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Pred záverom slovenského predsedníctva sa stretli
predsedovia parlamentov V4 v Poprade
Poprad bol minulý štvrtok a piatok
miestom stretnutia predsedov parlamentov V4. Ako sa vyjadril predseda NR SR Andrej Danko, svojich
kolegov z Česka, Poľska a Maďarska
pozval práve do nášho mesta, ktoré
navštevuje celý svet. Okrem pracovného rokovania odohrali aj medziparlamentný turnaj krajín V4 na
mieste, kde trénujú aj mladí z Manchester United. Na pôde Popradu ich
pri prílete privítal primátor mesta
Anton Danko (na foto s maršálkom
Sejmu PR), ktorý uviedol: „To, že sa
takéto významné stretnutie koná
v našom meste, je veľká pocta pre
Poprad a veľmi sa tomu teším.
Osobne sa budem rozprávať s
predsedom slovenského parlamentu o veciach, v ktorých chcem,
aby podporil mesto Poprad. Konkrétne sa týkajú rezortov, ktoré
pokrývajú jeho ministri.“
Slovensko skončilo 30. júna
2019 v poradí už svoje piate predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine, ktoré trvalo od 1. júla 2018.
Za uplynulý rok sa v EÚ odohralo
niekoľko významných udalostí,
medzi ktorými dominoval pripravovaný brexit, eurovoľby, ale
tiež 15. výročie členstva krajín V4

v EÚ. Práve budúcnosť EÚ v kontexte volieb do Európskeho parlamentu bola hlavnou témou rokovania v
Poprade. Predstavitelia V4 pozitívne
zhodnotili, že celoeurópska volebná
účasť bola približne o dvadsať percent
vyššia oproti voľbám do EP v roku
2014. Dosiahla takmer 51 percent.
Predseda NR SR A. Danko konštatoval, že v rámci V4 už takmer neexistujú politické strany, ktoré by striktne
hovorili o vystúpení z EÚ, ale skôr sa
orientujú na reformu Európskej únie.
(Pokračovanie na str. 11)

FOTO – Marta Marová
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Popradčania a návštevníci mesta sa môžu osviežiť
vo Vodnom bare

Popradčania i návštevníci mesta sa možnosti napiť vody na námestí potešili. 
FOTO - Marta Marová

Je známe, že voda v našom regióne je kvalitná a lahodná. V horúcich letných dňoch dobre padnú
dúšky dobrej vody, ktorá má priaznivý účinok na ľudský organizmus a je najzdravšou alternatívou
pitného režimu. Mesto Poprad v
spolupráci s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou prišlo s myšlienkou ponúkať
bezplatne turistom, c yklistom, os-

tatným návštevníkom i domácim
obyvateľom pitnú vodu z vodovodu na občerstvenie sa v páľavách.
Primátor Popradu Anton Danko
ozrejmil: „Počas týchto horúčav sme
zabezpečili pitný režim Popradčanom a návštevníkom mesta, ktorí sa
budú pohybovať po námestí. Budú sa
môcť bezplatne napiť našej kvalitnej
podtatranskej vody.“ 
(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne
SVIATOK svätého Cyrila a svätého Metoda je štátnym
sviatkom SR, ktorý sa oslavuje
každoročne 5. júla ako pripomenutie príchodu slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu v roku 863. Týmto
vierozvestcom je zasvätený aj kostol na sídlisku Juh v Poprade, v
ktorom sa v piatok bude slúžiť odpustová svätá omša o 10.30 hod.
PREŠOVSKÝ samosprávny
kraj (PSK) začína s realizáciou
projektu Modernizácie cestnej
infraštruktúry v PSK podporeného z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného
programu. V rámci stavebných
akcií sa vďaka úspešnej žiadosti o
eurofondy zrekonštruuje päť úsekov s celkovou dĺžkou viac ako 40
kilometrov v hodnote približne 17
miliónov eur. Medzi vybranými
úsekmi je aj cesta II/534 vedúca
z Popradu do Starého Smokovca.
V Podtatranskej knižnici
bude na budúci týždeň od 8. júla
do 12. júla pripravený denný detský tábor s názvom Havrankovo.
Denný detský tábor pripravila pre
malých umelcov aj Tatranská galéria v Poprade, uskutoční sa tiež
od 8. do 12. júla od 9. do 16. hod.
Na oba tábory je potrebné sa vopred prihlásiť.
PO takmer deviatich rokoch
sa obnovilo vlakové spojenie
Popradu s poľským kúpeľným
mestom Muszyna. Dva regionálne rýchliky budú jazdiť počas letných mesiacov, a to už od soboty
29. júna do 1. septembra dvakrát
za deň v sobotu a nedeľu. Zastavovať budú v Kežmarku, Spišskej
Belej, Podolínci, Starej Ľubovni a
v Plavči. Vlak do Muszyny vyštartuje o 7.30 hod. a 15.27 hod., pričom do cieľovej stanice v Poľsku
príde o 9.10 hod. a 17.21 hod. Z
Muszyny vyrazí späť do Popradu
o 9.58 hod. a 17.50 hod.
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. Práce súvisia s
opravou a pravidelnou údržbou
distribučnej sústavy.    (ppš)

Pružný pracovný čas
Počas mesiacov júl a august s
platnosťou od 1. júla do 31. augusta je na Mestskom úrade v
Poprade zavedený pružný pracovný čas. Občania si svoje záležitosti môžu vybaviť v čase od
7.30 do 14. hod.     (ppš)

FOTO – Katarína Plavčanová

PKL odštartovala skupina Saragossa band
V posledný júnový piatok sa v
našom meste začalo Popradské
kultúrne leto. Jeho otvorenie sprevádzala známa nemecká popová
kapela Saragossa band. Ich známe
chytľavé hity: Big Bamboo, Rasta
man, Agadou, Zabadak... poznajú
viaceré generácie. Na pódiách sú
títo hudobníci vyše 40 rokov.
Šesťčlennej nemeckej kapele
Slovensko nie je neznáme. Koncertovali v Nitre, v Kežmarku, v
Bratislave. Líder skupiny Harry
Karrer (druhý zľava) uviedol: „Poprad sa nám zapáčil. Je to pekné,
malé mesto. Hory okolo vytvárajú

pre tunajších ľudí pocit jedinečného
domova.“
Keď v roku 1977 začínali, neverili
im, že spolu vydržia štyri desaťročia, ale mysleli si, že nahrajú nejaké skladby, urobia zopár koncertov
a po troch rokoch sa ich hudobná
púť skončí. H. Karrer zaspomínal:
„Naše muzikantské roky ubehli tak
rýchlo, každý rok sme si cestovaním po svete a vymýšľaním nových
skladieb urobili výnimočný. V štýle
hudby, aký hráme, je dôležité hrať
naživo, ľudia to majú radi a možno
aj v tom tkvie dĺžka našej kariéry.“
Ich piesne sú plné energie. Spe-

váčka Ester Gibhard povedala: „Je
dôležité mať rád hudbu, mať k nej
životný vzťah, to prináša dobré pocity, svetlo do našej duše a môžeme to
ďalej odovzdávať aj ľuďom pod pódiom. Od tancujúcich, veselých ľudí
sa to k nám vracia späť.“
H. Karrer dodal: „Radi si pozývame ľudí na pódium. Pre nás to nie
je koncert, je to vytváranie pocitov.
Nech všetci tancujú, zabávajú sa a
nech sa všetci cítia pri nás dobre.“
Predskokanom kapely bol taliansky spevák Ryan Paris (na
malej foto), ktorý sa stal svetoznámym vďaka hitu Dolce vita. (kpa)

Popradčania a návštevníci mesta sa môžu osviežiť vo Vodnom bare
(Dokončenie zo str. 1)

Od 1. júla až do konca augusta 2019 bude v centre pešej
zóny pri OTP banke umiestnený stánok, v ktorom si budú
môcť vybrať z čistej vody, s
citrónom alebo s mätou. Generálny riaditeľ PVPS v Poprade Robert Tencer priblížil:
„Vodný bar bude fungovať v
júli a auguste za priaznivých
klimatických
podmienok
v
čase od 11. do 17. hod. Čerstvá voda z podtatranského
regiónu, ktorá je privádzaná
z našich zdrojov z Liptovskej
Tepličky priamo až k spotre-

biteľom do Popradu, je jedna
z najlepších vôd na Slovensku.
Netreba ju nejako upravovať,
je z podzemných zdrojov, prírodná a keď sa dostane k našim spotrebiteľom je stará iba
niekoľko hodín, kým voda v
plastových f ľašiach má aj niekoľko mesiacov.“ Zdôraznil, že
pitná voda je produktom prírody, je najzdravším pitným
variantom pre ľudské telo,
výrazne detoxikuje ľudský organizmus a pomáha zlepšovať
celkový zdravotný stav človeka. Generálny riaditeľ verí, že
domáci aj zahraniční návštev-

níci mesta sa potešia vodnému stánku a doprajú si pohár
najzdravšieho nápoja, akým je
práve voda. Navyše bude vo
Vodnom bare podávaná v jednorazových recyklovateľných
pohároch, lebo aj takto chcú
byť PVPS a samospráva mesta
maximálne šetrní k prírode.
Ak sa pilotný projekt Vodný bar v Poprade osvedčí,
bude pokračovať aj v ďalších
obdobiach a stánky s kvalitnou pitnou vodou zavedú v
budúcnosti aj v iných mestách. Poprad je v podtatranskom regióne pr vým.
(mar)

Šesť riaditeľov sa svojej funkcie ujme po prvýkrát
Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský odovzdal vo štvrtok 27.
júna menovacie dekréty riaditeľom 23 stredných škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Stalo sa tak počas slávnostného
aktu na pôde Úradu Prešovského samosprávneho kraja.
V nasledujúcom päťročnom
funkčnom období pokračuje 17
riaditeľov, šiesti sa svojej funkcie ujímajú po prvýkrát, medzi
nimi povedie od nového škol-

ského roka 2019/2020 Školský
internát v Poprade nová riaditeľka Mária Rošová. Do funkcie
bola z Popradu opäť menovaná
Marta Zelená, riaditeľka Jazykovej školy Poprad a z blízkeho
Svitu riaditeľka SOŠ polytechnickej J. A. Baťu Eva Nebusová.
Súčasťou stretnutia s riaditeľmi
stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti kraja bolo zároveň
odovzdávanie ďakovných listov
11 odchádzajúcim riaditeľom.
„Nechali ste v školách svoje najlepšie roky, mladosť a mnohí aj

