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Vo Veľkej oslavovali s novou knihou rozpomínaní a návratov

Mesto Poprad, Klub Veličanov
v spolupráci so Štátnym archívom Prešov, pracoviskom Archív
Poprad zorganizovali slávnostnú
akadémiu venovanú oslavám 750.
výročia prvej písomnej zmienky o
Veľkej. Program vyplnili ukážky
z bližšej i vzdialenejšej minulosti, života veľčianskych osobností
i spolunažívania niekoľkých generácií i národností. V kine Máj sa
v piatok začali Velické dni, ktoré
trvali do nedele.
Akadémia bola spojená s predstavením novej knihy „Veľká rozpomínanie a návraty“. Kniha je výnimočná tým, že je prevažne obrazová.
Autori Božena Malovcová, Zuzana
Kollárová, Ján Simkanič a Emília
Ferková z nej nechceli robiť vedecké
dielo zasýtené historickými faktami.
J. Simkanič bol rád, že sa im postupne nazbieralo dostatok obrazového
materiálu, ktorý by sa inak možno
nevyužil a zanikol: „Trochu nás len
mrzí, že sa do knihy nezmestilo viac
fotografií (je ich 280), máme ich totiž
veľké množstvo. Kniha by bola oveľa

Vo Veľkej si minulý víkend
pripomenuli 750. výročie
prvej písomnej zmienky
o tejto mestskej časti. Na
slávnostnej akadémii uviedli
do života posypaním lipovými kvetmi a pokropením vodou z Velického potoka novú
knihu Veľká - rozpomínanie
a návraty (na foto hore).
Súčasťou programu bolo aj
otvorenie výstavy fotografií
I. Svitanu (na foto vľavo).

väčšia a hrubšia. Je určená nám všetkým. Veľká patrí do Popradu, Poprad
sa hlási k Veľkej.“ Do života ju celý
autorský kolektív uviedol lipovými
kvetmi a vodou z Velického potoka.
Fotografiami do knihy prispievali
samotní obyvatelia Veľkej a s ochotou ich hľadali vo svojich albumoch
a v súkromných archívoch. V knihe
je veľa poučného a inšpiratívneho
materiálu, z ktorého sa dá dopátrať
k mnohému z minulosti.
(Pokračovanie na str. 3)

Poslanci prerokujú záverečný účet aj počet volebných obvodov

Tretie plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, ktoré
zvolal primátor Jozef Švagerko, sa uskutoční vo štvrtok 14. júna o 9. hod. v zasadačke Mestského úradu v
Poprade.
Do programu je zaradený
návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Poprad,
ktorým sa mení a dopĺňa
VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve
mesta, návrhy na prenájmy
nebytových priestorov, na
predaje a prenájmy pozemkov, na zámery prenájmov

pozemkov aj na zriadenie
vecného bremena v rôznych
lokalitách mesta a ďalšie. Poslanci sa budú zaoberať tiež
návrhom na členstvo mesta
Poprad v Európskej asociácii združenia miest a obcí
so záujmom o udržateľnú
energetiku Energy Cities,
návrhom na schválenie Dohovoru primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky, návrhom na schválenie
predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok
s názvom Nízkouhlíková
stratégia - mesto Poprad
a EMAS - mesto Poprad a

návrhom na schválenie výpožičky v rámci realizácie
projektu Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO)
v meste Poprad.
MsZ má v programe aj
vyhodnotenie
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Poprad za roky
2016-17, opätovne návrh
VZN o pravidlách času
predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Poprad, návrh
VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas

volebnej kampane na území
mesta Poprad, návrh VZN,
ktorým sa mení a dopĺňa
VZN o financovaní ZUŠ,
materských škôl a školských
zariadení na území mesta
Poprad. Do programu je zaradený i návrh na opätovné
schválenie pozastavených
dotácií na rozvoj telesnej
kultúry a športu pre športové kluby, Zmena a doplnok 2017 Územného plánu
mesta Poprad, stanovisko
hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta Poprad
za rok 2017, záverečný účet
mesta Poprad, návrh na

zmenu rozpočtu mesta na
rok 2018 a ďalšie. Jedným
z posledných bodov bude
návrh na určenie počtu poslancov na volebné obdobie
2018 - 2022 a určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do
orgánov samosprávy obcí v
roku 2018. Sú spracované
dve alternatívy - v obidvoch
s počtom poslancov 19, ale v
prvej s ôsmimi a v druhej s
pôvodnými dvoma volebnými obvodmi. Pred záverom
budú interpelácie poslancov.
Podrobný program je na
www.poprad.sk.
(ppm)

V zdravom
tele zdravý
duch

Železný muž
z Popradu
opäť
prekonával
svoje hranice

Popradské
kultúrne leto
otvorí dobový
jarmok
a farmársky
festival

Viac na str. 4

Viac na str. 10
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Stručne

Jazykový kvet
•2018,GALAVEČER
v ktorom sa predstavia študen-

ti, víťazi anglickej, španielskej a nemeckej poézie a drámy sa uskutoční
vo štvrtok 14. júna v Tatranskej galérii v Poprade.
PRÍBEHY Rómov a rómskych komunít, ktoré sa úspešne podieľajú na
svojom dlhodobom rozvoji predstaví
séria podujatí nazvaných Upre: skutočne rómske odpovede. Do slovenských miest sa tak dostane film o projektoch podporených cez Program
rozvoja rómskych komunít, ktorý v
Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji realizuje Karpatská
nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a pod záštitou prezidenta Andreja Kisku. Ľudia, ktorých táto téma
zaujíma, si môžu film Upre: skutočne
rómske odpovede pozrieť a zapojiť sa
do diskusie aj v Poprade a to v stredu
20. júna v kine Tatran.
OD piatka do nedele 15. až 17.
júna bude vo Vysokých Tatrách
otvorenie letnej turistickej sezóny.
V sobotu sa uskutoční veľký otvárací koncert v areáli Kúpeľov v Novom
Smokovci a v nedeľu v jazdeckom
areáli v Tatranskej Lomnici bude Tatranský juniáles, ktorého súčasťou je aj
II. ročník celoslovenskej súťaže v kosení ručnou kosou.
TV Markíza v spolupráci s partnermi prinášajú 2. ročník projektu
pre celú rodinu - Hýbsa Slovensko. Cieľom je prístupnou, hravou
a najmä zábavnou formou ukázať,
že zdravý životný štýl nie je niečo, čo
by človeka v živote obmedzovalo, ale
naopak, čo môže priniesť množstvo
príjemných chvíľ. V sobotu 16. júna
sa toto podujatie uskutoční aj v Poprade pri AquaCity.
ŠTVRTÝ ročník festivalu Za jazerom sa v Šuňave uskutoční v piatok
a v sobotu 15. a 16. júna. V rámci
kultúrneho programu vystúpi aj Sima
Martausová, Slávka Tkáčová a mnoho ďalších hudobných zoskupení.
Novinkou na festivale bude aj stan s
tvorivými dielňami, rafting na jazere,
či predstavenie filmu Stanley - príbeh
legendy, o legendárnom spevákovi
skupiny Kapucíni a Stanley. Vstupné
dobrovoľné.
VO štvrtok 14. júna o 18. hod. v
knihkupectve Christiania bude hosťom Pavel Rankov, autor kníh Matky, Stalo sa prvého septembra, Na
druhej strane ... Stretnutie je verejné.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest,
v ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu
plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.		
(ppš)

•

•

•

Poslanci majú v rukách zlepšenie života obyvateľov

Jedným z bodov programu zajtrajšieho Mestského zastupiteľstva v
Poprade bude opätovne aj návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Poprad o pravidlách predaja
v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Poprad. Poslanci ho na aprílovom zasadaní MsZ
rozdielom jediného hlasu neschválili.
Zástupcovia vlastníkov bytov a
nebytových priestorov - spolu 360
bytov a 35 nebytových priestorov v
štrnástich bytových domoch z Francisciho, Levočskej ul., Námestia sv.
Egídia, Podtatranskej, Partizánskej
a Dostojevského ul. - adresovali primátorovi mesta a poslancom otvorený list. Žiadajú v ňom o neodkladné
schválenie spomínaného VZN. Ide
totiž o to, že dlhé roky musia znášať
rušenie nočného pokoja a porušovanie verejného poriadku súvisiace s

prevádzkou diskoték a nočných barov v meste Poprad v centre mesta,
na Francisciho ul., Levočskej, na sídlisku Západ aj Juh v husto obývaných
častiach mesta Poprad. Svedčí o tom
aj množstvo výjazdov mestskej a
tiež štátnej polície, merania hluku
RÚVZ a tiež rokovania dotknutých
strán na úrovni primátora mesta.
Zástupcovia vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v otvorenom
liste poukazujú na to, že neprispôsobiví zákazníci týchto prevádzok
rušia nočný pokoj, znečisťujú okolie
a ohrozujú bezpečnosť obyvateľov
susediacich bytových domov, čím
zasahujú do ich ústavných práv a
právom chránených záujmov. Najhoršie je leto, sviatky, piatkové a
sobotňajšie noci. Rušenie verejného
poriadku a nočného pokoja musia
znášať aj dôchodcovia umiestnení
v zariadeniach sociálnych služieb

Leto otvorí farmársky festival a dobový jarmok

Otvorenie letnej turistickej sezóny a Popradského kultúrneho leta
sa uskutoční od piatka do nedele
15. - 17. júna na námestí v Spišskej
Sobote.
V piatok 15. júna sa na Sobotskom
námestí od 14. hod. uskutočnia koncerty kapiel Star Band, E.C.R. revival
a Castelans Elán revival. O 17. hod.
pod mottom Venované významným
výročiam - 100. výročie vzniku Československej republiky, odznejú v

Štátnom archíve v Sp. Sobote prednášky o vzniku Česko-Slovenska v
archívnych dokumentoch a bude
sprístupnená Zabudnutá výstava k
okrúhlemu výročiu vzniku 1. ČSR.
V piatok 15. júna o 12. hod. bude
tiež otvorený medzinárodný farmársky festival Farm Fest, ktorý budú
môcť záujemcovia navštíviť do 22.
hod., takisto aj v sobotu 16. júna od
10. do 22. hod. a v nedeľu 17. júna od
11. do 20. hod. Čaká ich farmársky

•

trh Matky zeme, varenie z lokálnych
surovín, škola výroby masla, pečenia
chleba a ďalšie.
V sobotu o 10. hod. otvoria v Sp.
Sobote Dobový jarmok jarmočným
richtárom Duškom Kubáňom a pripravený je bohatý kultúrny program.
V nedeľu sú plánované dva koncerty o 14. hod. Duchoňovcov a o 17.
hod. kapely The Colt. Podrobný
program celých troch dní nájdete
na plagáte na 12. str.
(ppm)

