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Mesto otvorilo letnú turistickú sezónu

Návštevníci sa dozvedia o pamätihodnostiach i z informačných panelov

Letnú turistickú sezónu otvorilo mesto Poprad veľkolepo 
minulú sobotu  v Spišskej Sobote programom venovaným 
okrúhlym jubileám mesta. 

Medzi ne tohto roku patria aj výročia Mórica Beňovského 
a jeho manželky Zuzany Hönschovej. „Pripravili sme ukážky 
dobového jarmoku v štýle 18. storočia, kedy žil Móric Beňovský. 
Návštevníci mohli vidieť dobové remeslá, vystúpenia v dobových 
kostýmoch a s dobovou hudbou, sokoliarov, razenie mincí, dobo-
vé jedlá a produkty, prezentáciu Ľubovnianskeho hradu, kde bol 
M. Beňovský určitý čas väznený a ďalšie,“ zhrnula vedúca odd. 
strategického rozvojového manažmentu MsÚ v Poprade Marta 

Kurpašová. 1. viceprimátor Igor Wzoš poznamenal: „Som rád, že 
sa v Spišskej Sobote opäť deje niečo, čo by tu malo byť pravidelne. 
Na trhoch toto niekdajšie mestečko vyrástlo a zbohatlo. Chceme v 
tradícii pokračovať a plánujeme, aby sa v Spišskej Sobote konali 
pravidelné farmárske trhy s bioproduktmi od našich producentov.“ 

Leto začal v sobotu svojou prvou jazdou aj turistický vláčik, kto-
rý premáva denne okrem stredy (a okrem 7.-9. júla) v hodinových 
intervaloch v čase od 10. do 13. a od 15. do 18. hod. Trasa vedie 
z Námestia sv. Egídia - od OC Forum, k AquaCity do Sp. Soboty 
a späť. Novinkou je, že vláčik bude zachádzať k Tatranskej galérii. 
Cestovné bolo stanovené jednotne na 1,50 €/osoba.   (mar)

Posypaním mincami uviedla mi-
nulú sobotu do života autorka myš-
lienky Zuzana Kollárová z pracovis-
ka Archív Poprad a 1. viceprimátor 
Popradu Igor Wzoš (na foto) nový 
informačný systém v Spišskej Sobote. 

„Pozostáva z 10 panelov, na ktorých 
je v slovenčine, nemčine a angličtine 
text popisujúci jednotlivé pamätihod-
nosti na Sobotskom námestí. Dúfam, že 
vďaka tomu systému sa návštevníci bliž-
šie zoznámia s históriou tejto mestskej 
časti, aby sa tu radi vracali. Chceli sme 
ukázať, že v Spišskej Sobote nie je vzác-
ne len námestie, ale aj iné pamiatkové 
objekty, v ktorých bývali významní ľu-
dia. Spomeňme napr. sochára Brokoffa, 
lekára Szásza, architekta Majunkeho. 
Podoba a obsah panelov sú darčekom 

kultúrnych inštitúcií sídliacich v tejto 
mestskej časti – okrem nášho archívu 
Podtatranská knižnica, Podtatranské 
múzeum a Podtatranské osvetové stre-
disko. Zámer podporilo aj pracovisko 
Pamiatkového úradu. Autorom ilustrá-
cií je Sobotčan Kamil Leštach, ktorý je 

považovaný za maliara Spišskej Soboty. 
Realizácia projektu sa podarila vďaka 
mestu Poprad,“ poďakovala Z. Kollá-
rová. Primátor Popradu Jozef Švagerko 
zhodnotil: „Začínajúca sa letná turistic-
ká sezóna bude podľa mnohých prognóz 
priať domácim destináciám cestovného 
ruchu. Nový informačný systém je jed-
nou z noviniek, ktorými by sme chceli 
turistom naše mesto a jeho kultúrne bo-
hatstvo a ďalšie benefity predstaviť.“ I. 
Wzoš dodal: „Spišská Sobota je z pohľa-
du turizmu trochu zabudnutý kút, kto-
rý však má čo ponúknuť. Informačnými 
tabuľami sme chceli dosiahnuť spojenie 
– vidieť aj vedieť. Ďakujem pani Kol-
lárovej za túto myšlienku, lebo niečo 
také tu roky chýbalo.“ Iveta Bujnová 
z popradského pracoviska Krajského 

pamiatkového úradu Prešov podo-
tkla: „Konštrukcia panelov vychádzala 
z prvkov drobnej architektúry, ktorá je 
na Sobotskom námestí osadená od jeho 
renovácie v roku 2000. Desať vybraných 
miest sme vytypovali spolu s mestom a 
prerokovali s Archívom Poprad.“ Vedú-
ca oddelenia strategického rozvojové-
ho manažmentu MsÚ v Poprade Marta 
Kurpašová informovala, že panely vy-
tvárajú okruh po námestí – od úvod-
ného umiestneného v parku, popri 
jednotlivých významných budovách a 
meštianskych domoch až po Národnú 
kultúrnu pamiatku cintorín. Doplnila: 
„Táto mestská časť je historicky najhod-
notnejšia. V menšom rozsahu by sme 
radi umiestnili informačné panely aj v 
ostatných častiach mesta.“  (mar)
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Stručne O dokumente, ktorý určí ďalší rozvoj mesta

Občania samospráve predostreli svoje podnety

• MESTSKÉ zastupiteľstvo bude ro-
kovať v stredu 22. júna o 9. hod. v ma-
lej zasadačke MsÚ. Mestská rada za-
sadne v  pondelok 20.júna. Podrobný 
program MsZ je na www.poprad.sk.
• V  PIATOK 24. júna 2016 bude 
Mestský úrad v  Poprade, Nábrežie 
Jána Pavla II. 2802/3 pre verejnosť 
zatvorený. Mimo prevádzku bude aj 
pracovisko sociálneho odboru sídlia-
ce v budove Obvodného úradu v Pop- 
rade. Najbližší stránkový deň bude 
v pondelok 27. júna 2016. 
• ZAJTRA 16. júna bude na Ná-
mestí sv. Egídia pripravený program 
pre ženy, ktoré si chcú užiť zába-
vu, zacvičiť si v  mestských parkoch 
v kombinácii beh a posilňovacie cvi-
ky. Podujatie začne o 17. hod. prezen-
táciou a  na 18. hod. je naplánovaný 
štart.
• V  PIATOK 17. júna o  17. hod. 
v  Tatranskej galérii v  Poprade sláv-
nostne otvoria výstavu olejomalieb, 
grafík a kombinovaných techník vý-
znamnej dvojice výtvarných umelcov 
dcéry a otca Kataríny Vavrovej a Mi-
lana Vavra s názvom Zamknuté slová. 
Hudobným hosťom vernisáže bude 
AMC trio.
• DIVADELNÉ predstavenie s náz- 
vom Slováci sme od rodu! v podaní 
študentských súborov TOTE TAM 
zo ZUŠ A. Cígera v Kežmarku a TR-
MA-VRMA zo ZUŠ pri Spojenej 
škole Letná v  Poprade sa uskutoční 
v nedeľu 19. júna o 18. hod. v Mest-
skom kultúrnom stredisku v  Kež-
marku.
• OD STREDY 22. júna budú môcť 
návštevníci v Tatranskej galérii v Pop- 
rade vidieť unikátnu výstavu origi-
nálneho cyklu diel svetoznámneho 
impresionistu Edgara Degasa s  náz- 
vom Holá pravda. Na Slovensku je 
organizovaná po prvýkrát v  spolu-
práci s Art Expo International. Verni-
sáž sa uskutoční o 17. hod. Účinkovať 
na nej budú Duo Rajmund Kákoni 
akordeón & Eugen Prochac – violon-
čelo.  
• ORGANIZÁTORI súťaže krásy 
Miss Universe Slovenskej republi-
ky 2016 oznámili mená dvanástich 
dievčat, ktoré tento rok zabojujú o 
titul najkrajšej ženy Slovenska. Medzi 
finalistkami je aj 25-ročná Alexandra 
Hudzíková z Popradu. 
• ŽELEZNICE SR pripravili druhú 
zmenu cestovného poriadku vlakovej 
dopravy, ktorá vstúpila do platnosti v 
nedeľu 12. júna. Počas letných prázd-
nin budú na ozubnicovej železnici 
Štrba - Štrbské Pleso doplnené štyri 
páry vlakov a na Tatranskej elektric-
kej železnici na trati  Poprad  Tatry - 
Štrbské Pleso dva páry vlakov.  (ppš)

Šnúra stretnutí Hovor s mestom 
pokračovala minulý utorok aj v 
Strážach pod Tatrami. Stretnutia v 
jednotlivých mestských častiach sa 
týkali predstavenia zapracovaných 
návrhov zmien a doplnkov Územ-
ného plánu mesta Poprad po vla-
ňajších stretnutiach s občanmi.

Spracovateľ návrhu zmeny a dopln-
ku ÚPN, predseda Rady pre priesto-
rové plánovanie mesta Poprad, archi-
tekt Martin Baloga zhrnul: „Územný 
plán bol schválený v roku 1998, v roku 
2004 bola veľká aktualizácia a od-
vtedy bolo schválených vyše 70 
ďalších zmien a doplnkov.  V 
týchto dňoch prerokovávame 
návrh zmeny a doplnku ÚPN 
s občanmi. Svoje pripomienky 
môžu zasielať písomne na ad-
resu mesta Poprad do 1. júla 
2016. Následne sa budú vyhod-
nocovať a tie, ktoré budú ak-
ceptované, budú zapracované 
do návrhu územno-plánovacej 
dokumentácie. Ak všetko pôj-
de podľa plánu, už na jeseň by malo 
mestské zastupiteľstvo schvaľovať úpl-
né znenie ÚPN, ktoré bude potom zá-
väzné.“ Celý navrhovaný dokument 
je zverejnený na webovej stránke 
mesta Poprad www.poprad.sk v sek-
cii zverejňovanie informácií – elek-
tronická úradná tabuľa a priamo sa s 
ním môžu občania oboznámiť aj vo 
vestibule MsÚ. 