časť zdravia,“ prihovoril sa k
odchádzajúcim riaditeľom Milan Majerský. „Svojou prácou
ste ale urobili kus dobrej roboty
pre školstvo ako také, pre celý
náš kraj a hlavne pre ľudí vo
svojich školách. Pracovali ste s
jedinečnými bytosťami, z ktorých každý mal svoj osud i svoj
príbeh. Vďaka za vašu energiu
a profesionálny vklad pri zlepšovaní podmienok v našich školách a pri vzdelávaní mladej
generácie v Prešovskom kraji,“
doplnil Milan Majerský. (ion)
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Popradské školy dali zelenú prázdninám
Minulý týždeň v piatok sa vo všetkých základných školách v pôsobnosti mesta Poprad skončil školský
rok 2018/2019. Bola to slávnosť, pri
ktorej každá škola bilancovala svoje
úspechy a žiaci sa už tešili na vytúžené prázdniny. Inak tomu nebolo ani v
ZŠ s MŠ na Tajovského ulici.
„Záver každého školského roka je pre
riaditeľa školy o bilancovaní a ja ten náš
považujem za veľmi úspešný. Výborne
sme obstáli vo vedomostných súťažiach
a veľmi ma teší každý úspech našich
žiakov. Smutná bola rozlúčka s kolegami, ktorí v tejto škole zanechali hlbokú
stopu, ale aj s deviatakmi, ktorí budú
pokračovať v stredoškolskom štúdiu,“
uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ na Tajovského ulici v Poprade Renáta Vlčková.
Deviataci sa za roky strávené v škole
úprimne poďakovali. „Som rád, že som
posledný deň v škole mohol stráviť s mojimi super spolužiakmi. Boli to krásne
roky a je ťažké sa s nimi rozlúčiť. Verím,
že sa budeme stretávať aj naďalej a krásne spomínať na časy v tejto škole,“ po-

vedal Nikolas Fečunda. Škola pri tejto
príležitosti oceňovala úspechy žiakov.
Najúspešnejšou žiačkou v tomto školskom roku sa stala deviatačka Lenka
Hradiská, ktorá vynikala v rôznych
oblastiach a za školou jej bude smutno.
„Boli to pre mňa nádherné roky a záver
dopadol perfektne. Všetci sme si to užili, no zároveň to bol pre nás aj trochu
smutný deň, keďže sa musíme s touto
školou rozlúčiť,“ priznala.
S dobrou náladou sa vydali na prázdniny prváci, ktorí si prevzali svoje úpl-

ne prvé vysvedčenia. „Sme trieda motýľov a tie moje motýle preleteli prvým
ročníkom úžasne. Matematika ich veľmi
bavila, ale trochu sme mali v niektorých
prípadoch problémy s čítaním. Školský
rok však dopadol na výbornú, pretože
všetci to nakoniec zvládli,“ zdôraznila učiteľka z 1.A Katarína Kajánková.
„Som veľmi rada, že som dostala samé
jednotky. V prvom ročníku mi bolo veľmi dobre, mám všetkých rada a budem
sa na nich tešiť aj po prázdninách,“ dodala prváčka
Karin Čajková.
Všetkých
žiakov z Tajovského ulice
pozdravila aj
vedúca odboru školstva,
mládeže
a
športu MsÚ v
Poprade Edita
Pilárová, ktorá vyzdvihla
úspechy všetkých škôl v meste. „Aj v
tomto školskom roku dosiahli popradské
školy mnoho výnimočných výsledkov v
rôznych oblastiach a súťažiach. Na popradských žiakov a pedagógov môžeme
byť právom hrdí. Robili dobré meno nielen škole, ale aj mestu a celému Slovensku. Chcela by som všetkým za ich snahu popriať krásne vytúžené prázdniny
plné pohody, slnka a radosti. Kolegom
želám zaslúženú dovolenku,“ povedala.
Už tradične sa môže Poprad pýšiť
úspechmi vo vedomostných, ale tiež

športových súťažiach. Tí najlepší z
mesta budú ocenení v úvode nového
školského roka. Je však známe, že najšportovejšou školou sa opäť stala ZŠ s
MŠ na Dostojevského ulici s veľkým
náskokom pred Spišskou Sobotou a
ZŠ s MŠ na Jarnej ulici, kde to už bolo
tesné. Vo vedomostných olympiádach,
postupových a umeleckých súťažiach
sa v súčte najviac darilo ZŠ s MŠ na
Francisciho ulici, ktorá len o pol bodu
predbehla Spojenú školu Letná. Tretia
skončila ZŠ na Jarnej ulici.
Žiaci školy na dva mesiace opustili,
no život sa v nich nekončí ani v lete.
„Školy už štandardne počas leta vykonávajú údržby a opravy. Z veľkých
investícií sú kapitálové výdavky určené
tentokrát iba na materské školy. Mala by
sa začať prístavba MŠ na Podtatranskej
ulici, kde je čas na realizáciu niekoľko
mesiacov. Ukončila sa rekonštrukcia
MŠ na Tranovského ulici a tak sa počas leta bude sťahovať celá MŠ zo základnej školy späť a budú sa zariaďovať
priestory. Veľké úpravy sa budú robiť
aj v dvoch triedach v MŠ na Tajovského ulici, odkiaľ odchádza Centrum pre
rodinu. Hlavne sa však chceme venovať
školským jedálňam, nakoľko predpokladáme nárast stravníkov. Na to máme
vyčlenené aj nové kapitálové výdavky v
sume takmer 80 tisíc eur na nákup toho,
čo budú školy potrebovať. Okrem toho
sa kompletne zariaďuje školská jedáleň
v MŠ na Tranovského ulici,“ ozrejmila
E. Pilárová.
Nový školský rok 2019/2020 sa začne
v pondelok 2. septembra.
(mav)

FOTO – Marek Vaščura

Krátke správy
SPIŠSKÁ katolícka charita a
OZ Priatelia Svätojakubskej cesty
na Slovensku - Camino de Santiago
organizujú 1. spoločnú Svätojakubsku púť na Slovensku. Začala 2. júla
a potrvá do 15. júla. Povedie z Košíc
cez Levoču až po Donovaly. Za štrnásť dní prejdú pútnici až 287 km.
65. ročník folklórneho festivalu Východná odštartuje už zajtra
4. júla a potrvá do nedele 7. júla. V
bohatom programe sa predstaví
množstvo domácich ale aj zahraničných súborov. Presný program je
uverejnený na internetovej stránke
festivalu.
JAVOROVÁ dolina aj so Zadnými Meďodolmi, ktorá bola po
minuloročných povodniach uzatvorená pre turistov, je už otvorená.
TATRANSKÁ kosba 2019 má
už svojich víťazov. V kategórii dvojíc
víťazstvo opäť obhájili Andrzej Staszel s Andrzejom Goldyniakom z
poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego, medzi jednotlivcami sa
najviac darilo Mariánovi Bugajovi z
Lesov SR, ktorý na súťaži reprezentoval odštepný závod v Námestove.
VÍŤAZOM výberového konania na riaditeľa Štátnych lesov Tatranského národného parku sa stal
Maroš Petrík, ktorá bol aj dočasne
poverený riadením ŠL TANAPu.
Do funkcie nastúpil v pondelok 1.
júla 2019.
V sobotu 29. júna slávnostne
otvorili letnú turistickú sezónu aj v
Jasnej. Milovníci aktívneho životného štýlu si dali zraz v Rotunde na
vrchole Chopku, odkiaľ sa pod dohľadom skúsených lektorov vydali
spoznávať blízke okolie.
V Kežmarku otvorili v
sobotu 29. júna letné kúpalisko.
Návštevníci majú na kúpalisku k
dispozícii dva bazény s vodou obohatenou morskou soľou. Detský
bazén s plochou 36 metrov štvorcových má hĺbku 0,4 m a teplotu vody
35 stupňov Celzia, veľký bazén pre
dospelých má 628,5 metra štvorcového, je hlboký 1,4 m a má teplotu
vody od 20 do 28 stupňov Celzia.
MINIMÁLNA hodnota stravných lístkov sa od 1. júla zvýšila z
3,60 eura na 3,83 eura. Dôvodom
je nárast súm príspevkov na stravné pre zamestnancov, ktorí sú na
pracovnej ceste v rámci Slovenska.
Stravné pre zamestnancov stúpne
na základe opatrenia rezortu práce
a sociálnych vecí, ktoré sa začalo
uplatňovať od 1. júla. Suma stravného v prípade pracovnej cesty v
dĺžke 5 až 12 hodín ide nahor zo
súčasných 4,80 eura na 5,10 eura
za každý deň, stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín sa zvyšuje na 7,60 eura a pri
pracovnej ceste presahujúcej 18
hodín ide o nárast zo súčasných
10,90 eura na 11,60 eura. (ppš)
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JÚN BOL HORÚCI
Klimatológ Pavol Faško zo
SHMÚ uviedol, že priemerná
mesačná teplota vzduchu počas tohtoročného júna v Poprade dosiahla 19,1°C, čím sa
stal od roku 1951 najhorúcejším júnom. Zároveň bol tretím najhorúcejším mesiacom
zo všetkých ostatných mesiacov od začiatku meraní pod
Tatrami. „Takáto priemerná
teplota vzduchu sa vyskytuje
v najteplejších oblastiach Slovenska – v oblasti Bratislavy a
Senca. Teraz bola aj v Poprade.
V júni 2019 bolo pod Tatrami
13 letných dní (od 25 do 30°C)
a 5 tropických dní (30 a viac
°C). Padlo sedem rekordov maximálnej dennej teploty vzduchu, a to 13. - 16. júna a 26.,
27. a 30. júna. Najhorúcejším
júnovým dňom bol práve posledný júnový s teplotou 32,2°C
(doteraz pochádzal rekord s
29°C z roku 2003 a 2016). Takisto sme zaznamenali rekord
aj 1. júla, kedy bola maximálna denná teplota vzduchu v
Poprade 33,7°C (doteraz bol
rekord v roku 2012 s 32,4°C).
Bola to rekordná teplota pre 1.
júl od začiatku meraní, ale zároveň aj druhá najvyššia teplota vzduchu v Poprade pre mesiac júl. Prvá je z 20. júla 2007
s 40,3°C.“ P. Faško súčasne
dodal, že v júni bolo nielenže
horúco, ale aj sucho. Mesačný
úhrn zrážok dosiahol iba 36,1
mm a ide o piaty najnižší úhrn
od roku 1951. Ešte podotkol:
„Na Lomnickom štíte, odkedy
tam začali v roku 1940 meteorologické merania, nikdy nebolo tak teplo ako 1. júla 2019
s 19,5°C. Toto sa dialo na
meteorologických staniciach
v Alpách v júni.“
(mar)
DALI STE NÁM VEDIEŤ

Teším sa na PKL
Úprimne ďakujem popradskej samospráve za to,
že sa mestu podarilo vytvoriť jedinečný model Popradského kultúrneho leta, ktorý
v sebe zahŕňa všetky žánre
od džezu, klasickej hudby,
muzikálu, revivalu až po
ostatnú hudobnú a inú ponuku. Prakticky každý deň v
týždni je vlastne nejaké kultúrne vystúpenie a vyznávači všetkých druhov umenia
si prídu skutočne na svoje.
Z projektu PKL by si mohli
zobrať príklad aj iné mestá
na Slovensku.
Marián Korvín

Príbeh chátrajúceho sgrafita bude mať šťastný koniec
Donedávna pre väčšinu
Popradčanov
anonymné dielo na stene budovy
dnešného Gymnázia na Ul.
Dominika Tatarku sa dostáva do hľadáčika verejnosti.
Stáva sa tak vďaka nadšeniu študentov septimy, ich
učiteľky predmetu Umenie
a kultúra Jany Harbuľovej,
vedenia Spojenej školy, pod
ktorú gymnázium patrí, ale
aj s pomocou ďalších partnerov. Sú nimi popradské
pracovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov,
Tatranská galéria v Poprade,
pracovisko Archív Poprad
ŠA Prešov a ďalší.