Včera sa v Poprade začala najväčšia konferencia v SR zameraná na najnovšie trendy
a inovácie v oblasti telekomunikácií, smart
cities, IT bezpečnosti a blockchain technológií Metro Online 2018. Konferenciu v pondelok oficiálne otvoril Jozef Cvoliga, riaditeľ
Úradu Prešovského samosprávneho kraja a
primátor Popradu Jozef Švagerko. Súčasťou
prvých dvoch dní bola 2. konferencia Slovak
Smart City Clastra, na ktorej sa zúčastnili
aj zástupcovia clustrov V4. Slovenský SSCC
predstavil Peter Chochol, člen predstavenstva
SSCC (na foto). FOTO - Marta Marová

•

•

mesta, v okolí ktorých sa nachádzajú
niektoré problémové prevádzky.
Zároveň autori listu uvádzajú, že
nemajú nič proti diskotékam, zábave
mladých ľudí, ani podnikaniu podnikateľov v tejto oblasti, avšak dôrazne sa ohradzujú voči tomu, aby sa
týmito aktivitami neoprávnene zasahovalo do ich súkromného a rodinného života, čo je základné ľudské
právo chránené Ústavou SR.
Preto podpísaní občania apelujú
na primátora a poslancov vzhľadom
na vážnosť situácie a pred najproblémovejším obdobím roka - letom, aby
bolo neodkladne schválené VZN o
pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území
mesta Poprad. Vďaka tomu budú
stanovené základné pravidlá vzájomného spolunažívania nočných
barov (diskoték) a obyvateľov susediacich bytových domov.
(ppm)

Buď tu pre druhých, daruj krv, daruj život
je slogan tohtoročného Svetového dňa darcov
krvi, ktorým je 14. jún. Územný spolok SČK
v Poprade, Národná transfúzna služba SR,
pracovisko Poprad v spolupráci s mestom
Poprad zorganizovali pri tejto príležitosti
Primátorskú kvapku krvi pod záštitou primátora Jozefa Švagerka. Uskutočnila sa
vo vestibule MsÚ včera od rána až do poludnia za účasti množstva občanov, nielen
pracovníkov popradského mestského úradu.
SČK pripravil od 11. do 14. júna v mestách
s divadelnými scénami aj Divadelnú kvapku krvi pod mottom Dobré skutky si zaslúžia poklonu.
FOTO - Marta Marová
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ŽELEZNICE Slovenskej republiky
realizujú výlukové práce v úseku Lietavská Poprad-Tatry - Svit. V rámci
tejto výluky sa uskutoční aj oprava
priecestia, ktoré sa nachádza v Poprade na Teplickej ul. Cestná uzávierka
priecestia potrvá nepretržite do 18.
júna do 21. hod. Obchádzka vedie po
miestnych komunikáciách.
TRADIČNÉ symbolické odomknutie vôd jazera Štrbské pleso, sprevádzané atrakciami pre divákov, kultúrnym
programom a akciami pre návštevníkov sa bude konať v piatok 15. júna na
Štrbskom Plese.
SLOVENSKÁ komora sestier a pôrodných asistentiek udeľovala v máji
ocenenie Biele srdce. V kategórii Sestra v praxi Biele srdce získala Ivana
Havranová z Vyšných Hágov. V kategórii Sestra manažér získala ocenenie Zuzana Hrabovská z Národného
ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
CELOSLOVENSKÝ projekt v rámci Slovenskej katolíckej charity s názvom
Národný týždeň charity sa začína tento týždeň. Vo štvrtok 14. júna v Spišskej Novej Vsi a Liptovskom Mikuláši
a v piatok 15. júna v Starej Ľubovni priblížia pracovníci charitatívno-sociálne
aktivity a ukážu širokú škálu pomoci,
ktorú charita poskytuje.
SVETOVÉ združenie bývalých politických väzňov organizuje v piatok
15. júna o 13. hod. pietnu spomienku
pri Pamätníku usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989, ktorá sa
uskutoční v Kežmarku na starom cintoríne.
NA tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice
zavedie Železničná spoločnosť Slovensko šestnásť posilových vlakov. Dva
vlaky medzi Starým Smokovcom a
Tatranskou Lomnicou budú cez letné
prázdniny jazdiť denne. Desať vlakov
medzi Štrbou a Štrbským Plesom a
štyri vlaky medzi Štrbským Plesom a
stanicou Poprad - Tatry budú v období
od 30. júna do 2. septembra premávať
denne a 16. až 24. júna a 8. až 23. septembra pôjdu v sobotu a vo sviatok.
OD 11. do 22. júna sa v Gánovciach koná už VI. ročník medzinárodného umeleckého sympózia prezentujúci nový umelecký smer - horúci
email. Sympózium horúceho emailu
s názvom Príroda - múza inšpirácie
organizuje Združenie pre ochranu
prírody - Machaon International a
OZ Neandertal v rámci projektu Teritóriá inšpirácie, zameraného na vytvorenie siete umeleckých rezidencií a
oživenie kultúrneho života na vidieku.
Paralelne bude v Hôrke sympózium
keramiky od 14. do 21. júna a plenér
vo Vernári do 17. júna.
(ppš)

•

Od piatka do nedele sa v mestskej
časti Veľká konali oslavy pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej
zmienky. Aj napriek dažďu, ktorý
prerušil popoludňajší sobotňajší
kultúrny program, vystúpenie slovenskej speváčky Kristíny či kapely
Heľenine oči prilákalo na Velické námestie množstvo ľudí. Deti
sa mohli aj výtvarne realizovať.
Program pokračoval tiež v nedeľu.
Poobede sa v Evanjelickom kostole
vo Veľkej konala ekumenická pobožnosť.
FOTO - Silvia Šifrová

•

•

Vo Veľkej oslavovali s novou knihou ...

(Dokončenie zo str. 1)

Veľčiansky chotár bol vždy zo
všetkých mestských častí najväčší.
Veľká fungovala na poľnohospodárstve, na rozdiel od Spišskej Soboty,
kde sú viac koncentrované kultúrne
pamiatky. Ani Veľká sa však nedá
zahanbiť svojím Kostolom sv. Jána
Evanjelistu z polovice 13. storočia
s románskymi pamiatkami, taktiež
evanjelickým kostolom, Scherfelovým domom a múzeom.
Božena Malovcová uviedla: „Veľká
je mimoriadna aj v tom, že to tu stále
žije. Keď do Tatier začali chodiť turisti, ešte neexistovali tatranské osa-

dy a nemali sa kde ubytovať, využili
na to Krompecherov park, ktorý na
námestí vo Veľkej vznikol, Gregorov
park v Spišskej Sobote a Huszov park
v Poprade. Na námestí vo Veľkej sú
ešte pozostatky takýchto budov, sú tu
penzióny a podnikatelia majú o toto
miesto záujem.“
Miestny Klub Veličanov sa usiluje o uchovávanie histórie. Jeho
predseda Milan Hámor uviedol:
„Páči sa nám žalm - Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane. Chceme zachovať odkaz pre ďalšie generácie so
všetkým, čo vo Veľkej je (pamätník
obetiam vojny, z čerstvejších náučný

Zmena v režime parkovania

Správa mestských komunikácií (SMK) v Poprade vstupuje do letnej turistickej sezóny so zmenou
režimu na vybraných spoplatnených parkoviskách.
„V čase od pondelka 18. júna do 14. septembra budú
tri parkoviská v blízkosti námestia s bezobslužným
parkovacím systémom (Námestie sv. Egídia, Ul. Joliota
Curie - OTP banka, Ul. Dominika Tatarku - pri súde)
spoplatnené v skrátenom režime. V dňoch pondelok štvrtok budú spoplatnené v čase od 8. hod. do 14. hod.
(pôvodne do 16. hod.), v piatok bude parkovanie na
týchto parkoviskách bezplatné po celý deň,“ uviedol
riaditeľ SMK Peter Fabian. Centrum Popradu bude
v lete žiť Popradským kultúrnym letom a zvýhodnený režim v zmysle platného VZN je tak ústretovým
krokom k jeho návštevníkom. Na ostatných parkoviskách bude parkovanie v pôvodnom režime. Bližšie informácie na www.smkpp.sk.
(ppp)

chodník v záhrade ZŠ). Mottom knihy je totiž citát: Zmyslom tradície
je udržiavať oheň, nie zachovávať
popol.“
Primátor Jozef Švagerko vo Veľkej
vyrástol a je tam doma. „Som vďačný svojim predkom, že ma vychovali
v duchu zachovávania tradícií, vzťahu k pôde, k chovateľstvu... To človeka pripúta k domovu so všetkým, čo
má. Potom si vie vážiť to, čo si vypestuje, z čoho žije...“
V Scherfelovom dome po akadémii otvorili zrenovované priestory
venované histórii Veľkej a tiež výstavu fotografií Imricha Svitanu. (kpa)

Výdaj nádob na BRKO pokračuje

Výdaj hnedých nádob na
zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v Poprade naďalej pokračuje.
„Obyvatelia rodinných domov si kontajnery na BRKO
môžu vyzdvihnúť v zbernom
dvore na Hraničnej ulici. Od
začiatku mája si obyvatelia
vyzdvihli 1539 hnedých plastových zberných nádob s objemom 240 l. Seniorom nad 70
rokov ako aj zdravotne ťažko
postihnutým občanom môže
byť zberná nádoba privezená,
je však potrebné to nahlásiť vo
výdajnom mieste na Hraničnej
ulici osobne alebo na tel.čísle

052 789 58 57. Rozvoz nádob
sa bude robiť postupne. Doposiaľ bolo takto rozvezených
približne 30 nádob,“ uviedol
Slavomír Karabinoš zo Strategického rozvojového manažmentu MsÚ v Poprade.
Zbernú nádobu si obyvatelia z rodinných domov môžu
vyzdvihnúť počas pracovných dní denne od 7. do 18.
hod. a počas sobôt od 10. do
15. hod na zbernom dvore
na Hraničnej ulici v Poprade, pričom prevzatie bude na
základe overenia totožnosti a
adresy TP podľa pripraveného zoznamu.
(mag)

•
•

•
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V zdravom tele zdravý duch Rande s mestom v ZŠ s MŠ Komenského

O obľúbenosti pohybových aktivít aj medzi seniormi svedčí už
dvadsiaty ročník športového dňa denných
centier mesta Poprad
My na to máme. Uskutočnil sa v Aréne minulú stredu za účasti
viac ako 400 členov z
ôsmich DC.
Primátor
Popradu
Jozef Švagerko pred
súťažením odovzdal každému DC
stepper, ktorý poslúži k ďalšiemu
pohybu rozcvičovaním nôh a zaželal športové úspechy. Povedal: „Teší
ma, že ide už o dvadsiaty ročník, lebo
je chvályhodné, že sa toto podujatie
toľko rokov udržalo. Som rád, že naši
seniori dokážu aj vo svojom veku podávať primerané športové výkony.“
Členovia DC sa držali porekadla V
zdravom tele zdravý duch. Súperili v
behu na prekážkovej dráhe, behu s
balónom na rakete, s rebríkom, florbale, catchballe - chytaní loptičky na

tanier so suchým zipsom a v hode
krúžkami na kríž.
Renáta Kostková, vedúca oddelenia seniorov a ťažko zdravotne postihnutých osôb zo sociálneho odboru MsÚ uviedla: „Pripravili sme
nenáročné, veku primerané športové
disciplíny. Všetci súťažiaci preukázali
svoju šikovnosť a zdatnosť. Zástupcov denných centier čaká ešte v júni
Senior párty. Počas letných prázdnin
sú DC zatvorené, pretože veľa členov
sa v tom čase stará o vnúčatá alebo
záhrady.“
Hoci boli odmenení
všetci súťažiaci v dvojčlenných
družstvách,
predsa len po spočítaní
bodov si víťazstvo na
svoje konto pripísalo DC
Stráže, 2. miesto obsadilo DC Spišská Sobota a
3. Limba. Cieľom podujatia však bolo predovšetkým posilniť pohybom
zdravie a podnietiť športovanie aj vo vyššom
veku.		
(mar)

Úspešná Popradčanka na Štúrovom Zvolene
Minulý týždeň v utorok a v stredu
sa vo Zvolene konal 32. ročník celoslovenskej súťaže Štúrov Zvolen,
ktorej cieľom je rozvíjať jazykovú komunikáciu, skvalitňovať rečový prejav

a rozvíjať vzťah k rodnému jazyku.
Poprad úspešne reprezentovala víťazka regionálneho kola Sofia Stasová zo
6.A triedy ZŠ s MŠ Komenského, ktorá vo svojej kategórii získala 1. miesto.