Primátor Jozef Švagerko v tejto sú-

vislosti dodal, že mesto chce zaviesť 
do života tzv. participatívny rozpo-
čet, teda vyčleniť pre každú mest-
skú časť finančné prostriedky na jej 
aktivity a rozvoj. Viceprimátor Pavol 
Gašper podčiarkol, že aktualizáciou 
ÚPN chcú naštartovať rozvoj mesta, 
lebo začalo stagnovať a počet obyva-
teľov začal klesať: „Po širokej dohode 
s obyvateľmi Popradu chceme v územ-
nom pláne definovať, ako má v bu-
dúcnosti vyzerať naše mesto a ako sa 
bude rozvíjať.“ 1. viceprimátora Igora 
Wzoša mrzí, že demografia v Popra-

de klesá. Za dôvody označil odchod 
Popradčanov za bývaním do okolia a 
odchod mladých ľudí za prácou. Poz- 
namenal: „V novom ÚPN vyčleňuje-
me plochy na bývanie pre 10 tisíc ľudí 
a odchodu mladých chceme zamedziť 
tým, že do mesta dotiahneme priemy-
sel s vyššou pridanou hodnotou.“ Po-
kiaľ ide o Stráže, tak v novom ÚPN 
sa posilní tretí dopravný mestský 
okruh, navrhuje sa druhý, ktorý by 

mal vyriešiť, aby Stráže neboli prí-
stupné len po Kukučínovej ul., na-
vrhnuté sú nové plochy pre výstavbu 
rodinných domov, rieši sa komplex-
ne protipovodňová ochrana a ďalšie. 

Do priestorov strážskej radnice 
prišlo približne 40 občanov. Obozná-
mili sa s návrhom zmien a doplnkov 
ÚPN, ale poukázali aj na problémy, 
ktoré ich trápia. Chýbajúci kúsok 
cesty na Jilemnického ul., nevybudo-
vaná cesta na Škultétyho ul., ktorá by 
uzatvárala celý okruh na Švermovu 
ul., občania z Kukučínovej opätovne 

vyslovovali svoje obavy z po-
vodní a pýtali sa na opatrenia, 
poukazovali na trávou zarastený 
potok pri futbalovom ihrisku, 
ktorý treba vyčistiť, chýbajúci 
úsek chodníka pri kostole, cyk-
listické chodníky v Strážach, ale 
aj premnožené líšky a ďalšie. 
Primátor spolu s viceprimátor-
mi odpovedali aj na tieto otázky. 
J. Švagerko konštatoval: „Deba-
ta bola konštruktívna. Verím, 

že Strážania cítia, že sa s mestom dá 
komunikovať. My sa budeme snažiť 
maximálne vychádzať v ústrety tej-
to mestskej časti, aby sa vyriešili ich 
problémy. Prioritou zostáva riešenie 
zosunu svahu pri ceste na Kukučí-
novej ulici, vyčistenie a oprava starej 
kanalizácie a realizácia ďalších systé-
mových protipovodňových opatrení, 
dobudovanie ciest a chodníkov pre 
IBV a ďalšie.“  (mar)

Stretnutie k predstaveniu zapraco-
vaných návrhov zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Poprad po 
takmer roku práce na novej podobe 
tohto významného dokumentu sa 
minulý štvrtok konalo aj pre obča-
nov centra a sídliska Západ. 

Oboznámil ich s nimi spracovateľ 
architekt Martin Baloga, ktorý okrem 
iného uviedol: „Samotného centra a 
sídliska Západ sa týkajú niektoré zme-
ny vo funkčnom využívaní územia. Na 
sídlisku Západ sa z dôvodu mestotvor-
nosti celého územia dopĺňajú zmiešané 
plochy bývania a občianskej vybave-
nosti. Z hľadiska dopravy navrhujeme 
doterajší radiálny systém zmeniť na ra-
diálno-okružný, čím sa zvýši možnosť 
využitia viacerých dopravných trás. 
Dopĺňajú sa mestské okruhy – prvý, 
druhý a tretí, dochádza k navrhované-
mu nového prepojeniu z Ul. 1. mája na 
Ul. novú popod železnicu a dopĺňajú 
sa cyklochodníky popri rieke Poprad 
v smere na Spišskú Sobotu a ďalej na 
Veľkú Lomnicu.“  

ÚPN je rozsiahly dokument, pod-
robne sa s ním môžu občania obozná-

miť vo vestibule MsÚ 
i na webovej stránke 
mesta.

Obyvateľov centra 
na stretnutí  zaujímali 
rôzne otázky – kruho-
vý objazd pri Bille, čo 
ďalej s Horse, zlý stav 
mestskej komunikácie 
na Ul. staré ihrisko, chátrajúci most 
ponad Zdravotnícku ul., vyústenie ka-
nalizačného zberača zo sídliska Juh na 
sídlisku Západ, likvidácia bioodpadu, 
problémy záhradkárov a včelárov, vo-
zičkárov,   ale aj ťažkosti s havranmi a 
ďalšie. Občania zo včelársko-záhrad-
kárskej osady na Kvetnici hovorili o 
svojich obavách, aby nemuseli toto 
územie opustiť. Sú tam rôzne majet-
kovo-právne vzťahy. Ako uviedol M. 
Baloga, v tejto lokalite je plánovaná 
zeleň, čo včelárom nebráni vo využí-
vaní na svoju záľubu. Ďalší občan sa 
pýtal na rozširovanie výstavby rodin-
ných domov vpravo na Kvetnici. Tým-
to podnetom sa spracovatelia zmien a 
doplnkov ÚPN zaoberali hádam naj-
dlhšie. Ako dodal M. Baloga, riešitelia 

neuvažovali o rozširo-
vaní IBV, ale Rada pre 
priestorové plánovanie 
mesta Poprad, ktorej je 
predsedom nebola proti 
vzniku novej mestskej 
časti na Kvetnici. Dopl-
nil: „Ale nemalo by ísť 
o niekoľko domov, ale 

aspoň o 350, aby tam mohla ísť občian-
ska vybavenosť, mestské komunikácie, 
MHD a pod.“ 

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
odpovedal na otázky občanov a ubez-
pečil ich, že sa nimi budú zaoberať: 
„Čo sa týka Horse, rokujeme s develo-
perom, ktorý vlastní tieto pozemky a 
riešenie by sme videli využiť túto lo-
kalitu na sústredenie všetkých štátnych 
orgánov na jednom mieste. Na riešení 
kruhového objazdu pri Bille stále pra-
cujeme, je urobená štúdia, teraz riešime 
projekt a na budúci rok by sme chceli 
realizáciu zahrnúť do rozpočtu kraja 
aj mesta. Robíme takisto na projekte 
rekonštrukcie Ul. staré ihrisko, ktorú by 
sme chceli zrealizovať do konca októbra 
tohto roku.“  (mar)
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Krátke správy

Parkovanie v leteAk chcú mať rodičia deti v škôlkach aj cez 
prázdniny, prihlásiť ich musia do 20.júna 

Veľčania riešili najmä Schüle

• DNES 15. júna sa v  Múzeu TA-
NAPu v Tatranskej Lomnici uskutoč-
ní už 12. ročník vedomostnej súťaže 
žiakov základných škôl Putovná sova. 
Lesní pedagógovia zo Štátnych lesov 
TANAPu pripravovali počas celého 
školského roka svojich zverencov na 
zodpovedanie otázok týkajúcich sa 
prírodných hodnôt Tatier. Trinásť 
súťažných družstiev bude súťažiť v 
dvoch vekových kategóriách.• DIVADELNÝ festival s  názvom 
Divadlenie 2016 sa uskutoční 19. a 20. 
júna v MsKS v Kežmarku. Predstavia 
sa na ňom aj žiaci z popradských ume-
leckých škôl. • DNI mesta Svit sa budú konať 24. 
a 25. júna. Začnú v piatok o 17. hod. 
slávnostným odovzdávaním Cien 
mesta a Cien primátora mesta. V so-
botu bude pokračovať program od 12. 
hod. na Námestí Jána Antonína Baťu 
vo Svite. Vyvrcholí večerným kon-
certom Martina Haricha so skupinou 
a laserovou show. • KARPATSKONEMECKÝ spo-
lok na Slovensku organizuje v piatok 
a v sobotu 24. a 25. júna v Kežmarku 
XXI. Sviatok kultúry a vzájomnosti. • NÁVŠTEVNÍCI hradu Ľubovňa si 
môžu pozrieť počas tejto letnej sezóny 
v kaplnke sv. Michala relikviár s relik-
viou sv. Rajmunda z Portella. Relikvia 
španielskeho svätca sa dostala na hrad 
Ľubovňa vďaka manželke grófa Jána 
Zamoyského, španielskej princeznej 
Izabele de Bourbon. Ján Zamoysky 
bol posledným súkromným majite-
ľom hradu Ľubovňa, jeho manželka 
bola známa svojou zbožnosťou. • STAROSTA Liptovskej Tepličky 
Slavomír Kopáč prevzal špeciálne 
uznanie v rámci ocenení Ceny Rady 
Európy za krajinu 2014/2015.  (ppš)

   Anglický spevák a gitarista Chris Nor-
man, ktorý odštartoval svoju kariéru v le-
gendárnej rockovej skupine Smokie, mal 
v  nedeľu 12. júna koncert v  popradskej 
športovej hale Aréna. Na jeho vystúpe-
nie prišli fanúšikovia z celého Slovenska. 
Šesťdesiatpäťročný hudobník zaspieval 
publiku svoje najväčšie hity Living Next 
Door to Alice od Smokie, vlastnú baladu 
Midnight Lady alebo dueto Stumblin‘ In 
a mnohé ďalšie. Na pódiu ho sprevádzala 
kapela, ktorej členmi sú aj dve ženy voka-
listka a gitaristka Michelle Plum a kláve-
sistka Martina Wallback. A práve Michel-
le Plum je speváckou partnerkou Chrisa 
Normana v jeho legendárnych duetoch.   

Minulý týždeň v  stredu sa vede-
nie popradského magistrátu v rám-
ci turné Hovor s mestom presunulo 
do Veľkej. Miestnych ľudí okrem 
bežných starostí a  pripomienok 
k  územnému plánu trápilo najmä 
riešenie známej otázky vo vzťahu 
k firme Schüle Slovakia.

