poprad

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI

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

NA  PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ
novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Poprad, parc. 
č. KN-C 1284/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 623 m2, 
parc. č. KN-C 1284/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
302 m2, parc. č. KN-C 1284/27, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 294 m2, obec Poprad: 

Predmet predaja A:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 623 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na novovytvorenom pozemku bude v kúpnej zmluve zria-
dené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu a státia po dobu 
nevyhnutnú pre zásobovanie pre vlastníkov nebytového priestoru 
č. 1, nebytového priestoru č. 5, nebytového priestoru č. 6, nebytové-
ho priestoru č. 7 a nebytového priestoru č. 8 v budove súp. č. 2501 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/3, vlastníkov bytov č. 1 
až č. 8 a vlastníka nebytového priestoru č. 6 v budove súp. č. 4559, 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/5, vlastníka nebytového 
priestoru č. 1 v budove súp. č. 3545, postavenej na pozemku parc. 
č. KN-C 1284/6 a pre vlastníkov pozemkov parc. č. KN-C 1284/10, 
parc. č. KN-C 1284/14 a parc. č. KN-C 1284/20 v katastrálnom úze-
mí Poprad.

Predmet predaja B:
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1284/26 o výmere 302 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na novovytvorenom pozemku bude v kúpnej zmluve zria-
dené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu a státia po dobu 
nevyhnutnú pre zásobovanie pre vlastníkov budovy súp. č. 1548, 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/2, vlastníkov bytov č. 1 
až č. 8 a vlastníka nebytového priestoru č. 3 v budove súp. č. 4559, 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/5 a pre vlastníkov po-
zemkov parc. č. KN-C 1284/8, parc. č. KN-C 1284/15, parc. č. KN-C 
1284/16, parc. č. KN-C 1284/17 a parc. č. KN-C 1284/18 v katastrál-
nom území Poprad.

Predmet predaja C: 
Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1284/27 o výmere 294 m2, 
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
Ťarchy: Na novovytvorenom pozemku bude v kúpnej zmluve zria-
dené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu a státia po dobu 
nevyhnutnú pre zásobovanie pre vlastníkov budovy súp. č. 1548, 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1284/2 a vlastníkov pozem-
kov parc. č. KN-C 1284/7, parc. č.  KN-C 1284/13  a parc. č.  KN-C 
1284/14 v katastrálnom území Poprad.

Súťažné návrhy nemusia obsahovať všetky položky predmetu 
predaja a môžu byť predložené aj samostatne na niektorú polož-
ku predmetu predaja - položku A, B alebo položku C. V tomto 
prípade musí byť navrhovaná kúpna cena vyjadrená za každú 
položku predmetu predaja samostatne. 
Novovytvorené  pozemky boli odčlenené z pozemku parc. č. KN-C 
1284/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1219 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísaného na Okresnom úrade 
v Poprade, katastrálnom odbore v liste vlastníctva č. 1 v celosti.  
Termín na predloženie súťažných návrhov: 5. septembra 2014 
do 12. hod.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené pod-
mienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.
poprad.sk.

Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 
052/716 72 82. PP-97

nebytového priestoru č. 1 o podlahovej ploche 36,14 m2 nachádza-
júceho sa na prízemí bytového domu Myjava v Poprade na Ul. 29. 
augusta súp. č. 170, č. vchodu 55, postaveného na pozemkoch parc. 
č. KN-C 2070, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výme-
re 209 m2 a parc. č. KN-C 2071, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 216 m², s podielom na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a podielom na zastavaných po-
zemkoch pod domom o veľkosti 3614/226556, k. ú. Poprad, obec 
Poprad, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom 
odbore na liste vlastníctva č. 3685
Minimálna kúpna cena: vo výške 15 000,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 5. septembra 2014 
do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejne-
né podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.
sk. Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 
052/716 72 81. PP-98

PP-96

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

NA  PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTI
pozemku v katastrálnom území Spišská Sobota parc. č. KN-C 

272/1 o výmere 399 m2, druh pozemku trvalé trávnaté porasty.
Ponúkaná nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa 
súťaže a je zapísaná na Okresnom úrade v Poprade, odbore ka-
tastrálnom v liste vlastníctva č. 1 v celosti.
Minimálna kúpna cena: 14 300,- € 
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 5. septembra 2014 
do 12. hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené pod-
mienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 
72 92, 052/716 72 82.