PP-51

ZŠ s MŠ Komenského sa ako jediná z Popradu prihlásila do projektu nadácie Pontis s názvom Dnes
mám rande s naším mestom. Minulý týždeň v piatok sa do skrášľovania areálov ZŠ a MŠ pustili žiaci
spoločne s dobrovoľníkmi z rôznych firiem.
Zámerom projektu je prepojiť rôzne firmy s mimovládnym sektorom
na báze dobrovoľníctva.
„Na realizáciu nášho projektu sme získali grant
od nadácie. Tento rok sa
do projektu zapojilo trinásť dobrovoľníkov, ktorí
nám a našim deviatakom pomohli vymaľovať
plot okolo základnej školy
i materskej školy a vybrúsiť staré palety na výrobu
sedačiek,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Komen-

ského Monika Strnková. „Nadviazali sme tak na minuloročné aktivity,
ktoré nám priniesli svoje ovocie. Po
záhradke a bylinkovej špirále, ktoré
slúžia žiakom na poznávanie rastlín počas prírodovedy sme sa pustili do ďalšieho skrášľovania nášho
areálu a pomohli sme tak aj nášmu
mestu,“ dodala zástupkyňa riaditeľky Eva Bednárová.
(mav)

Modelári sa vrátili do Arény
a slávili úspech

Deviaty ročník Popradského modelárskeho dňa sa v sobotu konal
opäť v Aréne Poprad, čo prinieslo
rekordnú účasť i viacero aktivít pre
malých i veľkých modelárov.
„Tento ročník bol jeden z najúspešnejších, pretože sme mali obrovskú
účasť modelárov. Prihlásených bolo
asi 167, no zúčastnilo sa ich okolo 140, čo je aj tak vysoké číslo. Len
kamiónov sme mali rekordný počet vyše 60. Boli pokryté všetky modelárske odbornosti, ktoré sme plánovali.
Zvlášť zaujímaví boli bagristi, ktorí
priniesli unikátne modely,“ uviedol
organizátor z RC model klub Poprad
Jozef Anďal.
Akcia sa vrátila do Arény, čo prilákalo nielen viac modelárov, ale aj
návštevníkov. „Aréna je na takéto
podujatie veľmi vhodná. Skúšali sme
to v obchodnom centre, ale toto je
spoločný priestor a atmosféra je oveľa

lepšia. Je to taká komunitná záležitosť,“ skonštatoval J. Anďal.
Veľmi atraktívne boli atrakcie
pre deti, ale aj nočné jazdy počas
zhasnutých svetiel v Aréne, ktorú
vysvietili len reflektory modelov.
„Spustili sme detskú autoškôlku,
ktorá mala veľký úspech a nestíhali
sme ani dobíjať batérie v modeloch.
Bežná súprava je veľmi drahá, ale
ponúkli sme deťom túto možnosť na
detskom okruhu, avšak s dospeláckymi, nie hračkárskymi modelmi.
Úspešný bol aj detský workshop, kde
si deti mohli postaviť miniatúrnu
krajinku, či malý model,“ uzavrel
organizátor.
V rámci podujatia bola ukončená
súťažná sezóna seriálov Majstrovstiev Slovenska pretekov RC modelov truckov. V disciplínach parkúr
i okruh zvíťazili Popradčania - Štefan
Gavalier, resp. Ľuboš Ganz. (mav)
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Týždeň s mestskou políciou

V 23. TÝŽDNI Mestská
•polícia
Poprad štyrikrát pri-

jala oznam o rojoch včiel
nachádzajúcich sa na rôznych miestach na sídliskách
Juh. Oznamovatelia mali
obavu pred poštípaním
okoloidúcich. Mestskí policajti vo všetkých prípadoch
využili pomoc včelárov,
ktorí oznámené roje včiel
úspešne odchytili a následne ich previezli na miesto,
kde nedochádzalo k bezprostrednému ohrozeniu
obyvateľov.
MINULÝ týždeň v utorok popoludní bol v úradovni MsP Poprad odovzdaný
nájdený ruksak aj s obsahom. Majiteľa sa doposiaľ
nepodarilo zistiť. Nájdenú vec si môže prevziať na
mestskej polícii po vierohodnom preukázaní vlastníctva.
MINULÝ týždeň vo
štvrtok na poludnie bolo na
linku 159 oznámené, že na

•

•

Ulici Partizánskej pri autobusovej zastávke leží na
zemi neznámy muž. Mestskí policajti na mieste zistili
79-ročného Popradčana,
ktorý nebol zranený, avšak
bol pod vplyvom alkoholu.
Akúkoľvek pomoc odmietol a z miesta nakoniec odišiel.
MINULÝ týždeň v piatok večer zasahovali hliadky
MsP Poprad na Ulici mládeže v jednej z prevádzok,
kde podľa telefonického
oznamu malo dochádzať
ku konfliktu medzi zákazníkmi. Na mieste bolo zistené, že 28-ročný muž z
Matejoviec pod vplyvom
alkoholu verbálne obťažoval ostatných zákazníkov,
ktorí ho preto vyviedli von
a bránili mu v opätovnom vstupe do prevádzky. Mestskí policajti muža
upozornili na nevhodné
správanie a po tomto upozornení odišiel.
(msp)

•

Do nemocnice pribudol nový CT prístroj

V popradskej nemocnici v utorok minulý týždeň
slávnostne odovzdali do
užívania nový CT prístroj.
Umiestnili ho na prízemie
lôžkovej časti.
Spolu s riaditeľom nemocnice Petrom Petrušom a primárom oddelenia Michalom
Heržákom ho do prevádzky
uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kaľavská.
Ministerka uviedla: „Rezort
zdravotníctva obstaral do slovenských nemocníc celkom 13
nových CT prístrojov. Zisťovali sme, aké prístrojové vybavenie by nemocnice potrebovali
a na základe toho sme začali
centrálne obstarávať CT prístroje, MR prístroje, lineárne
urýchľovače, infúznu techniku, monitory a postele. Cez verejné obstarávanie sme získali
aj výhodné ceny za špičkové
prístroje.“ Vďaka centrálnemu nákupu sa podľa ministerky podarilo ušetriť približne 15 miliónov eur.

Nový moderný CT prístroj slávnostne uviedli do prevádzky
za účasti ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej.
Primár oddelenia diagnos- z vlastných zdrojov a zaplatitickej a intervenčnej radio- la zaň 1,7 mil. eur. Generálny
lógie Michal Heržák uviedol: riaditeľ Nemocnice Poprad
„Nový CT prístroj dokáže za- Peter Petruš povedal: „Pochytiť väčšiu časť tela, čím sa pradská nemocnica minulý
skráti vyšetrovací čas a vďaka rok hospodárila so ziskom a
tomu mierne zníži dávka žia- aj vďaka tomu bola úspešná
renia. Denne na popradskom so žiadosťou o eurofondy. V
CT pracovisku vyšetria 50 - 60 tomto roku si tak môže dovoliť
pacientov, čakacia doba bola vybudovať urgent 2. typu, gyniekedy 2 - 3 mesiace. Čakací nekológiu, pediatriu s novoročas by sa mal teraz znížiť na deneckým oddelením a pacienti budú môcť začať využívať aj
3 týždne.“
Nemocnica kúpila prístroj dva veľké nové výťahy.“ (kpa)

Vznik Československa mal vplyv
i na rozvoj nášho regiónu

Na počesť tohtoročného
100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov usporiadala Podtatranská knižnica v spolupráci s
Podtatranským múzeom a
Štátnym archívom Prešov,
pracoviskom Archív Poprad
medzinárodnú konferenciu.
Cieľom konferencie bolo v
prvom rade priniesť pohľad
na vznik ČSR a jeho vplyv
na rozvoj nášho regiónu, Popradu a okolia.
O príčinách vzniku aj zániku Československa pútavo
porozprávala vedecká pracovníčka Ústavu pre súdobé
dejiny Akadémie vied ČR Helena Nosková (na foto). Vznik
ČSR sa datuje 28. októbrom
1918, kedy 5-členný Národný
výbor v Prahe vyhlásil nezávislosť Česko-Slovenska ako
jednej z nástupníckych krajín Rakúsko-Uhorska. O dva
dni neskôr 30. októbra sa na
zasadnutí v Martine vytvorila
Slovenská národná rada, ktorá prijala Deklaráciu slovenského národa tzv. Martinskú
deklaráciu. V nej sa stotožnila
so spoločnou republikou Čechov a Slovákov.
Na popradskej konferen-

cii sa na prínos vzniku a dejín spoločného štátu pozreli
očami odborníkov z hľadiska ekonomiky, vzdelanosti,
športu, umenia a ďalších oblastí. Slovensko, na rozdiel od
Česka, nemalo taký rozvinutý
priemysel, ale malo prírodné
krásy, ktoré ho predurčovali
na rozvoj cestovného ruchu.
Jana Piteková z Katedry manažmentu Inštitútu Štefana
Nahálku v Poprade analyzovala túto oblasť a zašla do
minulosti: „Na Slovensku bol
rozvoj cestovného ruchu, vtedy
mal názov cudzinecký, do roku
1918 pod taktovkou Uhorského turistického spolku a bol
doménou uhorskej šľachty. Po
vzniku ČSR sa situácia zmeni-