„Kedysi som pracoval v  odbore 
urbanizmu a  životného prostredia. 
Vtedy sme riešili územno-plánovaciu 
dokumentáciu, ktorá sa zaoberala 
územím medzi Popradom, Svitom 
a  Matejovcami. Táto dokumentácia 
bola funkčná a  doteraz z  nej mesto 
žije. Územný plán sa nerobí na obdo-

bie päť, ale tridsať rokov a má aj ďalšie 
svoje etapy. Funkčné zóny, ktoré ľudí 
trápia sa nevyriešia v územnom plá-
ne, ale v ďalších stupňoch dokumentá-
cie. Mesto je chaos, prelínajú sa zóny 
jedna s druhou. Bol by som rád, aby 
sa tých šesťdesiat čiastkových zmien 
z minulého obdobia vyhodnotilo, či sú 
prínosom alebo nie,“ prezentoval svoj 
názor Jaroslav Zuštiak. „Prišli sme 
preto, lebo sme nespokojní s  firmou 
Schüle, s  ktorou susedíme. Ruší nás 
hlukom i  emisiami. Dozvedeli sme 
sa, že sú v pláne nové haly tejto firmy 
a zvažujeme aj sťahovanie,“ prezradil 
Peter Franko, ktorý vyzdvihol aktivi-

tu OZ Za čistý Poprad v snahe vyrie-
šiť tento problém. „Túto problemati-
ku začalo vnímať širšie okolie. Našou 
snahou je zakonzervovať súčasný stav 
fungovania fabriky za dodržiavania 
určitých pravidiel,“ uviedol predseda 
OZ Za čistý Poprad Ján Vaľko. „Tento 
problém je dlhodobý a nepôjde to tak 
rýchlo,“ vysvetľoval vedúci odboru 
urbanizmu a  priestorového pláno-
vania MsÚ v Poprade Ľuboslav Mly-
narčík, ktorý sa vyjadril aj k ďalším 
posunom v riešení územného plánu: 
„Územný plán nie je dogma. Nechce-
me, aby sa z neho stal trhací kalendár. 
Úrad musí vedieť niekedy povedať aj 
nie. Budeme však povinní akceptovať 
názor väčšiny.“

Popradský primátor Jozef Švager-
ko žije vo Veľkej takmer 50 rokov 
a  problémy tunajších ľudí dobre 
pozná. „Ich riešenia sú zložitejšie. 
Chceme, aby sa zákony neporušovali 
a budeme podľa nich postupovať ďa-
lej. Čakáme na ukončenie mediácie 
medzi OZ Za čistý Poprad a firmou 
Schüle a  podľa toho sa zariadime,“ 
vyhlásil. (mav)

Do 20.júna 2016 môžu rodičia 
detí, ktoré   navštevujú materské 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Poprad, prihlásiť svoje rato-
lesti do materských škôl aj v čase 
letných prázdnin. 

„Chceme rodičov požiadať, aby 
zvážili potrebu umiestnenia dieťaťa 
v materskej škole počas prázdnin a 
ak sa pre školu rozhodnú, tak aby 
ho naozaj záväzne prihlásili. Na 
základe počtu prihlásených detí my 
následne zabezpečíme potrebný po-
čet personálu. Často sa stáva, že ro-
dičia prihlásia deti do škôlky len pre 
istotu, no deti do škôlky nenastúpia, 
a to znamená zbytočné problémy aj 
pre pedagógov, ktorí si tak musia ná-

sledne čerpať neplánované dovolen-
ky,“ uviedla vedúca Edita Pilárová z 
odboru školstva, mládeže a športu 
MsÚ v Poprade.

Letné prázdniny potrvajú od 1. júla 
do 2. septembra 2016. 

Činnosť v materských školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta Pop- 
rad bude zabezpečená nasledovne:

Júl: MŠ na Tajovského ulici, na 
Lidickej ulici v Poprade – Matejov-
ciach, na Okružnej ulici, na Dosto-
jevského ulici, na Tranovského ulici 
v Poprade – Veľkej, na Letnej ulici, 

August: MŠ na Jarnej ulici, na 
Podtatranskej ulici, na Ulici mládeže  

2614/11,  na Vagonárskej ulici v Pop- 
rade - Spišskej Sobote.

Uzatvorená počas hlavných prázd-
nin júl – august 2016 bude z dôvodu 
rekonštrukcie kuchyne   Materská 
škola na Záborského ulici 3248/13. 
Materská škola na Ulici mládeže 5 
bude v auguste fungovať v obme-
dzenom režime (detské jasle), ak 
sa nestihne ukončiť kompletná re-
konštrukcia školskej jedálne, ktorá 
je cez leto naplánovaná.  Strava sa v 
takom prípade bude voziť z inej ma-
terskej školy. Ak bude rekonštrukcia 
ukončená v júli, detské jasle budú 
fungovať aj so stravou. Verejnosť 
budeme o tejto situácii priebežne 
informovať.  (mag)

Správa mestských komunikácií 
v Poprade pristupuje pred letnou 
turistickou sezónou k zmene re-
žimu na vybraných spoplatne-
ných parkoviskách. Deje sa tak v 
zmysle schváleného VZN.

V čase od 16. júna do 15. sep-
tembra tak budú parkoviská s bez-
obslužným parkovacím systémom 
spoplatnené v skrátenom režime. 
V dňoch pondelok – štvrtok budú 
spoplatnené v čase 8:00 – 14:00 
(pôvodne do 16:00), v piatok bude 
parkovanie na týchto parkovis-
kách bezplatné po celý deň (pô-
vodne spoplatnené 8:00 – 16:00).

Na ostatných parkoviskách 
bude parkovanie v pôvodnom 
režime. Bližšie informácie sú k 
dispozícii na stránke www.sm-
kpp.sk.  (mag) 
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Kto vyhral

VRP

Archív uchováva kilometre písomností

Rozhýbali svoje telo i myseľ

Popradský archív, ktorý 
sídli v malebnej Spišskej  So-
bote, spravuje písomnosti od 
13. storočia po súčasnosť z 
okresov Poprad a Kežmarok. 

Pre archivárky sú všetky 
vzácne, ale Zuzana Kollárová 
predsa len označila jednu ako 
najkrajšiu: „Je to erbová listina 
mesta Kežmarok z roku 1463, 
ktorá bola už na mnohých vý-
stavách aj vo svete, a na kto-
rej je použité plátkové zlato a 
striebro. Pre Popradčanov je 
najvzácnejšia listina, kde sa 
nachádza najstaršia písom-
ná zmienka o meste Poprad a 
meste Spišská Sobota z roku 
1256. A máme tu ešte jednu 
cennosť, ktorá sa volá Spišsko-

sobotská kronika. Paradoxne 
sa však v nej nič o Spišskej So-
bote nepíše, ale o Kežmarku a 
plienení husitov na Spiši.“

Minulý piatok sa v priesto-
roch pracoviska Archív Pop- 
rad Štátneho archívu v Pre-
šove konal Deň otvorených 
dverí pri príležitosti Medzi-
národného dňa archívov (9. 
jún). Zároveň bol súčasťou 
podujatia Venované význam-
ným výročiam, ktorým sa cez 
víkend otvorila letná turistic-
ká sezóna v našom meste. 

Archív sa každoročne sna-
ží, aby priniesol milovníkom 
histórie stále niečo nové, 
originálne. Tohto roku sa, 
vzhľadom na okrúhle výročia 

narodenia a úmrtia Mórica 
Beňovského a jeho manžel-
ky Zuzany Hönschovej zo 
Sp. Soboty, zameral práve na 
osobnosť tohto dobrodruha 
a cestovateľa. V zaujímavej 
prednáške priblížil jeho ži-
vot historik Patrik Kunec 
(na foto), ktorý sa dozvedel 
množstvo údajov o oboch aj 
v zahraničných archívoch v 
Paríži i v Amerike. „V Spišskej 
Sobote sú len chabé stopy po 
Beňovskom. Je známe, že tu 
rodina Hönschová bývala, ale 
nie je presne jasné kde, lebo 
rodín Hönschových bolo viac. 
Veríme, že to historici ešte do-
skúmajú,“ doložila Z. Kollá-
rová. Na Sobotskom námestí 

je však osadená tabuľa na pa-
miatku  M. Beňovského a jeho 
manželky.

Popradský archív chce naj-
mä mládeži priblížiť históriu 
priamo vo svojich útrobách 
a motivovať ich, aby spozná-
vali minulosť aj cez význam-
né osobnosti, ktoré v našom 
meste a regióne žili. Do archí-
vu v Sp. Sobote prichádza veľa 

ľudí. Bežní občania hľadajú 
praktické veci, ak postrácali 
dokumenty, hľadajú svoje ko-
rene svojho rodokmeňa a iné. 
Verejnosti je archív prístupný 
od pondelka do štvrtka (pia-
tok je nestránkový deň) od 8. 
do 15.30 hod.   (mar)

Už po 18-ty krát sa seniori z 
ôsmich denných centier  zúčastnili 
minulú stredu v popradskej Aréne 
na svojom športovom dni pod príz- 
načným názvom Máme na to. Cie-
ľom nebolo ani tak zvíťaziť, ako skôr 
rozhýbať svoje telo, pobudnúť me-
dzi rovesníkmi a dobre sa zabaviť. 

Súťažné družstvá však do súperenia 
predsa len vložili všetko, lebo chceli 
dokázať, že ešte stále im nechýbajú sily 
ani chuť športovať. Najviac sa darilo 
zástupcom DC Limba, ktorí zvíťazili, 
druhé miesto obsadilo DC Veľká a tre-
tie DC Matejovce. 

