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Popradčania vybehali nový rekord

Otvorili brány zrekonštruovanej knižnice
Po deviatich mesiacoch re-

konštrukčných prác v  ponde-
lok  30. júna slávnostne otvorili 
Podtatranskú knižnicu na síd-
lisku Západ v Poprade. Projekt 
za 1,2 milióna eur umožnil 
zrekonštruovať celé priestory 
a vybaviť ich novým zariadením 
vrátane knižničného systému, 
aký používajú vedecké a univer-
zitné knižnice.

Na projekte rekonštrukcie pra-
covala Podtatranská knižnica od 
roku 2005, no žiadosť na štruk-
turálne fondy podala až v  roku 
2010. S  prácami sa začalo v  sep-
tembri minulého roka. „Rekon-
štrukcia zahŕňala výstavbu novej 
manzardovej strechy a komplexnú 
rekonštrukciu vnútorných priesto-
rov. Súčasťou modernizácie bol aj 
nový samoobslužný knižničný sys-
tém Self check,“ uviedla riaditeľka 
Podtatranskej knižnice v  Popra-
de Anna Balejová. Podľa nej má 

knižnica registrovaných vyše 10 
000 čitateľov. „Počet výpožičiek je 
ročne okolo 400 000. Návštevnosť je 
okolo 500 čitateľov denne,“ dodala.

Slávnostného otvorenia sa zú-
častnil predseda PSK Peter Chu-
dík, ako aj poslanec VÚC a  vi-
ceprimátor mesta Poprad Milan 

Baran. Spoločne s predsedníčkou 
Spolku slovenských knihovní-
kov Silviou Stasselovou všetci 
traja prestrihli symbolickú pás-
ku. „Knižnica našla po mnohých 
problémoch svoje stále priestory, 
ktoré však dlho neboli technicky 
vyhovujúce. Po Tatranskej galé-

rii tak pribudla v Poprade ďalšia 
nádherná kultúrna ustanovizeň. 
Verím, že sa podarí dotiahnuť 
záverečnú rekonštrukciu aj na 
budove Podtatranského múzea,“ 
uviedol v príhovore M. Baran.

Po knižniciach v Bardejove, 
Humennom a Prešove je kniž-
nica v Poprade štvrtá, ktorú cez 
štrukturálne fondy riešili zástup-
covia PSK. „Samosprávny kraj 
plánuje v budúcnosti modernizo-
vať aj knižnice vo Svidníku, Vra-
nove nad Topľou a Starej Ľubovni. 
Okrem rekonštrukcií priestorov 
investuje samosprávny kraj aj do 
nákupu nových kníh. Verím, že 
na budúci rok získame pre našich 
sedem knižníc ďalších asi 100 000 
eur,“ informoval predseda PSK 
Peter Chudík.

Pre verejnosť bola Podtatran-
ská knižnica na sídlisku Západ 
sprístupnená hneď na druhý deň, 
a to v utorok 1. júla.  (mav)

Školský rok je za nami
Brány všetkých škôl v  pôsob-

nosti mesta Poprad sa v  piatok 
zatvorili. Žiaci si prebrali vy-
svedčenia a spoločne s pedagóg-
mi zhodnotili uplynulý školský 
rok. My sme sa pozreli do ZŠ na 
Komenského ulici v Poprade, ale 
aj do ZŠ na Koperníkovej ulici 
v Matejovciach.

Základnú školu na ulici Ko-
menského v  Poprade opustilo 
zhruba 60 deviatakov. Celkovo 
tu v  tomto školskom roku štu-
dovalo 515 žiakov. „Tohto roku 

sa nám darilo mimoriadne už 
len tým, že sme dosiahli najlepšie 
výsledky v  monitore, ale aj ďalšie 
športové, vedomostné a  kultúrne 
úspechy potešili. Okrem devia-
takov nás opúšťa osem piatakov 
a  jedna ôsmačka, ktorá odchádza 
na osemročné gymnázium. V bu-
dúcom školskom roku však osta-
neme približne v rovnakom počte,“ 
hodnotila riaditeľka školy Ľudmi-
la Cervová. Ako to už býva, našli 
sa lepší i horší žiaci.

(Pokračovanie na str. 3)
Športovo-charitatívne poduja-

tie VSE City Run sa po štyroch 
rokoch vrátilo do Popradu. Na 
bežeckom páse, ale i v okolí Ná-
mestia sv. Egídia sa minulý týž-
deň vo štvrtok bežalo pre dobrú 
vec. Každý zvládnutý kilometer 
bol premenený na sponzorský 
dar. Tentokrát poslúžil na zakú-
penie nového prístroja pre celote-
lovú hypotermiu, ktorý poputuje 
do Kliniky neonatológie Lekár-
skej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Na bežeckom páse sa od rána 
vystriedalo 270 ľudí a  konečných 
105 kilometrov a  20 metrov bolo 
novým rekordom podujatia. „Po-

pradčania ho výrazne prekonali. 
Celková účasť bola o  20 percent 
vyššia ako pred štyrmi rokmi, takže 
sme spokojní. Ostatných bežeckých 
disciplín sa zúčastnilo 706 bežcov, 
spolu teda 976,“ povedal organizá-
tor VSE City Run Branislav Koniar.

Námestie doslova praskalo vo 
švíkoch. Zabehať si prišli ľudia 
známi i  menej známi, zblízka 
i  zďaleka. „Chceli sme ukázať ľu-
ďom, že aj v  ťažkej výstroji sa dá 
bežať. Radi sa zapájame do všet-
kých športových akcií,“ povedal 
hráč amerického futbalu z klubu 
Poprad Rocks Michal Bednár.

(Pokračovanie na str. 9)
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Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európske-
ho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ. Cieľom 
zisťovania EHIS je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín EÚ o zdravot-
nom stave obyvateľov EÚ. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o zdravotnom 
stave, zdravotnej starostlivosti a faktoroch ovplyvňujúcich zdravie v krajinách Spoločenstva. 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj Po-
prad. Do zisťovania je zradených takmer 7  700 domácnosti. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 
31. decembra 2014. V  tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v  domácnostiach služobným preukazom Štatistického 
úradu SR. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti opytovateľom po-
skytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.    (ppp)

Štatistické zisťovanie aj v Poprade

V Kostole sv. Juraja pribudla nová vitráž
Spišskosobotský Kostol sv. Juraja dostal v sobo-

tu 28. júna ďalšiu vitráž od akademického malia-
ra Petra Pollága. Tretia vitráž dopĺňa malý cyklus 
vitrážových okien v presbytériu kostola, ktoré sú 
venované téme cirkvi.

Po Cirkvi putujúcej, Cirkvi trpiacej je tretie gotic-
ké okno venované Cirkvi oslávenej. „Samotná téma 
je náročná vec, keďže som to chcel vyjadriť nefigura-
tívnymi prvkami, o to to bolo zložitejšie,“ povedal P. 
Pollág. Z poslednej vitráže, ktorej technické preve-
denie mal na starosti vitrážista Stanislav Hudzik, je 
autor návrhu pozitívne naladený, keďže technolo-
gické aj významové veci sa vydarili.

„Je to bodka za všetkými snaženiami. Teším sa, 
že to tak vyšlo, že práve týždeň pred mojim od-
chodom je to ukončené. Bol to však proces, ktorý 
trval niekoľko rokov. Dá sa povedať, že šesť rokov 
sa na tom pracuje. Ja obdivujem ambíciu autorov, 
že chceli mať svoje dielo v tomto kostole,“ povedal 
farár rímskokatolíckej farnosti v  Spišskej Sobote 
Michal Lipták. Téma, ktorú dostal na vitráže P. 

Pollág označil M. Lipták za jednu z najťažších. 
„Som hrdý na to, že sa to podarilo, a že máme ta-
kých majstrov,“ dodal M. Lipták.

Akademický maliar P. Pollág oceňuje, že pri 
reštaurovaní a obnove kostola, vrátane nových 
ostení okien je rešpektovaná stará stavebná tech-
nológia. Aj samotné vitráže sú vkladané do ka-
menného ostenia a sú prichytávané cez klieštiny a 
úchytné pliešky tak, ako v stredoveku. 

Náklady na vyhotovenie vitrážového okna vy-
číslil M. Lipták na 5 300 eur. „Je to suma za ma-
teriál a za prácu sklára a na chválu patrí autorovi 
Petrovi Pollágovi, že všetky tri okná urobil úplne 
zadarmo,“ povedal M. Lipták. Takéto gesto pod-
ľa neho len málokto urobí. Spišskosobotský farár 
oceňuje prístup P. Pollága, ktorý dal slovo, že uro-
bí jedno okno a nakoniec sú z toho tri okná v pres-
bytériu kostola. „Jeho veľkodušnosť a jeho meno 
zarezonuje mnohým, ktorí si prečítajú na vitrážach 
meno Peter Pollág, ktoré už čosi na Slovensku zna-
mená,“ dodal M. Lipták.  (red/sita)

Minulú nedeľu 29. 
júna sa v Spišskej Sobote 
konala rozlúčková sláv-
nosť s  pánom farárom 
Michalom Liptákom, 
ktorý po šestnástich ro-
koch pôsobenia v  tejto 
farnosti odchádza do 
dôchodku. 

Michal Lipták pri-
šiel do Spišskej Soboty 
v  roku 1998.  Snažil sa 
o  zviditeľnenie a rozvoj 
tejto mestskej časti Po-
pradu. Veľkú zásluhu má 
hlavne na zveľaďovaní 
a obnove Kostola sv. Ju-
raja. Za jeho pôsobenia 
sa zreštauroval a obnovil 
organ, oltáre sv. Jozefa, 
sv. Anny a  sv. Mikuláša,  
Boží hrob, či ďalšie ob-
jekty v  kostole. Na gotických 
oknách pribudli nové vitráže od 
akademických maliarov Petra 
Pollága a  Mariána Čižmárika. 
V  roku 2011 získal kostol oce-
nenie Kultúrna pamiatka roka. 