la. Nastala eufória z vytvorenia spoločného štátu, spojenia
dvoch národov, ktoré boli etnicky príbuzné. Už v novembri
1918 sa Klub českých turistov
premenoval na Klub československých turistov, v roku 1919
vznikol Tatranský turistický
spolok a o dva roky na to došlo
k zlúčeniu do Klubu československých turistov, v ktorom
vzájomne spolupracovali české
a slovenské turistické kluby.“
Podľa J. Pitekovej si nadšenci turistiky v 20-tych rokoch
minulého storočia uvedomovali, že riadenie domáceho
cestovného ruchu z pražského ústredia nie je dostatočné
a snažili sa vytvoriť centrum
na Slovensku. Podarilo sa im

to v roku 1927, kedy vznikla
v Poprade Slovenská komisia KČST. Už v roku 1934
podal Slovenský cudzinecký
zväz s Národohospodárskym
ústavom návrh zákona o cestovnom ruchu. Vznikli dve
české a dve slovenské verzie
a z nich jeden návrh. Zákon
o cestovnom ruchu bol však
na Slovensku prijatý až v júni
1939, kedy už bol Slovenský
štát. Doplnila, že s najväčšou
pravdepodobnosťou sa stal
podkladom pre zákon o CR v
Rakúsku, ktorý platí dodnes.
O rozvoji CR svedčí fakt, že
pred 2. svetovou vojnou tvorili návštevníci Vysokých Tatier
z Čiech 92 perc. Zo Slovenska
bolo hostí málo. Po roku 1947
sa situácia zmenila a Slováci
predstavovali tretinu návštevnosti. Vznik ČSR, teda vytvoril aj lepšie podmienky pre
rozvoj CR.
V spoločnom štáte boli Slováci a Česi od roku 1918 do
roku 1. januára 1993, s prestávkou v rokoch 1939-1945.
Spoločné väzby a kontakty
pretrvávajú doposiaľ a vzťahy medzi národmi Čechov a
Slovákov zostali dodnes nadštandardné.
(mar)

Do práce
na bicykli
Do práce na bicykli je
kampaň, ktorej hlavným
cieľom je podporiť rozvoj
nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy
v mestách a vyzvať samosprávy na Slovensku, aby
vytvárali podmienky pre
ekologické druhy dopravy.
Tiež je jej zámerom motivovať
zamestnávateľov,
aby budovali vhodné podmienky pre zamestnancov,
ktorí dochádzajú do práce
na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej
dopravy pri cestovaní do
práce. Tohto roku sa do akcie zapojilo 81 samospráv.
Celkovo sa tak na Slovensku prešlo až 1 397 448,72
km. Ani Poprad nechcel
byť výnimkou a zapojil sa
do tejto kampane. Zaregistrovalo sa 42 tímov so 147
účastníkmi. Celkovo sa na
bicykli prešlo 3057 jázd, čo
predstavuje 20 219,02 km.
Podľa prepočtov títo cyklisti
ušetrili naše životné prostredie o 5 088,22 kg CO2. Jeden
účastník prešiel v Poprade až
137,54 km.
(ppš)
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Maliar - samouk Rudolf Vlaháč prvýkrát vystavuje v Poprade Vrtuľník pomáhal

V Podtatranskej knižnici v Spišskej Sobote je od 4. júna výstava
olejomalieb maliara - samouka, rodáka z Podolínca Rudolfa Vlaháča.
Svoju tvorbu zameriava predovšetkým na maľbu krajiny z prostredia
Tatier a Spiša.
Takmer celý svoj život pracoval
ako vedúci obchodu a popri práci
mu neostávalo veľa voľného času.
Svoje sny si začal plniť až po odchode do dôchodku. Má rád prácu
s drevom, pravdepodobne by sa uživil aj ako stolár. Skúšal hrať na trúbku a bendžo. Sám sa naučil hrať na
husliach a mandolíne.
Autorov syn Rudolf Vlaháč ml.
povedal: „My deti sme ho stále vnímali ako človeka s umeleckými sklonmi. U nás sa muzicírovalo, spievalo,
ocko nám hral na husle. Chodievali
sme do prírody, ktorú má veľmi rád.
Jeho maľby nie sú žiadnym veľkým
umením, lebo je samouk. Po skúšaní

rôznych techník sa dostal k olejomaľbe, ktorá je jednou z najťažších techník. Postupne urobil množstvo obrazov, ktoré aj porozdával a jeho dom je
malou galériou.“
Vždy maľoval pre vlastné potešenie, vytvoril stovky obrazov, ale nikdy neuvažoval o ich vystavovaní, či
predaji. Autor uviedol: „Nemal som
možnosť ísť študovať. Celý život som
bol v takom pracovnom tempe, že som
na nič iné nemyslel.
Keď som prišiel do
dôchodku, kúpil som
si knihu, začal som
postupne
zisťovať
základné
postupy
miešania
farieb,
techniky maľovania
a postupne som do
toho vošiel.“
Umelec vytvoril

množstvo krajiniek, v poslednom
čase začal s portrétmi a s motívmi
zvierat. Poznamenal: „Maľoval som
vždy v zime, v lete na to nebol čas,
mal som iné ciele - záhradu, kvety,
včely, kosenie...“
O jeho umení sa už v minulosti
pochvalne vyjadrili i akademickí
výtvarníci.		
(kpa)

Aspoň hodina pohybu denne

Pohybová aktivita je podľa základných európskych zdravotných ukazovateľov (ECHI)
jeden z najdôležitejších determinantov
zdravia. Nedostatočná pohybová aktivita
sa zrovnáva s takými rizikovými faktormi
ako je fajčenie, vysoké hodnoty celkového
cholesterolu, vysoký krvný tlak a je jedným
z hlavných rizikových faktorov vzniku chronických neinfekčných ochorení.
Najnovšie výsledky merania indikátorov
pohybovej aktivity z Európskeho zisťovania
o zdraví EHIS 2014 potvrdzujú vysokú mieru nedostatočnej pohybovej aktivity na Slovensku. Voľnočasovým zdraviu prospešným
aeróbnym pohybovým aktivitám sa nevenuje až 47,7% populácie vo veku od 15 a viac
rokov. Odporúčanie podľa WHO (Svetová
zdravotnícka organizácia) je 60 minút pohybovej aktivity denne.
Pretože zdravotné poruchy spôsobené sedavým spôsobom života sa podieľajú na vzniku
závažných ochorení v neskoršom veku, prvou

KINO TATRAN
14. a 15. júna o 19. hod.
PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ
ES, triler / dráma / životopisný,
123 min., titulky, MP15
Escobar, zločinec, vrah, narkobarón, vládca kokaínového
impéria, jeden z najbohatších
a najnebezpečnejších ľudí planéty tej doby. Ale aj otec, záchranca chudobných, manžel
a pozorný milenec. Vstupné:
5 €, Vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €
16. a 17. júna o 16.30 hod.
LUIS A UFÓNI

úlohou v rámci projektu Národného akčného
plánu pre podporu pohybovej aktivity 20172020 (NAPPPA) je „Monitoring vybraných
ukazovateľov zdravia u stredoškolákov v 1.
ročníku“.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Poprade začal plniť projekt 30.
mája 2018. Súbor tvorí 76 žiakov 1. ročníkov
(polovica gymnazisti, polovica stredoškoláci).
Komplex meraní bude tvoriť antropometria
(meranie telesnej výšky, telesnej hmotnosti,
obvodu pásu a bokov), meranie kostrového
svalstva a telesného tuku, meranie krvného
tlaku a pulzu. Odberom kapilárnej krvi z prsta
(kvapka krvi) sú zisťované hodnoty celkového
a ochranného cholesterolu, hladiny cukrov
a tukov (prístrojom reflotron). Hodnotí sa
aj držanie tela, flexibilita (ohybnosť), telesná
zdatnosť (Ruffierov test a bicyklovanie na stacionárnom bicykli) a spirometricky sa vyšetruje
vitálna kapacita pľúc. Ukončenie projektu bude
koncom septembra 2018.
(ruvz)

DE, animovaná komédia, 90
min., dabing, MP
Ak ste si mysleli, že vo vesmíre
je život, mali ste pravdu. Nad
modrou planétou krúži medzihviezdny krížnik plný ufónov
rôznych tvarov, veľkostí a s úplne náhodným počtom očí, uší
alebo rúk. Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
16. a 17. júna o 19. hod.
TAGUJ!
USA, komédia, 93 min., titulky,
MP12
Partia starých kamarátov hrá
nepretržite už od svojej prvej
triedy naháňačku. Riskujú svo-

ju prácu a vzťahy len preto, aby
mohli toho druhého chytiť a
vykríknuť „Si to!“
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €
18. júna o 19. hod. - SLOBODA+ predfilm FIFI FATALE
DE / SK, dráma, 14 min. predfilm + 103 min., titulky, MP15,
FK
Nora odchádza od svojho
muža a dvoch detí bez jediného slova. Je vedená nevysvetliteľnou silou. Chce byť
slobodná.
Vstupné: 5 € Vstupné FK,
ŤZP: 3 €

•

MINULÝ týždeň v piatok podvečer
letela posádka leteckých záchranárov z
Popradu k úrazu 45-ročnému cyklistovi, ktorý na úseku medzi Štrbským Plesom a Podbanským zišiel mimo cesty
a narazil do pevnej prekážky. Zranený
bol v starostlivosti náhodných svedkov,
ktorí mu až do príchodu záchranárov
poskytovali prvú pomoc. Utrpel mnohopočetné poranenia hlavy s následnou poruchou vedomia. V spolupráci
so záchranármi HZS bol prevezený
k vrtuľníku, ktorý ho odviezol do nemocnice v Banskej Bystrici.
V SOBOTU 9. júna ráno leteli leteckí záchranári z Popradu na pomoc zranenému izraelskému turistovi do Vysokých Tatier. Počas výstupu pod Téryho
chatou sa mu uvoľnila skala, ktorá mu
zasiahla dolnú končatinu a v zostupe
už nedokázal pokračovať. Na mieste
mu lekárka zranenie ošetrila, zafixovala a vrtuľník ho transportoval z Téryho
chaty do popradskej nemocnice. (zuh)

•

Týždeň bezpečnosti na železnici

Na prelome mája a júna sa
aj na území Prešovského samosprávneho kraja konala
policajná preventívna akcia
Týždeň bezpečnosti na železnici.
Do akcie bolo v rámci PSK
zapojených 48 policajtov služby železničnej polície a 18
policajtov služby dopravnej
polície. V obvode železničných dráh v kraji policajti
skontrolovali 102 železničných priecestí, 184 osôb a
97 motorových vozidiel. Pri
kontrolách policajti okrem
iného podrobili vodičov motorových a nemotorových
vozidiel, rušňovodičov vlakov
osobnej a nákladnej prepravy
a iných osôb, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a plynulosť
železničnej dopravy na dráhe
dychovým skúškam na alko-

hol. Dve boli pozitívne a obe
v Poprade. V jednom prípade išlo o cyklistu a v druhom o zamestnanca železníc.
Počas policajnej akcie bolo
zistených 45 priestupkov, z
ktorých bolo 43 riešených v
blokovom konaní na mieste
a 2 priestupky budú odstúpené na riešenie v správnom
konaní. Počas akcie boli taktiež vykonané preventívne
prednášky v školách so zameraním na bezpečnosť detí
v okolí železničných dráh,
na železničných staniciach
a vo vlakoch.
(krp)