Aké umelecké dielo krášli
budovu tejto školy? Sgrafito
Vzdelanie od akademickej
maliarky Herty Ondrušovej – Victorínovej. V pravom
dolnom rohu je signovanie
s jej značkou a rokom 1963.
Ide o jediné jej zachované
dielo v technike sgrafito (vo
verejnom priestore) v rámci
celej jej bohatej tvorby. Autorka je známa najviac svojimi
mozaikami, ktorých vytvorila v Košiciach viac ako 50, a
označujú ju preto ako Mozaikovú lady. Jej osud a tvorba
boli pohnuté a zdá sa, že ešte
neodhalili všetky svoje tajomstvá. Jedno z nich chcú v
príbehu popradského sgrafita
odkryť mladí gymnazisti. V
minulých mesiacoch začali so
zbieraním informácií a materiálov, navštívili neter autorky
H. Ondrušovej-Victorínovej,
ktorá zomrela v Košiciach
pred 20 rokmi a zanechala po
sebe pozostalosť aj v podobe
listov, nakrútili dokument a
aj cez prázdniny chcú v bádaní pokračovať.
Dielo Vzdelanie je síce dnes
v schátralom stave, ale zanedlho – už teraz v lete - sa ho
ujme reštaurátor – akademický sochár Martin Kutný, aby
sa postaral o jeho renováciu
a záchranu. Budovu SŠ, Gym-

názia na Ul. D. Tatarku totiž
už začali rekonštruovať a bola
by nenahraditeľná strata, keby
sa sgrafito nezachovalo. Tobôž, keď škola získala finančný grant od Nadácie Pontis
na záchranu unikátneho diela
významnej umelkyne.
Riaditeľ SŠ Dušan Nebus
objasnil: „Po rokoch sme sa
odhodlali a ideme rekonštruovať fasádu školy. Nevedeli sme,
že ide až o takú vzácnosť a neprisudzovali sme mu takú dôležitosť. Ale od momentu, kedy
sme sa dozvedeli, že ide o evidované kultúrne dielo, chceli
sme ho jednoznačne zachovať.
Pochádza od autorky nemeckého pôvodu, ktorá
mala neľahký život a
v dobe, kedy tvorila,
bola v nemilosti.“
J. Harbuľová (na
foto) spoznala o
akademickej maliarke H. Ondrušovej
– Victorínovej veľa
faktov. Narodila sa v
roku 1912 v nemeckej rodine vo Vítkoviciach, dnešnej
súčasti Ostravy. Vy-

študovala renomované školy
vo Vroclavi, Brne a Prahe,
dostala hlboko intelektuálne vzdelanie, ktoré preniesla
do svojej tvorby. Jej život bol
poznamenaný tým, že bola
Nemka. Bola však prenasledovaná gestapom, pomáhajúca Židom. Výchova v humanistickom duchu a k umeniu
ju viedla k tomu, že sa neprispôsobila socialistickému realizmu a hlásila sa ku kubizmu.
Jej život a tvorba budú predmetom ďalšieho študentského bádania, s ktorým chcú
širokú verejnosť oboznámiť
už v septembri tohto roku a
zrealizovať i výstavu o záchrane popradského umeleckého
diela Vzdelanie. „Nemáme
ešte všetko preskúmané, zatiaľ
môžeme s určitosťou povedať,
že dielo, ktoré vzniklo v roku
1963, nemá znaky socialistického realizmu. Možno len taký

FOTO – Marta Marová

detail, dvojici chýba pionierska
šatka, ktorá bola v tom čase
príznačná, ak išlo o dielo určené pre školu. Medzi dvojicou
je otvorená kniha ako symbol
vzdelania. Od nej smeruje
istá línia obrázkov – stromy a
vták, koleso, prázdna plocha,
kohút a ďalší motív, ktorý je
už takmer neviditeľný a všetko
končí slnkom. Je to zaujímavá
spleť rôznych symbolov. I to je
predmetom výskumu našich
študentov a ich voľných interpretácií,“ zmienila sa pedagogička.
O použitej technike
sgrafito povedala, že
bola obľúbená najmä v
renesancii. Maliar pri
nej pracuje s niekoľkými vrstvami omietky. V
spišských podmienkach
to boli zvyčajne dve vrstvy. Na spodnú - farebnejšiu a drsnejšiu, sa nanášala jemnejšia, svetlá
omietka a kým bola ešte
vlhká, preškrabával sa
do nej daný motív či
vzor až po spodnú vrstvu.
Jednou zo žiakov, ktorí sa
pustili po stopách H. Ondrušovej – Victorínovej, je
Michaela Vasičáková (na
foto s J. Hybenom) zo septimy. Vysvetlila: „Sgrafito je iný
typ diela tejto autorky, ktorá
je známa najmä svojimi mozaikami v Košiciach. Bola by
škoda, keby sa nezachovalo.
Po renovácii okrášli nielen bu-

dovu školy, ale v podstate celé
mesto.“ Spolužiak Ján Hyben
zdôraznil prvotný zámer – zachrániť sgrafito a zhrnul ďalšie
kroky: „Vytvorili sme film, ktorým sme ukázali, že žiakom
našej školy záleží na zachovaní
tohto diela. Pani Herta bola
veľmi populárna svojimi mozaikami, ale toto dielo má takisto veľkú historickú hodnotu.
Máme tiež ďalšie nápady. Keď
sa sgrafito zreštauruje, bolo by
dobré preriediť zeleň, aby bolo
lepšie viditeľné pre okoloidúcich. Myslím si, že momentálne
sa na budovy nedávajú žiadne
umelecké výtvory, čo je vlastne
škoda. Preto by sme mali zachraňovať a vážiť si tie staré
diela.“
V budove dnešnej SŠ, Gymnázia na Ul. D. Tatarku, kedysi
sídlila základná škola vtedy
na Leninovom nábreží. Pred
umeleckým dielom na priečelí sa žiačikovia, ale aj učitelia často fotili na pamiatku.
Mnohí Popradčania majú podobnú fotografiu vo svojom
albume a s nostalgiou spomínajú na základnú školu, ktorá
dnes už neexistuje. Sgrafito
Vzdelanie bolo vytvorené práve pre ňu. Jeho história bude
pokračovať vďaka mladým ľuďom, ktorým budova slúži na
vzdelávanie dnes. Navyše SŠ
má aj bilingválnu slovensko-nemeckú sekciu, a tak zachovanie spomienok na autorku
nemeckej národnosti bude
o to významnejšie. (mar)

Zdroj - ŠA, Archív Poprad
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Stále pripomínajú mládeži historické udalosti bojov za slobodu
Hymnou a slávnostným
nástupom vlajkonosičov so
štátnou zástavou, vojenskými štandardami a vlajkou
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa minulý piatok začal dvojdňový
XVII. zjazd SZPB v Poprade.
Medzi delegátov zavítali vojnoví veteráni a ďalší početní
hostia, medzi nimi za mesto
Poprad viceprimátor Štefan
Pčola.
Zjazd pozdravil slovami
poďakovania najmä za to, že
členovia SZPB podnecujú
mladých ľudí, aby si vážili a
chránili mier: „Pre mňa je obdivuhodné, keď vidím vás, pamätníkov histórie a bojovníkov

za slobodu, stáť
pred mládežou
a pripomínať
významné
udalosti našich dejín boja
proti fašizmu.
Prajem vašej
organiz ácii,
aby mala silu a
energiu pokračovať vo svojej
ďalšej činnosti.“
Na zjazde v
Poprade zvolilo 110 prítomných delegátov
nového predsedu SZPB na
ďalšie štvorročné obdobie. O

sov a dôveru
delegátov získal doterajší predseda
SZPB Pavol
Sečkár.
Delegáti zastupovali vyše
1 8 - t i s í c ov ú
členskú základňu združenú v 597
z á k l a d ný c h
organizáciách
SZPB. V uznesení
zjazdu
FOTO – Marta Marová prioritne vyzdvihli
notento post sa uchádzali piati vinku – vytváranie Klubov
kandidáti. Najväčší počet hla- mladých priateľov SZPB.

Záchranársky vrtuľník v akcii
MINULÝ
týždeň
v utorok bol popradský záchranársky vrtuľník so svojou
trojčlennou posádkou vyslaný
niekoľkokrát do terénu. Najskôr letel na pomoc do Západných Tatier českej turistke,
ktorá pod vrchom Ostrý Roháč
pocítila náhlu nevoľnosť a dole
už nedokázala zostúpiť samostatne. Ďalšie volanie o pomoc
prišlo zo Slavkovského štítu,
kde skolabovalo 12-ročné dievča z Lotyšska. Mladá pacientka
bola vyčerpaná, dehydratovaná
s predkolapsovým stavom. Záchranári ju z miesta evakuovali
a následne bola prevezená do
nemocnice v Poprade. Medzitým posádka prijala ďalšiu

požiadavku. Rýchly prevoz na
vyššie špecializované pracovisko potreboval 44-ročný turista s podozrením na akútny
infarkt myokardu. Privolaná
posádka rýchlej zdravotnej
pomoci pacienta priviezla do
Starého Smokovca, kde si ho
prevzali do svojej starostlivosti
leteckí záchranári. Po doplnení
liečby bol v stabilizovanom stave letecky prevezený do Kardiocentra Fakultnej nemocnice
s poliklinikou J. A. Reimana v
Prešove.
MINULÝ týždeň v piatok bol záchranársky vrtuľník z Popradu požiadaný o
pomoc vo Vysokých Tatrách,
kde počas filmovania v ob-

Medzi ďalšie úlohy patrí príprava funkcionárskeho aktívu, posilňovanie spolupráce
s miestnou štátnou správou
a samosprávou, starostlivosť
o pamätníky, pamätné tabule a hroby vojnových hrdinov, organizovanie pietnych
podujatí atď.
Na zjazde odovzdali aj
pamätné medaily a ďalšie
ocenenia. Z nášho regiónu
dostali Medailu M. R. Štefánika 2. stupňa za spoluprácu so SZPB obce Liptovská
Teplička a Vernár (na foto
vpravo prvý sprava starosta
Vernára Vladimír Ondruš,
vedľa neho starosta L. Tepličky Slavomír Kopáč). (mar)