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

nebytových priestorov v  budove Správa mestských komunikácií 
Poprad, Levočská ulica č. 3312/37 Poprad. Dva skladové priesto-
ry o celkovej výmere 35,60 m2 (jeden skladový priestor 17,80 m2). 
Mesto Poprad je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti budovy sú-
pisné číslo 3312, postavenej na parcele CKN č. 2957/3 v katastrál-
nom území Poprad, zapísanej na liste vlastníctva č. 3006 pre obec 
a katastrálne územie Poprad. Správa mestských komunikácií Po-
prad je správcom nehnuteľnosti.
Minimálne ročné nájomné: 302,60 € za jeden skladový priestor 
o výmere 17,80 m2

Termín na predloženie súťažných návrhov: 26.9.2014 do 12. hod. 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejne-
né podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Bližšie informácie:  e-mail: ekonom@smkpp.sk , tel.č. 052/7731526

PP-95

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská  ul. 7,       www.noviny-poprad.sk
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Popradskí futbalisti zdolali lídra súťaže zo Zvolena
V sobotu vybehli futba-

listi FK Poprad na tráv-
nik NTC v rámci štvrtého 
kola DOXXbet ligy Vý-
chod odhodlaní bodovať 
proti lídrovi MFK Lo-
komotíva Zvolen. Pri re-
kordnej návšteve 2036 di-
vákov sa im to podarilo.

Úvodné minúty patrili 
hosťom, no vďaka výbor-
ným zákrokom brankára 
Róberta Huszárika Po-
prad odolával. Tlak Zvo-
lena domáci definitívne 
zlomili v  13. minúte, keď 
sa presadil Jozef Tropp 
a  ako prví zmazal čisté konto 
vedúceho tímu v súťaži. O štyri 
minúty sa po prekrásnej akcii 
Róberta Ujčíka trafil do čierne-
ho Lukáš Kubus a bolo 2:0. Keď 
v 30. minúte po závere v  šest-

nástke zvyšoval na 3:0 Erik 
Maliňák, preplnená tribúna 
popradského štadióna bola vo 
vytržení. Gólový účet zápasu 
uzavrel na 3:1 hosťujúci Jan 
Staško ešte v  38. minúte a  ani 

druhopolčasová snaha hostí 
zmenu výsledku nepriniesla. 
Popradčania sa zaslúženým 
víťazstvom prepracovali už na 
štvrté miesto tabuľky.

„Po rozpačitom úvode sme sa 

pozbierali a vyšla nám jed-
na z  prvých štandardiek. 
Súper ukázal v  druhom 
dejstve, v  čom je silný. Di-
váci museli byť spokojní,“ 
povedal po zápase tréner 
FK Poprad Vladimír Laj-
čák.

4. kolo: v sobotu 16. au-
gusta FK Poprad - MFK 
Lokomotíva Zvolen 3:1 
(3:1), góly Popradu: 13. Jo-
zef Tropp, 17. Lukáš Kubus, 
30. Erik Maliňák. Stretnutie 
videlo 2036 divákov, čo je 
rekordná návšteva v druhej 
najvyššej súťaži.

5. kolo: v nedeľu 24. augusta 
o 16. hod. Slavoj Trebišov - FK 
Poprad.

6. kolo: v sobotu 30. augusta 
o 19. hod. FK Poprad - FC Lo-
komotíva Košice.  (mav)

Záštitu nad medzinárodným turnajom 
v ženskom plážovom volejbale, ktorý sa 
po prvýkrát uskutoční na Slovensku, pre-
vzal prezident SR Andrej Kiska. Dejiskom 
Slovanet Beach  Exhibition bude areál 
AquaCity Poprad. 

V sobotu 30. augusta 2014 sa uskutoční 
na Slovensku volejbalové podujatie za účas-
ti európskej hráčskej špičky. Výnimočnosť 
tohto podujatia podčiarkuje jeho charita-
tívny rozmer. Organizátori pomôžu pa-
cientom trpiacim chronickou obštrukčnou 

chorobou pľúc a rodinám, ktorých deti trpia 
detskou mozgovou obrnou a svalovou dys-
trofiou. 