Viac cestujeme

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných
agentúr považuje vývoj organizovaného cestovného ruchu v roku 2017 za optimistický. Zvýšil sa nielen počet
Slovákov na zahraničných
zájazdoch, ale aj turistov zo
zahraničia na Slovensku. S
domácimi cestovnými kanceláriami vlani vycestovalo
do zahraničia 633,5 tisíca
osôb, čo je medziročne viac
o 7 %. Najviac dovolenkárov išlo opäť do Bulharska,

nasledovali
Chorvátsko,
Grécko, Taliansko, Turecko,
Španielsko, Egypt, Rakúsko,
Cyprus a Maďarsko. Z toho
zo slovenských letísk vycestovalo na zájazdy 367,5 tisíca turistov pri rekordnom
náraste o 36,5 %, z Bratislavy takmer 281 tisíc, z Košíc
vyše 60 tisíc, z Popradu viac
ako 10 tisíc a zo Sliača 16
tisíc. Podobne úspešný bol
rok 2017 aj pri autobusových a tématických zájazdoch.		
(ppš)
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Spoločenská kronika
Povedali slávni
„Ženy sú dnes tak vysoko vzdelané, že ich nič neprekvapí okrem
šťastného manželstva.“			 Oscar Wilde

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 13. júna má meniny - Anton, vo štvrtok 14. júna - Vasil,
v piatok 15. júna - Vít, v sobotu 16. júna - Blanka, Bianka, v nedeľu 17. júna - Adolf, v pondelok 18. júna - Vratislav a v utorok
19. júna - Alfréd, Leoš.

MANŽELSTVO UZAVRELI
1. júna 2018 - Dominika Ondrisková a Ján Dvonč, 6. júna 2018
- Sláva Fojtíková a Zdenko Lauf.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 7. júna 2018
v spišskej Sobote s

Jánom Štefkom,
74-ročným

V piatok 8. júna 2018
vo Veľkej s

Libušou Fedorovou,
71-ročnou

V piatok 8. júna 2018
vo Veľkej s

Jozefom Klimekom,
87-ročným

V piatok 8. júna 2018
vo Veľkej s

Annou Varcholovou,
70-ročnou

V sobotu 9. júna 2018
v Novom Smokovci s

Andrejom Jasenčákom,
92-ročným

V utorok 12. júna 2018
vo Veľkej s

Lýdiou Halovou,
80-ročnou

V utorok 12. júna 2018
vo Veľkej s

Miroslavom Maňákom,
57-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 13. júna 2018
o 13. hod. vo Veľkej s
Vo štvrtok 14. júna 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Annou Findurovou,
85-ročnou
Zuzanou Paľovou,
79-ročnou

Na ZFS pôjdu

V súťaži o vstupy na Zamagurské folklórne slávnosti, ktoré sa uskutočnia od 15. do 17. júna v Červenom Kláštore
- Kúpeľoch Smerdžonka vyhrali Janka Gončálová a Šimon Brejčák z Popradu. Získavajú po dva vstupy na celé
tri dni konania slávností. Vydajú im ich v pokladni pred
vstupom na ZFS v Č. Kláštore - Kúpeľoch Smerdžonka na
základe overenia totožnosti.		
(ppp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 14. júna do 20. júna

Luis a ufóny: o 14.20 hod.
(hrá sa len cez víkend),
o 15.50 hod. (hrá sa len 20.6.),
o 16.30 hod. (nehrá sa 20.6.),
Taguj!: o 17.50 hod. (hrá sa
len 20.6.), o 18.40 hod. (nehrá sa 20.6.) a o 20.50 hod.
(nehrá sa 20.6.), Drsná
jazda - Jurský svet: Zánik
ríše 3D: o 20. hod. (hrá
sa len 20.6.), Ukradnutá
princezná: o 14.10 hod.
(hrá sa len cez víkend), Bella a Sebastián 3: Navždy

priateľmi: o 16.10 hod.,
Ja, Simon: o 18.10 hod.,
Debbina 8: o 20.40 hod.,
Detské kino - Dve a pol
kačky: o 13.40 hod. (hrá sa
len cez víkend), Ghost Stories: o 15.40 hod., Deadpool 2: o 17.50 hod. (nehrá sa
19.6.), Artmax filmy - Mesiac Jupitera: o 17.50 hod.
(hrá sa len 19.6.), Pablo
Escobar: Nenávidený a milovaný: o 20.30 hod. Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Od piatka do nedele budú
Zamagurské folklórne slávnosti

Prešovský samosprávny
kraj - Podtatranské osvetové stredisko Poprad, obce
Červený Kláštor a Lechnica
a mesto Spišská Stará Ves
organizujú v Kúpeľoch Červený Kláštor - Smerdžonka
42. ročník Zamagurských
folklórnych slávností. Uskutočnia sa od 15. do 17. júna
2018 pod záštitou predsedu
PSK Milana Majerského.
Program:
Piatok 15. jún 2018
13.30 hod. - Za Magurou
hrajú, hostí pozývajú - živá
pozvánka domácich súborov
v obciach Zamaguria.
Účinkujú: DFS Pieniny,
DFS Rovinka a FS Maguranka Spišská Stará Ves, DFS
Kutníček Spišské Hanušovce.
16. hod. - sv. omša v Kostole
Nanebovzatia Panny Márie.
17. hod. - Vitajte v Zamagurí/ amfiteáter Sp. St. Ves
- uvítací program domácich
súborov a hostí.
Účinkujú: DFS Pieniny, DFS
Rovinka a FS Maguranka
Spišská Stará Ves, DFS Furmanček a FS Frankovčan
Malá Franková, DFS Kutníček Spišské Hanušovce, FS
Osturňanka Osturňa, ĽH
Furcoňovci Matiašovce
ZR Hajduky Vyšné Lapše,

Poľsko, ZR Niedziyckie Zazraki Niedzica, Poľsko.
21. hod. - ABBA Show live/
Kúpele Červený Kláštor.
Koncert hudobnej skupiny
z Košíc.
Diskopárty
Diskotéka v priestoroch kolonády, uvádza: DJ Martin.

Sobota 16. jún 2018
10. hod. - Zakliata krása - trh
remesiel.
14. hod. - Na vlnách Dunajca - Krojovaný splav na pltiach. Privítanka v prístavisku pod lipami.
Účinkuje: ĽH Kicora Lendak
a Spevácka skupina Vorodaj
Veľký Lipník.
15. hod. - Stretnutie pod Troma korunami.
Otvárací program 42. ročníka ZFS, v ktorom sa predstavia domáce súbory a hostia.
Účinkujú: Spevácka skupina
Vorodaj Veľký Lipník, FSk
Kicora, Lendak, FS Šumiačan
Šumiac, FS Terchovec a ĽH
Martinky Bobáňovej, Terchová, FS Vargovčan Hanušovce nad Topľou.
Hostia: FS Dolina Krempachy, Poľsko, Ľudový rozprávač Jožko - Jožka.
Speváčka Mária Mačošková.
Večerný program:

19. hod. - Profilový program
finalistu tohtoročnej televíznej relácie Zem spieva.
Účinkuje:
FS Vranovčan
Vranov n/Topľou
Nočný program:
21. hod. - Stretnutia
Profilový program k 45. výročiu vzniku FS Vagonár.
Diskopárty
Diskotéka v priestoroch kolonády, uvádza: DJ Frenky.
Nedeľa 17. jún 2018
8. hod. - sv. omša/areál kúpeľov/
Celebruje: Andrej Filipek.
10. hod. - Zakliata krása - trh
remesiel.
10.30 hod. - Program detských folklórnych súborov.
Účinkujú: DFS Rovinka
a Pieniny Spišská Stará Ves,
DFS Kutníček Spišské Hanušovce, DFS Jánošíček Svit,
DFS Podtatranček Veľká
Lomnica, DFS Štrbianček
Štrba.
14. hod. - Pieniny, Pieniny záverečný program festivalu.
Účinkujú: FS Maguranka,
Spišská stará Ves, FS Magura
Kežmarok, FS Borievka Košice.
16. hod. - Veronika Rabada
Koncert známej speváčky z
Košíc.

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 13. júna - Avena, vo štvrtok 14.
júna - Lekáreň Nemocnice Poprad, v piatok
15. júna - Adus, v sobotu 16. júna - Benu
- Kaufland, v nedeľu 17. júna - Medovka,
v pondelok 18. júna - Tília a v utorok 19.
júna - Dr. Max - OC Max. Avena: Karpatská
ul., Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka

ul., Adus: Mnoheľova ul., Benu: Kaufland,
Moyzesova ul., Medovka: Tatranské nám.,
Tília: Banícka ul., Dr. Max - OC Max:
Dlhé hony. Lekárne s pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do
piatka od 18. hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Niekto vám
bude niečo
vyčítať, čo vás bude dosť mrzieť.
Pre budúcnosť sa z toho poučte.

Finančne sa
vám bude
mimoriadne dariť, ale bude s
tým spojené množstvo práce.

Budete sa z
niečoho veľmi tešiť. Na pracovisku sa dočkáte
uznania aj finančného prilepšenia.

Peniaze sa
vám budú
hrnúť zo všetkých strán. Tvorte
si finančnú rezervu.

Dávajte si
pozor na
životosprávu, lebo sa môžu objaviť zdravotné problémy.

Zľavte
z
niečoho,
aby ste si vytvorili voľný čas pre
seba a užili si ho.

Spoliehajte
sa len sám
na seba, nikto iný vám v súčasnosti nepomôže.

Potrebujete
čas na oddych. Choďte do prírody alebo
aspoň na krátku dovolenku.

Dajte si od
niekoho
dobre poradiť, lebo to s vami
myslí skutočne dobre.

Budete sa
tešiť z pekných dní v rodine, ale aj v práci
alebo v škole.

Vy p o m s t í
sa vám vaše
kritizovanie a zhadzovanie iných.
Niekto sa proti vám postaví.