„Tohto roku sme športový deň zame-
rali na blížiace sa olympijské hry v Riu 
de Janeiro, ale 8. jún je zároveň Dňom 
dobrých priateľov. A myslím si, že toto 
stretnutie je aj priateľské stretnutie, na 
ktorom sa členovia z jednotlivých den-
ných centier navzájom spoznávajú. 
Pre súťažiacich sme pripravili niekoľko 
disciplín ako bolo skladanie olympij-
ských kruhov z puzzle, triafanie loptou 
do súdkov od piva, beh cez prekážky, 
tanec s balónmi, hádzanie loptičkami 
na terč a ďalšie. Pripravili sme aj vedo-
mostnú súťaž, kde boli otázky zamera-
né na históriu Popradu, olympiádu, ale 

i na sociálnu oblasť – ako čo vybaviť v 
tomto smere. Seniori získali vedomosti 
a nám pomôže výsledok aj v tom, na 
ktorú oblasť sa máme v rámci poraden-
stva zamerať,“ vysvetlila vedúca soci-
álneho odboru MsÚ v Poprade Etela 

Lučivjanská. 
Denné centrá potešil tiež dar, kto-

rý im odovzdal viceprimátor Popra-
du Pavol Gašper. Nástenné hodiny 
im budú odmeriavať čas strávený v 
družnej klubovej rodine.  (mar)

V súťaži o permanentky pre 
dve osoby na všetky tri dni 
festivalu ZFS vyhrali: Božena 
Glovňová, Ul. L. Svobodu, 
Poprad, Anna Skokanová, 
Okružná, Poprad a Ivana La-
inczová, Haligovce 110. Vý-
herkyne si môžu permanentky 
vyzdvihnúť na základe pred-
loženia preukazu totožnosti 
priamo v pokladni pred vstu-
pom na Zamagurské folklórne 
slávnosti v Kúpeľoch Červený 
Kláštor – Smerdžonka.  (ppp)

Použivatelia virtuálnej re-
gistračnej pokladnice (VRP) 
sú v súvislosti s výkonom da-
ňovej kontroly menej zaťaže-
ní. Namiesto miestneho zis-
ťovania si ich finančná správa 
preverí on-line. Pri používa-
ní VRP nemajú podnikatelia 
napríklad povinnosť viesť 
knihu ERP, uchovávať údaje 
alebo predkladať kontrolné 
záznamy daňovému alebo 
colnému úradu.  (ppp)
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Výnimočný študent z „bilingválok“ 

Kniha fotografií mesta z pohľadu jeho obyvateľov Príbehy 
neznámych sú 

už známe

Aj krv z mestského úradu pomôže

Popradská samospráva 
pripravuje novú publikáciu 
o meste Poprad. Táto kniha 
by mala hovoriť najmä o 
súčasnom Poprade, nie o 
tom, aký bol v minulosti, 
ani ako vznikol, alebo, čo 
prežíval v minulosti. 

Ako za organizátorov sú-
ťaže uviedol konateľ TV  

Poprad Róbert Merva, má 
to byť kniha, ktorá môže 
každému povedať: „Toto je 
mesto, v ktorom žijú Poprad-
čania.“ Priblížil: „Za týmto 
účelom sme sa ako TV Po-
prad rozhodli v spolupráci s 
mestom vyzvať všetkých foto-
grafov, aj amatérov, v meste 
Poprad, aby do konca júna 

2016 posielali svoje fotogra-
fie Popradu na adresu foto@
tvpoprad.sk. Zaslané foto-
grafie budú následne posúde-
né a zostavovateľom výsled-
ných fotografií do knihy bude 
Robo Kočan. Tie, ktoré vybe-
rieme a použijeme, následne 
aj zazmluvníme s autormi. 
Očakávame, že nazbierame 

veľké množstvo aktuálnych 
fotografií z mesta, ktoré budú 
ilustrovať pohľad na naše 
mesto očami jeho vlastných 
obyvateľov.“ Zostavovateľ-
kou textov má byť  Zuzana 
Kollárová z archívu v Popra-
de a ilustrovania knihy by sa 
mala ujať výtvarníčka Janka 
Kalixová.  (ppp)

Naše mesto pravidelne 
organizuje v spolupráci s 
popradskou pobočkou Ná-
rodnej transfúznej stanice 
bezplatné darovanie krvi 
pod názvom Primátorská 
kvapka krvi. Konalo sa ten-
to pondelok 13. júna, keby 
bol Svetový deň darcov krvi. 
Medzi prvými, ktorí podpo-
rili túto ušľachtilú myšlien-
ku, bol aj primátor Popradu 
Jozef Švagerko. Medzi dar-
cami nechýbal tiež vicepri-
mátor Igor Wzoš, zamest-
nanci mestského úradu, 
mestskí policajti, ale vo 
veľkom počte prichádzali 

aj ďalší darcovia z  mesta. 
Primátorskej kvapky krvi 
v Poprade sa zúčastnilo 86 
darcov, z  toho až 12 prvo-
darcov. Keďže sa blíži let-
ná sezóna, počas ktorej je 
vždy zvýšená potreba krvi, 
vedúci lekár NTS Poprad 
Pavel Repovský vyzýva 
darcov, aby využívali mož-
nosť darovať krv i prostred-
níctvom takých mobilných 
odberov. Najbližšie tak 
môžu urobiť vo štvrtok 23. 
júna od 9. do 12. hod. na 
Mestskom úrade vo Svite 
a v nedeľu 26. júna od 8. do 
11. hod. na Obecnom úrade 
v Spišskom Bystrom. (ppš)

Prešovský samosprávny kraj – Podtatranské osvetové stredisko v Poprade 
ako hlavný organizátor usporiada od 17. do 19. júna na novom mieste – v 
priestoroch Kúpeľov Červený Kláštor – Smerdžonka jubilejný 40. ročník 
medzinárodného folklórneho festivalu  Zamagurské folklórne slávnosti.

Predpredaj vstupeniek: POS 052/77 22 466.   Vstupné: 17. 6. - 6 €, 18. 6.- 7 € , večerný a nočný program 5 €
19. 6. - 7 €, permanentka na tri dni 15 €, dôchodcovia, deti 10-15 rokov a ZŤP 3 €, deti do 10 r. a dôchodcovia nad 70 r. vstup voľný.

Vo Vysokých Tatrách sa 
18. júna 2016 o 11. 30 hod. 
na Symbolickom cintoríne v 
Mengusovskej doline usku-
toční prezentácia a inaugu-
rácia 3. vydania publikácie 
„Symbolický cintorín“, kto-
rej autormi sú Mikuláš Ar-
galács a Dominik Michalík.

Keď vyšlo v r. 2000 prvé 
vydanie, čitateľ milujúci šta-
tistiku mohol zaznamenať 
počet pamätných tabuliek 
247, počet mien na tabuľ-
kách 372. Dodajme, že bez 
bližšieho opisu zostalo vtedy 
5 tabuliek a na jednej tabuli 
„svietilo“ 7 neznámych. V 
roku 2007 vyšlo 2. vydanie. 
Do neho pribudlo 41 tabu-
liek a 44 mien. Stále zostávali 
neznámi a rovnako zostávalo 
tajomstvom 5 príbehov.

Vďaka Horskému Hotelu 
Popradské Pleso v súčasnos-
ti predstavujeme už 3. dopl-
nené a rozšírené vydanie. A 
opäť štatistiky: Pribudlo 67 
tabuliek, spolu ich je teda 
355; pribudlo 79 mien, spolu 
ich je 495. Všetky tabuľky sú 
opísané príbehom, neznámi 
už majú mená, sú teda známi.

Zámerom autorov však nie 
sú štatistiky, rast počtu tabu-
liek, mien. Viedlo ich predo-
všetkým to, čo pani Genie 
Vyskočilová, ktorá darovala 
zvon do kaplnky, nechala na 
ňom odliať ako motto: „Mŕt-
vym na pamiatku, živým pre 
výstrahu“.

Sudičkami publikácie 
budú: Viera Šmidová, rod. 
Fišková, dcéra vtetdajšieho 
chatára Majláthovej chaty, ku 
ktorej sa viaže jedna z histo-
riek o stavbe Symbolického 
cintorína.

Mária Setničková, rod. 
Lutonská, dcéra Alojza Lu-
tonského, významného funk-
cionára KČST, ktorý mal na 
starosti celú stavbu Symbo-
lického cintorína.

Gabriela Fülöppová, rod. 
Krupitzerová, dcéra prvého 
chatára Chaty pod Rysami, 
spolulezca Vlasty Štáflovej.

Akt inaugurácie je súčas-
ťou programu otvorenia 
letnej turistickej sezóny. 
Od rána 18. júna 2016 budú 
voňať zabíjačkové špeciality, 
od 11. hod. bude hrať goral-
ská kapela. K dispozícii „na 
kus reči“ budú pri svojich 
informačných tabuliach pra-
covníci TANAPu a Horskej 
záchrannej služby, ktorí aj 
predvedú ukážky záchranár-
skych prác a ďalšie.  (ppa)

Medzi najúspešnejších ma-
turantov nielen vlastnej alma 
mater, ale všetkých poprad-
ských škôl patrí nepochybne 
Erik Kovalík. Tento dnes už bý-
valý študent bilingválnej sekcie 
Gymnázia na Ulici Dominika 
Tatarku mal počas 
celého päťročného 
štúdia na vysvedče-
niach iba jednotky! 
A  nielen to. Školu 
úspešne reprezento-
val na olympiáde  v 
nemeckom jazyku 
najskôr v celosloven-
skej a  neskôr v  me-
dzinárodnej súťaži. 
Excelentné ovládanie nemčiny 
mu pomohlo napríklad aj po-
čas povinného praktika. Erik 
ho absolvoval v  Slovenskom 
inštitúte vo Viedni, kde mohol 
stretnúť diplomatickú špičku, 
zúčastniť sa na stretnutiach vr-
cholových manažérov sloven-
ských a  rakúskych kooperujú-
cich firiem. 

Erik sa počas celého štú-
dia prejavoval ako všestranná 
„renesančná osobnosť“ – hral 
na gitare, venoval sa divadlu, 
moderoval školské podujatia, 
rekreačne behával...Na záver 
štúdia dostal pochvalu od ria-

diteľa školy Dušana 
Nebusa i  vedúceho 
bilingválnej sekcie 
Bernharda Sabola – 
Wimmera.