Duchovný otec M. Lipták sa 
zaslúžil aj o prestavbu a  mo-

dernizáciu budovy celej fary a 
Katolíckeho domu. V  letnom 
období organizoval festival 
Sobotské dni starej hudby. 
Zapájal sa do európskych kul-
túrnych projektov – Europa 
Nostra. V  kostole neraz vítal 
vzácnych hostí, v roku 2008 aj 

V Spišskej Sobote poďakovali duchovnému otcovi

britskú kráľovnú Alžbetu II.
V  nedeľu mu farníci po svä-

tej omši zaželali ešte mnoho síl 
na to, aby sa mu naplnili všet-
ky očakávanie spojené s ďalšou 
etapou jeho života a  zo srdca 
poďakovali za šestnásť spoloč-
ných rokov.  (šif)

• AJ V  tohtoročnej letnej se-
zóne sa z letiska Poprad–Tatry 
priamo lieta do bulharského 
Burgasu a tureckej Antalye. Lety 
odštartovali v polovici júna. Po-
sledný odlet do Bulharska je na-
plánovaný na 19. septembra a do 
Turecka na 1. októbra. Z poprad-
ského letiska momentálne nelie-
tajú žiadne pravidelné linky. • NOVÝM farárom v  Spišskej 
Sobote bude Anton Mišek, ktorý 
pôsobil ako dekan Spišskonovo-
veského dekanátu. • VÝJAZDOVÝ odber krvi 
Národnej transfúzne služby 
z Popradu sa uskutoční zajtra 3. 
júla od 9. do 12. hod. vo Whir-
poole Slovakia.    V prípade zá-
ujmu o kolektívne darovanie 
krvi formou mobilného odberu 
na vašom pracovisku je potrebné 
napísať na e-mailovú adresu mo-
bilnyvyjazd@ntssr.sk.• OZNAČNÍK, ktorý sa na-
chádza na autobusovej zastávke 
„Veľká, Teplická, Široká“ v sme-
re k zastávke „Veľká, Teplická, 
Zdravotné stredisko“ je z dôvodu 
zmeny organizácie dopravy vo 
Veľkej od 1. júla presunutý z Tep-
lickej ul. na Širokú ul. Cestujúci 
budú môcť následne využiť túto 
autobusovú zastávku na nástup 
a výstup. Daná zmena platí pre 
spoje na linkách č. 3 a č. 7.• V  HOZELCI si minulý týž-
deň pripomenuli 90. výročie 
vzniku hasičského zboru. Pri 
tejto príležitosti sa uskutočnila aj 
súťaž hasičských družstiev z Po-
pradu a  okolia. Medzi mužmi 
prvenstvo získali domáci z  Ho-
zelca a medzi ženami dievčatá zo 
Spišskej Soboty. • VO ŠTVRTOK 26. júna sa 
v  Múzeu Spiša v  Spišskej Novej 
Vsi uskutočnili trináste Dvorné 
dialógy, ktorých témou bolo pô-
sobenie benediktínov na Spiši. 
S prednáškou vystúpil aj Poprad-
čan Ján Endrödi, ktorý priblížil 
dejiny benediktínskeho priorátu 
v Štôle. • V NEDEĽU 22. júna sa usku-
točnil v kostole v Spišskej Sobote 
organový koncert, ktorý bol pre 
samotný nástroj kolaudáciou po 
oprave. Tento organ patrí medzi 
desať najstarších na Slovensku. 
Postavil ho v roku 1963 Tomasz 
Dobkowitz z  Nowego Szaczu, 
vyzdobil ho spišskosobotský rez-
bár Paul Gross st. • ODPUSTOVÁ slávnosť sv. 
Cyrila a  Metoda bude v  kostole 
na sídlisku Juh v Poprade v sobo-
tu 5. júla o 10. hod.  (ppš)
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MESAČNÍK
na júl a august

Mesto Poprad sa stalo partnerom
podujatia Made in Slovakia  • PRE návštevníkov Vysokých 

Tatier je od 1. júla priamo pod 
Lomnickým štítom, na Skal-
natom plese, pripravený pestrý 
denný program – tvorivé dielne, 
joga, prednášky o ochrane príro-
dy, kurz základov ovládania nor-
dic walkingu, kamzičia olympiá-
da a ďalšie zaujímavé činnosti. • VÍŤAZMI 10. ročníka me-
dzinárodnej súťaže lesníkov 
s názvom Tatranská kosba v ko-
sení lúk tradičným spôsobom - 
kosou, sa stala dvojica Bohumír 
Gazda a  Radoslav Michalec zo   
Štátnych lesov TANAPu. Súťaže 
sa zúčastnilo takmer 80 lesníkov 
zo Slovenska, Poľka a Ukrajiny. • DNES 2. júla na slávnosť 
navštívenia Preblahoslavenej 
Panny Márie sa začína Levočská 
púť 2014. V  sobotu o  17. hod. 
bude otváracia odpustová svätá 
omša. Tohtoročná púť vyvrcholí 
slávnostnou odpustovou svätou 
omšou v nedeľu 6. júla o 10. hod. 
Celebrovať ju bude J. Em. Jozef 
kardinál Tomko.• 14. ROČNÍK Štrbských fol-
klórnych slávnosti sa uskutoční 
v sobotu 5. júla na sídlisku v Tat-
ranskej Štrbe. Program začne 
o  13.30 hod. Účinkovať bude 
ľudová hudba Kollárovci, ľudová 
hudba Bystrianka, FS Štrbian, 
Štrbianček a Štrbän, folková a 
country skupina Veteráni. • NOVÝ náučný chodník 
Kimbiark bude slávnostne odo-
vzdaný verejnosti vo štvrtok 3. 
júla o 14. hod. pri kostole vo Svi-
te – Pod Skalkou.  (ppš)

V týchto dňoch dostávajú Po-
pradčania do všetkých domo-
vých schránok v našom meste 
dvojčíslo Mesačníka Poprad na 
júl a august. Okrem informácií 
o aktualitách a udalostiach v 
meste, sa dozvedia množstvo 
informácií z radnice – z oblas-
ti školstva a sociálnej sféry a 
ďalšie. Mesačník obsahuje tiež 
súhrn programov v kultúrnych 
ustanovizniach v Poprade, ale 
aj o najväčších a najzaujíma-
vejších podujatiach v okolí, 
spoločenskú rubriku a šport. 
Nosnou  časťou je farebná sú-
časť mesačníka Leto v Poprade 
2014, v ktorej obyvatelia Popra-
du získajú podrobný prehľad o 
kultúrnych podujatiach počas 
júla a augusta v našom meste. 

Príjemné čítanie!

Pozor na zmeny v MHD
V súlade so zákon č. 56/2012 o 

cestnej doprave mesto Poprad ako 
dopravný správny orgán schválilo 
k 1. júlu 2014 zmeny cestovných 
poriadkov Mestskej hromadnej do-
pravy v Poprade. Sú nasledovné:
LINKA č. 2
- spoj č. 5 - zrušenie zachádzky ku 
priemyselnému areálu Matejov-
ce (Matejovce GGP a Matejovce 
Whirlpool) z dôvodu dlhodobého 
nevyužívania autosubových za-

stávok cestujúcimi, prispôsobenie 
jazdnej doby,
- spoj č. 6 - posun odchodu z 8.07 
na 7.45 z dôvodu nadväznosti na 
predchádzajúcu zmenu,
- spoj č. 21 a č. 22 - zrušenie spo-
jov z dôvodu dlhodobo nízkej ob-
saditeľnosti.
LINKA č. 4
- spoj č. 43 - zrušenie zachádzky 
do Spišskej Soboty z dôvodu ces-
tujúcimi dlhodobo nevyužívaných 

zastávok Sp. Sotoba - Mláky, Sp. 
Sobota - námestie, Sp. Sobota - ZŠ, 
Sp. Sobota - nákupné stredisko a 
Sp. Sobota - Oktan,
- spoj č. 9 - úprava jazdnej doby 
v trase spoja (predĺženie jazdnej 
doby o 3 min.),
- spoje č. 16, 17, 24, 27, 34, 43 - 
doplnenie zastávky Štefánikova - 
zimný štadión.

Cestovné poriadky ostatných li-
niek ostávajú nezmenené.    (pmp)

Letná čitáreň opäť v múzeu
Podtatranské múzeum v Poprade otvára pre svo-

jich  návštevníkov, tak ako minulý rok,  Letnú čitá-
reň v priestoroch átria. Bude otvorená v mesiacoch 
júl a august, a to každú stredu od 15. do 19. hodiny.

Návštevníci budú mať možnosť  posedieť si v prí-
jemnom prostredí pod holým nebom, kde im bude 
k dispozícii množstvo publikácii z fondu muzeálnej 
knižnice. Ponuka zahŕňa najnovšie čísla regionálnych 
periodík, publikácie z edičnej činnosti múzea, ako aj 

najnovšie prírastky do fondu knižnice.  Pripravený je 
zoznam literatúry, z ktorého si môžu čitatelia vybrať, ale 
v prípade konkrétnych požiadaviek  a pri dodržaní 
pravidiel ochrany fondu, môžu záujemcovia študovať 
aj literatúru mimo ponuky.  V prípade nepriaznivého 
počasia budú pracovníci múzea svoje služby posky-
tovať v priestoroch študovne muzeálnej knižnice. Zo-
znam prednášok, ktoré sú súčasťou projektu nájdete 
v kultúrnom kalendári na mesiac júl.  (ppp)

Mesto Poprad sa stalo partne-
rom podujatia Made in Slova-
kia.  Rozhodlo o tom piatkové 
rokovanie vedenia mesta so 
zástupcom OZ Pre mesto, ktoré 
podujatie organizuje.

Rokovanie sa uskutočnilo po 
prezentácii stanoviska mesta k 
otvorenému listu OZ Pre mesto, 
ktoré požiadalo samosprávu o 
podporu podujatia. „Dohodli sme 
sa na tom, že OZ nebude od účast-

níkov akcie Made in Slovakia vy-
berať žiadne poplatky za prenájom 
verejného priestranstva. Na zákla-
de toho sme sa dohodli na partner-
stve a spolupráci s tým, že Mesto 
Poprad ako partner poskytne verej-
né priestranstvo aj pódium na túto 
akciu za symbolické 1 euro. Podu-
jatie podporí samospráva v záujme 
Popradčanov a všetkých návštev-
níkov nášho mesta,“ uviedol po 
rokovaní 1. viceprimátor Adrián 

Kromka. „OZ víta toto stretnutie 
a ústretovosť, ktorá nám umožní 
usporiadať túto akciu spoločnými 
silami. Skutočne nám ide o to, aby 
námestie žilo. Vítame, že mesto sa 
stalo partnerom pri usporiadaní 
tejto akcie,“ doplnil predseda OZ 
Pre mesto Ondrej Kavka.

Podujatie Made in Slovakia sa 
uskutoční na Námestí sv. Egídia 
v Poprade od 30. júla do 2. au-
gusta 2014.  (gam)

Ľ. Cervová však prezradila jed-
nu zvláštnosť: „Opakovanú skúšku 
budú robiť dvaja druháci, pretože 

im nešla slovenčina.“ ZŠ Komen-
ského každoročne oceňuje svo-
jich žiakov za úspechy v rôznych 
oblastiach. Odchádzajúcich de-

viatakov si uctila slávnostne 
pred všetkými spolužiakmi. 
Jedným z ocenených bol i Ján 
Šašala, ktorý mal na vysved-
čení samé jednotky. „Úspe-
chy, ktoré som dosiahol mi 
tiež pomohli na prijímacích 
skúškach na francúzske gym-
názium,“ povedal.