Budete mať
veľa príležitostí na zábavu, ale množstvo
práce vám to neumožní.
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Radostný deň v MŠ vo Veľkej

Keďže prvý jún patrí deťom, tak tento
sviatok zvykneme oslavovať aj v MŠ Poprad - Veľká. Deťom doprajeme iný deň
ako tie bežné. Naplánujeme aktivity, ktorými im urobíme radosť.
Tento rok sme deťom pripravili zaujímavé
dopoludnie, kde mali možnosť spoznať a vidieť život psíkov v útulku, cestovať MHD do Spišskej Soboty, kde
videli historické námestie so starými domami alebo zdolať trasu
a dostať sa na lúku plnú rozkvitnutých kvetov s výhľadom
na krásne Tatry. Nechýbala ani
návšteva pieskovej ZOO spolu
s kamarátmi zo škôlky.
Aj obed bol pre deti výnimočný, lebo na chutnom guláši a kysnutých koláčoch si pochutnali
v tieni pod obrovskými stroma-

mi v areáli záhrady. Popoludní za deťmi dorazili aj rodičia a spolu vo dvojiciach alebo
trojiciach zvládli beh okolo Veličanky. Po
športe dobre padlo pohostenie a zábava.
Sme radi, že nám bolo umožnené darovať
deťom ešte viac svojej lásky i času a povedať
im, aké sú výnimočné.		
(bir)

Reprezentovali sme Slovensko

Malebné mestečko na Morave - Kunovice. Kraj vína
a vinárov. Práve tu sme prezentovali temperamentný
folklór východného Slovenska v dňoch 18. až 20. mája
na slávnosti Jízda králů.
Je to výnimočný ľudový
zvyk zapísaný do zoznamu
UNESCO a koná sa každé
dva roky. Prípravami na „Jízdu králů“ žije mestečko už
od zimy. Hlavnou postavou
je mladý chlapec predstavujúci kráľa, ide na bielom koni
prestrojený do ženských šiat,
s tvárou zakrytou mašľami
a s ružou v ústach na znak
mlčanlivosti. Sprevádzajú ho
jazdci na starostlivo vyzdobených koňoch, pobočníci s vytasenými šabľami a vyvolávači,
ktorí vykrikujú vtipné veršovačky a inkasujú za ne drobné
finančné príspevky od divákov
na chudobného kráľa. Slávnosť
verejne povoľuje starosta.

Jazda kráľov je sprevádzaná
bohatým kultúrnym programom zameraným na folklór.
Tohto roku sme mali tú česť
byť medzi pozvanými. Ženská
folklórna spevácka skupina
Jaščurečky (štyri z piatich
členiek žijú a všetky pracujú
v meste Poprad) a skvelá ľudová hudba predviedli domácim i zahraničným divákom
východoslovenský tempera-

ment v pásmach: Zemplín,
Palená a Rusínske. Pásma boli
obohatené o ukážky ľudových
tancov - karičiek a čardášu.
Ďakujeme sponzorom a
Matici slovenskej za finančný dotáciu na obstaranie
krojov a vďaku vyjadrujeme
tiež mestu Kunovice za pozvanie, prijatie a starostlivosť
počas dvoch dní nášho pobytu.
Beáta Kalinová

V závere akademického
roka študenti Univerzity
tretieho veku UMB, pracovisko Poprad, absolvovali trojdňovú tematickú
exkurziu po východnom
Slovensku za poznávaním
historických, kultúrnych a
prírodných krás tohto regiónu.
V prvý deň si so záujmom
prezreli výrobňu soli - národnú kultúrnu pamiatku
Solivar, život šľachty im
priblížila zaujímavá historická expozícia v kaštieli v
Humennom, v neďalekom
skanzene si ho mohli porovnať s bývaním a so životom
chudobných ľudí a na železničnej stanici sa vyfotografovali so Švejkom. Nočná
obloha bez mrakov a plná
žiarivých hviezd všetkým
poskytla nebývalý pohľad na
Mesiac a na jeho krátery v
observatóriu v Kolonickom sedle.
Druhý deň exkurzie bol venovaný
národným
kultúrnym
pamiatkam, tentokrát umeleckého
zamerania. Drevené kostolíky v
Uličskom Krivom
či v Topoli študentov UTV zaujali
svojou nádhernou
výzdobou,
ikonostasom a v Topoli aj cintorínom
vojakov z 1. sveto-

Inzercia

• Predám

Za poznávaním krás našej vlasti

Začiatkom júna na základe plánovaného
programu „Spoznávajme Slovensko“ usporiadala popradská únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zájazd na Gemer - do Tisovca a do Zbojskej, odkiaľ premáva parný
vláčik malebným gemerským údolím.
Snahou organizátorov a výboru je umožniť
aj zrakovo postihnutým spoznávať pamätné
miesta našich dejín, osobnosti jednotlivých
krajov a prírodné krásy našej vlasti.
V tomto duchu navštívilo 18 zrakovo postihnutých so sprievodcami kraj, v ktorom žili
a pôsobili významní dejatelia 19. stor., osobitne nevidiaci šíriteľ knižnej kultúry Matej Hrebenda z Hačavy, dnes miestna časť Hnúšte,

Študenti UTV na exkurzii

Štefan Marko Daxner, osnovateľ Memoranda
národa slovenského v roku 1861, Terézia Vansová, Vlado Clementis, Ján Francisci Rimavský, Vladimír Mináč, klenovský rodák.
Výnimočným zážitkom bola cesta vláčikom
s parnou lokomotívou a spiatočná cesta cez
Brezno s pamätníkom nášho generála Milana
Rastislava Štefánika, s pripomienkou, že tu žil
svoj plodný život dramatik Ján Chalupka, autor Kocúrkova a Martin Rázus, autor románu
Maroško.
Poďakovanie patrí organizátorom, najmä
Mariánovi Zvalenému, predsedovi únie v Poprade a všetkým účastníkom.Nasledujúci zájazd sa uskutoční 23. júna do Nedziece. (hre)

kvalitný leštený
Tatranský drevený obklad
- 3 €, perodrážka, Zrubový
profil, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf. č. t.:
0908 234 866.
1/18-P
Predám 2-izbový byt
v novostavbe vo Svite. Cena
dohodou. Inf. č. t.: 0917
121 465.		
9/18-P
Kúpim pozemok vo Veľkej, v Spišskej Sobote alebo
v Strážach vhodný na výstavbu rodinného domu,
výmera pozemku max. do
450 m2, cena do 45 000 €.
Platba v hotovosti. Inf.: č. t.
0903 626 055.
1/18-K
Náter a čistenie striech,
základná a vrchná, cena 3
€/m2 - v tejto cene je farba aj práca. Inf.: č. t. 0915

•
•

•

vej vojny, či spomienkovými
predmetmi a písomnosťami
významného
rusínskeho
buditeľa Alexandra Duchnoviča.
Najvýchodnejšia
obec východného Slovenska
Nová Sedlica im ponúkla vychádzku do hlbokého
údolia Národného parku
Poloniny.
Záverečný deň študenti
obdivovali v Medzilaborciach v múzeu majstrovstvo významného umelca
pop artu Andyho Warhola
a v Chráme svätého Ducha
bohatú ikonickú výzdobu, kochali sa pohľadom
na bardejovské námestie z
veže Kostola svätého Egídia a záverečnou bodkou
exkurzie bola návšteva dreveného rímskokatolíckeho
Kostola svätého Františka z
Asisi z konca 15. storočia v
Hervartove.
(etu)

423 705.		

22/18-R

• 87-ročná pani hľadá prí-

jemnú, veselú a spoľahlivú
spoločníčku pre ľahkú opateru cca 3-4 hodiny denne,
5-krát v týždni. Len seriózny
a vážny záujem. Inf.: č. t. 0911
792 495.		
36/18-R
Prenajmeme kancelárske priestory v Poprade,
Teplická 34, bývala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 0905
563 836, e-mail: pabamke@
gmail.com
37/18-R
Ponúkam hudbu na
malé svadby, na narodeniny a iné príležitosti, plus
svetelné efekty - farebná hudba. Môžem súčasne aj fotiť. Inf. č. t.: 0950
673 106.		
39/18-R
Dám do prenájmu stavebné lešenie typu Graf. Inf.:
č. t. 0908 389 957. 40/18-R

•

•

•
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POZVÁNKY Po polstoročí od maturity

Pripomenuli sme si

savany afric•ké TAJOMNÉ
je názov výstavy Jozefa

Česla, ktorá bude slávnostné sprístupnená v piatok 15.
júna o 17. hod. vo výstavných
priestoroch Vily Flóra v Starom Smokovci.
KUBO je jednou z filmových a divadelných klasík,
ktorú pozná skoro každý
Slovák. Je plný momentov,
ktoré postupom času zľudoveli a prenášajú sa z generácie
na generáciu. Nové Česko-Slovenské muzikálové spracovanie Kuba si budú môcť
záujemcovia pozrieť priamo
pod skokanskými mostíkmi
na Štrbskom Plese 4. augusta 2018. Včera tento muzikál
predstavili na tlačovej konferencii jeho tvorcovia, ako
aj herci priamo v areáli, kde
bude toto predstavenie.
SLOVENSKÚ verziu svetového muzikálu Mamma
Mia! uvidia diváci začiatkom
budúceho roka aj na východnom Slovensku. Predstavenie mieri vo februári a
marci do Popradu, Bardejova, Prešova a Michaloviec.
V našom meste bude 20. februára 2019 vo viacúčelovej
hale Aréna.
(ppš)

V blízkosti Kostola sv.
Heleny v Kvetnici sa nachádza kaplnka zasvätená Lurdskej Panne Márii.
Náš čitateľ Slavomír Kyseľa
nám zaslal fotografie samotnej kaplnky,
ku ktorej dnes
vedie
krížová
cesta, a kameňa
s vyrytým dátumom vysvätenia
6. júna 1948.

•

•

V piatok 8. júna prijal
primátor Popradu Jozef
Švagerko v obradnej sieni
mesta študentky Strednej
ekonomickej školy, súčasnej
obchodnej akadémie, ktoré
opustili školské lavice presne pred päťdesiatimi rokmi. Na spoločnom stretnutí
si zaspomínali na školu,
mladosť i na naše mesto,
v ktorom sa všetko udialo
v rokoch 1964 až 1968. Ich
študentské časy boli síce
dávno, ale každá na ne veľmi rada spomína. Stále majú
dosť chuti a elánu stretnúť
sa, porozprávať, zamyslieť
sa, čo ich aj po toľkých ro-

koch spája. Na pomaturitné
stretnutie do Popradu prišli
takmer z celého Slovenska.
Zaspomínali si aj na učiteľov
a spolužiačky, ktorí už nie sú
medzi nimi. „Aby ste sa ešte
dlho stretávali medzi sebou
pod dobroprajnou oblohou
naplnené optimizmom, radosťou, duchovnou i telesnou
krásou a pevným zdravím,“
zaželal im primátor v závere
svojho slávnostného príhovoru. Hovorí sa, že časom
spomienky blednú. Aby tie
ich ostali zachované, venovali primátorovi obraz s fotografiami z ich pomaturitných stretnutí.
(ppš)