  O víťazstvo bude bojovať šesť ženských 
tímov v dvoch skupinách. Prvé dva tímy 
postúpia do semifinále. „Sme radi, že aj na 
Slovensko zavítajú svetové hviezdy plážového 
volejbalu z Poľska, Rakúska či iných krajín,” 
uviedol Ján Michlík, zástupca generálneho 
partnera podujatia, spoločnosti Slovanet. 

Účasť na exhibičnom turnaji potvrdili aj 
slovenské hráčske špičky Dominika Ne-

starcová a Natália Dubovcová. „Sme radi, 
že čaro plážového volejbalu si budú môcť 
vychutnať aj slovenskí športoví fanúšikovia. 
Verím, že na domácej pôde divákov neskla-
meme,” povedala D. Nestarcová. 

Pre návštevníkov podujatia, ktorých 
bude sprevádzať Marcel Forgáč, sú pripra-
vené aj sprievodné akcie ako vystúpenie 
tanečnej skupiny Old School Brothers, 
skupiny Peter Bič Project, Trial show Jána 
Kočiša, zábavné atrakcie, súťaže a animá-
cie pre deti.   (rif)

V Poprade bude charitatívny volejbalový turnaj

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P

• Predám krásne prerobený 
3-izb.byt, 68 m2, s výhľadom na 
Vysoké Tatry, v  Poprade, sídl. 
Západ, 5 min. od centra. Inf.: č. 
t. 0903 748 244.  89/14-P

• Predám komplet prero-
benú garsónku, pivnica, bal-
kón, na Tomášikovej ul., bl. 
Chróm. Cena dohodou. Inf.: č. t. 
0940 823 003.  90/14-P

• Predám stavebný poze-
mok v  Hozelci, 575 m2, všet-
ky IS, cena 45  000 €. Inf.: č. t. 
0903 810 153.  95/14-P

• Predám garáž za Olym-
piou v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 858 766.  96/14-P

• SÚŤAŽ!!! Požičajte si a  vy-
hrajte DOVOLENKU!!! od 300 
€ do 4  000 €. www.popradske-
pozicky.sk. Tel.: 0911 913  849, 
0917 668 003.  45/14-R

• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt v  Poprade - širšie centrum, 
oproti nemocnici. Inf.: č. t. 
0948 007 776.  104/14-R 

• Mamička s 5-ročným synom 
hľadá v  Poprade 2-izb. byt do 
dlhodobého prenájmu v  max. 
cene 230 € s  energiami. Inf.: č. 
t.0902 672 505.  113/14-R

• Dám do prenájmu zariadený 
1-izb. byt v  centre mesta. Cena 
270 € vrátane energií. Inf.: č. t. 
0905 199 356.  114/14-R

• Dám do prenájmu 1-izb. 
byt s  balkónom na sídl. Juh 
v  Poprade, cena 220 €/mesač-
ne vrátane energií.  Inf.: č. t. 
0902 105 925.  115/14-R

Štvrtok 21. augusta o 20. hod.
na Námestí sv. Egídia 
SKROTENIE ZLEJ ŽENY
WILIAM SHAKESPEARE
DIVADLO COMMEDIA 

Piatok 22. augusta o 19. hod.
na Námestí sv. Egídia
THE COLT / Spišská Nová Ves 

V sobotu 23. augusta o 10. hod.
na Námestí sv. Egídia 
PRINCEZNÁ SO ZLATOU
HVIEZDOU NA ČELE
CLIPPERTON
Banská Bystrica

V sobotu 23. augusta o 21. hod.
na Námestí sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE
SHERLOCK HOLMES
VB / 123 min.
Z technických príčin dodávateľa 
nie je možné odpremietať pôvod-
ný titul Tvoj snúbenec, tvoj mile-
nec. Odpremietaný bude náhrad-
ný titul Sherlock Holmes.