 Erik Kovalík vidí 
svoju budúcnosť 
v  politológii či dip-
lomacii, cudzia mu 
nie je ani ochrana 
životného prostre-

dia. „Chcel byť som byť šťastný 
a chcel by som iných ľudí ro-
biť šťastnými. Podľa možností 
chcem po sebe zanechať nejakú 
stopu,“ dodáva úspešný bi-
lingvalista. Pri ďalšom štúdiu 
mu pomôže aj štipendium Ne-
meckej akademickej výmennej 
služby, ktoré získal ako výni-
močný študent.  (zsu)

FOTO – archív školy
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Ťažká práca 
za málo peňazí

16. júna o 20. hod.      
MIA MADRE, IT/
FR, 2015, MP 15
Premietanie v rámci festivalu 
Margherite umiera matka a 
filmárka zvádza vnútorný sú-
boj nielen s réžiou filmu, ale 
predovšetkým s  réžiou vlast-
ného života. Dráma/komédia, 
originál s  čes. titulkami, 106 
min.  Vstupné: 4€/ 2€ s preu-
kazom FK
17. júna o 20. hod.  
VTEDY NA ZÁPADE IT/
USA, 1968,MP 12 Premieta-
nie v rámci festivalu Kultový 
a  azda najznámejší western 
všetkých čias.  Dráma/ wes-
tern, originál s čes. titulkami, 
166 min.   Vstupné: 4€/ 2€ 
s preukazom FK
18. a 19. júna o 16. hod.
HĽADÁ SA DORY USA, 
2016, MP 7  Dory si pokojne 
nažíva na korálovom útese a 
stále trpí výpadkami pamäte. 
Z ničoho nič si spomenie, že 
kedysi a kdesi mala a stratila 
svojich rodičov. Animovaný/
rodinný/komédia, slovenský 
dabing, 98 min.        Vstupné 
2D: 4€, 3D: 5,50€ 
18. a 19. júna o 19. hod. 
PODFUKÁRI 2 USA, 2016, 
MP 12 Štyria podfukári sa 
vracajú, aby divákom pred-
viedli ďalšie zo svojich neuve-
riteľných kúskov. Akčná komé-
dia, originál so slov. titulkami, 
131 min.      Vstupné: 4€
20. júna o 19. hod.           
LEVIE SRDCE SE/FI, 
2013,MP 15  Teppo je radikál-
ny neonacista, ktorý si stojí za 
svojimi názormi, no zároveň 
však túži po láske a rodine. 
Romantická dráma, originál s 
čes. titulkami, 99 min. Vstup-
né: 4€/ 2€ s preukazom FK

Kino tatran

Dychová hudba Poprad-
čanka slávi 20. výročie 
vzniku. Na Slovensku je to 
jedna z najmladších kapiel, 
sú aj 90-ročné, aj vyše sto-
ročné. 

V  súčasnosti má Poprad-
čanka klasické obsadenie 
malej dychovky s  tromi až 
štyrmi spevákmi, kde v prí-
pade potreby flauty nahrá-
dzajú klarinety, alebo vzniká 
ich kombinácia. Členovia 
kapely sú prevažne amatér-
ski muzikanti, ale hrajú v nej 
aj študenti konzervatórií 
a  absolventi vojenských hu-
dobných škôl.

Dvadsaťročná Popradčanka
Začiatky boli ťažké, neve-

deli, kde a  ako budú účin-
kovať, kde budú skúšať, 
v  počiatkoch ich kapelu 
tvorili hlavne hudobní nad-
šenci, pomáhali aj učitelia 
ZUŠ-ky. 

Ich repertoár je klasický 
dychový: polky, valčíky, tan-
gá, zahrajú aj „repete“. Nie je 
im cudzia ABBa, Yesterday 
od Beatles, Vyznanie od M.
Gombitovej. 

Popradčanka chodieva 
hrávať aj mimo mesta, ktoré 
má v  názve. Kapelník Ľu-
bomír Čuban povedal: „Pri 
prvej skladbe, ktorú na kon-

certe zahráme - nemusí to byť 
rovno promenádny valčík, 
vidíme, ako sa ľuďom rozžia-
ria oči, urobí im to náladu, 
chcú opakovačky a  my radi 
pridávame. Je to obojstranne 
príjemné.“ 

K  oslave dvadsiatky Pop- 
radčanky sa pridali: Dycho-
vá hudba Tvrdošanka z Tvr-
došína, Sebedražská kapela 
zo Sebedražia pri Prievidzi 
a Maguranka z Kanianky pri 
Bojniciach.  (kpa)

Youtuberka z Popradu boduje v českej televíznej šou
Miluje pizzu, pop- 

corn,  rezne a jednorožce. 
Svojimi videami zabáva ti-
síce ľudí a  aktuálne bojuje 
v českej televíznej reality šou 
Šéfik internetu ako jedna 
z dvoch slovenských súťažia-
cich, ktorí si chcú podmaniť 
svet youtuberov. Zuzana 
Šimkaninová alias Lady 
Zika má 18 rokov, je talen-
tovaná a  zábavná študentka 
filmovej školy v Košiciach. 

„Kto by natočil video o kak-
tuse? Áno, mne sa to podari-
lo,“ prezrádza o svojom videu 
Popradčanka Zuzana, ktorá 
by sa po strednej škole rada 
venovala tvorbe videí alebo 
práci s nimi. Či pôjde na vy-
sokú školu, zatiaľ nevie. Na 

Youtube ju nájdete len pod 
menom Lady Zika. „Zika je 
moja prezývka a  vymyslela 
mi ju kamarátka, ktorá sa 
volá Kika. Aby 
sa naše mená 
rýmovali, dosta-
la som prezývku 
Zika. Predponu 
Lady som si už 
pripojila sama,“ 
rozpráva Lady 
Zika, ktorá naš-
la zábavu nielen 
v nakrúcaní zábavných videí, 
ale aj v  amatérskom speve 
a tanci. 

A ako sa dostala k tvorbe vi-
deí? „K youtuberstvu ma pri-
viedla snaha o tvorenie niečo-
ho kreatívneho, zabávanie ľudí 

a  zlepšenie nálady, skúšanie 
nových vecí,“ priblížila Lady 
Zika, ktorá svoje prvé videá 
pripravila s  pomocou svo-

jej kamarátky. 
Spočiatku mali 
spoločný kanál, 
na ktorý občas 
pridávali videá. 
V tom čase mala 
16 rokov. „Naše 
prvé video bolo 
vytvorené úplne 
náhodne a  zo 

srandy. Urobili sme pár videí 
a  veľmi ma to bavilo,“ spo-
mína si. Keďže na kreatívnu 
tvorbu popri škole nemali do-
statok času, so spoločnými vi-
deami skončili. Od mája 2015 
začala Lady Zika točiť videá 

sama a pridávať si ich na svoj 
vlastný kanál. „Aktivita a po-
čet sledovateľov stále stúpa 
a mňa táto tvorba veľmi baví, 
určite v tom budem pokračo-
vať,“ pochvaľuje si. V  českej 
televíznej reality šou Šéfik in-
ternetu sa dokonca prebojo-
vala medzi finalistov a  spolu 
s ďalším slovenským youtube-
rom Edynom sa pokúšajú vo 
finálových rozstreloch zdolať 
svojich českých súperov. V 
rámci finále budú mať za úlo-
hu nakrútiť svoj „jemný mo-
ment“. O to sa môže pokúsiť 
každý, kto rád využíva sociál-
ne médiá a zároveň rád súťaží, 
prostredníctvom videa alebo 
fotografie na www.jemnost-
najdesvovnutri.sk.   (psn)

Dôležitou formou získa-
nia spoločenského uznania 
každej profesie je prezen-
tácia výsledkov jej práce. 
Popradské archivárky sa už 
roky snažia dostať „svoj“ 
archív a  všestrannú prácu 
archivárov do povedomia 
širokej verejnosti. 

Tohto roku si pripomína-
me 20. výročie prvých ar-
chívnych dní v Slovenskej 
republike, ktoré sa konali 
v  Poprade v  roku 1997 za 
účasti vyše 140 archivárov 
zo Slovenska, Česka, Maďar-
ska, Asociácie švajčiarskych 
archivárov a  Archívu Otvo-
renej spoločnosti v  strednej 
Európe. Medzi hlavných or-
ganizátorov patril aj Štátny 
okresný archív v  Poprade 
a môžeme povedať, že tu bola 
založená krásna tradícia stre-

távania archivárov. Témou 
prvých archívnych dní bol 
„Stav a  perspektívy archív-
nictva na Slovensku“.

Jubilejné 20. archívne dni 
sa opäť konali v  najkrajšom 
kúte Slovenska – pod maleb-
nými štítmi Vysokých Tatier. 
Medzi hlavných organizá-

torov opäť patril popradský 
archív. Je zaujímavé, že prvé 
archívne dni organizoval 
takmer ten istý kolektív pop- 
radských archivárok, ktorý 
tu pracuje aj v  súčasnosti. 
Vtedy sme patrili k 
najmladším archív-
nym kolektívom na 
Slovensku. Do tohto 
podujatia sme vložili 
elán a nadšenie, pre-
to sa stretli s veľkým 
úspechom. 

Tentoraz sa takmer 

200 archivárov zo Slovenska, 
Česka, Poľska, Maďarska, Ra-
kúska a  Slovinska zišlo kon-
com mája v jednej z  najväč-
ších a najkrajších tatranských 
osád – v Tatranskej Lomnici. 
Témou archívnych dní bola 
„Bitka pri Moháči – histo-
rický medzník v  dejinách 

strednej Európy (490. výro-
čie)“. Táto bitka na Slovensku 
znamenala koniec stredo-
veku a  začiatok novoveku. 
Historická téma vystriedala 
archívne témy, ktoré doteraz 

rezonovali na všetkých ar-
chívnych dňoch. Dôvodom 
bola aj skutočnosť, že archív-
ne dni sa konali s podporou 
Vyšehradského fondu a  so 
svojimi prednáškami prispe-
li aj archivári z Vyšehradskej 
štvorky – Poľska, Česka, 
Maďarska a Slovenska. Pred-
nášku ku danej téme mali aj 
kolegovia z  Rakúska a  Slo-
vinska. 

Veríme, že krásna archívna 
tradícia bude pokračovať aj 
naďalej a možno o pár rokov 
archivári opäť zavítajú pod 
Vysoké Tatry.

 Božena Malovcová

Sviatok všetkých archivárov pod TatramiStarajú sa o ľudí s mentálnym 
postihnutím, alebo o imobil-
ných seniorov. Hoci mnohí z 
nich majú vzdelanie a dlhoroč-
nú prax, často zarábajú rovna-
ko ako najnižšie kvalifikácie. Aj 
preto zamestnanci zariadení 
sociálnych služieb petíciou 
opäť upozorňujú na  postave-
nie, aké majú v  spoločnosti. 
Odbory sa už roky neúspešne 
usilujú tento stav zmeniť. Prie-
merný hrubý plat zamestnanca 
v  takomto zariadení bol vlani 
609 eur, čo je 487 eur v čistom. 
Čistý príjem opatrovateliek bol 
v priemere len 442 eur.  (kpa)
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Nájsť si čas na svoju dušu

správy
z tatier

Ľudskou psychikou sa 
dlhé roky zaoberá predseda 
Českej spoločnosti pre ana-
lytickú psychológiu, výcvi-
kový analytik a supervízor 
ČSAP a IAAP, zakladateľ 
strediska hlbinnej psycho-
lógie Psychopompos v Pra-
he Martin Skála. Organi-
zuje aj zážitkové semináre 
a teoretické prednášky z 
analytickej psychológie, 
prednáša i v zahraničí. Je 
nasledovateľom a ctiteľom 
psychológie a psychotera-
pie Carla Gustava Junga. 
V máji zavítal na odbor-
nú prednášku a seminár 
do Popradu. Venoval sa 
predovšetkým imaginácii 
– sprevádzaniu člo-
veka jeho vlastnými 
predstavami. 