Napadnutý zlodejovi „nepomohol“

lasti Lomnickej kopy spadol
29-ročný filmár z Holandska,
ktorého mala zasiahnuť padajúca skala. Náhodný horský
záchranár, ktorý to videl, sa mu
okamžite vybral na pomoc a v
snahe rýchlo sa k nemu dostať
nešťastne dopadol na nohu,
pričom si spôsobil zlomeninu
predkolenia. Po poskytnutí primárneho ošetrenia bol
z terénu evakuovaný najskôr
zranený filmár, ktorý utrpel
viacnásobnú zlomeninu hornej končatiny, úraz hrudníka
a ďalšie povrchové poranenia
po tele. Nasledovala evakuácia druhého zraneného. Obaja
boli letecky transportovaní do
nemocnice v Poprade. (zuh)

Vyšetrovateľ Okresného
riaditeľstva
Policajného
zboru v Poprade obvinil
29-ročného Štefana z Popradu zo zločinu lúpeže
spáchaného v súbehu s
prečinom
neoprávnené
vyrobenie a používanie
platobného prostriedku,
elektronických peňazí alebo inej platobnej karty.
Štefan v polovici júna
na Uherovej ulici v Poprade pristúpil k 42-ročnému
mužovi z obce Hranovnica
a požadoval od neho vrátenie peňazí za alkohol.
Oslovený muž si ale na
nič nespomínal. Štefan ho
zodvihol zo zeme a pridal

aj úder lakťom do tváre.
Napadnutý muž si vybral
cigarety, no tie mu Štefan
vzal spolu s drobnými mincami a dokladmi. K platobnej karte si vypýtal PIN
kód pod hrozbou vyhrážok. Obaja muži spoločne
prišli k bankomatu, no ten
hotovosť odmietol vydať,
pretože na účte nebolo
dostatok finančných prostriedkov. Napadnutý muž
mal teda šťastie v nešťastí,
zranenie neutrpel a celková
škoda mu vznikla vo výške
6 eur. Útočník bol zadržaný a vyšetrovateľ spracoval
podnet na vzatie obvineného do väzby.
(krp)

Polícia hľadá svedkov nehody

FOTO – archív OR PZ Poprad

Okresný dopravný inšpektorát v Poprade vyšetruje okolnosti dopravnej
nehody, ku ktorej došlo
21. júna 2019 v čase od
2.30 do 2.55 hod. na Levočskej ul. v Poprade, pred
vjazdom do areálu Slovenského vodohospodárskeho podniku (na foto).
Z doposiaľ nezistených
príčin došlo k zrážke ne-

známeho motorového vozidla s 21-ročným chodcom z Popradu, ktorý bol
nájdený ležiaci na ceste.
Neznámy vodič z miesta
nehody ušiel a chodcovi s
ťažkými zraneniami neposkytol potrebnú pomoc.
Polícia žiada občanov,
aby akékoľvek informácie o okolnostiach dopravnej nehody nahlásili

na telefónnom čísle 158,
na najbližšom útvare
Policajného zboru alebo e-mailom na adrese
orpzpp@minv.sk.
Poverený
príslušník
ODI Poprad začal v tejto veci trestné stíhanie
vo veci prečinu ublíženia na zdraví v súbehu
s prečinom neposkytnutia pomoci.
(pzp)
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Platy vodičov v prímestskej
doprave opäť vzrastú
Vodiči prímestskej autobusovej dopravy si od prvého
júla opäť prilepšia. Ich mzdy
sa v tomto roku zvýšia už po
druhýkrát. K doterajšiemu
platu im Prešovský samosprávny kraj pridá ešte 89 eur.
Prvé zvyšovanie miezd vodičov prímestskej autobusovej
dopravy v tomto roku oznámil
Prešovský samosprávny kraj
(PSK) ešte pred pol rokom.
Vodičom zvýšil mzdy s účinnosťou od 1. januára 2019 v
priemere o 105 eur v hrubom.
Vyčlenil na to viac ako 1,1 milióna eur.
Ďalšie opatrenie, ktoré sa
týka zvyšovania platov vodičov,
prijíma kraj od 1. júla 2019.
Vodiči by tak mali mať od leta
vyššie mzdy o 89 eur v hrubom,
čo predstavuje zvýšenie o 8,5 %.
Zvyšovanie sa týka opäť štyroch
dopravcov v Prešovskom kraji,
a to konkrétne vodičov SAD
Prešov, SAD Humenné, SAD
Poprad a Bus Karpaty.
Po vzájomnej dohode samosprávy s dopravcami došlo k
zvýšeniu ekonomicky oprávne-

ných nákladov (EON) o 0,036
eur na kilometer v položke
mzdy. Zvýšenie EON pre SAD
Prešov predstavuje na rozpočet
kraja finančný dopad 175-tisíc
eur, pre SAD Humenné vyše
172-tisíc eur, pre SAD Poprad
131-tisíc eur a Bus Karpaty viac
ako 28-tisíc eur. Krajská samospráva tak vyčlenila na platy vodičov v prímestskej autobusovej doprave zo svojho rozpočtu
vyše 508-tisíc eur.
Po novom tak bude priemerná hrubá mesačná mzda
vodičov v Prešovskom kraji
predstavovať sumu 1156 eur.
Konkrétne vodiči SAD Prešov
zarobia mesačne v hrubom
1240 eur, vodiči SAD Humenné 1100 eur, vodiči SAD Poprad
1119 eur a vodiči Bus Karpaty
1166 eur.
Kraj zvyšoval mzdy vodičom prímestskej autobusovej
dopravy aj vlani. A to o osem
percent. Zo svojho rozpočtu vyčlenil vtedy na tento
účel 635-tisíc eur. Tento rok
dvoma opatreniami zvýšil
platy vodičov o 20 %. (lhe)

V Prešovskom kraji sa rodí viac detí ako zomiera ľudí
a viac osôb sa vysťahuje ako prisťahuje
Na území Prešovského
kraja ku koncu roku 2018
žilo 825 022 obyvateľov, z
toho 50,5 % žien. Počet obyvateľov v kraji oproti roku
2017 vzrástol o 1 196 osôb,
pričom celkový prírastok
obyvateľstva zaznamenalo 8
okresov. K úbytku obyvateľov došlo v 5 okresoch, a to v
Humennom, Snine, Svidníku, Medzilaborciach a Stropkove.
V roku 2018 sa v kraji narodilo 9 792 živých detí (5
008 chlapcov a 4 784 dievčat).
Oproti roku 2017 je to pokles
o 127 detí. V rámci okresov
Prešovského kraja sa najviac
živých detí v prepočte na 1
000 obyvateľov narodilo v
okresoch Sabinov (16,4), Kežmarok (15,9) a Stará Ľubovňa
(14,2). Najnižšie hodnoty pôrodnosti boli zaznamenané v
okresoch Humenné (8,0), Snina (8,0), Medzilaborce (8,9)
a Svidník (9,5). Ide o okresy,

ktoré sa zároveň vyznačujú
vysokou mierou emigrácie
obyvateľstva.
V priebehu uplynulého roka
v kraji zomrelo 7 137 osôb, z
toho 3 729 mužov a 3 408 žien.
Najviac osôb v prepočte na 1
000 obyvateľov stredného stavu zomrelo v okresoch Medzilaborce (14,3) a Snina (11,1).
Najnižšie hodnoty úmrtnosti
sú typické pre okresy s najmladšou vekovou štruktúrou
a vysokou pôrodnosťou, konkrétne Stará Ľubovňa (7,4),
Sabinov (7,5) a Kežmarok
(7,8).
Prešovský kraj zaznamenáva dlhodobo v rámci Slovenskej republiky najvyšší prirodzený prírastok, no napriek
tomu nedokáže kompenzovať
straty z migračného úbytku.
Migráciou obyvateľstva sa v
roku 2018 znížil počet obyvateľov v kraji o 1 459, keď sa
spolu prisťahovalo 3 003 osôb
a vysťahovalo 4 462 osôb, čo

je najvyšší počet vysťahovaných za posledných 20 rokov.
Najväčšie migračné straty
zaznamenali okresy Humenné (úbytok 288 osôb) a Stará
Ľubovňa (úbytok 262 osôb).
V roku 2018 migračne ziskový
bol len jeden okres, a to Prešov, v ktorom migráciou pribudlo 164 osôb.
Ku koncu roku 2018 mal
okres Poprad 104 837 obyvateľov, z nich bolo 51,3 % žien.
V okrese sa narodilo 1 081
živých detí (o 31 menej ako v
roku 2017) a zomrelo 915 osôb
(o 31 viac ako v roku 2017).
Migráciou obyvateľstva sa znížil počet obyvateľov v okrese o
40, keď sa spolu prisťahovalo
913 osôb a vysťahovalo 953
osôb. Počet obyvateľov v okrese Poprad oproti roku 2017
vzrástol o 126 obyvateľov. Viac
info na www.statistics.sk
Zuzana Kozoňová,
Štatistický úrad SR –
Pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Aká je úroveň pohybovej aktivity, stravovacie návyky a životný štýl mládeže?
Nárast počtu srdcovocievnych ochorení v spojení s nedostatkom pohybovej aktivity, rovnako
ako zvýšený výskyt ochorení chrbtice boli dôvodom na zmenu životného
štýlu detí a mládeže. Podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie je nedostatočná pohybová aktivita
uznaná ako rizikový faktor podieľajúci sa na vzniku chronických neinfekčných ochorení. Pohybová
aktivita priaznivo pôsobí
aj na psychiku a duševnú
pohodu.
RÚVZ so sídlom v Poprade plnil celonárodný

projekt zameraný na sledovanie vybraných ukazovateľov zdravia u stredoškolákov a žiakov 8. ročníkov
základných škôl, testovanie
telesnej zdatnosti, hodnotenie držania tela, úrovne
pohybovej aktivity, stravovacích návykov a životného
štýlu mladej generácie.
Do projektu bolo spolu
vybraných 157 stredoškolákov a žiakov 8. ročníkov
ZŠ mesta Poprad. (jedna
stredná škola, jedno gymnázium a dve základné školy), každá veková kategória
mala rovnaký podiel zastúpenia oboch pohlaví).
Komplex meraní obsaho-