Inšpirovať mladú generá-
ciu prišiel do svojej bývalej 
školy i  slovenský olympio-
nik - zjazdár Martin Ben-
dík. Z  jeho rúk prevzala 
riaditeľka Ľudmila Cervová 
zarámovaný dres s univerzi-
ády v roku 2013. „Táto ško-
la ma vychovala a  dala mi 
víziu do budúcnosti. Okrem 
ZŠ Komenského som na-

vštívil aj Obchodnú akadémiu, 
pretože tam som v štúdiu pokra-
čoval. Obom školám zo srdca ďa-
kujem,“ uviedol M. Bendík.

Aj žiaci zo ZŠ na Koperní-
kovej ulici v  Matejovciach si 
v  piatok slávnostne prevza-
li vysvedčenia. V  minulom 
školskom roku navštevovalo 
túto školu 263 žiakov z  toho 
65 skončilo s  vyznamenaním. 
Základnú školu opustilo 20 
deviatakov. Na slávnostnom 
ukončení školského roka si 
viacerí žiaci školy prevzali 
ocenenia z  rúk riaditeľa Petra 
Husára za dobré študijné vý-
sledky, alebo za úspešnú repre-
zentáciu školy v rôznych súťa-
žiach. „Za úspech pokladáme aj 
to, že sa naši žiaci zúčastňujú 
všetkých podujatí, ktoré vyhla-
suje mesto Poprad, či už sú to 
olympiády, vedomostné súťa-
že, alebo pytagoriády,“ uvie-
dol P. Husár.   (mav, šif )

Školský rok je za nami
(Dokončenie zo str. 1)

Svoje prvé vysvedčenie prevzal aj 
Aďko Ambróz  FOTO - Silvia Šifrová
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Biele srdce pre sestru
z popradskej nemocnice

Slovenská komora sestier 
a pôrodných asistentiek oce-
nila prestížnou cenou Biele 
srdce zdravotnú sestru z po-
pradskej nemocnice. Gabrie-
la Kucová, sestra špecialistka 
z Jednotky resuscitačnej sta-
rostlivosti o  novorodencov 
Nemocnice Poprad, získala 
Biele srdce na republiko-
vej úrovni v  kategórii sestra 
v  praxi. Gabriela Kucová 
pracuje ako sestra na spo-
mínanom pracovisku už 23 
rokov.

„Som šťastná, je to pre mňa 
veľká česť. Vnímam to ako mo-
rálne ocenenie našej náročnej 
práce,“ uviedla skromne G. 
Kucová. „Sme nesmierne hrdí 
na to, že cenu získala sestra z 
nášho oddelenia. Je to zavä-
zujúce a zároveň motivujúce 
pre celý náš kolektív,“ dopl-
nila   primárka Detského od-
delenia Nemocnice Poprad 
MUDr. Beáta Šoltýsová. 

Zdravotné sestry hodnotí a 

oceňuje každoročne aj vede-
nie popradskej nemocnice. O 
to viac ho teší zisk ocenenia 
aj na celoslovenskej úrovni. 
„Je skvelé pracovať s odbor-
níkmi, ktorí predstavujú špič-
ku na Slovensku. Nemocnica 
Poprad môže predovšetkým 
vďaka nim poskytovať zdra-
votnícku starostlivosť na sku-
točne profesionálnej úrovni,” 
informoval generálny riaditeľ 
nemocnice MUDr. Jozef Te-
káč, ktorý G. Kucovej záro-
veň zablahoželal k dosiahnu-
tému úspechu.

Cena Biele srdce je ocene-
ním vyjadrujúcim charakter 
starostlivosti, vedomosti a 
humanitu, ktorá napĺňa prá-
cu a ducha ošetrovateľstva. 
Slovenská komora sestier 
a pôrodných asistentiek cenu 
Biele srdce udeľuje v troch 
kategóriách pre jednotlivé 
povolania, na dvoch úrov-
niach – republikovej a re-
gionálnej.  (sga)

Dorotka z  Fidorkova oslávi-
la v  júni svoje prvé narodeniny. 
Pri tejto príležitosti vydala svoje 
prvé cédečko s názvom Vitajte vo 
Fidorkove. Pokrstil ho minulý 
týždeň vo štvrtok prvý vicepri-
mátor mesta Poprad Adrián 
Kromka a to na mieste, kde po-
stava Dorotky vznikla – v Mater-
skom centre Bambino.

Dorotka sa stala sama matkou 
dvoch dievčatiek a  preto začala 
tvoriť pre deti. „Sú to moji prví 
diváci a kritici,“ povedala. Jej prvé 

Vzácne stretnutie bývalých spolužiakov v našom meste
Absolventi Štátnej obchodnej 

akadémie v Poprade sa stretli po 
neuveriteľných šesťdesiatich pia-
tich rokoch. Na pomaturitnom 
stretnutí v sobotu 21. júna oprá-
šili spomienky na školu, spolu-
žiakov a na profesorov.

Boli prvým povojnovým roční-
kom. Počas vojny mladí do škôl 
nemohli chodiť, a preto v  roku 
1945 nastúpilo do prvého ročníka 
do jednej triedy vyše 70 študentov 
zo širokého okolia. Zmaturovalo 
ich v  roku 1949 šesťdesiattri. Na 
sobotňajšie stretnutie do nášho 
mesta sa dostavili dvanásti z rôz-
nych kútov Slovenska - Bratislavy, 
Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, 
Košíc, Prešova, Banskej Bystrice, 
Žiliny, Šuňavy.

„Žili sme družne a zodpovedne, 
vediac, že na opravy známok nie 

je priestor. V druhom ročníku nás 
už rozdelili do dvoch tried, ale boli 
sme takí zohratí, že sme všetko ro-
bili spolu. Dodnes sme jednotní a 
máme pekný vzťah,“ uviedla Teré-
zia Kukurová z Popradu. 

Jedna z  účastníkov stretnutia, 
Kvetoslava Šimková, ktorá pri-
cestovala zo Žiliny spomína: „Na 
štúdium v  škole mám krásne spo-
mienky. Boli sme ako súrodenci, 
nielen ako spolužiaci.“

„Naše stretnutia sme organi-
zovali každých päť rokov, neskôr 
každé tri alebo dva roky a od roku 
2010 sa každý rok stretávame tre-
tiu júnovú sobotu. Z  roka na rok 
nás síce ubúda, ale dúfam, že toto 
naše krásne stretnutie po 65 rokoch 
nie je naše posledné,“ pridala Judi-
ta Prokopyová z Popradu.  

„Som rád, že som tu, pretože 

mám dobré spomienky na spolu-
žiakov, aj na profesorský zbor,“ 
povedal Karol Kuna, ktorý do Po-
pradu pricestoval až z Bratislavy.

„Chcem ešte povedať, že mnoho 
z nás skončilo vysokú školu a za-
stávali rôzne významné miesta. Je 
to chválou školy a  jej vtedajších 
pedagógov,“ dodala J. Prokopyová. 

„Dnes, po 65 rokoch, nie je ani je-
den náš profesor medzi nami. Dáv-
no nás opustili aj naši triedni Ala-
dár Šipöcz a Július Siarský. V našich 
spomienkach však žijú ďalej. Sme 
im veľmi vďační za ich námahu 
a snahu. Zasiali v nás lásku a vzťah 
k práci. Za to, čo sme všetci dosiahli 
a  čím dnes sme ďakujeme aj tejto 
škole. Dala nám chlieb do rúk,“ do-

plnila T. Kukurová. 
Mnoho z ich bývalých spolužia-

kov už nie sú medzi nami, v spo-
mienkach svojich „konškolákov“ 
žijú naďalej.

Všetci bývalí absolventi mali 
osemdesiatštyri a  viac rokov, 
zdravie im už neslúži tak ako ke-
dysi, no napriek tomu vyžarovali 
optimizmus, spokojnosť a úsmev. 
Aj po toľkých rokoch mali stále 
o čom debatovať. Atmosféra bola 
naozaj výborná. Podčiarkli ju aj 
spomienkové fotografie. Priateľ-
stvo a spomienky spájajú ľudí na 
dlhé roky. Kamarátstvo na celý ži-
vot. Aj tak sa dá nazvať vzťah, ktorý 
medzi sebou majú títo bývalí štu-
denti OA v Poprade.  (šif)

Dorotka oslávila prvé
narodeniny krstom cédečka

cédečko obsahuje tri pesničky 
a  tri rozprávky. Do Popradu ho 
priniesla v  čarovnom kufri z  ďa-
lekého Fidorkova spoločne s  po-
mocníkom Markom. Krstným 
otcom sa stal prvý viceprimátor 
mesta Poprad Adrián Kromka, 
ktorý túto úlohu s nadšením prijal. 
„Veľmi som sa potešil, pretože spo-
ločne s mojou najmladšou dcérkou 
sme veľkými fanúšikmi Dorotky. 
Novému cédečku želám, aby si na-
šlo svojich poslucháčov a rozžiarilo 
detské očká,“ dodal.  (mav)

Úvodné radostné zvítanie spolužiakov.    FOTO - Silvia Šifrová

Na fotografii - Elena Kubenková, Terézia Kukurová, Judita Proko-
pyová, Lýdia Ondrušová, Kvetoslava Šimková, Alžbeta Trenčánová, 
Jozef Griguš, Július Jaduščák, Michal Jančík, Karol Kuna, Ján Mar-
ci a Alojz Mlynárčik.     FOTO - Silvia Šifrová
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Svoj umelecký cit odovzdal otec synovi

Jasle umožňujú mamám skorší návrat do práce
Mesto Poprad je jedným z 

mála miest na Slovensku, kto-
ré prevádzkujú mestské detské 
jasle. Vďaka tomu sa veľa mami-
čiek môže od malých detí vrátiť 
do práce. K skoršiemu nástupu 
do zamestnania ich často vedú 
finančné dôvody, ale aj snaha 
nestratiť kontakt so svojou pro-
fesiou a neprerušiť kariérny rast.