Tohto uznávaného psy-
choterapeuta sme sa teda 
opýtali na charakteristiku 
imaginácie v psychológii?

„Sú to vnútorné obrazy, 
predstavy, ktoré ľuďom po-
máhajú, aby si dokázali 
predstaviť a lepšie  poznať 
samých seba, byť v kontakte 
so svojou dušou či nevedo-
mím, aby boli v súlade. Pre-
tože častokrát sa stane, že 
človek ide proti sebe samému 
vo svojom živote a pri práci 
s imagináciou, s obrazmi si 
to môže uvedomiť. Dnes totiž 
žijeme vo veľmi racionálnom, 
technickom svete, plnom 
stresu a zhonu, rýchlej dobe, 
ktorá si od nás vyžaduje ob-
rovské výkony v zamestnaní, 
v rodinách... Náš vnútorný 
svet neraz trpí  našou nepo-
zornosťou a to sa potom od-
ráža v našich schopnostiach, 
prípadne neschopnostiach, 
niečo dosiahnuť, mať na nie-
čo silu, energiu. Človek, keď 
začne pracovať s imaginá-
ciou, tak sa vlastne vyladí na 
svoje psychické zdroje, môže 
rozvíjať svoj vnútorný život, 
ktorý býva často zanedbá-
vaný a to sa potom odrazí aj 
na tom vonkajšom živote. V 
psychologickom pojmosloví 
by sa dalo povedať, že ima-
ginácia pracuje práve s ne-
vedomím človeka, s tým, čo 
už má človek v mysli, ešte to 
nevie, ale už je to akosi zrelé, 
aby na to prišiel.

S akými problémami za 
vami ľudia najviac prichá-
dzajú?

 „V minulosti som pracoval 
so závažnými psychickými 
poruchami, najmä so schi-

zofréniou. Už viac ako päť ro-
kov, čo pracujem v súkromnej 
praxi - čiastočne som ju robil 
aj predtým - začali ku mne 
chodiť ľudia s normálnymi 
bežnými ľudskými probléma-
mi – vzťahovými, emocionál-
nymi, pre vyčerpanie z práce, 
vyhorenie.  Je medzi nimi 
veľa takých, ktorí sa venujú 
intelektuálnym profesiám – 
právnici, programátori, ale aj 
napríklad úradníci, ktorí veľa 
používajú hlavu – myslenie. 
Na druhú stranu tiež ku mne 
chodí dosť umelcov. To, čo ich 
všetkých spája je akási potre-
ba pracovať a stretnúť sa svo-
jimi vnútornými svetmi. Tí 
prví, ktorí používajú  vysoký 

intelekt vo svojej profesii, si 
často začnú uvedomovať, že 
ich vnútorný svet, ich duša 
živorí a majú potrebu roz-
šíriť svoj ži-
votný obzor, 
odreagovať sa 
trochu od jed-
nostrannosti, 
ktorú od nich 
vyžaduje ich 
zamestnanie. 
Pracujem s 
nimi práve 
týmto sym-
bolickým spô-
sobom s ich 
predstavami, 
so snami, s pocitmi, ktoré 
zažívajú v rôznych situáci-
ách. Potom sa dokážu lepšie 
vyladiť na seba a spätne sa 
to odrazí v ich profesii, rodi-
nách a celkovo v ich živote, v 
záujmoch, majú viac energie 
a robia veci s väčším záuj-
mom. Umelci sú zase iní. Pre 
nich sú predstavy prirodzené, 
ale prichádzajú preto, aby ich 
ešte viac rozvíjali a dokázali 
lepšie stvárňovať a slúžiť ich 
umeniu. Často vypovedajú, 
že oni vlastne netvoria svoje 
diela, ale oveľa viac sa pova-
žujú len za nástroj. Je tam 
akýsi kanál, spojenie s ne-
jakým nevedomím, Bohom, 
duchom, dušou alebo, kto 
chce prírodou a tá energia 
prúdi cez umelcov a vytvo-
ria dielo vystihujúce niečo, čo 
ľudí oslovuje.“

V tejto uponáhľanej dobe 
sa rozmáhajú depresie. 
Ako dokážete pomôcť ľu-
ďom, ktorý nimi trpia?

„Sú depresie endogénne, 
vnútorné. S tými sa veľmi 

ťažko pracuje, sú spôsobe-
né určitou nerovnováhou v 
mozgu, ale zrejme máte na 
mysli iné depresie, ktoré sa 
dnes rozširujú. Takéto reak-
tívne depresie sú často vý-
sledkom toho, že sme zahlte-
ní, či skôr pohltení životnou 
každodennosťou, životným 
kolobehom, prácou a stereo-
typom a nezostáva nám čas 
na samých seba. Ľudia majú 
tendenciu riešiť ich tak, že 
berú antidepresíva, pretože 
je to najjednoduchšia tech-
nokratická voľba. Ale, bo-
hužiaľ, spočíva práve v tom, 
že sa nielen depresie, ale aj 
všetko prežívanie – preciťo-
vanie človeka, prikryje ako-

by ťažkou dekou. Takýmito 
obrazmi to pacienti neraz 
popisujú. Často však lepšie 
než antidepresíva pomôže 

nejaká zmena. 
Môžete mať 
predstavu, a to 
je práve imagi-
nácia – odísť 
od niečoho.  
Môžete si po-
môcť otázkou, 
od čoho vlast-
ne potrebujete 
odísť, od čoho 
p o t r e b u j e t e 
mať odstup, od 
čoho si potre-

bujete odpočinúť, poodstúpiť 
a akým spôsobom by ste to 
mali urobiť bez toho, aby ste 
museli napríklad odcestovať 
niekam na dlhú dovolenku 
či dva roky prázdnin. Keď sa 
s tým psychologicky pracuje, 
nie je nutné skutočne odísť 
niekam úplne preč, ale pood-
stúpiť od daného problému. 
V predstave ide o odídenie 
na nejaké miesto, kde môže 
byť človek sám sebou a kde 
môže načerpať energiu. Pre-
to naozaj odporúčam, aby 
človek na chvíľku poodstúpil 
od každodenného životného 
zhonu. Stačí hodinka denne - 
napríklad nesadnúť do auta, 
ale ísť pešo, prejsť sa po neja-
kom peknom mieste a nechať 
si utriediť myšlienky. Stačí 
naozaj málo a s takýmito 
depresiami sa dá veľmi dob-
re a rýchlo pracovať. Vždy sa 
nakoniec dospeje k niečomu, 
po čom volá naša duša, čo si 
ani neuvedomujeme a nevi-
díme, pretože predsa musíme 
vyriešiť všetkých tých milión 

praktických vecí, ktoré život 
prináša a nie je na nič iné 
čas. Človek však rýchlo po-
zná, že keď si urobí čas na 
to, aby bol chvíľku sám so 
sebou, tak potom aj ten mi-
lión praktických vecí sa mu 
rieši oveľa lepšie a s väčšou 
energiou, než keď je v tom 
pohltený.“

 Rastie aj počet ľudí boju-
júcich s rôznymi závislosťa-
mi. Ako sa im dá pomôcť?

„S nejakými zásadnými 
hlbokými závislosťami ku 
mne ľudia nechodia, pretože 
na to je treba iný spôsob sta-
rostlivosti. Ale prichádzajú s 
menšími závislosťami alebo 
po prekonaní intenzívnej 

liečby. Keby sme so 
závislosťou pracovali 
ako s predstavou, tak 

je to akási túžba človeka po 
nejakom naplnení, ktoré by 
mu mohol práve ten alko-
hol, droga, či niečo iné, dať. 
Môžu sa potom cítiť nejakým 
spôsobom naplnení, spolo-
čenskejší alebo prekonávať 
svoje zábrany, alebo môžu 
zažiť niečo mimoriadne a 
podobne, ale svojím spôso-
bom nakoniec ich to aj tak 
nenaplní. Keby sme to vzali 
zo psychologického hľadiska, 
v mnohých prípadoch ide o 
túžbu po naplnení duše, kto-
rú ten človek v živote niekde 
stratil. V iných prípadoch 
môže ísť skôr o zabudnu-
tie, než o naplnenie. Keď sa 
človeku stane niečo ťažkého 
a smutného, môže začať piť 
alkohol, užívať drogy alebo 
mať závislosť na sexe, práci, 
nakupovaní, vyhľadávaní 
noviniek atď. Hľadá napl-
nenie niečoho, čo mu chýba, 
ale vlastne mu chýba niečo v 
jeho vnútornom svete a nie v 
tom vonkajšom... 

Čo najlepšie môžeme 
urobiť pre svoju dušu, svo-
ju psychiku?