Z interpelácií
Poslanec Jozef Košický interpeloval vo veci požiadavky o doplnenie verejného osvetlenia vo vnútrobloku na Bajkalskej ul. Požiadal o
zaradenie tejto záležitosti do tohtoročných resp. budúcoročných investičných akcií. Obyvatelia bytoviek
Sázava a Odra na Šrobárovej ulici
sa na neho obrátili s požiadavkou
na osadenie dopravného zrkadla na
križovatku medzi týmito bytovými
domami. Dôvodom je zlá viditeľnosť
pri výjazde v smere od cyklistického chodníka a garáží. Poslanec tiež
požiadal o poskytnutie informácií
k vysporiadaniu pozemku s parcelným číslom 3124 nachádzajúceho

val vybrané parametre antropometrie (telesná výška
a hmotnosť, BMI, meranie % kostrového svalstva
a bazálneho metabolizmu,
meranie % telesného tuku),
meranie krvného tlaku a
pulzu, hodnotenie držania
tela, flexibilita (ohybnosť),
spirometrické vyšetrenie
(vitálna kapacita pľúc),
orientačné testovanie telesnej zdatnosti (Ruffierov
test) u žiakov 8. ročníkov ZŠ a u stredoškolákov
(chlapci) ergometrický test
na stacionárnom bicykli so
stúpajúcou záťažou podľa
hmotnosti v troch 3-minútových intervaloch s jed-

sa pod príjazdovou komunikáciou
v Kvetnici. Mesto Poprad koncom
minulého roka vysporiadalo všetky pozemky pod touto príjazdovou
komunikáciou k bytovým domom
Nová obytná, Jánošík a Malina,
okrem tohto jedného. Zaujímal sa aj
o to, či mesto Poprad podniklo nejaké kroky smerujúce k vyriešeniu
problému s parkovaním pri bytovom dome Stará obytná v Kvetnici.
Poslankyňa Alena Madzinová
sa zaujímala o dôvody, prečo nie je
sprístupnený vstup do areálu nemocnice aj zo strany od SPŠ. Interpelovala i kvôli tomu, že na sídlisku
Juh 3 chýbajú priestory pre rôzne
potreby a aktivity občanov. Vzhľadom na to, že sa uvoľnili priestory

nominútovou pauzou po
každom záťažovom stupni.
Súčasťou vyšetrení bol aj
dotazník o stravovacích
návykoch,
závislostiach,
pohybovej aktivite, životnej pohode.
Získané výsledky zo všetkých RÚVZ v SR budú
podkladom na prijatie celonárodných opatrení na
vytváranie a zlepšenie podmienok pre pohybové aktivity žiakov.
V nasledujúcom školskom roku 2019/2020 bude
RÚVZ so sídlom v Poprade úzko spolupracovať so
školami v oblasti edukácie
so zameraním na podporu

bývalých kotolní, žiada, aby sa začali prípravné práce súvisiace so zmenou ich účelu tak, aby sa v roku 2020
mohli začať práce na ich využití.
Poslanec František Majerský
interpeloval za obyvateľov centra,
ktorí žiadajú opravenie chodníka na
Bernolákovej ul. za Konkatedrálou
Sedembolestnej Panny Márie, kde
sú poškodené obrubníky a dlažba.
Obyvatelia Baníckej ul. BD 15 požiadali o opravu príjazdového chodníka k bloku, kde je zničený asfalt.
Interpeloval aj kvôli zrealizovaniu
kolumbária na cintoríne v Matejovciach a dokončeniu prác po výmene
okien na budove ObÚ v Matejovciach.

pohybovej aktivity, zlepšenie životosprávy a vedomostí o ďalších rizikových
faktoroch
podieľajúcich
sa na vzniku civilizačných
ochorení v záujme podpory zdravia mladej generácie.
Analýzy
jednotlivých
sledovaných ukazovateľov
zdravia v písomnej a grafickej podobe sú na www.
ruvz.pp.sk.
Zároveň chceme vysloviť
poďakovanie všetkým zúčastneným školám za ich
ochotu a spoluprácu pri plnení tohto projektu.
RÚVZ so sídlom v Poprade

Poslankyňa Mária Radačovská
v interpelácii požiadala o predĺženie časového intervalu na prejdenie
chodcov na Štefánikovej ul., opravu
retardérov na periférnej ceste na
Juhu 3, opravu schodov na Šoltésovej
ul. na konci parkoviska, odstránenie
poškodených kamenných kvetináčov na Juhu 3 a pred lekárňou Limba, ktoré neslúžia svojmu účelu alebo ich treba opraviť a pravidelne sa o
ne starať. Tiež interpelovala, aby bol
dôstojnejšie upravený vstup a horná
brána na cintoríne vo Veľkej, otvorená zadná brána do areálu Nemocnice
Poprad a zvýšené benefity pre viacnásobných darcov krvi napr. formou
parkovacej karty, zliav na kultúrne a
športové podujatia a pod. (ppm)
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Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.“
Buddha

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 3. júla má meniny – Miloslav, vo štvrtok 4. júla –
Prokop, v piatok 5. júla – Cyril a Metod, štátny sviatok, v
sobotu 6. júla – Patrik, Patrícia, v nedeľu 7. júla – Oliver,
v pondelok 8. júla – Ivan a v utorok 9. júla – Lujza.

MANŽELSTVO UZAVRELI
22. júna 2019 – Jana Budzáková a Martin Bednarovský,
Ing. Veronika Hudáková a Ing. Michal Pižem.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 28.júna 2019
vo Veľkej so

Silviou Dreisigovou,
34-ročnou

V piatok 28.júna 2019
vo Veľkej s

Janou Hriňákovou,
48-ročnou

V piatok 28.júna 2019
vo Veľkej s

Jánom Chachaľákom,
58-ročným

V piatok 28.júna 2019
vo Veľkej so

Štefanom Šebestom,
59-ročným

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 3. júla 2019
o 12.30 hod. vo Veľkej s

Viliamom Božoňom,
88-ročným

V stredu 3. júla 2019
o 13. hod. vo Veľkej s

Johanou Dzugasovou,
84-ročnou

V stredu 3. júla 2019
o 14. hod. vo Veľkej s

Filipom Gajdošom,
23-ročným

Vo štvrtok 4. júla 2019
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Dušanom Šoltísom,
70-ročným

Vo štvrtok 4. júla 2019
o 15. hod. v Strážach s

Jánom Majerčíkom,
82-ročným

Program kina CINEMAX Poprad
Od 4. júla do 10. júla

Tajný život maznáčikov 2 2D: o 13.10 hod.
(hrá sa len cez víkend),
o 14. hod. (hrá sa len cez
víkend), o 15. hod. (hrá
sa len 9.7.), o 15.20 hod.
(nehrá sa 9.7.), Spider-Man: Ďaleko od domova
3D: o 17.30 hod. (nehrá sa
9.7.), Spider-Man: Ďaleko
od domova 2D: o 15.30
hod. a o 20.30 hod. (hrá sa
len 9.7.), o 20.50 hod. (ne-

POP R A D

hrá sa 9.7.), Babská jazda
– Stará láska nehrdzavie:
o 18. hod. (hrá sa len 9.7.),
Muži v čiernom: Globálna hrozba 2D – o 13. hod.
(hrá sa len cez víkend), Pavarotti: o 18.10 hod., Annabelle 3: Návrat: o 20.40
hod., Yesterday: o 16.10
hod., Podfukárky: o 18.40
hod., Mŕtvi neumierajú:
o 20.50 hod. Viac na www.
cine-max.sk.
(ppp)

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka
052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia
772 10 62. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny
vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na
predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515.
Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13,
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

Hľadajú sa najkrajšie zábery Prešovského kraja
Široká verejnosť sa opäť
môže zapojiť do fotografickej súťaže o najkrajšie zábery z Prešovského kraja.
Siedmy ročník súťaže Choď
a foť vyhodnotí odborná
porota, ktorej predsedá
známy fotograf Jano Štovka.
Fotosúťaž Choď a foť je
určená amatérskym aj profesionálnym
fotografom.
Už po siedmy
raz ju pripravila Krajská
or g an i z á c i a
cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska. Hlavným cieľom
fotosúťaže
je predstaviť
zaujímavosti
Prešovského
kraja prostredníctvom fotografií a putovnej výstavy.
Záujem o súťaž každoročne
rastie, do predošlého ročníka bolo prihlásených 493 fotografií od 155 autorov.
Súťaž trvá do 15. októbra
2019. K dispozícii sú štyri
tematické kategórie: 1. Prí-

roda, 2. Kultúra, tradície a
história, 3. Black & white a
4. Šport, športové aktivity.
Podmienkou je, aby fotografia bola zhotovená na území
Prešovského kraja.
O víťazoch v štyroch kategóriách rozhodne odborná porota, ktorej bude opäť
predsedať známy fotograf
Jano Štovka, ktorý má na

vernisážou v Divadle Jonáša
Záborského v Prešove a putuje ďalej po Slovensku, ale
aj do zahraničia. Fotografie
sú vytlačené na veľkých formátoch, čím sa zážitok zo
záberov ešte viac umocňuje.
Aktuálna putovná výstava
z predošlého ročníka fotosúťaže sa v máji presunula
do Kúpeľov Červený Kláštor
Sme rd ž on k a
v Pieninách,
návštevníci ju
môžu vidieť v
Dome zdravia.
V minulom
roku v súťaži
výrazne upútala
mladá
autorka z Bardejova Karin
Kaľatová. Za
fotografiu
z
FOTO – Karin Kaľatová d r e v e n é h o
chrámu v Barkonte viacero celosveto- dejovských Kúpeľoch Ďakuvých ocenení. Svojho favo- jem, Pane Bože získala ocerita vyberú i fanúšikovia nenie Grand Prix . Fotografia
Severovýchodu Slovenska zároveň získala prvé miesto
na Facebooku. Odmenou v kategórii Kultúra, tradície
sú nielen vecné ceny, ale aj a história. Autorka oslovila
putovná výstava víťazov a porotu i ďalšími zábermi,
finalistov fotosúťaže. Vý- prvenstvo si odniesla aj v kastava sa každoročne začína tegórii Black & white. (bče)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 3. júla – Dr. Max – Kaufland pri
stanici, vo štvrtok 4. júla – Benu – bývalá Altea, v piatok 5. júla – Adus, v sobotu
6. júla – Tília, v nedeľu 7. júla – Dr.
Max – OC Max, v pondelok 8. júla –
Dr. Max – Monaco a v utorok 9. júla
– Ekolekáreň – OC Forum.
Dr. Max – Kaufland pri stanici:
Wolkerova ul., Benu – bývalá Altea: Nám.

sv. Egídia 25, Adus: Mnoheľova ul. 2, Tília:
Banícka 28, Dr. Max – OC Max: Dlhé hony
1, Dr. Max – Monaco: Francisciho 22,
Ekolekáreň – OC Forum: Nám. sv.
Egídia.
Lekárne s pohotovostnou službou
sú otvorené od pondelka do piatka
od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Budete
niečo kritizovať, ale najprv by ste si mali pozametať pred vlastným prahom.

Nebudete
vedieť, kde
vám hlava stojí. Dobehnú vás povinnosti, ktoré ste dlho odkladali.

Nedajte sa
nikým manipulovať a v
niečom pritlačiť k stene. Ukáže sa,
že váš názor je správny.

Vyhnete
sa nedorozumeniam,
ak sa so svojimi blízkymi budete
viac rozprávať.

Príjemný
začiatok leta
bude pokračovať až do septembra. Nadviažete nové priateľstvá a
vzťahy.
Nestrácajte optim i zmus,
čakajú vás úspechy a samé priaznivé okolnosti.

Nechajte
niektoré
svoje aktivity bokom. Tentoraz si
potrebujete viacej oddýchnuť.

Dávajte
si pozor na
peniaze. Sú možné straty alebo
okradnutia, preto buďte opatrní.

Budete
„otrávení“
z toho, že vám všetko nevychádza
tak, ako ste si predstavovali.