V  nedeľu 24. augusta o 15. hod. 
na Námestí sv. Egídia 
DYCHOVÁ HUDBA
POPRADČANKA
PROMENÁDNY KONCERT

Štvrtok 28. augusta o 20. hod. na 
Námestí sv. Egídia
BELLA ARABIA

Piatok 29. augusta o 19. hod. na 
Námestí sv. Egídia
ŽOBRÁCI / Prešov

V  sobotu 30. augusta o  10. hod. 
na Námestí sv. Egídia
ALADINOVA LAMPA
DIVADLO BEZ OPONY / BB

V  sobotu 30. augusta o  21. hod. 
na Námestí sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE
KORENIE LÁSKY / USA / 104 min. 

V  nedeľu 31. augusta o  15. hod. 
na Námestí sv. Egídia
DUO FARSA PREŠOV
PROMENÁDNY KONCERT

LETO  V  POPRADE
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BaM-ka pripravila pohybový tábor

Popradčanky privítali v príprave špičkový tím z Ruska
Hokejistky HK Poprad 

odohrali v  pondelok na 
pravé poludnie svoj prvý 
prípravný zápas a hneď so 
súperom svetovej úrovne. 
Pod Tatry pricestoval rus-
ký profesionálny tím HC 
Agideľ Ufa.

Kvalitatívny rozdiel bolo 
cítiť počas celého zápasu 
a  konečný výsledok 0:6 
v  prospech ruského cel-
ku hovorí jasnou rečou. 
„Dievčatá súperkám stačili 
rýchlosťou, ale inak na pro-
fesionálky nemali. Máme 
požičané hráčky zo Spišskej 
Novej Vsi i Prešova a skúša-
me jednu Maďarku. Celá naša 
príprava smeruje k Poháru eu-
rópskych majstrov,“ povedal 
tréner ženského tímu HK Poprad 
Milan Skokan. Generálkou na 

vrchol sezóny bude pre Po-
pradčanky víkendový turnaj 
v Bratislave, ktorý je považova-
ný za najväčší v Európe a začí-
na sa už vo štvrtok 21. augusta. 

Dievčatá sa v  skupine stretnú 
s  Tornadom Moskva, Petro-
hradom a Viedňou. M. Skokan 
potvrdil aj ambíciu obhájiť titul 
v prvej slovenskej lige.

Aké to je, byť súčasťou 
profesionálneho tímu, si 
momentálne užíva brankár-
ka Jana Budajová, ktorá je 
kmeňovou hráčkou Popra-
du, ale v pondelok stála na 
opačnej strane barikády. „Je 
to oveľa vyššia úroveň, ako 
na Slovensku a  som rada, 
že som sa tam dostala. Ešte 
mám zmluvu na jeden rok,“ 
povedala. Na druhej strane 
si zápas proti Ufe užívali do-
máce hráčky. „Dala som svoj 
prvý vlastný gól v  sezóne, 
takže budem musieť napiecť 
koláče,“ usmievala sa Zuza-
na Drdáková. „Chcela by som 

sa poďakovať vedeniu klubu, 
že som si mohla zahrať. Bol to 
zážitok,“ dodala Barbora Kež-
marská, ktorá prišla na skusy zo 
Spišskej Novej Vsi.  (mav)

Počas celého týždňa sa v Aré-
ne Poprad koná pohybový 
kemp pre dievčatá od 5 do 10 
rokov, ktorý organizuje Bas-
ketbalová akadémia mládeže 
Poprad (BAM). Hneď v  prvý 
deň sa prišlo zahrať takmer 
štyridsať detí.

Od pondelka do piatka sa 
v  popoludňajších hodinách ve-
nujú basketbalové trénerky de-
ťom v  rámci podujatia Bavme 
sa aj cez prázdniny. „Je to zdar-
ma, a  tak medzi nás môže prísť 
ktokoľvek a kedykoľvek. Nie je to 
zamerané vyslovene na basket-
bal, deti sa viac hrajú,“ poveda-

la trénerka BAM Poprad Alena 
Kováčová. „Robievame s  nimi 
metodické cvičenia, ktoré slúžia 
na rozvoj koordinačných, rých-
lostných a obratných schopností,“ 
dodala trénerka i aktívna hráčka 
zároveň - Sára Janáčková.