„Dať si čas na svoju dušu. 
Nájsť si čas, aby sme sa zo-
brali a nechali voľne plynúť 
naše myšlienky, predstavy, 
sny, spomienky a venovali im 
pozornosť. Čas je v dnešnej 
dobe veľmi kritická veličina a 
nedostatkový tovar. Dalo by 
sa povedať, že ľudia vyhľadá-
vajú služby psychológa preto, 
lebo u neho majú ten čas, aby 
sa pravidelne venovali svojej 
duši. So psychoterapeutom to 
ide lepšie, majú viac motivá-
cie, dajú sa ľahšie napraviť 
chyby.“  (mar)

• TENTO víkend vyvr-
cholí otvorenie letnej turis-
tickej sezóny vo Vysokých 
Tatrách. V  piatok 17.júna 
bude  stretnutie pri kysel-
ke  s nočným programom, 
na ktorom vystúpi Katka 
Knechtová. V sobotu 18. 
júna začne program ak-
tom  symbolického sprí-
stupnenia tatranských 
chodníkov  pri Popradskom 
plese, kde do rytmu zahrá 
ľudová muzika, pripravené 
budú ukážky práce hor-
ských záchranárov, či ume-
leckí remeselníci. Víkendo-
vý program ukončí nedeľné 
popoludnie pre rodiny pod 
názvom  Tatranský juniá-
les v mestskom parku v Tat-
ranskej Lomnici.• VO VILE Flóra v Starom 
Smokovci otvoria v  sobotu 
18. júna o 16. hod. výstavu 
olejomalieb talentovaného 
umelca z  nášho regiónu 
Kamila Kozuba s  názvom 
Home is home.• MODRO značený tu-
ristický chodník vedúci 
popod Malú Svišťovku od 
Štartu po Folvarskú poľa-
nu je opätovne priechodný. 
Rekonštrukciu dreveného 
premostenia Skalnatého 
potoka  ukončili minulý 
týždeň. Súčasne s  mostom 
sa opravila aj časť chodníka 
vrátane schodov, ktorými 
sa k mostu zostupuje.• AJ vo Vysokých Tatrách 
sa v posledných dňoch mys-
lelo najmä na tých najmen-
ších. Ku Dňu detí bolo na 
Štrbskom Plese priprave-
ných množstvo zaujímavých 
aktivít. Zlatým klincom 
programu bolo vystúpenie 
Spievankova v Grand Ho-
teli Kempinski. Zahrajko 
a  Spievanka majú u  naj-
menších hostí zakaždým 
úspech,  tento rok bol ešte 
väčší, keďže sa k  nim pri-
pojila aj ich chrobáčikovská 
kapela Zajko Band. (ppš)
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Veľmi pek-
ný týždeň 

bude naplnený úspechmi v práci 
a šťastím v osobnom živote. Bude 
vás obklopovať láska.

Vyskytnú sa 
okolnosti, 

ktoré vám pomôžu vyriešiť nejaký 
pracovný alebo školský problém. 
Budete mať z toho radosť.

Potrebuje-
te oddych, 

lebo sa na vás nahrnulo príliš veľa 
práce. Nedajte sa využívať a bráňte 
sa voči tomu.

Dostanete 
nejakú od-

menu, ktorá vás poteší. Plánujte 
dovolenku už v júli, vtedy sa vám 
maximálne vydarí.

Všetko sa 
vám bude 

dariť a najmä vybavovanie na úra-
doch vám pôjde ako po masle.

Nejaká zá-
ležitosť sa 

vyrieši vo váš prospech. Máte  veľ-
ké predpoklady aj pre povýšenie v 
práci.

Niečo vás 
naplní no-

vou energiou. Otvoria sa pred 
vami nové obzory a ďalekosiahle 
možnosti, najmä v podnikaní.

Splní sa vám 
nejaká túžba 

a prinesie vám to veľa radosti a op-
timizmu na dlhé obdobie.

Dbajte o 
svoje zdravie, lebo preceňujete 
svoje sily. Neviete oddychovať a 
nadmerne sa zaťažujete stresmi.

Vaše dob-
ré meno sa 

posilní. Budete sa tešiť z úspechov 
rodinných príslušníkov.

Dostanete 
neovláda-

teľnú chuť na nejakú zmenu vo 
vzťahoch. Zbavíte sa človeka, ktorý 
vám škodil.

Chvíle s ro-
dinou vám 

prinesú veľa potešenia. Na praco-
visku však hrozia menšie nezhody.

HoroSkop od Stredy do Stredy

Dnes 15. júna – Avena, vo štvrtok 16. júna – 
Limba, v piatok 17. júna – Limba, v sobotu 
18. júna – Victoria – pri autobusovej stani-
ci, v nedeľu 19. júna – Dr. Max - trhovisko, 
v pondelok 20. júna –  Sunpharma - Kauf-
land a v utorok 21. júna – Medovka – Poliklinika 
Alexandra.
Avena: Karpatská ul., Limba: Podtatranská 2501, 

č. t. 772 26 57, Victoria: Drevárska ul., Dr. Max: 
trhovisko, Ul. 1. mája, Sunpharma: Kauf-
land, Moyzesova ul., Medovka – Poliklinika 
Alexandra: Tatranské nám.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-

rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22. 
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. 
do 22. hod.   

poHotovoSť v lekárňacH

popradSké kultúrne letoSpoločenSká kronika

V pondelok 13. júna 2016 
vo Veľkej s

V pondelok 13. júna 2016 
v Spišskej Teplici s

V utorok 14. júna 2016 
vo Veľkej s

V utorok 14. júna 2016 
vo Veľkej s

Jankou Sekerákovou,
61-ročnou

Milanom Kupčom,
81-ročným

Alžbetou Kumorovitzovou,
94-ročnou

Ing. Jánom Romanom,
87-ročným

navŽdy Sme Sa rozlúčili

Dnes už niet rozprávania starých materí. Dnes má dieťa rádio, 
kino a televíziu.  HORÁK

povedali Slávni

Dnes 15. júna má meniny Vít, vo štvrtok 16. júna Blanka, Bianka, 
v  piatok 17. júna Adolf, v  sobotu 18. júna Vratislav, v  nedeľu 19. 
júna Alfréd, v pondelok 20. júna Valéria a v utorok 21. júna Alojz.

BlaHoŽeláme k meninám

3. júna 2016 – Monika Kulpová a  Ladislav Lesňák, 4. júna 
2016 – Zdenka Kaprálová a Ján Neupauer, Ing. Gabriela Re-
šovská a Ing. Jozef Petrík, Ivana Chromá a Miroslav Mikolaj.

manŽelStvo uzavreli

Štvrtok 16. jún/ Dom kultúry v Poprade
RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO/
ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
Režíruje Juraj Nvota, dramaturgia Mirka 
Čibenková a v predstavení účinkuje takmer 
celý súčasný súbor. Vstupné: 14 €

Sobota 18. jún o 10. hod./Futbalové ihris-
ko Stráže
STRÁŽSKE HRY
Srdečne pozývame všetkých občanov na 
stretnutie popradských mestských klubov, 
ktoré si vzájomne zmerajú sily a spoločne 

sa zabavia počas pestrých kultúrnych vstu-
pov Uja Ľuba z Košíc, Šarkaníc …

Sobota 18. jún o 10 hod./ Námestie 
sv. Egídia Poprad
UJO ĽUBO Z KOŠÍC/ KOCÚR  
V ČIŽMÁCH

Nedeľa 19. jún o 15. hod./Námestie 
sv. Egídia Poprad
PROMENÁDNY KONCERT/BOŽANKA
Hudobné vystúpenie známych piesní repe-
te speváčky. 

Operačný dôstojník KR PZ 
v Prešove v stredu 8. júna pár 
minút pred 17-tou hodinou 
vyslal popradskú hliadku 
PMJ  do obce Hôrka – Pri-
movce. Telefonovala matka 
18-ročného chlapca, o kto-
rom uviedla, že chce spáchať 
samovraždu, nakoľko vraj 
ďalej žiť už nemá zmysel.

Matke odmietol povedať, 
kde sa nachádza. Telefonát 
s  mladíkom po čase prev- 
zal jeden z  policajtov, ktorý 
s  ním rozprával viac ako 40 
minút. Mladý muž nakoniec 
uviedol, že je na miestnej že-
lezničnej stanici, no po prí-
chode hliadky tam už  nebol. 
Neskôr v  ďalšom telefonáte 

uviedol, že sa nachádza v les-
nom poraste pod železničnou 
zastávkou, vraj  sedí pri ceste 
na tráve. Hliadka ho po prí-
chode na miesto našla so zra-
nenou ľavou rukou, z ktorej 
mu tiekla krv. Policajti pos- 
kytli hľadanému prvú pomoc 
a privolaná RZP ho odviezla 
do nemocnice Poprad. (krp)

Popradská hliadka opäť zachránila život

Aj Popradčania sa koncom mi-
nulého týždňa zapojili do celo-
slovenského projektu Naše mesto 
a  v  rámci dvojdňovej akcie Pos- 
tavme naše mesto na nohy sa 
rozhodli dobrovoľne skrášliť svoje 
okolie. V  piatok sa približne 30 
dobrovoľníkov zišlo v  priestoroch 
ZŠ Tajovského a  spoločne vy-
sádzali kvety na chodbách i v oko-
lí školy.  FOTO – Marek Vaščura

Popradský modelársky deň sa počas víkendu konal v prie-
storoch obchodného centra Max v  Poprade. Podujatia sa 
zúčastnilo približne 120 vystavovateľov zo Slovenska, Čiech 
a  Rakúska. Nechýbali rôzne atrakcie pre návštevníkov, či 
súťaže pre modelárov.  FOTO – Marek Vaščura
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pOprAD

Hľadá sa Dory 3D – o 15.20 
hod., Hľadá sa Dory 2D – o 13. 
hod. (hrá sa len cez víkend) 
a o 17.40 hod., Warcraft: Prvý 
stred 2D – o 15.20 hod. (hrá sa 
len 22.6.), o  15.30 hod. (nehrá 
sa 22.6.), 

o  20. hod., Predpremiéra – 
Ratchet a Clank: Strážcovia ga-
laxie – o 13.20 hod.(hrá sa len cez 
víkend), Podfukári 2 – o  17.50 
hod. (hrá sa len 22.6.) a  o  18. 
hod. (nehrá sa 22.6.), V  zajatí 

démonov 2 – o  20. hod. (nehrá 
sa 22.6.), Predpremiéra – Deň 
nezávislosti 2 – o  20.30 hod. 
(hrá sa len 22.6.), Warcraft: Prvý 
stred 3D – o 13.10 hod. (hrá sa 
len cez víkend) a  o  18.10 hod. 
(nehrá sa 21.6.), Alica v krajine 
za zrkadlom 2D – o 15.50 hod., 
Artmax filmy – Okhwan na 
ceste za slobodou – o  19. hod. 
(hrá sa len 21.6.), Centrálna in-
teligencia – o 20.40 hod. Viac na 
www.cine-max.sk.   (ppp)

program kina cinemaX poprad
Od 16. júna do 22. júna 
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inzercia
predaj

kúpim

rôzne

• Predám lacno drevený obklad – 3 €, 
zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na 
podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866.     4/16-P
• Predám stavebné rezivo a palivo-
vé drevo,  www.maholz.sk. Inf.: č. t. 
0915 379 600.  28/16-P
• Predám 2-izb. slnečný byt v Popra-
de s balkónom, 8. posch., čiastočne pre-
robený. Inf.: č. t. 0949 275 092.   29/16-P