Skĺbiť starostlivosť o dieťa a prá-
cu nie je ľahké, ale práve vďaka 
jasliam možné. Mamičky si takúto 
možnosť chvália, čo nám potvrdili 
aj minulý štvrtok na Dni otvore-
ných dverí v DJ na Ul. mládeže. 
Kapacita 25 miest je plne vyťažená 
a neraz nemôžu uspokojiť všetkých 
záujemcov o umiestnenie dieťaťa 
do DJ. Vedúca DJ Alena Palguto-
vá uviedla: „Zriaďovateľom našich 
detských jaslí je Mesto Poprad, ktoré 
takto umožňuje mamičkám s malý-
mi deťmi čo najskôr sa vrátiť do pra-
covného procesu. Prijímame deti vo 
veku od 6 mesiacov do 3 rokov počas 
celého kalendárneho roka. Starajú 
sa o ne kvalifikované detské zdra-
votné sestry s dlhoročnou praxou 

a skúsenosťami. Prevádzka nášho 
zariadenia je od 6. do 16.30 hod. po-
čas pracovných dní, okrem štátnych 
sviatkov. Starostlivosť o dieťa maxi-
málne prispôsobujeme domácemu 
prostrediu, aby sme uľahčili dieťaťu 

adaptáciu na nové prostredie. Na-
ším ocenením je šťastné, zdravo sa 
vyvíjajúce dieťa a maximálna spo-
kojnosť rodičov.“ Poplatok za dieťa v 
jasliach je 230 eur, ale pokrýva ho 
vlastne príspevok na starostlivosť 
o dieťa, ktorý rodič dostáva z úra-

du práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Mestské jasle podporuje a dotuje i 
mesto, a tak vlastne rodičia hradia 
len poplatok za stravu 27,40 eur. 

Ľubica Barancová, mamička 
malého Patrika, povedala: „Synče-

ka dávam do jaslí od 22 mesiacov 
a rýchlo sa adaptoval. Do jasličiek 
šiel s veľmi slabou slovnou zásobou. 
V priebehu roka sa naučil krásne 
plynule rozprávať, veľa básničiek, 
pesničiek, sme veľmi spokojní, ako 
napreduje.“ Spokojnosť vyjadrila i 

Naďa Bačová, mamka malého Ma-
teja. Je rada, že môže chodiť do prá-
ce s pocitom, že je o Maťka dobre 
postarané: „Je to dobrá alternatíva 
pre mamičky, ktoré pracujú. Malého 
som dala do jaslí, keď mal rok aj dva 
mesiace, pani učiteľky sú úžasné, 
starostlivosť výborná a neľutujem, 
že som  šla pracovať. Pre dieťa je 
lepšie, keď je v kolektíve a hrá sa aj s 
inými deťmi. Síce sme sa popasovali 
s detskými chorobami, ale urobila 
by som to zas.“ Elena Smrigová, 
mamka 15 mesačnej Karly, si jasle 
tiež pochvaľuje. Dcérka sa rýchlo 
adaptovala: „Karlinka je veľmi spo-
kojná, a keď je spokojná ona, sme 
spokojní aj my – rodičia.“ Ocenila 
profesionálny prístup učiteliek aj s 
pani vedúcou. Bibiána Čáni začala 
dávať svoju Sofinku do jaslí ako 6 
mesačnú: „S jasličkami sme veľmi 
spokojní. Doniesli sme tu bábätko, 
ktoré ešte ani nesedelo, len ležalo a 
tu sa naozaj naučila všetko – roz-
právať, chodiť, spievať... Neľutujem, 
že som ju dala do jaslí, je šikovná, 
živá, ovláda všetko, čo má ovládať 
vo svojom veku.“  (mar)

V  priestoroch Tatranskej ga-
lérie (TG) sa minulý piatok zišli 
mnohí nadšenci umenia, aby 
vzdali úctu a  poctu Michalovi a 
Petrovi Trembáčovcom. Vernisáž 
ich spoločnej výstavy sprevádzala 
blues rocková hudobná skupina 
Tásler Pufo Band z Prešova.

Michal Trembáč (na foto vľavo) 
je umelec, ktorý žije v Poprade 85 
rokov a stále neprestáva tvoriť. Im-
pulzom vytvorenia výstavy bolo 
jeho okrúhle jubileum. „Treba si 
pripomenúť umeleckú osobnosť, 
ktorú máme v podtatranskom regió-
ne,“ povedala riaditeľka TG Anna 
Ondrušeková (na foto v strede). 
Michal Trembáč odovzdal svoje 
posolstvo svojmu synovi Petrovi. 
Ten pokračoval v  krokoch svojho 
otca. „Ešte som nevedel ani písať, 
ani čítať a už som sa uzatvoril v ate-
liéri. Prvé, čo som chytil do ruky, 

bola ceruzka,“ priznal umelec Pe-
ter Trembáč (na foto vpravo).

Dvojvýstava otca Michala 
a syna Petra nesie názov O nás, no 
nie je to len o nich, ale o nás všet-
kých. „Pre nás je to veľká pocta, 
pretože títo dvaja umelci vystavujú 
spolu po prvýkrát,“ zdôraznila A. 
Ondrušeková. „Páči sa mi umenie 
a obľubujem obrazy, ktoré vytvára-
jú naši rodáci,“ vyjadrila sa jedna 
z návštevníčok. „Chceli sme podpo-
riť našich dlhoročných známych pri 
vytváraní takého dokonalého ume-
nia,“ povedala ďalšia. Návštevníci 
majú možnosť vidieť diela, ktoré 
sú vzácnymi unikátmi. Nachá-
dzajú sa v depozite TG, v depozite 
Šarišskej galérie v Prešove a v de-
pozite Východoslovenskej galérie 
v Košiciach. V TG budú umelecké 
diela popradských rodákov vysta-
vené do 3. augusta.  (aba)

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Poprade vyzýva vodičov na popradských 
sídliskách Juh a Západ, aby pri parkovaní vozidiel nezabudli nechať 
priestor na prípadný prejazd hasičskej techniky. „Apelujeme na vodičov, 
aby nezabúdali, že kedykoľvek môže v ich bytovke horieť a na to, aby im 
mohli prísť na pomoc hasiči, musia sa k ich bytovke vôbec dostať. Mnohokrát 
sa nám to najmä v nočných hodinách podarilo len „s odretými ušami“. Autá 
sú zaparkované aj na našich prístupových a nástupných plochách, ktoré boli 
naprojektované a skolaudované ako plochy pre záchranné zložky, nielen pre 
hasičov, ale aj pre zdravotníckych záchranárov so sanitkou. Za porozume-
nie občanov sa odvďačíme kvalitným zásahom s čo najmenšími možnými 
škodami,“ uviedol Ondrej Šproch, riaditeľ OR HaZZ v Poprade.   (mag)

Letný prázdninový
balíček pre prvákov

Žiaci dostali v posledný škol-
ský deň špeciálnu odmenu k vy-
svedčeniu - omaľovánky, pexeso 
a  spoločenskú hru Objavujeme 
Prešovský kraj, ktorú rozdávala 
krajská organizácia cestovného 
ruchu (KOCR) Severovýchod 
Slovenska. V prvej fáze ju dosta-
lo 3 400 prvákov na základných 
školách, následne počas leta ju 
môžu získať najmenší návštevní-
ci konkrétnych lokalít na území 
Prešovského kraja. 

Ide o jednu z prvých aktivít let-
nej kampane zameranej na pod-
poru domáceho turizmu. Tento 
letný prázdninový propagačný 
balíček sa volá Objavujeme Pre-
šovský kraj a  rozdali ho triedne 
učiteľky tohtoročným prvákom 
na základných školách v kraji. Po-
slednú stranu tohto materiálu si 

budú môcť malí turisti na svojich 
potulkách s dospelým sprievodom 
nechať opečiatkovať vo vybraných 
lokalitách Prešovského kraja - Bar-
dejov, Bardejovské Kúpele, Kaštieľ 
Humenné, Skanzen Humenné, 
Múzeum moderného umenia An-
dyho Warhola v Medzilaborciach, 
Levoča, Ľubovniansky hrad, Čer-
vený kláštor, Štrbské Pleso a Kú-
pele Vyšné Ružbachy. Poslednú 
opečiatkovanú stranu musia deti 
zaslať na adresu KOCR Severový-
chod Slovenska do 15. septembra. 

Podrobné informácie ku  všet-
kým súťažiam nájdu záujemcovia 
na stránke www.severovychod.sk.

Vyhodnotenie všetkých letných 
súťaží z dielne KOCR Severovýchod 
Slovenska sa uskutoční 27. septem-
bra pri príležitosti osláv Svetového 
dňa cestovného ruchu.  (kcr)

Hasiči apelujú na vodičov
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Letná škola na Letnej
Spojená škola na Letnej ulici 

v Poprade poskytne počas leta 
priestor mladým pedagógom, 
aby získali prax v práci s deť-
mi. Spoločnosť Teach for Slo-
vakia roztrúsila po Slovensku 
mnohých začínajúcich učite-
ľov, ktorí hľadajú uplatnenie 
na trhu práce. Dvaja z nich za-
kotvia aj v našom meste.

Teach for Slovakia je organizá-
cia, ktorej nie je jedno ako sa učí 
na základných školách a  chce 
ukázať, že aj inak sa to dá. Preto 
aj v Poprade bude od 28. júla do 
14. augusta v priestoroch Spoje-
nej školy na Letnej ulici rušno. 
„Projekt je určený deťom z  pia-
teho, šiesteho a siedmeho ročníka 
ZŠ. Počas zábavných kurzov sa 
budú zdokonaľovať v  angličtine 
a matematike. Prihlásiť sa dá cez 
internet, alebo vytlačenou pri-
hláškou a  zaslanou poštou. Vý-
učba je zdarma!“ uviedla vedú-
ca oddelenia školstva, mládeže 
a športu Edita Pilárová.

Organizátori oslovili minis-
terstvo školstva s  kariérno-
-vzdelávacím programom, 

ktorý má do škôl priniesť novú 
energiu. „Veľa z  tých učiteľov, 
ktorí sa tohto programu zúčast-
nili vyštudovalo vysokú školu, 
nabrali skúsenosti zo zahraničia, 
ale nevedia sa po návrate uplat-
niť na trhu práce. Tento kurz 
im má pomôcť získať základné 
zručnosti, ako pracovať s deťmi. 
Škola si následne týchto pedagó-
gov zamestná,“ povedala riadi-
teľka Spojenej školy na Letnej 
ulici Viera Grohová. Podľa nej 
je projekt určený pre všetky deti 
z mesta Poprad, ale aj blízkeho 
okolia. „Ak bude požiadavka, 
uvažujeme aj o autobuse, ktorý 
by deti zvážal na miesto. Je to 
priestor na vytváranie sociál-
nych vzťahov medzi deťmi z náš-
ho mesta. Táto aktivita bude pre-
biehať od ôsmej hodiny ráno do 
dvanástej napoludnie,“ dodala 
V. Grohová a pokračovala: „Or-
ganizácia vyberá týchto učiteľov 
z celkového počtu asi tristo ľudí. 
Museli o  sebe napísať dve eseje 
a  tie pomáhali organizátorom 
vybrať dvadsať najvhodnejších 
kandidátov.“  (mav)

Nezávideniahodná situácia
dohnala občanov k petíciám
Nezávideniahodná situácia 

dohnala pred dvoma rokmi 
obyvateľov zo Širokej ulice vo 
Veľkej k  založeniu občianske-
ho združenia Popradčania za 
čistejšie životné prostredie. 
OZ zvolalo minulý piatok 
stretnutie občanov z Veľkej aj 
sídliska Západ, aby im poskyt-
lo aktuálne informácie o  svo-
jej činnosti.