Dievčatá si rôzne hry na palu-
bovke v  Aréne Poprad doslova 
užívali. „Zatiaľ sa venujem iným 
športom, ale rada si zahrám aj 
basketbal,“ prezradila Lucia Luxo-
vá. „Namiesto tréningu som si pri-
šla zacvičiť,“ pokračovala Simona 
Korenková. „Nehrám basketbal, 
ale začalo ma to baviť,“ dodala 
Simona Šimšajová.  (mav)

Vo štvrtok 28. augusta sa o 14.30 hod. v priestoroch 
mestského futbalového štadióna vo Veľkej uskutoční 
výber dievčat do futbalového klubu FK Poprad. Pri-
hlásiť sa môžu všetky dievčatá so záujmom o  futbal 
(ročník 2000 a mladšie). Viac informácií na t. č. 0905 

512 406 alebo mailom na manazer@fkpoprad.com.  (ppp)

FK Poprad hľadá futbalistky

• HOKEJISTI HK Poprad 
prehrali v  príprave v utorok 
12. augusta v Bardejove 2:3 po 
samostatných nájazdoch, vo 
štvrtok 14. augusta rozdrvili 
doma Michalovce 11:1, v  pia-
tok 15. augusta podľahli doma 
opäť Bardejovu 1:3 a v ponde-
lok 18. augusta vyhrali doma 
nad  Banskou Bystricou 4:3. 
V utorok 26. augusta o 17. hod. 
privítajú B. Bystricu na domá-
com ľade ešte raz, ale už v rám-
ci medzinárodného turnaja vo 
švajčiarskom Yverdone.• FUTBALISTI FK Poprad 
porazili v  2. kole Slovenského 
pohára v  stredu 13. augusta 
domáci tím FK Pokrok SEZ 
Krompachy 3:2 po penaltovom 
rozstrele a postúpili do tretieho 
kola, v ktorom sa stretnú doma 
v NTC s 1. FC Tatran Prešov, a 
to 2. alebo 3. septembra zatiaľ 
v bližšie neurčenom čase.

• DNES sa na Zimnom šta-
dióne mesta Poprad uskutoční 
prvý zo série exhibičných zá-
pasov na počesť Pavla Demitru 
medzi tímami St. Louis Alum-
ni a Slovak Stars so začiatkom 
o  17.30 hod. V  tíme Slovak 
Stars sa predstavia aj Poprad-
čania Radoslav Suchý a  Arne 
Kroták.• UŽ zajtra sa o 15. hodine na 
Zimnom štadióne mesta Poprad 
začína 67. ročník hokejového 
turnaja o Tatranský pohár súbo-
jom medzi slovenskou dvadsiat-
kou a  rakúskym druholigistom 
HC Steelers Kapfenberg. Do-
máci tím HK Poprad si zmeria 
o 18. hodine sily s  rumunským 
zástupcom MOL ligy SC Mier-
curea Ciuc (HSC Csíkszereda). 
V  piatok nastúpia o  18. hodine 
Popradčania proti HC Steelers 
a v sobotu turnaj vyvrcholí stret-
nutím medzi Popradom a  slo-
venskými reprezentantmi do 
dvadsať rokov.  (ppv)

Krátko zo športu

V nedeľu 10. augusta sa 
vo Svite konali cyklistic-
ké preteky pod názvom 
Detská tour Petra Sa-
gana a  preteky o  Slo-
venský pohár. V  oboch 
súťažiach zvíťazila v 
kategórii starších žiačok 
Popradčanka Domini-
ka Turócziová (na foto 
v  strede). Z  okresu Po-
prad sa ešte 1. miestom 
presadil Daniel Im-
rich zo Svitu v  kategó-
rii mladších žiakov. 
FOTO – Július Turóczi



Strana 1120. 8. 2014

Na Kvetnici sa môžete prejsť po pôvabných turistických trasách
V prímestských rekreačných 

lesoch spoločnosti Mestské lesy 
Poprad môžu občania absolvo-
vať zaujímavé turistické trasy. 
Prímestské lesy sa nachádza-
jú južne od mesta Poprad, zo 
západu sú ohraničené štátnou 
cestou na Spišské Bystré a z vý-
chodu hranicou od záhradko-
vej osady Dubina k obaľovačke. 
Chodníky sú troch kategórií, 
prvou trasou je zelená turistic-
ká trasa od popradskej želez-
ničnej stanice cez sídlisko Juh, 
Gánovce, Kvetnicu a  končí na 
kóte Zámčisko. Trasa je dlhá 
9,5 km a  turisti ju prejdú za 2 
hod. 30 min. 