Každý z
rodiny od vás
niečo bude potrebovať, ale aj keď budete
mať veľa inej práce, všetkým pomôžete.

Mô ž e te
si už teraz
plánovať letnú dovolenku. Bude
mimoriadne vydarená.

Niekto
vás požiada
o radu a popri tom mu dáte aj prísne ponaučenia.
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Kino Tatran
3. júla o 10. hod. PSIE VELIČENSTVO- PRÁZDNINOVÉ KINO
BE, animovaný/rodinný, 85
min., dabing, MP7
Rex je najobľúbenejším
psom v britskom kráľovskom
paláci. Jedného dňa sa však
stratí jeho psia láska. Rozhodne sa preto, že ju nájde a
privedie naspäť. Vstupné: 2 €
3. a 4. júla v 2D a 5. júla
v 3D o 19. hod. - SPIDER-MAN: ĎALEKO OD DOMOVA
USA, akčná fantasy komédia, 140 min., 2D titulky/3D
dabing, MP12
Po udalostiach z Avengers
Endgame sa Spider-Man
stretáva s celkom novou zodpovednosťou. Vstupné 2D:
5 €/ vstupné zľavnené (deti,
študenti, seniori, ŤZP): 4 €,
Vstupné 3D: 6 € / vstupné
zľavnené (deti, študenti, seniori, ŤZP): 5 €+ 0,80 € okuliare
6. a 7.júla o 16.30 hod.
VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ
PRÍHODY + PREDFILM
ŠARKAN
FR/BE, animovaný, 83
min.+ 14 min. predfilm, dabing, MP
Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa zdá a zvieratká z
tejto farmy sú nevyspytateľné.
Vstupné: 5 €/vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP, FK: 3 €
6. a 7. júla o 19. hod. - PAVAROTTI
GB/USA, dokumentárny/
hudobný/životopisný,
114
min., titulky, MP12
Hudobná ikona, ktorá svojím významom, umením a
popularitou ďaleko prekročila hranice operného žánru.
Vstupné: 5 € /vstupné zľavnené (deti, študenti, seniori,
ŤZP): 4 €
8. júla o 19. hod. - STUDENÁ VOJNA- €URÓPSKE
FILMY ZA €URO
PL/FR/GB, dráma, 84 min.,
titulky, MP15, FK
Láska na pozadí Studenej
vojny. V kulisách Varšavy,
Berlína a Paríža znie jazzová
hudba a Zula s Wiktorom rozohrávajú nádhernú, ale trpkú
baladu. Cannes 2018 – Najlepší režisér
Vstupné: 1 €

Digitalizáciu Kina Tatran
finančne podporil

Vieme
od vás

V kráľovstve lesa

FOTO – archív účastníkov zájazdu

Blahodarný tieň lesov
v Čiernom Balogu plne
zakúsili počas svojho
poznávacieho
zájazdu
zrakovo postihnutí z
popradskej únie nevidiacich a slabozrakých v
poslednú júnovú sobotu.
Prechádzali sme čarokrásnym podtatranským
krajom s Kriváňom - cez
Hybe, rodisko Petra Jaroša, autora Tisícročnej
včely, cez Brezno, kde pôsobil Ján Chalupka a Martin Rázus, veľké osobnosti
slovenského národného
pohybu v 19. a 20. storočí.
Cieľom našej cesty bola
povstalecká obec Čierny
Balog s pamätníkom obetí 2. svetovej vojny a SNP.
O tragických udalostiach
a bojoch písal verne rodák z tejto obce, spisovateľ Ladislav Ťažký vo svojich početných románoch
Amenmária alebo samí
dobrí vojaci, Evanjelium
čatára Matúša a v ďalších
desiatkach protivojnových
románov.
Učarovala nám čiernohorská železnica, na ktorej
sme sa dostali do lesníckeho skanzenu Vydrovo. Privítalo nás kráľovstvo lesa
a dolina Čierneho Hrona.
Nevidiaci sa spolu so
sprievodcami vybrali na
pešiu túru do Vydrovskej doliny. Na náučnom
chodníku sme sa dozvedeli o priekopníkovi v
obnove lesov a ich zveľaďovaní Jozefovi Dekretovi
Matejovie /1774 – 1841/,
dobročskom
rodákovi.

On prvý sa zaslúžil o to,
že v ťažbe dreva píla nahradila sekeru. Stal sa tak
zakladateľom moderného
lesného hospodárstva a
svojím národným povedomím bol porovnateľný
so štúrovcami. Kiež by sa
jeho koncepcia zachovania lesov stala záväznou aj
pre súčasných lesníkov.
Súčasťou
náučného
chodníka je symbolický
cintorín obetiam slovenských drevorubačov pracujúcich nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Na
ceste nás upútal detviansky kríž a jedinečné stromy, ohromujúce svojou
mohutnosťou.
Rovnako
zachované lesné bohatstvo
s flórou a faunou , kaplnka potiahnutá drevenou
kôrou, zasvätená Matke
ustavičnej pomoci, drevorezby postáv a zvierat, ale
aj lesná technika a stroje aj dômyselný a účelný
areál so športoviskami a
maketou podhorskej dedinky.
Opäť sme v spoločenstve priateľov
spoznali jeden prekrásny kraj
našej vlasti.   (hre)

Inzercia

Predaj

rôzne
Výkup parožia. Inf. č. t.
0904 834 937. 3/19-R
Náter striech za 3€/1 m2.
V cene je farba + práca. Inf.:
č. t. 0915 423 705.  19/19-R

PEDIKÚRA RENKA

ul. Ludvíka Svobodu (pri
kostole) Poprad – Juh Objednávka na tel. č. 0903 849 047
klasická (mokrá), prístrojová
a kombinovaná pedikúra, masáž a peeling nôh, lakovanie
nechtov na nohách lakom a
gél-lakom, cena pre dôchodcov, darčekové poukážky, akcia pri prvej návšteve. PP-83

Predám kvalitný leštený
Tatranský smrekový obklad
– 3 €, perodrážku, zrubový
profil – pologuľatý, hranoly a dlážkovicu na podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866,
w w w. d r e v o z r u b y o b k l a dy.sk
2/19-P

Kultúrny kalendár na JÚL 2019
Streda 3. júl o 19. hod./
Námestie sv. Egídia –
malé pódium
M I R O S L A V
KASPRZYK
Prázdninová pantomíma
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie
presúva do OC Forum.

HĽADAL
Ujo Ľubo z Košíc.

Štvrtok 4. júl o 20.
hod./Námestie sv. Egídia
PAVEL SERIŠ/ČEHÁČCI A ČOBOLÁČCI
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia
presúva do divadelnej
sály Domu kultúry.

Sobota 6. júl o 21.
hod./Námestie sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE
Bajkeri (ČR, komédia,
97 min./2017)

Piatok 5. júl o 15. hod./
Námestie sv. Egídia
ŠENGENSKÝ
POLUDNÍK
Orchester
ľudových
nástrojov Štátneho hudobného učilišťa Užhorod – Ukrajina.
Piatok 5. júl o 19. hod./
Námestie sv. Egídia
ZEUS
&
HENRY
TÓTH
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert
presúva do divadelnej
sály Domu kultúry.
Sobota 6. júl o 10.
hod./Námestie sv. Egídia
AKO KUBO ŠŤASTIE

Sobota 6. júl o 11.
hod./Námestie sv. Egídia
ANNOGALLERY
OPEN AIR 2019
Keramické
tvorivé
dielne pre deti a dospelých.

Nedeľa 7. júl o 15.
hod./Námestie sv. Egídia
SWING TIME FOR
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert
presúva do divadelnej
sály Domu kultúry.
Pondelok 8. júl o 19.
hod./Námestie sv. Egídia
– malé pódium
JAZZ TRIO
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert
presúva do Hodovne.
Utorok 9. júl o 19.
hod./Námestie sv. Egídia
KABÁT
VETROFKA/SK
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert
presúva do divadelnej sály Domu kultúry.

MESTO POPRAD
podľa § 9a ods. 9 v spojení s §9a ods. 1) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 165/2019 zo dňa 13. júna 2019 týmto,

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na
uzavretie nájomnej zmluvy
Požiadavky na predmet zmluvy:
Zmluva na prenájom časti pozemkov na inštaláciu zastávkových prístreškov na autobusových zastávkach a na inštaláciu reklamných zariadení – citylightov. Každý účastník súťaže predloží svoj návrh zmluvy, ktorý musí obsahovať všetky
požiadavky (minimálne aj osobitné) uvedené v podrobných
podmienkach súťaže.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 2. augusta
2019 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.
poprad.sk.
Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716
72 92, 052/716 73 31.			   PP-84
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Zdravá výživa deťom priniesla cenu
Žiaci 3. A ZŠ s MŠ Jarná v
Poprade získali hlavnú cenu
v projekte zdravej výživy
Viem, čo zjem. Do uplynulého tretieho ročníka sa zapojilo približne 110 škôl z
celého Slovenska s viac ako
10 tisíc deťmi.
Projekt je súčasťou globálneho programu Nestlé pre
zdravie detí, ktorého odborným partnerom je Úrad verejného zdravotníctva SR a
realizuje sa s odporúčaním
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Aj
tento rok boli jeho súčasťou
prednášky o zdravom a vyváženom stravovaní, ale aj dve

dobrovoľné aktivity – kreatívna a pohybová. Vďaka nim sa
podarilo ZŠ s MŠ Jarná zopakovať minuloročné víťazstvo.
Triedna učiteľka 3. A Viera
Lojeková
zrekapitulovala:
„My sme si vybrali ako tému
pitný režim. Deti prišli s nápadom napr. vodného peračníka,
ktorý by tankoval vodu, autobusu, ktorý by tankoval čisté
ovocné šťavy, veľkých kontajnerov, z ktorých by tiekla len
ovocná šťava... Okrem toho
sme mali celý týždeň štiav z
ovocia, zeleniny a tiež zdravého jedla. Každý deň sme si v
škole pripravovali niečo zdravé. Tiež sme sa naučili pesničku

FOTO – Marta Marová
Napísali
ste nám

o vode a v rámci projektu sme
spracovali i veľký plagát, ktorý
v súťaži získal najviac bodov.
V druhom kole sme vtipne
stvárnili gymnastickú zostavu.
Každé dieťa predstavovalo nejaký gymnastický cvik. Napr.
lastovičku, pričom bolo oblečené ako lastovička, chlapci, ktorí váľali „sudy“ držali v rukách
veká od sudov, dievčinka, ktorá robila mostík, mala na sebe
most z kartónu a pod.“ Malým
súťažiacim z 3. A takéto pekné
nápady vyniesli hlavnú výhru.
Za peniaze dostanú športové
pomôcky, najviac by sa im
zišli trampolíny, basketbalové
koše, bowlingová súprava a
pod. Deti sa do súťaže zapojili
rady a boli z aktivít nadšené.
Ľubica Novotná za hlavného
organizátora projektu uviedla:
„Už druhýkrát vyhrala trieda
z tejto školy, ale skutočne deti
s pani učiteľkami opäť prišli s
úplne novým nápadom, venovali tomu čas a energiu. Tešíme
sa z toho, že vidíme pozitívnu
spätnú väzbu. Snažíme sa deti
viesť k zdravej životospráve a
hravou formou im ukázať, čo
je zdravá výživa, prečo je také
dôležité správne sa stravovať
a pohybovať sa. Bojujeme
tak proti fenoménu dnešnej
doby – obezite.“    (mar)