Bojuje za to, aby spoločnosť 
Schüle Slovakia, sídliaca v blíz-
kosti ich domov, nerozširovala 
svoju výrobu a  prijala opatre-
nia na ochranu životného pro-
stredia. Firma, ktorá pôsobí 
v Poprade 15 rokov a vo výrobe 
odliatkov z  hliníkových zliatin 
pre automobily a  automatizač-

nú techniku sa jej darí, naopak 
mieni postaviť ďalšiu montážnu 
halu. OZ preto začalo tri petič-
né akcie – dve adresuje mestu 
Poprad a jednu Ministerstvu ži-
votného prostredia SR. Zároveň 
pripravilo otvorený list vedeniu 
a majiteľom spoločnosti Schüle 
Slovakia. Ako uviedol Ján Val-
ko, člen predsedníctva OZ 
obyvateľov obťažuje predovšet-
kým znečisťovanie vzduchu, 
hluk a veľká intenzita dopravy. 
Okrem iného preto chcú pra-
videlný monitoring ovzdušia 
a  hlučnosti. A  každopádne sú 
proti ďalšiemu expandova-
niu Schüle. Od mesta žiadajú 
hlavne vypracovanie nového 
územného plánu v  digitalizo-

vanej podobe a  zabezpečenie 
meraní ovzdušia, hluku a  limi-
tovanie dopravy. Ako uviedol 
viceprimátor Popradu Milan 
Baran, momentálne je proces 
k zámeru novej montážnej haly 
pozastavený kvôli vypracova-
niu hlukovej štúdie. Konateľ 
spoločnosti Schüle Slovakia 
Vladimír Omasta na stretnu-
tí občanov zdôraznil, že firma 
sa stará o  ochranu životného 
prostredia a prijala viac ako 
30 opatrení, ktoré zásadným 
spôsobom prispievajú k  jeho 
zlepšeniu. Tie však zúčastne-
ných obyvateľov priľahlých 
ulíc neuspokojujú a preto budú 
vo svojich aktivitách naďalej 
pokračovať.  (mar)

Nové spojenie z Budapešti do Tatier
Zvýhodnený spiatočný cestovný lístok (Bu-

dapešť – Poprad) platný štyri dni  zaviedli 
Maďarské štátne železnice na aktuálnu letnú 
sezónu. V cene lístka 36,5 eur pre dospelých a 
18,25 eur pre deti je zahrnuté aj neobmedzené 
cestovanie na TEŽ-ke a ozubnicovej železnici 
Štrba - Štrbské Pleso a na trati Poprad - Stude-
ný Potok – Tatranská Lomnica.

Ročne navštívi Tatry okolo 20 tisíc obča-
nov Maďarska. Toto číslo by sa malo toto leto 

vylepšiť aj vďaka  tomuto novému vlakovému 
spojeniu. 

„V poslednom období nám  počet maďarských 
návštevníkov mierne rastie, ročne o  zhruba pol 
percenta.  Vítame aktivitu maďarskej strany a  ve-
ríme, že našim južným susedom sa Vysoké Tatry 
budú páčiť a  využijú atraktívnu ponuku zvýhod-
neného lístka z  ich metropoly k  nám do Tatier,“ 
povedala Lenka Maťašovská, výkonná riaditeľ-
ka OO CR Región Vysoké Tatry.  (lem)

Popradská Umelecká agentúra 
Bell Canto pripravila na nedeľu  
13. júla v Drevenom artikulárnom 
kostole v Kežmarku exkluzívny 
koncert s  názvom Moruša biela 
v podaní Jany Kirschner, ktorá sa 
po prvýkrát predstaví so svojou 
15-člennou medzinárodnou sku-
pinou. Po koncerte bude pripra-
vená pre návštevníkov autogrami-
áda. Vstupenky v hodnote 25 € sa 
dajú zakúpiť v Poprade v kníhku-
pectve Christiania alebo priamo 
v  UA Bell Canto, prípadne pros-
tredníctvom predajnej siete www.
ticketportal.sk  (ppp)

Vstupenky na Európske ľudo-
vé remeslo, ktoré sa bude konať 
v Kežmarku od piatka 11. júla do 
nedele 13. júla sa dajú zakúpiť aj 
v novej Mestskej informačnej kan-
celárii, ktorá sídli na Námestí sv. 
Egídia 86 v Poprade (bývalý vstup 
do kina). V  predpredaji sú vstu-
penky za zvýhodnenú cenu 3 eura. 
Na mieste sa budú predávať až za 5 
eur. Okrem toho v MIK si môžete 
zakúpiť rôzne mapy, pohľadnice a 
darčekové predmety.  (ppš)

VSTUPENKY
na EĽRO

Koncert
Jany Kirschner

Vo štvrtok 26. júna sa v Poprade konala slávnostná rada Pod-
tatranskej okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu 
so sídlom v  Poprade. Spomedzi 610 členov organizácie boli na 
podujatí vyznamenaní pätnásti poľovníci.

Bronzové medaily si z  rúk predsedu POO SPZ v  Poprade Andreja 
Jabrockého (na foto vpravo) prevzali Bystrík Kiska, Pavol Poracký, Marián 
Šturcel, Martin Bukovina, Pavol Ďuraš, Ján Olekšák a Karol Michalák. 
Strieborná medaila zdobí hruď Štefana Martona, Petra Olejára a Lude-
víta Škodu. Zlatú medailu získali Július Pitoňák, Milan Senpetéry a Ivan 
Garaj. Špeciálnu cenu Zlatý kamzík si prevzal skôr narodený, ale stále ak-
tívny poľovník Štefan Hatala (na foto vľavo) vo veku 86 rokov. Členovia 
rady zatlieskali aj Eduardovi Malatinovi, ktorý si onedlho prevezme vo 
Svätom Antone Medailu sv. Huberta. Prvé miesto a diplom za aktivity v 
roku 2013 získalo Poľovnícke združenie Dubina Poprad.  (ppv)
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Vstupenky na Kysucký prameň vyhrali

HOROSKOP OD STREDY DO STREDY
Vo svojom 
okolí budete 

mať podporu a pochopenie. Naj-
mä v rodine sa situácia upokojí.

Nejaký vzťah 
s osobou 

opačného pohlavia sa obnoví a 
bude plný lásky a porozumenia.

Nová energia 
a optimiz-

mus vás budú viesť k správnym 
rozhodnutiam, ktoré budú dlho-
dobo prospešné.

Potrebujete 
oddych, pre-

to by ste sa mali čo najskôr vybrať 
na dovolenku.

Zoznámite sa s 
novými ľuďmi 

a zažijete aj ľúbostné dobrodružstvo.

P r í j e m n é 
dni strávite v 

kruhu rodiny a ľudí, ktorí sú vám 
milí. Pokoj narušia iba nečakané 
výdavky.

Dávajte si 
pozor na 

zdravie – hrozia vám alergie, po-
štípania hmyzom alebo pády.

Na cestách 
buďte opatr-

ní. Môžete dostať pokutu alebo 
sa môžete dostať do kolízie.

Mimoriadne 
pekné dni 

budú pre vás o to krajšie, že vás 
ľudia okolo vás budú zahŕňať 
láskou.

Neprepínaj-
te svoje sily. 

Šetrite svoje zdravie, lebo vám 
inak hrozí choroba.

Budete si 
n a d m i e r u 

užívať krásne letné dni. Posilníte 
zároveň rodinné väzby.

Budete so 
v š e t k ý m 

spokojní a naberiete nové sily 
medzi dobrými ľuďmi.

Ospravedlňujeme sa čitateľom – v minulom čísle bol omylom 
uverejnený starý horoskop.

V minulom vydaní Novín Poprad bola uverejnená súťaž o vstupen-
ky na koncert kapely Kysucký prameň z Oščadnice, na ktorom vystú-
pi aj ľudový rozprávač ujo Maťo. Podujatie sa uskutoční v sobotu 12. 
júla o 18.30 hod. v Dome kultúry v Poprade. Spomedzi tých, ktorí sa 
do súťaže zapojili boli vyžrebovaní: Božena Balážová, Pavlovova ul., 
Poprad, Zdenka Kornelová, Lesná ul., Spišská Teplica a Jarmila Netí-
ková, Ul. 29. augusta, Poprad. Vstupenky si môžu prevziať v redakcii 
(Podtatranská ul. 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.  (ppp)

Ceny od kina Cinemax potešia

Na EĽRO do Kežmarku pôjdu
V  minulom vydaní Novín 

Poprad bola uverejnená sú-
ťaž o  vstupenky na najväčší 
a  prvý festival svojho druhu 
v  Európe – Európske ľudové 
remeslo, ktorý sa uskutoční 
v Kežmarku od piatka 11. júla 
do nedele 13. júla.  Spomedzi 
tých, ktorí sa do tejto súťaže 
zapojili boli vyžrebovaní: Lu-

cia Zlacká, Záborského ul., 
Poprad, Anna Pokrivčáková, 
Vagonárska ul., Poprad, Ján 
Milan, Ľalia, Štrba, Zuzana 
Kašpráková, Nám. sv. Egídia, 
Poprad a  Roman Slameny 
z  Hôrky. Vstupenky si môžu 
prevziať v redakcii (Podtatran-
ská ul. 149/7, Poprad) v  pra-
covné dni do 15. hod.  (ppp)

V  Novinách Poprad č. 24 bola uverejnená súťaž o  ceny, ktoré 
do súťaže venovalo popradské kino Cinemax. Spomedzi tých, 
ktorí správne zodpovedali na otázku, že Adam Sandler a  Drew 
Barrymore spolu hrali v  troch komédiách boli vyžrebovaní: 
Lýdia Compelová, Ústecko-Orlická ul., Poprad, ktorá vyhra-
la dámske tričko od distribučnej spoločnosti Continental film, 
pánske tričko Daniela Moravčíková, Jesenná ul., Poprad a obal 
na fľašu a  klobúk Vladimír Moroz, Sládkovičova ul., Poprad. 
Ceny si môžu prevziať v  redakcii (Podtatranská ul. 149/7, Po-
prad) v pracovné dni do 15. hod.    (ppp)

Program kina CINEMAX Poprad

Transformers: Zánik 3D - o 20.40 
hod., Transformers: Zánik 2D - 
o 13. hod. (hrá sa len cez víkend) a 
o 17.30 hod., Ako si vycvičiť dra-
ka 2 3D - o 13.10 hod. (hrá sa len 
cez víkend) a  o  15.20 hod., Ako 

si vycvičiť draka 2 2D - o  16.10 
hod. a o 18.20 hod. (nehrá sa 8.7.), 
Zbav nás zlého - o  20.30 hod., 
ARTMAX - Cesta ven - o  18.20 
hod. (hrá sa len 8.7.), Khumba 
2D - o 13.40 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Blended - o 15.40 hod., 
o 18.10 hod. a o 20.50 hod. Viac 
na www.cine-max.sk       (ppš)

Od 3. júna do 9. júla

POVEDALI SLÁVNI

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

NAVŽDY SA ROZLÚČIME

Rany, ktoré si človek spôsobí sám, sa ťažko liečia.  W. Shakespeare

Dnes 2. júla má meniny Berta, zajtra 3. júla Miloslav, v piatok 4. 
júla Prokop, v sobotu 5. júla Cyril a Metod, v nedeľu 6. júla Patrik, 
Patrícia, v pondelok 7. júla Oliver a v utorok 8. júla Ivan.