Druhou trasou je Okruh 
zdravia označený žltou značkou 
v tvare kruhu, vedený od Kvet-
nického parku údolnou cestou 
pod vrch Krížová, ktorý   juž-
ným traverzom smeruje k  ho-
rárni Kvetnica a späť k Jazierku. 
Okruh je dlhý 4,8 km a prejsť ho 
trvá 1 hod. 15 min.     

Treťou trasou je náučný chod-
ník Vysová - Kvetnica - Zám-
čisko. Trasa náučného chodníka 
je okružná, s 9 náučnými zastáv-
kami s  informačnými panelmi. 
Chodník sa začína v Kvetnici a 
prechádza lokalitami Zámčisko, 
Horáreň, Hranovnická Dubina,  
Vysová, Zverník Kvetnica, Pod 
Krížová. Na chodník sa náv-
števníci môžu dostať z troch vý-
chodiskových bodov - Kvetnica, 
Vysová, Podstráň. Prevýšenie vo 
východnej časti na Zámčisko je 
300 m, v západnej časti na Krí-

žovú 400 m. Dĺžka chodníka je 
13,6 km a prejsť sa dá za 3 hod. 
45 min. Vstupy na trase sú ľahko 
a  rýchlo dostupné k  zastávkam 
MHD.

Turisti sa na tretej trase môžu 
dozvedieť na 1. náučnej zastávke 
Zámčisko (na foto vpravo v stre-
de) o jeho histórii. Kedysi v tejto 
lokalite stál hrad, ktorý svojou 
rozlohou i usporiadaním mal byť 
len o niečo menší ako Spišský 
hrad. Zámčisko je rozdelené na 
dve časti. Zámčisko I. predstavuje 
elipsovité opevnené hradisko zo 
staršej doby železnej - halštatskej 
zo 7.-6. storočia pred Kristom. 
V 15. storočí sa praveký fortifi-
kačný systém využil, dobudoval 
a rozšíril o predhradie v seve-
rozápadnej časti. Opevnenie na 
Zámčisku sa niekedy stotožňuje 
s tzv. Popradským hradom, ako 
na to upozorňuje spišský historik 
a archeológ Alexander Münich, 
ktorý už v roku 1885 uvádza, že 
neďaleko mesta stál na náhornej 
plošine hrad Poprad. Opevne-
ný vraj mal byť ešte v roku 1462 
jiskrovcami. Stredoveká výstavba 
sa predpokladá v dobe po tatár-
skom vpáde, keď údajne vzniklo 
okrem Spišského hradu viacero 
pevností. Priľahlé Zámčisko II. 
je stredovekou kruhovou pev-
nôstkou, chránenou priekopou 
a valom, vo vnútri so štvorcovou 
vežou priliehajúcou k opevneniu. 
Interpretuje sa ako malá pevnosť, 
ktorú zrejme postavili Jiskrovi 
kapitáni, aby strážili starú cestu 

z Popradskej kotliny do Gemera. 
Tieto skutočnosti potvrdzujú aj 
historické pramene, ktoré tvrdia, 
že v roku 1431 sa husiti opevnili 
na Zámčisku a prítomnosť bratrí-
kov sa spomína do roku 1462.

Archeologickým výskumom 
na Zámčisku sa zis-
tilo najstaršie osíd-
lenie polohy v bliž-
šie nedatovanom 
období praveku, o 
čom svedčí nájdená 
kamenná štiepená 
industria zhotove-
ná zo sopečného 
skla - obsidiánu. 
Možno ju datovať 
rámcovo do mlad-

šej doby kamennej - neolitu 
(6 tis. pred Kristom) až staršej 
doby bronzovej (začiatok 2. tis. 
pred Kristom). 