Stretnutie po šesťdesiatich rokoch

Na výnimočnom stretnutí spolužiakov po 60 rokoch od skončenia strednej školy sa
1. júna zišlo 14 zo 17 žijúcich absolventov IV. C triedy niekdajšej Strednej ekonomickej školy Duklianskych hrdinov (dnes obchodnej akadémie) v Poprade. Maturovali
v roku 1958 a triednym profesorom im bol
Bruno Ripka.
Minútou ticha si uctili pamiatku všetkých profesorov a spolužiakov, ktorí už nie
sú medzi nami. V krásne zrenovovanom
hoteli v blízkosti autobusovej a železničnej stanice, jednom z najstarších v Poprade, spomínali pri aperitíve, káve a zákusku
na príhody zo svojho štúdia, lebo hovoriť o
chorobách, ťažkostiach a pod. bolo „zakázané“. Personál hotela im vytvoril príjemné prostredie a zaslúži si poďakovanie aj za
ochotu a pochopenie.
(mih)
V nedeľu 10. júna slávnostne otvorili
vo vnútrobloku za bytovým domom
Antimón detské ihrisko Žihadielko,
ktorého motívom je rozprávková včielka Mája. Ona a jej priatelia sú súčasťou herných prvkov ihriska. Je určené
pre deti vo veku od 2 do 12 rokov. Zástupcovia spoločnosti Lidl Slovenská
republika, ktorá ihrisko vybudovala,
v nedeľu symbolicky odovzdali primátorovi Popradu Jozefovi Švagerkovi
kľúč od neho. FOTO - Silvia Šifrová

MISS Spiša 2018
22. ročník súťaže

1 Tamara Košalová

2 Simona Hodaková
21 rokov, Spišská Nová Ves

3 Denisa Hunfalvyová

4 Sylvia Fargašová

5 Simona Knollová

6 Petronela Šlosárová

18 rokov, Spišská Nová Ves

20 rokov, Smižany

19 rokov, Poprad

19 rokov, Spišská Nová Ves

19 rokov, Kežmarok

7 Alexandra Toporcerová 8 Barbora Chlebovcová 9 Klaudia Repková
21 rokov, Poprad

28 rokov, Odorín

18 rokov, Spišská Nová Ves

Tohto roku organizuje Agentúra Štýl zo Spišskej Novej Vsi už
22. ročník súťaže krásy Miss Spiša 2018. Finálový večer sa uskutoční v piatok 22. júna v Spišskom divadle. Redakcia novín Poprad v spolupráci s agentúrou Štýl a spoločnosťou Avon pripravila opäť pre čitateľov súťaž. Tipovaním sa zvolí Miss Sympatia.
Stačí, ak na korešpondenčný alebo podobný lístok nalepíte vyplnený kupón, ktorý je súčasťou tohto príspevku a zašlete alebo donesiete ho do redakcie (Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad) do
20. júna 2018. Na lístok je potrebné uviesť aj číslo telefónu. Traja
tipujúci získajú kozmetické balíčky od firmy Avon. Ich mená
budú uverejnené v novinách Poprad 27. júna 2018. Zapojením sa
do súťaže súhlasia súťažiaci so spracovaním osobných údajov pre
účely súťaže a s uverejnením osobných údajov v prípade výhry.

K
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Tip na MISS SYMPATIA
.......................................................................................

.......................................................................................

meno a priezvisko súťažiacej, mesto, vek

UMELECKÁ A MÓDNA AGENTÚRA
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Železný muž z Popradu opäť prekonával svoje hranice

Vlani prekonal vážnu operáciu,
no nevie, čo znamená vzdávať sa.
73-ročný Laurenc Dívald z Popradu opäť siahol na dno svojich síl
a na svetovom šampionáte v strednom triatlone v Šamoríne vyhral
v prvú júnovú nedeľu svoju kategóriu. Je živou motiváciou pre svojich
rovesníkov a na to, ako byť stále vo
forme má jednoduché, ale pritom
jednoznačné recepty.
V roku 2015 si bývalý chirurg,
bežec na lyžiach, či horolezec Laurenc Dívald splnil sen postupom na
celosvetovú top súťaž Ironman na
Havaji, vtedy ako čerstvý sedemdesiatnik. Obsadil siedme miesto
v hviezdnej spoločnosti, no tým sa
jeho kariéra aktívneho športovca ani
zďaleka neskončila. Vrátil sa späť do
hry a v prvú júnovú nedeľu na Majstrovstvách sveta v strednom triatlone
v Šamoríne dosiahol veľký úspech aj
napriek tomu, že musel vlani preko-

nať vážnejšie zdravotné problémy. „Dlhšiu pauzu som mal kvôli
vážnej operácii rakoviny a nevedel som, na čom som. Operácia
dopadla dobre a cítil som sa fajn.
Stal som sa teraz majstrom sveta
v polovičnom triatlone, čo považujem za obrovský úspech. Čo
je však dôležitejšie, za posledné
štyri roky som si na týchto pretekoch vytvoril osobný rekord,“
uviedol L. Dívald. Sympatický
a cieľavedomý Popradčan stále
vie ako na to a potom ani samotná príprava na náročné preteky
až tak nebolí. „Je to presný opak
toho, čo preferujú telovýchovné
fakulty a mnohí tréneri v Európe. Treba si povedať, koľko záťaže za rok telo
unesie. U mňa je to 450 hodín. Z dvoch
percent môžem ísť do vyššej záťaže
a zvyšné percentá sú veľmi príjemné.
Ak ma zastavíte po dvoch kilometroch
plávania, po sto kilometroch na bicykli,

či na Slavkovskom štíte, tak nebudem
zadýchaný,“ vysvetľoval.
Laurenc Dívald tvrdí, že telo treba
používať na to, na čo bolo stvorené,
a preto je stále vo forme. Takto chce
motivovať aj ostatných seniorov, aby
naberali silu. „Netreba sa vyhovárať

Športová olympiáda v Sp. Sobote má dlhoročnú tradíciu
Minulý týždeň v stredu
sa žiaci ZŠ s MŠ v Spišskej
Sobote športovo predviedli
na 40. ročníku olympiády.
Deti sa neučili, deň venovali
súťažiam v behu, v šprinte, v
skoku do diaľky, zmerali si
sily aj vo vrhu guľou, vo florbale a futbale.
Riaditeľka školy Adriana Oravcová si na športové
olympiády pamätá ešte ako
žiačka školy. „Teraz tu máme
iné podmienky, máme nový
športový areál. Spolu (priebežne) bojujeme o pohár najšportovejšej školy,“ uviedla.
Vzácny hosť olympiády reprezentant v chôdzi Matej
Tóth, ktorý prišiel hoci len
na pár minút deti povzbudiť,
má po 22-ročnej atletickej
kariére v nohách 100 tisíc km.
Šport ho stále napĺňa, aj keď
telo je už niekedy náročnejšie
presvedčiť k výkonom. „Na
týchto deťoch vidno, že sa tešia na tento deň, na disciplíny.

Veľmi sa teším, že decká športujú a prajem im, aby ich pohyb bavil a prinášal im úspech
a potešenie. Určite je to dôležitejšie ako víťazstvá,“ povedal.
Zástupca riaditeľky a telocvikár Martin Gajan už nejaký ten rok učí v tejto škole
a vidí, že vzťah detí k športu
závisí od prístupu rodičov.
„Všetko sa začína v rodine
a keď rodičia vedú deti k športu, budú mať k nemu vzťah
a budú radi športovať,“ skonštatoval.

HK Poprad

Hokejový klub
Poprad na svojej
oficiálnej webovej stránke zverejnil priebežný program prípravných zápasov pred novou
sezónou Tipsport ligy.
Zverenci trénera Romana Stantiena odohrajú duely z ligovými rivalmi i zahraničnými tímami. Program: Vo štvrtok 2. augusta
AZ RESIDOMO Havířov - HK Poprad, vo
štvrtok 9. augusta HKM Zvolen - HK Poprad, v utorok 14. augusta HK Poprad - AZ

Alena Madzinová, poslankyňa MsZ hrala aktívne basketbal a ako členka družstva
priviedla do Popradu 1. ligu.
Ako bývalá učiteľka aj zástupkyňa školy sa vždy podieľala na príprave olympiády.
„Žiaci si vždy museli bežeckú
dráhu pripraviť, vyplieť burinu, nalajnovať ju, keď prišiel
dážď a „zotrel“ nám čiary,
robili sme to nanovo. Bolo to
ťažšie, ale vždy sme to spolu so žiakmi brali s humorom,“ uzavrela.
(kpa)

RESIDOMO Havířov, v sobotu 18. augusta Cardiff Devils
- HK Poprad, v nedeľu 19. augusta Cardiff
Devils - HK Poprad, vo štvrtok 23. augusta HK Poprad - HKM Zvolen, v utorok 28.
augusta HK Poprad - MHK 32 Liptovský
Mikuláš, od štvrtka 30. augusta do nedele
2. septembra tri zápasy v rámci Tatranského pohára a v piatok 7. septembra HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš.
Presné časy začiatkov budú známe neskôr
a termíny sa môžu meniť a upravovať. (ppv)

a počúvať len lekárov, aj keď
sám som chirurgom. Lekári
vždy hovoria, že všetko treba
robiť primerane veku a šetriť
sa. Nikdy to takto nefungovalo.
V prírode sa musíte o svoje telo
postarať sami. Nie som fanúšikom injekcií, tabletiek a iných
nezmyslov
farmaceutického
a potravinárskeho priemyslu,“
zdôraznil L. Dívald.
Na Havaji už bol a teraz sa
stal majstrom sveta. Železný
muž z Popradu má však ďalšie ciele. „Jednoznačne chcem
byť za dva roky na stupni víťazov na Havaji. Neznášam
výhovorky, myslím to úplne vážne,“
vyhlásil. Aby sa opäť dostal na top
preteky v disciplíne Ironman, bude
musieť Laurenc Dívald do termínu
splniť podmienku v podobe víťazstva na niektorom z podujatí seriálu svetového pohára.
(mav)

Popradský challenger so zaujímavými menami

Už v sobotu 16. júna odštartuje kvalifikáciou na
Mestských kurtoch na Športovej ulici v Poprade 16. ročník najväčšieho mužského
antukového tenisového turnaja na Slovensku Poprad
- Tatry Challenger s dotáciu
64 000 eur.
Hlavná singlová súťaž sa
začne v pondelok 18. júna, finále je na programe v sobotu
23. júna. Organizátori predstavili už aj menoslov účastníkov. Momentálne najvyššie
postaveným hráčom je Rakúšan Gerald Melzer, ktorý bol finalistom dvojhry tohto turnaja
v roku 2016. Zo Slovákov sa
prihlásil 146. hráč sveta Jozef
Kovalík, ktorý nedávno zaujal
postupom do hlavnej súťaže
antukového grandslamu Roland Garros. V zostave nechýba ani talentovaný Nór Casper