V piatok 27. júna 2014
vo Veľkej s

V piatok 27. júna 2014
v Spišskej Sobote s

V piatok 27. júna 2014
vo Veľkej s

V sobotu 28. júna 2014
vo Veľkej s

V utorok 1. júla 2014
vo Veľkej s

V stredu 2. júla 2014 o 14. hod.
v Strážach s

V stredu 2. júla 2014 o 14. hod.
v Hôrke s

V stredu 2. júla 2014 o 14. hod.
vo Veľkej s

Stanislavom Skalickým,
59-ročným

Jozefom Janíkom,
74-ročným

Alžbetou Slávikovou,
81-ročnou

Máriou Schönwiesnerovou,
64-ročnou

Pavlom Kmettym,
36-ročným

Ondrejom Slavkovským,
84-ročným

Veronikou Líškovou,
57-ročnou

Vladislavom Migelom,
87-ročným

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 2. júla – Altea, vo štvr-

tok 3. júla – Dr. Max - Monaco, 
v  piatok 4. júla – Corrib, 
v  sobotu 5. júla – Primula, 
v  nedeľu 6. júla – Victoria, 
v pondelok 7. júla – Lekáreň 
Nemocnice Poprad a v utorok 8. 
júla – Styrax.

Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 
772 42 22, Dr. Max – Monaco: 
Francisciho ul., Corrib: Levočská 

ul., Primula: Dostojevského 12, 
č. t. 773 13 95, Victoria: Drevár-

ska 1, č. t. 772 14 77, Leká-
reň Nemocnice Poprad: Ba-
nícka 2, Styrax: L. Svobodu 
3782, č. t. 773 22 78.

Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pondel-
ka do piatka od 18. hod. do 22. 
hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská  ul. 7,       www.noviny-poprad.sk
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Na záver školského roka konferencia
Zaujímavou a netradičnou 

bodkou za práve skončeným 
školským rokom bola pre 
študentov Gymnázia na Ku-
kučínovej ulici v  Poprade 1. 
stredoškolská konferencia, 
ktorú si v  spolupráci s  vede-
ním školy a vyučujúcimi sami 
zorganizovali. 

„Hlavným cieľom konferencie 
bolo umožniť našim žiakom pre-
zentovať výsledky svojej činnosti 
a poskytnúť im odbornú pomoc 
pre ďalšiu prácu vo zvolenom 
odbore záujmu,“ skomentovala 
úspešnú akciu zástupkyňa ria-
diteľa školy Beáta Taylorová. 

Študenti gymnázia si na 
vlastnej koži vyskúšali, aké je 
to postaviť sa pred odbornú 

komisiu aj  svojich spolužiakov 
a  predstaviť im výsledky svojej 
práce. „Bolo to po každej strán-
ke výborné podujatie, ktoré malo 
vysokú odbornú i  spoločenskú 
úroveň. Určite chceme v tom po-
kračovať aj v  ďalších školských 
rokoch. Tentoraz sa študenti 
predstavili v sekciách biológia, 
fyzika a anglický jazyk, v  bu-
dúcnosti určite pribudnú ďalšie,“ 
dodala B. Taylorová. 

Najlepší bádatelia v  jednotli-
vých sekciách boli ocenení, ale 
skutočnými víťazmi boli všetci 
zúčastnení. Všetky príspevky, 
ktoré na konferencii odzneli, 
boli zároveň publikované elek-
tronicky v zborníku prác Mladí 
bádatelia 2014.  (zsu)

• VO štvrtok 26. júna požiadala 
v poobedňajších hodinách česká 
turistka záchranárov o  pomoc. 
Pri turistike po tatranskej magis-
trále si pod Zamkovského cha-
tou poranila koleno a  nemohla 
sama zostúpiť. Záchranári jej 
poskytli zdravotnú starostlivosť 
a následne ju pomocou nosidiel 
a  terénneho vozidla transporto-
vali na Hrebienok. Tam ju odo-
vzdali RZP na prevoz do nemoc-
nice na ďalšie vyšetrenia.• V  PIATOK 27. júna požia-
dal o pomoc pre zraneného 64 
– ročného muža na Skalnatom 
plese zamestnanec dolnej sta-
nice sedačky. Muž pociťoval 
veľké bolesti v  oblasti ramena, 
preto bola o  súčinnosť požia-
daná posádka VSSZ z Popradu. 
Tá pacienta transportovala do 
popradskej nemocnice.• NA turistickom chodníku 
zo Štrbského plesa v  smere na 
Popradské pleso spadla v piatok 
27. júna poobede česká turistka. 
Pádom utrpela pravdepodob-
ne zlomeninu dolnej končatiny 
v  oblasti členka. Záchranári po 
príchode 47 – ročnú ženu ošetrili, 
končatinu zafixovali a  transpor-
tovali k asfaltovej ceste, kde bola 

odovzdaná privolanej posádke 
RZP zo Starého Smokovca.• V  SOBOTU 28. júna bola 
HZS požiadaná o  pomoc pre 
slovenskú turistku, ktorá si 
pádom počas túry vo Veľkej 
Zmrzlej doline spôsobila po-
ranenia v  oblasti panvy. Pre 
urýchlenie zásahu a  vhodné 
letové podmienky vykonala zá-
chrannú akciu VSSZ z Popradu.• V  SOBOTU 28. júna popo-
ludní oznámil slovenský turista 
na tiesňovú linku HZS pád ka-
mennej lavíny z Mengusovského 
štítu, ktorá zasiahla jednu osobu 
smerom k  Hincovmu plesu. Žia-
dosť o  zásah dostala aj VSSZ 
z  Popradu. Z  miesta udalosti 
skonštatoval lekár posádky smrť 
pacienta a tak sa posádka VSSZ 
vrátila na základňu. Nakoľko 
sa telo nebohého 54-ročného 
slovenského turistu nachádzalo 
v ťažko dostupnom teréne, bola 
o  pomoc požiadaná Letka MV 
SR. Vrtuľník odletel spolu s tro-
ma záchranármi HZS. Po náj-
dení tela bol nebohý transpor-
tovaný na Štrbské pleso a odtiaľ 
vozidlom HZS do márnice v No-
vom Smokovci, kde ho prevzali 
príslušníci PZ SR.  (ppv)

Zásahy v Tatrách

Kvapka krvi KR PZ Prešov
V pondelok 30. júna sa v do-

poludňajších hodinách konala 
akcia Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru Prešov 
v spolupráci s Úradom inšpekč-
nej služby Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky pod ná-
zvom Policajná kvapka krvi.

Popradská pobočka Národ-
nej transfúznej služby začala s 
odbermi o siedmej hodine ráno 
v  jednom z  hotelov v  Starom 
Smokovci. Celkovo sa jej zú-
častnilo viac ako 80 policajtov, 

ktorí chceli aj takouto formou 
prezentovať napĺňanie hesla Po-
máhať a chrániť. Začína sa letná 
turistická sezóna, počas ktorej 
častejšie ako inokedy dochádza 
k  rôznym úrazom a  nehodám, 
pri ktorých je krv veľmi dôleži-
tá. Medzi týmito dobrovoľnými 
darcami bolo viac ako 20, ktorí 
sú už držiteľmi Jánskeho plakety. 
Svojou „kvapkou krvi“ prispel 
aj riaditeľ Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v  Prešove 
Dušan Sabol.  (krp)

INZERCIA
PREDAJ

RÔZNE

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám železnú búdu na sta-
vebný materiál, rozmer 2x3 m. 
Inf.: č. t. 052/773 32 95.    74/14-P• Predám luxusnú kuchynskú 
linku, barok hnedá na ktorej 
je  kuchynská doska je z  pra-
vého kameňa. Pôvodná cena 
2 600 €, teraz 1 600 €. Inf.: č. t. 
0903 370 032.  77/14-P• Predám záhradku s  vy-
murovanou pivnicou v  OV 
v  Gánovciach. Inf.: č. t. 0903 
902 702.   78/14-P• Predám chladničku, umý-
vačku riadu, pračku a  plynový 
sporák. Všetko zn. BOSCH. Inf.: 
č. t. 0903 370 032.  79/14-P • Predám rodinný dom (140 
m2), 1 000 m2 pozemok, 40 km 
od Bratislavy smer Dunajská 
Streda, cena 57 500 €. Inf.: č. t. 
0918 526 169.  80/14-P

• SÚŤAŽ!!! Požičajte si a  vy-
hrajte DOVOLENKU!!! od 300 

€ do 4  000 €. www.popradske-
pozicky.sk. Tel.: 0911 913  849, 
0917 668 003.  45/14-R• KRÁTKODOBÉ pôžič-
ky do 24. hod. Inf.: č. t. 0903 
403 338.   76/14-R• Rada by som robila spo-
ločnosť osamelej (nie imo-
bilnej) pani, ktorá potrebu-
je pomoc. Urobím nákupy, 
spoločné prechádzky, menšie 
služby - nie opatrovanie, na-
jlepšie z  okolia sídliska Zá-
pad alebo centrum. Inf.: č. t. 
0908 579 476.  87/14-R 

• Hotel Poprad v  Poprade 
príjme do pracovného pomeru 
čašníka/servírku na celý alebo 
čiastočný úväzok. Výučný list 
nie je podmienkou. Inf.: č. t. 
052/787 08 11 alebo nemceko-
va@hotel-poprad.sk  88/14-R

• Hĺbkové tepovanie a  obší-
vanie kobercov. Dôchodcovia 
-20%. Inf.: č. t. 0949 385  057, 
www.obsivanie.info  90/14-R• Dám do prenájmu dlho-
dobo 2-izb. byt v  novostavbe 
vo Veľkej s  vlastným kúrením, 
slnečný, s  balkónom, s  výhľa-
dom na Tatry, 44 m2, pre 1-2 oso-
by, cena 300 € s energiami. Inf.: 
č. t. 0918 613 398.  91/14-R

Z občanov, ktorí sa zapoji-
li do súťaže v rámci charita-
tívneho bežeckého podujatia 
VSE City Run, vyžreboval 
desiatich výhercov 1. vicepri-
mátor Popradu Adrián Krom-
ka. Získali darčekový balíček 
s rôznymi športovými potre-
bami aj štartové číslo na pre-
teky. FOTO – Marta Marová
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Nočná súťaž v Spišskom Bystrom
V sobotu 21. júna sa v Spišskom Bystrom, v časti zvanej 

Kubašok, uskutočnil už desiaty ročník nočnej súťaže ha-
sičov, spojenej so zapálením jánskej vatry a  kultúrnym 
programom.