Druhá náučná zastávka sa 
venuje ochrane prírody a pria-
mo z jej miesta je možné vidieť 

Národný park Slovenský raj, NP 
Nízke Tatry a zo severnej strany 
NP Vysoké Tatry. Zastávka sa 
nachádza na okraji Národnej 
prírodnej rezervácie Hranov-
nická dubina. Chránené územie 
predstavuje lesné spoločenstvá 
dubového a bukovo-dubového 
vegetačného stupňa.

Ďalšími náučnými zastávkami 
sú dubové, bukové a smrekové 
lesy. Na Slovensku sa dubové 
lesy vyskytujú v nadmorských 
výškach do 700 m. V mestských 
lesoch je dub zastúpený 13 perc. 
Bukové lesy sa prirodzene vysky-
tujú od druhého vegetačného 
stupňa v spoločenstve s dubom, 
s ktorým vytvára porastové zme-
si aj v treťom vegetačnom stupni, 
kde je však buk dominantný. Vo 
štvrtom vegetač-
nom stupni v nad-
morskej výške 400 
- 800 m vytvára čisté 
bučiny. V piatom 
vegetačnom stupni 
sa vyskytuje spolu s 
jedľou, v siedmom k 
týmto drevinám pri-
stupuje smrek. Výš-
kové rozpätie buka 
je od 200 do 1300 

m.n.m. Šiesty vegetačný stupeň 
tvorí smrek spolu s bukom a 
jedľou, samostatne tvorí smrek 
siedmy vegetačný stupeň, vysky-
tujúci sa v nadmorských výškach 
1250 - 1550 m.n.m. Za týmto 
stupňom nasleduje vegetačný 

stupeň kosodrevino-
vý, vyskytujúci sa v 
nadmorských výškach 
1550 m a viac. Tento 
je vidieť vo Vysokých a 
Nízkach Tatrách. 

Vo všetkých dru-
hoch lesov sa vysky-
tuje veľa zaujímavých 
rastlín, medzi nimi 
kosatec nízky (na 
foto), medunica me-

dovkolistá, kopytník európsky, 
hniezdovka hlístová, soldanelka 
horská či kyslička obyčajná.

Obľúbeným miestom náv-
števníkov ML je i zvernica Po-
ľovníckeho združenia Dubina. 

Štvrtá trasa v mestských le-
soch je Krížová cesta Kvetnica. 
Trasa krížovej cesty je okružná, 
bude pozostávať zo 14 zastavení, 
ktoré sú rozmiestnené na údol-
nej lesnej ceste vedúcej od Kos-
tolíka sv. Heleny, ponad bývalý 
Liečebný ústav Kvetnica a odtiaľ 
vrcholovým hrebeňom k bodu, 
na ktorom bude umiestnená 
kaplnka. Celková dĺžka krížovej 
cesty bude 1,926 km, okruh Krí-
žová cesta má 2,997 km. 

Spracované z materiálov
Mestských lesov Poprad.

tip na výlet
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Obrázky vytvorené nezvyčajnou mozaikovou technikou

Medzi medzinárodnými dňami 
nájdeme rôzne od Svetového dňa 
mieru po Medzinárodný deň so-
lidarity. Svoj deň majú aj ľaváci a 
bol ním práve 13. august. 

U väčšiny populácie je zvykom, 
že na všetky denné činnosti pou-
žíva pravú ruku. No u  ľavákov je 
obratnejšou ľavá. Ľaváci pri roz-
mýšľaní používajú pravú hemisféru 
mozgu, tá má na starosti ovládanie 
ľavej ruky. Taktiež je zodpovedná 
za hudobné vnímanie, umenie, či 
emócie. Nie je to spôsobené žiad-
nou poruchou, ani genetickou mu-
táciou, ale prirodzeným vývojom 
jedinečného jedinca. 