Ruud (157.), Egypťan Mohamed Safwat (182.), či traja
známi českí tenisti a daviscupoví reprezentanti Adam Pavlásek (185.), Lukáš Rosol (261.)
a Václav Šafránek (257.).
Zatiaľ prvým pod čiarou,
teda v kvalifikácii, je Slovák Filip Horanský (291.),
ktorý nedávno potešil fanúšikov postupom do 2. kola
z kvalifikácie na ATP 250
podujatí v Lyone. Medzi prihlásenými sú aj španielski antukoví špecialisti - Inigo Cervantes (bol aj 56. v rebríčku)
či Pere Riba (bol aj 65.).
Zaujímavosťou je účasť
Španiela Nicolása Almagra,
bývalého 9. hráča rebríčka
ATP. Teraz 32-ročný veterán
nehral pre zranenia súťažný tenis od septembra 2017
a preto klesol až na súčasnú
447. priečku.
(ppp)
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Juniori FK Poprad dali fanúšikom trinásťgólový rozlúčkový darček

Aj nižšie futbalové súťaže
pod
Tatrami
pomaly vrcholia. FK Poprad
má svoje zastúpenie vo 4.
lige Sever v podobe B-tímu,
ktorý stále môže z druhého
miesta pomýšľať aj na postup. V nedeľu dopoludnia
odohrali zverenci Stanislava Kocha posledný domáci
zápas sezóny proti Pušovciam z chvosta tabuľky
a bola to impozantná trinásťgólová rozlúčka s vernými fanúšikmi vo Veľkej.
Líder z Humenného bol
pre popradskú rezervu v 4.
lige už dlhšie nedosiahnuteľnou métou a tak si chceli
domáci v nedeľňajšej rozlúčke s fanúšikmi poistiť druhú
priečku, z ktorej sa za istých
okolností možno bude dať
tiež postúpiť do tretej ligy.
Proti oklieštenej zostave
beznádejne posledných Pušoviec si zverenci Stanislava Kocha schuti zastrieľali
a zvíťazili vysoko 13:0. Strelecky sa so šiestimi gólmi

blysol stále iba 19-ročný člen
A-tímu Lukáš Urbanič, ktorý
B-tímu v sezóne častejšie vypomáhal. Hetrik zaznamenal aj kapitán tímu Michal
Mičko. Po jednom góle pridali Peter Vernarec, Marián
Šingliar, Peter Dragoš a Tomáš Gajan. Chlapcov čaká
cez víkend posledný zápas
sezóny v Záhradnom, ale už
teraz hodnotili vydarenú sezónu úspešní strelci, tréner
i prezident FK Poprad. „Teší
nás aj druhé miesto, i keď
sme mohli Humenné ponaháňať trochu viac. V tejto lige
je však známe, že vonku sa
hrá oveľa ťažšie a tam nám

body utekali. Uvidíme, čo sa
udeje v tretej lige a budeme
dúfať, že dostaneme možnosť
postúpiť aj z tejto pozície,“
uviedol kapitán FK Poprad

A-tím FK Poprad

V II. lige to má A-tím už dávnejšie za sebou a tak sa pomaly
začína chystať na novú sezónu. Príprava začala v pondelok
11. júna a do začiatku ďalšieho ročníka odohrajú Popradčania podľa priebežného plánu šesť prípravných duelov: v piatok 15. príp. v sobotu 16. júna cca o 16. hod. v Demjate,
v sobotu 23. júna o 10.30 hod. v Podbrezovej s A-tímom,
v sobotu 30. júna o 17. hod. doma s Termalicou Niedzieca
z Poľska, v stredu 4. júla doma s Michalovcami, v sobotu 7.
júla vonku s poľským tímom Stal Mielec a generálkou by mal
byť v sobotu 14. júla domáci duel s novovznikajúcim tímom
FK Košice. 1. kolo II. ligy v ročníku 2018/2019 je na programe v sobotu 21. júla (pozn. red. rozpis ešte nie je známy).

Veľčania sa medzi finalistami Školského pohára nestratili

Po roku v popradskom
Národnom tréningovom
centre minulý týždeň opäť
vyvrcholila
celonárodná
futbalová súťaž Školský
pohár SFZ. V sedemročnej
histórii turnaja sa po prvýkrát do záverečných bojov
dostalo aj družstvo z Popradu. Chlapci z futbalovej
triedy vo Veľkej naberali
v silnej konkurencii predovšetkým cenné skúsenosti.
Školský pohár SFZ je dlhodobá súťaž škôl a prebojovať sa do finálových skupín
vôbec nie je jednoduché,
nakoľko o futbal je medzi
chlapcami i dievčatami obrovský záujem. „Do siedmeho
ročníka súťaže sa prihlásilo
viac ako 1500 chlapčenských
a dievčenských družstiev. Sme
radi, že do finálového turnaja
sa po prvýkrát podarilo postúpiť aj popradskej škole. Žiaci
z Veľkej vytvorili na tribúne
výbornú atmosféru,“ uviedol
koordinátor grassroots futbalu SFZ Vladimír Lupták.
Veľčania sa v skupine dostali do spoločnosti favoritov. Prehrali so Žilinou 3:4
a s Trenčínom 1:5. Cenný bod

B Michal Mičko. „Po pauze
som si schuti v tomto zápase
zastrieľal, chceli sme sa spoločne víťazstvom poďakovať
verným fanúšikom. Pre všetkých hráčov, ktorý nedostanú možnosť v A-čku by bolo
lepšie, ak by v budúcej sezóne
hrali vyššiu súťaž,“ skonštatoval šesťgólový strelec Lukáš Urbanič. „Ako nováčik
súťaže sme určite nesklamali.
Aj v poslednom zápase sme
chceli ukázať, že futbal sa
hrá pre divákov. Hrali sme
vždy atraktívny nátlakový
futbal. Doterajších 113 gólov
v sezóne hovorí jasnou re-

Krátko zo športu

štartuje v NTC Po•pradDNES
zápasmi v skupinách

finálový turnaj Majstrovstiev
Slovenska vo futbale žiakov 1.
stupňa ZŠ pod názvom McDonald´s Cup 2018. Zápasy
o konečné umiestnenie sú na
programe vo štvrtok 14. júna
od 9. hodiny. Turnaj je bez
účasti domáceho zástupcu.
MINULÝ týždeň v stredu
sa odohralo posledné 18. kolo
Bowling Tour mesta Poprad
2017/2018. V skupine A sa
najviac darilo Antonovi Paločkovi finálovým výkonom 180
s celkovým priemerom 193,00.
V skupine B triumfoval Šimon
Hrušovský výkonom 230 (vrátane handicapu) s celkovým
priemerom 179,00, ktorý vyhral aj jarnú časť skupiny. Skupinu A v jarnej časti vyhral Vladimír Pavlikovský. Celkovým
víťazom Bowling Tour v sezóne
2017/2018 sa v skupine A stal
Igor Lendácky s bodovým ziskom 546, v skupine B sa z víťazstva tešila Mária Kovalčíková
so ziskom 577 bodov.
CEZ víkend odohrali ďalšie zápasy tenisti TK V. Tatry.
Staršie žiačky prehrali s TK
Mladosť Košice 0:7, dorastenci

•
za remízu 1:1 vydolovali zo
zápasu s Banskou Bystricou.
Následne si zahrali o umiestnenie, kde prehrali so Sencom 1:6 a v zápase o konečné
7. miesto zdolali Vrbové 6:2 aj
zásluhou spomínanej podpory spolužiakov zo ZŠ s MŠ A.
V. Scherfela. „Bola to pre nás
nová skúsenosť. Škoda prvého dňa, kde sme na to herne
mali, no výsledkovo sa nám
nedarilo. Sme radi, že sme
aspoň posledný zápas vyhrali,
k čomu nám dopomohla super
atmosféra z tribúny,“ povedal
mládežnícky tréner FK Poprad a učiteľ ZŠ s MŠ A. V.
Scherfela vo Veľkej Jozef Vernarec. „Mohli sme skončiť aj

lepšie. Vo výbornej atmosfére
sme však odohrali vydarený
posledný zápas,“ pokračoval
člen tímu z Veľkej Patrik Kendra. „Úspechom bolo už to, že
sme vyhrali krajské kolo. Na
tomto turnaji sme si to chceli
v prvom rade užiť. Boli tu najlepšie tímy zo Slovenska, a keď
budeme viac trénovať, tak ich
určite raz porazíme,“ vyhlásil
jeho spolužiak Daniel Ďurčo.
Vo finále chlapcov porazil Trenčín Žilinu 5:3
a obhájil prvenstvo. Medzi
dievčatami sa z víťazstva
tešilo Brezno po finálovom
triumfe nad Martinom až po
rozstrele zo značky pokutových kopov.
(mav)

•

čou,“ pokračoval tréner FK
Poprad B Stanislav Koch.
„Projekt juniorky má zmysel, veď nám tu vyrastajú
kvalitní hráči. Chceme však,
aby hrávali ťažšie zápasy.
Aj v nedeľu naskočili do hry
viacerí dorastenci. V tomto
trende chceme pokračovať
a posúvať sa vyššie,“ uzavrel
prezident FK Poprad Roman Dvorčák.
(mav)

Z kuchyne FK Poprad
St. dorast U19: v sobotu 9.
júna Ľubotice - Poprad 0:2.
St. dorast U19 B: v piatok 8.
júna Poprad - Dravce 12:1.
Ml. dorast U17: v sobotu 9.
júna Ľubotice - Poprad 0:2.
St. žiaci U15: v sobotu 9.
júna B. Bystrica - Poprad 2:0.
St. žiaci U14: v sobotu 9.
júna B. Bystrica - Poprad 4:1.
Ml. žiaci U13: v sobotu 9.
júna Poprad - Prešov 3:2.
Ml. žiaci U12: v sobotu 9.
júna Poprad - Prešov 18:4.
Žiačky: v nedeľu 10. júna
Stropkov - Poprad 1:13.

porazili TC Slávia UPJŠ Košice
7:0 a udržali si najvyššiu súťaž
aj pre budúci rok. Dorastenky
vyhrali nad tým istým tímom
5:2 a vyhrali celú súťaž vo východoslovenskom regióne bez
jedinej prehry, čím sa kvalifikovali na MSR družstiev. Muži
zvíťazili v Trebišove nad Slavojom 4:3 a skončili na 2. mieste,
čím im tesne ušiel postup do
vyššej ligy.
V SOBOTU 9. júna sa
v Šuňave konala hasičská súťaž Železný hasič 2018. Medzi
ženami do 35 rokov zvíťazila
Dominika Fridmanová zo
Šuňavy, u žien nad 35 rokov
patrí prvenstvo Daniele Pitoňákovej z Liptovskej Tepličky,
medzi mužmi vo veku 19-35
rokov bol prvý Lukáš Fridman zo Šuňavy, medzi mužmi
nad 35 rokov triumfoval Ján
Šebest z Vikartoviec
O POHÁR riaditeľky ZŠ
s MŠ bojovali mladí hasiči
v nedeľu vo Vikartovciach.
Medzi mladšími i staršími
dievčatami, ale aj mladšími
a staršími chlapcami zvíťazila Šuňava. V samostatnej
disciplíne v požiarnom útoku s vodou sa najviac darilo
Vikartovčankám a hasičom
z Hranovnice.
(ppv)

•

•
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