Do hier zapojili mládež

Strážske hry. Zase jedna
skvelá akcia – stretnutie
mestských klubov, športové zápolenie, zábava a výborná atmosféra. V tomto
roku Klub Popradčanov
do nich zapojil mladých
Popradčanov (študentov
stredných a základných
škôl), budúcnosť nášho
mesta. Dobrú energiu a
súťaživosť premenili na
krásne 3. miesto. Člen rady
KP, zároveň poslanec mesta Poprad Marián Barilla
konštatoval: „Je potrebné
ich zapájať do spoločenské-

ho života
a
ukazovať im
pozitív ne
vzory.“
Predsedníčka
K l u b u
Popradčanov Júlia
Wa t t e r
Domaraztká
uviedla: „KP chce poďakovať všetkým organizátorom
(predovšetkým Rudolfovi
Kubusovi, predsedovi Klu-

Po ročnej prestávke opäť horel
Jánsky oheň
V sobotu 29. júna sa
v priestoroch ZŠ s MŠ A. V.
Scherfela vo Veľkej konal
už piaty ročník Velického
juniálesu, ktorý zorganizoval Klub Veličanov v spolupráci s mestom Poprad
a tunajšou základnou školou po ročnej prestávke.
Sobotňajšie popoludnie
bolo vo dvore základnej
školy vo Veľkej plné dobrej
nálady, rozvoniaval chutný
guláš a nechýbal atraktívny
kultúrny program, v ktorom
sa vystriedali Solus Dance Academy, Stražanovo
bábkové divadlo z Bratislavy s rozprávkou Gašparko
a drak, Andrea majtnerová a Marek Bednár s hitmi
Retro Repete a tiež Anton
Smatana Band s country pesničkami. Podujatie
ukončilo symbolické zapálenie vatry o pol deviatej večer. „Za tých dvadsať rokov,
čo existuje Klub Veličanov,
sme vždy robievali tzv. gulášové partie v máji. Prišli sme
však na to, že tradíciou v tej-

to mestskej časti boli juniálesy a tiež Jánske ohne. Nadviazali sme na to a tak sme
začali vždy v posledný júnový
týždeň organizovať Velický
juniáles. Tentokrát to bol už
piaty ročník, ale minulý rok
sme vynechali, pretože sme
oslavovali 750. výročie prvej
písomnej zmienky o Veľkej.
Bol to vtedy veľký nápor na
naše organizačné schopnosti. V spolupráci s kultúrou
mesta sme pripravili veľmi
zaujímavý program a ľudia sa zabavili,“ povedal
predseda Klubu Veličanov
Milan Hámor.    (mav)

bu Strážanov) za pekné
podujatie a už teraz sa
tešíme na Strážske hry v
budúcom roku.“
(ppp)

FOTO – Marek Vaščura

Paľo Habera rozospieval a roztancoval Poprad
Spevák Paľo Habera a skupina Team opäť vyrazili na
česko-slovenské turné. Z 18 plánovaných koncertov 6 odohrajú na Slovensku. Začali v júni
v Prievidzi a ich „šnúra“ vyvrcholí v novembri koncertom
v Bratislave. Medzi vybranými
mestami nechýba ani Poprad,
kde sa koncert konal minulý
týždeň vo štvrtok.
Kapela Team vznikla v roku
1980. V rokoch 1989, 1990 a

1991 skupina získala ocenenie Zlatý slávik, pričom v roku
1991 si toto ocenenie v kategórii
spevák odniesol Pavol Habera.
Na konte majú 11 albumov.
Na mestský zimný štadión
zavítali priaznivci Teamu z celého nášho regiónu. Neskutočnú
energiu a skvelý výkon predviedol samotný spevák Paľo Habera,
ktorý na popradskom koncerte
v publiku osobne zaspieval dvom
náhodným fanúšičkám. Na hu-

dobnej scéne sú už takmer štyri
desiatky rokov a za sebou majú
veľké hity, ktoré si pospevujú
rôzne vekové generácie. Aj na
koncerte v našom meste zazneli ich najznámejšie piesne ako
Malá nočná búrka, Reklama na
ticho, Je to vo hviezdach, Láska,
necestuj tým vlakom, Nároční či
Krátke lásky…, ale aj napríklad
Mama Kami. Team nesklamal
a skvelú atmosféru bolo z publika
cítiť počas celého koncertu. (šif)

FOTO – Silvia Šifrová
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Tenisový pohár primátora mesta Poprad
Uplynulý víkend sa na
Mestských tenisových kurtoch v Poprade uskutočnil
už 7. ročník tenisového
turnaja O pohár primátora
mesta Poprad.
Pre milovníkov tohto športu
turnaj zorganizoval tenisový
klub MŠK Poprad - Tatry. 44
účastníkov bolo rozdelených
do 5 kategórií. Systém turnaja
bol na začiatku skupinový, následne najlepší dvaja postupovali už do tenisového pavúka.
V dvojhre mužov do 50 rokov dominoval Martin Ďurčo,
keď zvíťazil vo finále nad Jozefom Galajdom 6:1, 6:4. Tretie

Basketbalistky
nebudú
v Extralige
Slovenský ženský
basketbal
zažil v posledný
možný termín
na prihlasovanie družstiev do Extraligy
hneď dvojnásobný šok. Do
ďalšieho ročníka sa neprihlásili dvaja rivali z ostatnej
sezóny – Nitra a Poprad.
Šiesty tím uplynulej sezóny
ženskej basketbalovej Extraligy BAM Poprad nebude
v najvyššej súťaži pokračovať. V pondelok 1. júla klub
informoval o tom, že do nasledujúceho ročníka sa neprihlásil. „Toto rozhodnutie
v Poprade padlo na základe
zhodnotenia viacerých okolností, najmä však neuhradených plnení partnerov z
predchádzajúcej sezóny a nedostatok potenciálnych sponzorov a podporovateľov tohto
najväčšieho ženského športu v
meste pod Tatrami,“ uviedol
popradský basketbalový klub
na svojich internetových
stránkach. Viac informácií
prinesieme v ďalšom vydaní novín Poprad.
(ppv)

miesto obsadil Róbert Fábry.
V dvojhre mužov nad 50 rokov bolo rovnaké finále ako
pred rokom. Víťaz Igor Lupták vrátil minuloročnú prehru Michalovi Vasiľkovi po
výsledku 6:3. Tretie miesto
obsadil Stanislav Čistý. Dvojhru žien vyhrala najmladšia
účastníčka turnaja Sofia Bajusová, Kristína Rusnáková
skončila na 2. mieste a Ľubomíra Danková na 3. mieste.
V najkvalitnejšej kategórii
- mužskej štvorhre vyhrali
jednoznačne M. Vasiľko a M.
Ďurčo, keď vo finále porazili I.
Luptáka a P. Trabalku. Súboj

FOTO – Marek Vaščura

o 3. miesto lepšie zvládli R.
Fábry a K. Petrik. Kategória
mix štvorhra ponúkla najvyrovnanejšie zápasy. Dôkazom
je finále, kde až v tiebreaku
zvíťazili M. Bajus s dcérou
Sofiou
nad
M. Ďurčom
s
Kristínou
Rusnákovou.
3. miesto obsadila dvojica
Berko - Jusková. „Tešil som
sa na tento
turnaj a veril
som, že minimálne zopaku-

jem výsledok z minulého roka.
S Miškom Vasiľkom sme vo
finále opäť statočne bojovali.
Som rád, že sa tradícia turnaja uchytila, a že je to žiadaný turnaj pre rekreačných
tenistov,“ povedal organizátor
turnaja z MŠK Poprad – Tatry Igor Lupták. „Tenisový
turnaj o pohár primátora
mesta má už svoju tradíciu
a ja som veľmi rád, že tenisový MŠK Poprad – Tatry je na
pôde mesta aktívny, pretože
vytvára dobré podmienky pre
rozvoj tohto športu,“ uviedol
1. viceprimátor mesta Poprad
Štefan Pčola.
(jog, mav)

FK Poprad
Futbalisti FK
Poprad odohrali v uplynulom
týždni až dva
prípravné zápasy pred novou sezónou II. ligy.
V utorok 25. júna v Michalovciach
remizovali
zverenci Mareka Petruša
1:1 a následne v sobotu 29.
júna zvíťazili na pôde českého tímu MFK Karviná
1:0. O oba presné zásahy
„orlov“ sa postaral mladý talent Tibor Slebodník.
Klub zároveň informoval
aj o prvej posile do útoku.
Je ňou 29-ročný Brazílčan
Lopez Da Silva Junior, ktorý hral v minulej sezóne za
Trebišov.
Popradčania budú hrať
najbližšie v sobotu 6. júla
v Opave.     (ppv)

Krátko zo športu
VOLEJBALOVÝ
klub Junior 2012 Poprad
sa aj po sezóne pochválil
ďalšou medailovou ťažbou
a to počas Majstrovstiev
Slovenska v Beach volejbale. Medzi chlapcami do 18
rokov vybojovali bronzové medaily Andrej Bilich
a Samuel Pisarčík, v kategórii mužov do 20 rokov
zasa obhájila bronzovú
priečku z minulého roka
dvojica Šimon Rzyman –
Ján Ružbaský.
V KYSUCKOM Novom Meste sa cez víkend
stretli najlepšie dobrovoľné hasičské družstvá
z jednotlivých krajov na
majstrovstvách Slovenska
dorastu a dospelých. Ženy
zo Spišského Štvrtka sa
stali šampiónkami, dorastenci z Hranovnice spoločne s mužmi zo Spišského
Štvrtka zasa vicemajstrami
Slovenska.
HOKEJISTI
HK
Poprad ukončili cez víkend „suchú“ časť prípravy na novú tipsportligovú sezónu. Po troch
týždňoch voľna sa k tímu
pripoja už aj legionári
a na ľad by mali „kamzíci“ vykorčuľovať v pondelok 22. júla.
(ppv)
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Pred záverom slovenského predsedníctva sa stretli predsedovia parlamentov V4...
(Dokončenie zo str. 1)