Mnoho strojov a  zariadení sa 
museli ľaváci naučiť používať a pri-
spôsobiť sa väčšine - pravákom. 
No niektoré zariadenia doprajú aj 

ľavákom spokojnú prácu. Môže-
me uviesť prispôsobené nožnice, 
počítačové myši, či iné prístroje. 
Medzinárodný deň ľavákov je vy-
hlásený od roku 1976.  (aba)

Pôvabná krása florentskej 
mozaiky očarila ukrajinského 
umelca Volodymyra Larionova 
pred viacerými rokmi. Pôvod-
ným povolaním architekt, di-
zajnér a staviteľ v ukrajinských 
podnikoch objavil tento druh 
umenia na internete a uchvátil 
ho. Klasická florentská mozaika 
v dielach talianskych majstrov 
je však vytvorená z drahých  prí-
rodných kameňov, a tak sa ich 
rozhodol nahrádzať dostupný-
mi prírodnými materiálmi. 

Tradičnú technológiu si pri-
spôsobil, čo nebolo ľahké. Trva-
lo desaťročie, kým vytvoril nový 
spôsob tejto tvorby. Nové tech-
nológie mu umožnili dosiahnuť 
vysokú umeleckú úroveň a kvali-
tu  jeho mozaikových obrazov, ich 

farebné variácie a vzory. 67-ročný 
autor sa v posledných rokoch 
zúčastnil na viacerých medziná-
rodných výstavách, z ktorých si 
odniesol niekoľko ocenení, me-
dziiným minulý rok aj v Benát-
kach v Taliansku.

Vernisáž výstavy V. Larionova 
Autorská florentská mozaika sa 
uskutočnila minulý štvrtok v Art 
klube Tatranskej galérie v Popra-
de. Potrvá do 8. septembra. Ria-
diteľka TG Anna Ondrušeková 
objasnila: „Za posledných pätnásť 
rokov sme nemali výstavu spoza 
našich východných hraníc. Je prvá 
a taká, s akou sa návštevníci našej 
galérie ešte nestretli, pretože viac 
preferujeme modernejšie umenie 
iného charakteru. Ale tvorba Vo-
lodymyra Larionova ma zaujala 

kvôli nezvyčajnej 
technike, ktorá sú-
visí so stavebným 
umením. Pri re-
konštrukcii našich 
priestorov som sa 
práve s takýmito 
technikami a ume-
lým kameňom 
stretávala. Bola to 
výzva inštalovať u 
nás takúto výsta-

vu, ktorá ukazuje, 
ako sa môže práca 
so stavebným ma-
teriálom zmeniť na 
malé umelecké die-
la.“ Autor vystavuje 
v priestoroch Art 
klubu TG, ktorý je 
venovaný netradič-
ným umelcom. Už 
tu bola karikatúra, 
nezvyčajné olejomaľ-
by, teraz mozaika a 
nasledovať bude fotografia a iné 
neobvyklé žánre. V galérii si prajú, 
aby tento priestor žil nielen výtvar-
ne, ale aj spoločensky. Riaditeľka 
prezradila, že už vlani pátrala po 
hlbšej spolupráci so Zakarpatskou 
oblasťou, kde údajne žije viac ako 
3 tisíc umelcov. Dodala: „Stretla 
som sa s niektorými na rôznych 
výstavách. Na Slovensku ich možno 
trochu zaznávame, ale neprávom. 
Majú krásne moderné galérie a 
ukrajinské mestá Kyjev, Užhorod a 
ďalšie, sú i v umení európsky porov-
nateľné. Spolupráca týmto smerom 
bude zaujímavá.“

V. Larionov (na foto hore prvý 
zľava) sa vyznal: „O technológiu 
florentskej mozaiky sa zaujímam 
už pätnásť rokov a darí sa mi z 

roka na rok vytvárať krajšie diela 
z dostupnejších lacnejších materi-
álov, než sa používajú v klasickej 
talianskej mozaike. Mojimi téma-
mi sú krajina, príroda, hory, rieky, 
ale aj rôzne abstrakcie.“ Už šesť 
rokov žije na Slovensku, v ma-
lej dedine neďaleko Sobraniec. S 
našimi ľuďmi si veľmi dobre ro-
zumie, do svojho rodného kraja 
má tiež blízko a má tu už veľa 
kamarátov. Keďže ešte z mozaiky 
nevytvoril Tatry, výstava v Po-
prade bola pre neho inšpiráciou, 
aby tak urobil.  (mar)
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