O 22. hodine sa začala netradičná nočná súťaž hasičských druž-
stiev dospelých a dorastu pod názvom Nočné cvičenie v Kubašku. 
Tu si najlepšie počínali muži zo Spišského Štvrtku I. V ženskej 
kategórii patrilo prvenstvo Popradu – Strážam.   (onk)

Americký futbal aj v Poprade

Popradský hokejový brankár 
Maximilián  Pajpach  prešiel 
ako jediný Slovák tohtoročným 
draftom do zámorskej NHL.

V šiestom kole si ho zo 174. 
miesta vybralo Colorado Ava-
lanche. Osemnásťročný  Paj-

pach chytal doteraz za Poprad 
a reprezentačné tímy do 18 
a 20 rokov. Od novej sezóny 
2014/2015 bude pôsobiť vo 
fínskom klube Tappare Tam-
pere, kde bude nastupovať za 
juniorské mužstvo.  (sita)

Hráčky HK Poprad sa v Európskom pohári majsteriek 
predstavia na hokejovo netradičnej pôde v tureckej Ankare. 
Slovenské šampiónky sa po žrebe ocitli v  A - skupine, kde 
ich čakajú 17. až 19. októbra okrem domáceho klubu Mile-
nyum Ankara aj kazašský Aisulu Almaty a rumunský HSC 
Csíkszereda.

V Ankare sa bude hrať o jedno postupové miesto na turnaj 2. 
kola, ktorý sa uskutoční 5. až 7. decembra v ruskom Nižnom No-
vgorode. V dvoch turnajoch sa bude hrať celkovo o štyri miesta 
do finále, ktoré sa uskutoční 20. až 22. februára 2015 na zatiaľ 
bližšie neurčenom mieste.     (sita)

Hokejistky si zahrajú aj v Turecku
Od roku 2012 funguje aj pod 

Tatrami klub amerického fut-
balu Poprad Rocks. Do nášho 
mesta tento šport priniesol Mi-
chal Hogh z  Banskej Bystrice. 
Ambíciou klubu je zahrať si ligu 
od budúcej sezóny.

„Páčilo sa mi, že je to šport 
pre každého. Naše ambície sú 
zahrať si sedmičkovú ligu, ale 
potrebujeme čo najviac hráčov. 
Od roku 2012 sa okrem dvoch 
ľudí vymenili v klube asi všetci,“ 
povedal hrajúci tréner a  mana-
žér Poprad Rock v jednej osobe 
Michal Hogh.

Momentálne sa tréningov zú-
častňuje asi šestnásť hráčov, no 
ideálny počet by bol dvadsať. 
Michalovi Hoghovi intenzívne 
pomáha jeden z  nich - Michal 
Bednár, ktorý sa 
stará okrem iného 
aj o  marketing. „Je 
to iba otázka času, 
kedy ľudia pocho-
pia, že je to najlep-
ší atletický šport. 
Americký futbal 
je šach s  ľuďmi. 
Každý si vie v tíme 
nájsť svoje miesto,“ 
zdôraznil. Už od 
budúcej sezóny by 
sa popradskí tím 

amerického futbalu chcel zapojiť 
do celonárodnej ligy. „Hrá sa sys-
témom sedem na sedem a tí najlep-
ší hráči hrávajú za výber Sloven-
ska proti iným štátom a mestám zo 
zahraničia. Sezóna by mala začať 
na jeseň. Veľmi radi by sme hrávali 
niekde v  centre alebo na sídlisku, 
aby to mohli ľudia vidieť. V  Po-
prade nám však zatiaľ vyhovuje 
iba tréningové ihrisko vo Veľkej,“ 
dodal M. Bednár. Ten pozýva 
všetkých vo veku od 17 rokov na 
tréning, každý pondelok od 17. 
hodiny na ihrisko ZŠ Mládeže. 
„Tento šport je niečo nové a mla-
dým ľuďom dokáže zmeniť svet i 
pohľad na život. Pôjdu za svojim 
cieľom s  hlavou hore a  vystretým 
chrbtom,“ povedal myšlienku na 
záver Michal Bednár.  (mav)

Popradčania vybehali nový rekord

„Zaradil som tento beh do môjho 
tréningového plánu a  prospelo to 
nielen mne, ale dobrej veci,“ pokra-
čoval Jozef Dubašák z AK Steeple 
Poprad. „Prišla celá pyramída 
dievčat z  klubu. je to skvelá myš-
lienka a je nám cťou, že ju môžeme 
podporiť,“ pridala sa mládežnícka 
trénerka BAM Poprad Michaela 
Drobná. „Na páse som odbehol 20 
kilometrov. Potešilo ma, že práve 
ja som preťal magickú métu 100 
kilometrov,“ dodal Tomáš Gemza 

z AK Stará Ľubovňa.
Do behu sa zapojili starší 

i mladší, ľudia zdraví i s hendike-
pom. „Pravidelne trénujem beh. 
Teraz som urobil niečo pre seba aj 
pre zdravie iných,“ uviedol účast-
ník chlapčenskej kategórie Peter 
Babej. „Rád behávam, takže som 
len robil to, čo ma baví,“ dodal 
bývalý maratónec Peter Dujava. 
„Zdravie máme len jedno a  nedá 
sa ničím nahradiť. Som rád, že som 
mohol pomôcť,“ prezradil vozičkár 
Peter Duda (na foto vľavo dole).

Na štarte hlavnej kategórie 
sme našli aj rodinku, ktorá liečbu 
v košickej klinike neonatológie už 
absolvovala. Soňa Habasová zo 
Spišskej Novej Vsi spoločne s man-
želom a  ich trojčatami odbehla 
trasu z  vďaky za záchranu života. 
„Naše trojčatá už majú štyri a pol 
roka a cítia sa dobre. Toto oddelenie 
zachránilo život našim deťom, a tak 
zachránilo aj náš život,“ zdôrazni-
la S. Habasová. Táto rodinka bola 
napokon na pódiu súčasťou odo-
vzdávania šeku v  hodnote 4  237 
eur z  rúk prvého viceprimátora 
mesta Poprad Adriána Kromku 
a predstaviteľov generálneho part-
nera projektu do rúk zástupcu ob-
darovaného subjektu Petra Krcha. 
Výsledná suma bola pripočítaná 
k  májovému behu v  Košiciach. 
Na nákup nového prístroja získa-

la Klinika neonatológie Lekárskej 
fakulty UPJŠ v  Košiciach spolu 
11  564 eur. „Druhý prístroj bude, 
za čo musím poďakovať všetkým 
Popradčanom a  ľuďom z  okolia. 
Vytvorili sme miesta pre pacientov 
a  budeme sa vedieť o  nich posta-
rať. Na pôde ministerstva sme ešte 
v deň podujatia riešili otázku, ako 
rýchlo pacientov k nám transporto-
vať. Je dôležité, aby dorazili včas,“ 
povedal P. Krcho. „Chcem v mene 
mesta Poprad zo srdca poďakovať 
všetkým, ktorí prišli a svojou účas-
ťou pomohli tým najmenším. Všetci 
sú úžasní!“ doplnil A. Kromka (na 
foto vpravo dole), ktorý sa sám 
postavil na bežecký pás, ale i  na 
štart hlavného behu. Priviedol si 
aj posilu z  mestského úradu a  to 
v  podobe približne tridsiatich za-
mestnancov.  (mav)

Popradčan ako jediný
Slovák v drafte NHL

(Dokončenie zo str. 1)
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Kultúrny kalendár na júl 2014

Celý júl
UKRYTÉ POKLADY
výstava hromadných archeologických a numizmatických nálezov z náš-
ho regiónu.
Celý júl 
KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU – KONZERVÁCIA 2008-2012
výstava laickej verejnosti i odborníkom prezentuje dobové doklady 
osídlenia  regiónu severného Slovenska, zachovalý inventár hrobky 
a prvú časť jej vzácneho dreveného mobiliára. 

Letná čitáreň 2014 – átrium budovy múzea – júl  
každú stredu od 15. hod. do 19. hod.

Prednášky v letnej čitárni:
9. júl o 20. hod.
100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny. Politická situácia v Rakúsko 
- Uhorsku na jej začiatku. Prednášajúci: Mgr. Pavol Minarčák, Podtat-
ranské múzeum Poprad.
23. júl o 20. hod.
Pohľady do stredovekých dejín Slovenska. Prednáška spojená s prezen-
táciou novej knihy a autogramiádou autora. Prednášajúci: Doc. PhDr. 
Michal Slivka, CSc. z Katedry archeológie FF UK Bratislava.

Podtatranské múzeum Poprad: pondelok - zatvorené, utorok - piatok 9. 
do 17. hod., sobota - nedeľa 13. do 17. hod. 
Podtatranské múzeum Spišská Sobota: utorok - piatok 10. do 14. hod., 
pondelok, sobota, nedeľa zatvorené.

PODTATRANSKÉ MÚZEUM
Vajanského 72/4, Poprad, tel.: 772 19 24, fax: 772 18 68

e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk        www.muzeumpp.sk

Tak sa objímali Popradčania
Poprad sa už tretíkrát zapojil 

do celoslovenského Dňa objatí. 
Vyše 50 dobrovoľníkov rozdalo 
minulú stredu v popradských 
uliciach viac ako 9 300 objatí. Po-
núkali však objatie nielen vonku, 
ale aj v domove dôchodcov, v ne-
mocnici, vo veľkom obchodnom 
centre, na železničnej stanici... 

Napokon dobrovoľníci s náhod-
nými ľuďmi objali ešte fontánu na 
Námestí sv. Egídia, zvonicu a Kostol 
sv. Egídia. „Na vytvorenie živej reťa-
ze, ktorá obkolesila kostol na námestí 
bolo potrebných viac ako 80 ľudí, ale 
podarilo sa nám to,“ povedala Si-
mona Ivančáková, ktorá podujatie 
v Poprade organizovala. „Úsmev a 
objatie je to najkrajšie, čo môžeme 
niekomu darovať. Takto sme chceli 
ľuďom zlepšiť deň a urobiť im dobrú 
náladu,“ dodal Martin Mlynár, PR 
manager kampane Bez nenávisti. 
V rámci tejto kampane rozdávali k 

objatiu aj letáčiky Bez nenávisti na 
internete. Hug Day patrí medzi kaž-
doročné aktivity tejto kampane od 
minulého ročníka. 