Tiež povedal: „Pracovné stretnutie
zodpovedalo na veľa otázok, ktoré
EÚ dnes trápia. Bol som zvedavý na
názory svojich kolegov a samozrejme som rád, že som mohol prezentovať Slovensko a Poprad.“ Maršálek Sejmu Poľskej republiky Marek
Kuchciński poznamenal, že vyššia
volebná účasť je aj výsledok intenzívnej spolupráce V4 v posledných
rokoch. Dodal: „V4 veľmi posilnila
svoju pozíciu v Európe. Treba povedať, že všetci sa na ňu dívajú ako na
skupinu, ktorá prichádza s novými
myšlienkami a zámermi.“ Predseda
Poslaneckej snemovne Parlamentu
ČR Radek Vondráček sa vyslovil
najmä k prevzatiu predsedníctva
V4, ktoré Česko preberá po Slovensku: „Slovensko nám odovzdáva
pomyselné žezlo. Jeho predsedníctvo

bolo veľmi úspešné a my ho preberáme za zmenenej situácie v Európskom parlamente, v dobe, kedy sa
vytvára nové personálne obsadenie
orgánov EÚ. V4 je nezanedbateľnou silou, s ktorou sa musí v Európe počítať, lebo naše štyri krajiny
predstavujú vyše sto poslancov, čo je
viac ako má Nemecko alebo Francúzsko. Predstavujeme tiež zdroj
zdravého stredoeurópskeho rozumu
v rámci EÚ a musíme ťahať za jeden povraz.“ Predseda Národného
zhromaždenia Maďarska László
Kövér sa zaoberal výzvou, ktorú
prináša digitálny svet, čo sa prejavilo i pri voľbách a spolu s ostatnými predsedami parlamentov V4
sa venovali aj témam obrany, bezpečnosti, migrácie, ochrany životného prostredia a klímy i dvojakej kvality potravín.    (mar)

V rámci stretnutia predsedov parlamentov krajín V4 v Poprade si
delegácie spestrili program medziparlamentným futbalovým turnajom, ktorý sa odohral minulý týždeň v piatok v Národnom tréningovom centre. Slováci vedení predsedom NR SR Andrejom Dankom skončili tretí, turnaj vyhrali Maďari.     FOTO – Marek Vaščura

Jazdením na bicykli prispeli k šetreniu životného prostredia
Do 6. ročníka celoslovenskej súťaže
Do práce na bicykli, ktorý prebiehal
počas tohtoročného mája, sa zapojili
aj Popradčania. Celkovo 163 zúčastnených obyvateľov mesta Poprad
spolu najazdilo viac ako 15 tisíc km
a ušetrilo tak 4 061 kilogramov CO2
v prostredí mesta. Prispeli tak k hlavnému cieľu súťaže, ktorým bola podpora rozvoja nemotorovej predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách
a vytváranie kvalitných podmienok
pre ekologické druhy dopravy.
V utorok minulý týždeň najúspešnejším zapojeným občanom a tímom
prišli odovzdať ceny súťaže Do práce
na bicykli 2019 primátor mesta Poprad Anton Danko a viceprimátori
Štefan Pčola a Ondrej Kavka. Cenu za
najviac najazdených kilometrov v kategórii jednotlivci získal Ján Šimkulák,
ktorý počas súťaže najazdil 894,48 km,
absolvoval 38 jázd a vďaka nim ušetril 223,62 kg CO2. Povedal: „Takmer
každý deň, keď to dovolilo počasie som
jazdil zo Spišskej Belej do a z práce vo
Whirlpoole.“ Cenu za najviac jázd v ka-

tegórii jednotlivcov
dostal Vladislav Šustr
za spolu 47
jázd v dĺžke 154,99
km, ktorými ušetril
38,75 kg
CO2. Cenu
za
neho
prevzal kolega, ktorý
prezradil, že mali aj spoločný tím a
poznamenal: „Snažíme sa myslieť ekologicky a správať sa k prírode takým
spôsobom, aby sme ju šetrili. Plánujeme
využívať bicykle nielen v máji, ale počas
celého roka.“
Cenu za najviac najazdených km
v kategórii tímov získal Roadpirates.
Tento tím najazdil vyše 1702 km. Zástupca tímu Ján Chachaľák (na foto
dole) zhodnotil: „Boli sme štyria kolegovia a snažili sme sa denno-denne dochádzať do práce na bicykli, čo sa nám
podarilo. Mali
sme dosť dlhé
trasy – z Mlynice, zo Spišského Podhradia, zo Spišskej
Novej Vsi a ja
som dochádzal
z Vernára. Keďže pracujeme
všetci v športovej predajni,
máme vzťah k
športu a je našou každodennou súčasťou.“

FOTO – Marta Marová

Za najviac jázd na bicykli v kategórii
tímov si cenu odniesli Cyklovagonári
so 137 jazdami. Miloš Rimský z tohto
tímu prezradil: „Tešíme sa z ceny, osobne som sa na súťaži zúčastnil už piatykrát zo šiestich ročníkov, ostatní kolegovia prvý či štvrtýkrát.“
Cenu za najaktívnejšiu spoločnosť,
ktorej zamestnanci najazdili takmer
3 312 km a absolvovali 452 jázd, pri
ktorých ušetrili vyše 858 kg CO2, získal
popradský Whirlpool Slovakia. Prevzala ju Tatiana Vilimová a doplnila:
„Takýmto spôsobom sa snažíme podporovať aktivity našich zamestnancov
a prispievať k ich zdraviu aj k ich kondícii.“
Lokálna koordinátorka projektu
Zuzana Compelová z MsÚ v Poprade vyzdvihla: „Sme veľmi radi, že sa
občania zapojili do projektu Do práce
na bicykli, ktorý je venovaný podpore
alternatívnej dopravy. Naše mesto má
naďalej v pláne budovať ďalšie cyklochodníky a veríme, že aj po skončení
súťaže budú frekventovanými miestami
a v budúcom ročníku sa nám podarí
najazdiť opäť minimálne toľko kilometrov ako v tohtoročnom.“    (mar)

Memoriál
Bornemiszovcov
Cez víkend sa v Tatranskej Lomnici
uskutočnili tradičné jazdecké preteky
Memoriál bratov Bornemiszovcov.
V jedenástich súťažiach v parkúrovom skákaní a voltíži sa predstavilo
približne 150 koní. V kategórii Parkúr
st. ZM bola prvá Tamara Dorková
na koni Michel z JK Poprad Švábovce, v kat. Parkúr st. Z zvíťazil Juraj
Koprivňák na koni Mette-Marit z JK
Koprivňák Rafajovce a tento pretekár
získal aj Cenu primátora mesta V. Tatry v kat. Parkúr st. S na koni Bukefal,
z víťazstva v kat. Parkúr st. ZL a Ceny
Bystríka Kisku sa tešil Štefan Zeman
na koni Ruth Star z JK Slávia Sp. N.
Ves, v kat. Parkúr st. L+ bol prvý Zemanov tímový kolega Zdenek Kuchár
na koni Björn, na koni Hawaii triumfoval tento pretekár aj v kat. Parkúr st.
ZL a na koni Joris tiež v kat. Parkúr st.
L, v kat. Parkúr st. ZM bola najlepšia
Dana Kováčová na koni Monroe z JK
Spišské Tomášovce, v kat. Parkúr st.
Z zvíťazila Frederika Krempaská na
koni Zigi z JKK Mlynčeky Kežmarok a v skoku mohutnosti bol na záver víťazom Ján Cigan na koni Arcan
z JK JMC Lužany pri Topli. (ppv)

Cenník inzercie

Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú
ceny (bez DPH) takéto: 1 celá strana 250 €,
½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných
rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od
10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov.
Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček
sa pripláca 3 €.
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Ako videli Tatry, Poprad, dediny okolo rieky pred tristo rokmi
„Snežné hory nie sú na Spiši jedinými horami, ale človek ich vidí
už z diaľky. Už keď prichádza od
západu alebo juhu, z Dolnej zeme
po rovine od Prešporku, alebo od
východu z transylvánskeho Hermanstadtu, z jednej i druhej strany
je to po 50 míľ poštovej cesty. Na
nej vidieť podobné vysoké skalné
veže, útesy, ale tie najvyššie sú na
Spiši. Áno, stále môžeme hovoriť
o začiatku v Transylvánii. Vpravo
sú Turci a na ľavej strane Tatári,
a tak pre hory vznikol slovenský
názov Tatry.“ (Úryvok z knihy)

opísal štyri vegetačné stupne, ktoré
sa od tej doby v Tatrách používajú.

V utorok minulý týždeň predstavili
v Podtatranskej knižnici v Spišskej Sobote knihu „Buchholtzove Tatry, rieka
Augustiniho“, ktorej texty pripravil Mikuláš Argalács (na foto pri podpisovaní
knihy). V knihe sa čitateľ dozvie, ako
videli naše hory aj krajinu pod nimi dve
osobnosti svojej doby žijúce v našom
regióne – Juraj Buchholtz st. a Samuel
Augustini ab Hortis ml. Kniha vychádza pri príležitosti 300. výročia vzniku
rukopisu J. Buchholtza a 290.výročia
narodenia S. Augustiniho.
Dvom dielam, ktoré vznikli pred 300
rokmi patrí jedno z prvenstiev opisom Vysokých Tatier (Snežných hôr)
J. Buchholtzom. Opis topografie rieky
Poprad, ohraničený územím Spiša, je

FOTO – Katarína Plavčanová

1. Najnižší revír pozostáva väčšinou z malých kríkov zmiešaných
s väčšími veľkými stromami. Za
jasného počasia vyzerá zelenkavý.
2. Nad krovinami je súvislý les,
ktorý vyrastá na stráňach s veľkými balvanmi, kamennými stenami a skalnými vežičkami.
3. Revír leží nad stromami a
tvorí ho krásna kosodrevina, ktorá človeka zaujme sýtozelenou
farbou.
4. Revír, sú márne holé kamene
a skaly až po samotné vrcholy. Na
pohľad sú šedo-modré, prerušované bielymi snehovými pruhmi. 

(Úryvok z knihy)

prvým opisom rieky a jej okolia (S. Augustinim) na terajšom území Slovenska. Dnešný človek sa na Tatry pozerá
dnešnými očami. Je zaujímavé pozerať
sa na ne očami spred 300 rokov.
Jurajovi Buchholtzovi ako učiteľovi
a protestantskému kňazovi v období
antireformácie ruže nekvitli (pôsobil
v Matejovciach, v Spišskej Sobote aj
inde). Zatrpknutý, odišiel do Kežmarku
a začal sa venovať vedeckej činnosti botanike. V roku 1664 zhromaždil študentov, kamarátov a zorganizoval expedíciu na Slavkovský štít. Po tomto dni
výstupu začal opisovať Tatry. Ako prvý

S. Augustini bol absolvent dvoch významných nemeckých univerzít, protestantský kňaz. Za jeho pôsobenia v
Spišskej Sobote už antireformácia nebola taká ostrá, ale napriek tomu ešte bola.
Zaujímavé bolo, že ako tunajší kňaz tu
nesmel bývať. Do práce dochádzal z
Veľkej Lomnice. Bol vedcom iného formátu ako Buchholtz. Okrem prvého topografického opisu rieky Poprad z jeho
pera vyšiel opis – „Cigáni v Uhorsku“,
aj zatiaľ nenájdený rukopis o hľadačoch
tatranských pokladov. Bol to typ priekopníka. Jeho životná filozofia bola menej farárska a viac osvietenská. (kpa)
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