• Kúpim 1-izbový byt, prípadne aj garáž 
v Poprade. Inf. č. t.: 0948 007 776.  9/16-K
• Kúpim 3-izb. byt na starom juhu 
v  Poprade s  balkónom (nie 13. po-
sch.). Inf.: č. t. 0949 275 092.    10/16-K

• Náter striech, fasády a kostoly - 3 
€/m2 s farbou, základ a vrch. Inf.: č. 
t. 0915 423 705 (p. Ivan).  56/16-R

• Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade prijme do pracovného 
pomeru opatrovateľku. Žiados-
ti so životopisom posielajte na ad-
resu: Centrum sociálnych služieb 
v  Poprade, Komenského 3454/12, 
058 01 Poprad, alebo e-mailom 
pam@css.poprad.sk   58/16-R

• Darujem zásypovú zeminu za od-
voz. Inf.: č. t. 0902 976 902.   59/16-R

• Prijmeme ihneď študenta na bri-
gádu do veľkoobchodu farby – laky, 
vek nad 18 rokov. Inf.: č. t. 0905 
275 411.    60/16-R

Veľkoobchod   Teplická 4, Poprad
Predajne  Podtatranská 4559/20, Poprad
             Obchodné centrum A1, Svit     

K MAJSTROVSKÝM ZÁPASOM PIVO 
ZADARMO PRI NÁKUPE NAD 30 €
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Veľkolepé oslavy narodenín popradského futbalu

Otvorenie 
turnaja

Futbalový klub 
Poprad v  nedeľu 
spoločne s fanúšik-
mi oslavoval 110. 
výročie futbalu 
v  Poprade skutoč-
ne veľkolepo. Ná-

rodné tréningové centrum bolo 
svedkom podujatia, na ktoré sa 
bude dlho spomínať.

Všetko to začalo krátko popo-
ludní turnajom futbalových nádejí. 
Neskôr, popradskí starí páni vyzvali 
na súboj Internacionálov Slovenska 
(3:5). „Bol to zážitok. Na Poprad 
spomínam len v  dobrom. Som rád, 
že som sa sem mohol vrátiť,“ pove-
dal bývalý skvelý futbalista Miroslav 
Sovič, ktorý spoločne s ďalšími niek- 
dajšími reprezentantmi pod vede-
ním Dušana Galisa, dali zabrať tímu 
Old Boys z Popradu. „Chceli sme vy-
hrať, ale bolo vidieť, že slovenský vý-
ber mal svoju kvalitu aj po rokoch,“ 
priznal manažér FK Poprad a  člen 
tímu popradských starých pánov 
Roman Pazúr.

Divákom sa predstavili i  víťazi 
druhej ligy – mladší a  starší doras-
tenci Popradu. Pred zlatým klincom 
programu, ktorým bol súboj FK 

Poprad s majstrovským AS Trenčín 
(0:0 - 3:4 na p.k.), odovzdal kapitán 
domácich Vladislav Palša dar v hod-
note 1500 eur detskému oddeleniu 
popradskej nemocnice. Dych vyra-
zili prítomným divákom parašutisti, 
no bolo to v pláne. Popradský klub 
predstavil nové dresy i  logo, ktoré 
práve zásluhou parašutistov pristálo 
priamo do stredového kruhu. „Pre 
nás bolo vrcholom sezóny toto pod-
ujatie. Verím, že nás čaká úspešná 
budúcnosť,“ povedal prezident FK 
Poprad Roman Dvorčák. „Sme radi, 
že sme mohli prispieť k peknej oslave. 
Želám Popradu, aby sa čoskoro dostal 
do ligy, pretože si to zaslúži,“ zdôraz-
nil tréner AS Trenčín Martin Ševela. 
„Bola to pre nás futbalová slávnosť. 
Som rád, že sme boli majstrovi vy-
rovnaným partnerom,“ pokračoval 
tréner FK Poprad Pavol Mlynár. 
„Bol to pre nás impulz do ďalšej ro-
boty, aj keď nám to skrátilo dovolen-
ku o  jeden týždeň. V ďalšej sezóne 
sa pokúsime zabojovať o to, aby sme 
tu Trenčín videli aj v  majstrovských 
zápasoch,“ vyhlásil hráč FK Poprad 
Marián Ferenc.

Neopakovateľný zážitok umocnila 
svojim vystúpením skupina Gladia-

tor, ktorá uviedla do života novú 
hymnu FK Poprad. Skladba s  ná-
zvom Na kom ti záleží sa niesla šta-
diónom naživo. „Takto sme sa práve 
stali fanúšikmi FK Poprad,“ povedal 
spevák skupiny Gladiator a  autor 
hudby k novej piesni Miko Hladký. 
„Klub nás oslovil s nápadom a keďže 
sa nám páči prepojenie športu a hud-
by, išli sme do toho,“ dodal autor tex-
tu Georgio Babulic.

Veľkolepé oslavy ukončil 
ohňostroj, no zároveň odštartoval 
novú éru FK Poprad. (mav)

V  pondelok oficiálne otvorili 
druhý ročník medzinárodného teni-
sového turnaja Poprad - Tatry ATP 
Challenger Tour 2016 v priestoroch 
Mestských tenisových kurtov Pop- 
rad. Otvorenia sa zúčastnil primá-
tor mesta Poprad Jozef Švagerko, 
primátor Vysokých Tatier Ján Mo-
koš, organizátor turnaja Branislav 
Stankovič a  riaditeľ turnaja Miloš 
Mečíř. Podujatie ukončia finálové 
zápasy v sobotu 18. júna od 14. ho-
diny.  FOTO – Marek Vaščura
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Krátko
zo športu

Rallye 
Tatry

Judo
• V SOBOTU sa v Šuňave konal 1. 
ročník súťaže Železný hasič. S desia-
timi súťažnými disciplínami si medzi 
ženami najlepšie poradila Stanislava 
Cvanigová zo Šuňavy, medzi mužmi 
od 19 do 35 rokov triumfoval Lukáš 
Kabáč zo Žilinskej univerzity pred 
bratmi Fridmanovcami zo Šuňavy. 
Medzi mužmi nad 35 rokov bol naj-
lepší Adrián Ficík z TFA Team Slo-
vakia pred Šuňavčanmi Jánom Frid-
manom a Stanislavom Cvanigom.

• V  SOBOTU si na MSR v  Koši-
ciach vybojovali karatisti z  Central 
karate klubu Poprad 13 medailí (1-
3-9). V kategórii kumite ženy do 50 
kg sa majsterkou Slovenska stala Iva-
na Kucová.

• FINÁLE pohára Podtatranského 
futbalového zväzu medzi FK Veľ-
ká Lomnica a  TJ Spišský Štiavnik 
sa uskutoční v  NTC Poprad dnes 
o 17.30 hod.

• ŠKOLSKÉ majstrovstvá Slo-
venska v  minifutbale najmladších 
žiakov a  žiačok Mc Donald´s Cup 
sa budú konať vo štvrtok 16. a v pia-
tok 17. júna vždy od 9. hod. v NTC  
Poprad.

• VO finále Žiackej ligy mesta Pop- 
rad v  minifutbale najmladších žia-
kov a žiačok sa minulý týždeň v uto-
rok vo Veľkej najviac darilo družstvu 
ZŠ Francisciho. ŽLMP v malom fut-
bale ml. žiakov ovládla ZŠ Dostojev-
ského.

• FINÁLE ŽLMP vo vybíjanej ml. 
žiačok vyhralo minulý štvrtok v  te-
locvični ZŠ Komenského domáce 
družstvo pred ZŠ Jarná, ZŠ Letná 
a ZŠ Dostojevského. (ppv)

V  predchádzajúcich týždňoch 
sa na tatami predstavili judisti TJ 
Mladosť Poprad, trénujúci pod ve-
dením Miroslava Franického.

Koncom mája sa na Majstrovstvách 
SR v Žiline predstavilo šesť preteká-
rov z Popradu. Vo váhe do 52 kg sa 
predstavila Zuzana Mikolajčíková, 
ktorá vo vysokej konkurencii obsadi-
la pekné 3 miesto. Najväčšiu radosť 
popradským fanúšikom urobil vo 
váhe do 46 kg Riki Iseni (na foto v 
modrom), ktorý zvíťazil vo všetkých 
štyroch dueloch a získal zlato.

Predminulý víkend sa v  Martine 
konalo záverečné kolo ligy dorasten-
cov, kde TJ Mladosť Poprad postavil 
svoj tím. Jakub Lach vo váhe +90 kg 
obsadil druhé miesto. To isté zopa-
koval aj Riki Iseni v kat. do 45 kg, no 
už medzi dorastencami. Mladí judis-
ti obsadili aj v oklieštenej zostave 8. 
miesto. (mif)

PP-69

Popradom sa minulý týždeň vo štvrtok prehnali účastníci 60. ročníka cyklistic-
kých pretekov Okolo Slovenska. V kráľovskej druhej etape dlhej 170 km z Bans-
kej Bystrice na Štrbské Pleso triumfoval Mauro Finetto z Talianska, Popradčan 
Ondrej Glajza skončil na 66. mieste.  FOTO – Marek Vaščura

Piaty ročník majstrovstiev Slovenska - Dôvera Školský pohár mladších žia-
kov a žiačok ZŠ sa minulý týždeň uskutočnil na štadióne NTC v Poprade. 
Víťazstvo obhájilo družstvo dievčat zo Senice a družstvo chlapcov zo Žiliny. 
Mladé talenty prišiel osobne podporiť aj ambasádor podujatia a bývalý slo-
venský reprezentant Marek Sapara.  FOTO – Marek Vaščura

Aj tohtoročnú edíciu pretekov 
Rallye Tatry 2016 zaháji sláv-
nostný štart z rampy na Námestí 
sv. Egídia v Poprade. Stane sa tak 
v piatok 22. júla o 19. hodine.

Organizátori podujatia pripra-
vili pre pretekárov sedem osved-
čených tratí rýchlostných skúšok, 
ôsmou bude divácky atraktívny 
nočný okruh v meste Poprad. Cel-
ková trať RT 2016 pre MSR, histo-
rikov a Rally Legend bude merať 
342 km. (ppv)

FOTO – archív klubu
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