Popradčania prijímali objatie 
zväčša s radosťou a prekvapilo ich, 
keď ich chcel niekto neznámy len tak 
objať. Mladý študent uviedol:  „Ne-
očakával som, že sa mi niečo takto 

náhodne na ulici stane. Teší ma, že sa 
ľudia dokážu objímať.“ Starší pán zo-
stal ponukou na objatie zaskočený a 
súhlasil: „Som milo prekvapený. Do-
stal som objatie od takých krásnych 
dievčat.“ Podujatie sa mu veľmi pá-
čilo, veď práve starším ľuďom objatie 
často veľmi chýba. Je nezištným da-
rom blízkosti človeka človeku. (mar)

VÝSTAVY
Do 29. júla 
Norbert Milán a Katarína Neubelerová - ARTKOHOLIZMUS 2.
Otváracie hodiny v júli 
Oddelenie pre deti, oddelenie beletrie, oddelenie náučnej literatúry, síd-
lisko Západ a Oddelenie umenia Spišská Sobota, pobočka Juh 1
Pondelok - piatok od 9. hod. do 17. hod., streda a sobota zatvorené.
Pobočka - Juh 3 
Pondelok  a štvrtok od 9. hod. do 17. hod., utorok, streda, piatok a sobota 
zatvorené.

Podtatranská ul. 1548/1, Poprad
Podtatranská knižnica v Poprade

VÝSTAVY
Celý júl
Michal a Peter Trembáč – O nás
výstava rozsiahlej maliarskej tvor-
by otca Michala Trembáča (1929) 
a syna Petra Trembáča (1957) (na 
foto).
Celý júl
Daniele Pellegrini – Svet očami 
Taliana
fotografická výstava významné-
ho talianskeho fotoreportéra.
Odkryté hodnoty 
stála expozícia 115 diel z depozi-
tu Tatranskej galérie v Poprade.

TATRANSKÁ GALÉRIA
Hviezdoslavova 12, Poprad

www.tatragaleria.sk

Celý júl 
Výstava obrazov Miloslava Bu-
šovského a  jeho dcéry Martiny 
Zbojovskej pod názvom Výber 
z tvorby.
18. júl o 16. hod. – vernisáž vý-
stavy.

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Poprad – Veľká,
Scherfelova ul. 36

BAMBINO,
Zimná 3585/1, Poprad,

t. č. 052/773 24 13
Každý pondelok – od 8.30 hod. 
– Cvičenie mamičiek s deťmi 
od 3 mesiacov do 3 rokov.
Utorok - streda - štvrtok - pia-
tok od 8.30 do 12.30 hod. - 
Doobedná príprava na škôl-
ku s prvkami Montessori.
Otváracie hodiny – 
júl:  pondelok - 8.30 - 12.30 
hod., utorok, štvrtok - 12.30 - 
18.00 hod., streda, piatok  - za-
tvorené.

• Kríže v odpade. V pondelok 
16. júna o 11.25 hod. pracovník 
spoločnosti Brantner oznámil, 
že v zbernej nádobe na komu-
nálny odpad na Zimnej ulici 
našiel 6 nástenných kresťan-
ských krížov a 9 madiel na ná-
bytok z farebného kovu. Mest-
ská polícia informovala OO PZ 
ako i riaditeľku cintorínskych 
služieb.• Pomoc v núdzi. Hliadka 
mestskej polície 17. júna o 3.25 
hod. našla v parku pri ŽSR ležať 
na zemi muža, ktorý sa sťažoval 
na bolesti v hrudníku a na ne-
voľnosť. Mestskí policajti ihneď 
privolali sanitku RZP.• Pomoc pri riadení dopravy. 
Mestskú políciu v Poprade poži-
adali 18. júna o 19.30 hod. pro-
stredníctvom linky 112 o asisten-
ciu RZP  pri regulácii premávky 
počas ošetrenia vodiča, ktoré-
mu prišlo počas jazdy nevoľno.

Na linke 159
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l3. júl / 20.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia

THE FAMILY BANDWAGON/ACTORES 
Mestské divadlo Rožňava
Komická hudobno - divadelná pouličná show so  
spevom, tancom a hudobnými evergreenami  ako Hit 
the road Jack!, Tu Vuo Fa L‘Americano, It Don‘t Mean 
A Thing, Jailhouse Rock, Pink Panther a mnohé ďalšie. 

4.  júl / 19.00 / piatok / Námestie sv. Egídia
SIX AND KRISTY
Medzi interesantné úspechy skupiny patrí  
víťazstvo v celoslovenskej súťaži autorských piesní 
skupín a interpretov - KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD 
2011 i reprezentatívna účasť v EUROVISION  
SONG CONTEST SLOVAKIA 2010.

5. júl / 10.00 - 16.00 / sobota / Námestie sv. Egídia  / pri fontáne
ANNOGALLERY OPEN AIR
KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI A DOSPELÝCH
ANNOGALLERY v spolupráci s mestom Poprad pripravila pre Popradčanov 
každého veku možnosť zahrať sa s hlinou, vytočiť si na hrnčiarskom kruhu 
svoje umelecké dielko a vypáliť si ho v skutočnej keramickej peci. Príďte  
a hrajte sa s nami!

5. júl  / 21.00 / sobota / Námestie sv. Egídia 
FILMY NA PLÁTNE / CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV / USA 
6. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia 
MARIKA SINGERS / ČESKO / PROMENÁDNY KONCERT
Vokálna skupina bola založená v roku 2008  
a tvorí, pracuje a skúša v Roztokách pri Prahe.  
Skupina absolvovala mnoho koncertov doma aj 
v zahraničí. V Poprade sa predstavia swingovými, 
rockovými, muzikálovými, filmovými melódiami 
a  slovenskými ľudovými piesňami. 

10. júl / 20.00 /  štvrtok / Námestie sv. Egídia 
VÁŠNE W. SHAKESPEARA
Divadelný hudobno-dramatický program uvádzaný pri príležitosti 450.  
výročia narodenia W. Shakespeara. V programe vystúpia učitelia spolu so  
žiakmi z Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade. V réžii T. Husárovej. Slávne 
monológy Shakespearových diel: Othello, Hamlet, Veľa kriku pre nič, Skrotenie 
zlej ženy, Rómeo a Júlia, Henrich VIII., s kapelou Shakespeare ´s fellows.

11. júl / 19.00 / piatok / Námestie sv. Egídia
BOHÉMIENS
Hudobné teleso Bohémiens, zložené z mladých profesio-
nálnych hudobníkov z celého Slovenska, vystupuje pod 
vedením Barbory Botošovej, vnučky legendárneho Jána 
Berkyho Mrenicu st. a dcéry Eugena Botoša. Kapela má za  

sebou spoluprácu s rôznymi interpretmi a množstvo koncertov u nás aj v zahraničí. 

12. júl / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia 
ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA
Poďte vymaľovať na chodník bruško popradskej stonožke na Námestie sv. Egídia. 

12. júl  / 21.00 / sobota / Námestie sv. Egídia 
FILMY NA PLÁTNE / ANNA FRANK / USA 
13. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia
SPIŠ / FS VAGONÁR
V programe sa objavia piesne, tance a spevy Slovákov a etnických 
menšín žijúcich na historickom území bývalej Spišskej župy.

17. júl / 20.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia 
KEĎ MUŽI PLAČÚ / A. P. ČECHOV / 
DIVADLO COMMEDIA
Tri jednoaktovky - klenoty svetovej dramatickej tvorby - O škodlivosti tabaku, 
Tragikom proti svojej vôli a Labutia pieseň sú prepojené postavou rozprávača. 

18. júl / 19.00 / piatok / Námestie sv. Egídia 
ViDIEK
Vidiek počas svojej existencie nahral päť albumov. Vo  
Vidieku dodnes hrajú členovia pôvodnej zostavy:  
J. Kuric - spev, R. Jajcay - gitara a O. Tomčala - bicie, po 
viac ako 18 rokoch sa opäť pridal R. Kasák - klávesy  
a posledným “prírastkom” je M. Klačanský - basgitara.

19. júl / 10.00 / sobota /  Námestie sv. Egídia 
ČERVENÁ ČIAPOČKA / UJO ĽUBO Z KOŠÍC
19. júl / 16.00 / sobota / hasičský dvor v Spišskej  Sobote
ČAJ O PIATEJ S HUDBOU
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v divadelnej sále v Spišskej Sobote.

19. júl  / 21.00 / sobota / Námestie sv. Egídia 
FILMY NA PLÁTNE / MY SME MILLEROVCI / USA 
20. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia 
TATRA GIPSY / PROMENÁDNY KONCERT
Cigánska kapela pod vedením Tibora Pokorného muzikalitou  
dokáže ponúknuť poslucháčom bohatý výber  temperamentných piesní.

24. júl / 20.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia 
ALIMACH / FORTIS 
Exotické tance magického orientu spojené so strhujúcou ohňovou show  
a príťažlivý pohyb doplnený leskom farebných kostýmov.

25. júl / 19.00 / piatok / Námestie sv. Egídia
CiTY
Popradská formácia v súčasnej zostave pôsobí od roku 
2007. City hrá melodický neo-classic rock Line-up skupiny 
City: M. Lačný - spev, M. „Kuker“ Jarkovský - gitara, 
I. „Ičko“ Cpin - gitara, M. Zummer  - bicie a Ľ. Hanzes - basová gitara.

26. júl / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia 
ČERT A KÁČA / CLIPPERTON - BB
26. júl / 19.00 / sobota / hasičský dvor v Spišskej  Sobote
ANNABÁL
Tradičná tanečná zábava s bohatou tombolou a s kultúrnym programom.  
Vstupenky v cene 2 € v predpredaji a 3 € v deň podujatia. V prípade nepriaznivého  
počasia sa akcia uskutoční v divadelnej sále v Spišskej Sobote.

26. júl / 21.00 / sobota / Námestie sv. Egídia 
FILMY NA PLÁTNE /  BLADE 3 TRINITY / USA 
27. júl / 15.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia  
SLOVAK TANGO BB / PROMENÁDNY KONCERT
Skupina Slovak Tango prináša poslucháčom slávne evergreeny slovenskej 
populárnej scény z dielní G. Dusíka, P. Čádyho a P. Braxatorisa, ktoré preslávili 
vtedajšie hviezdy F. Krištof Veselý, M. Olláryová, J. Kuchár a ďalší. 

Tradičné národnosti Spišskej župy očami folklóru

Design & Photo: Daniel Hlinka

SPIŠ ZIPS SPISZ SZEPES

Folklórny súbor VAGONÁR POPRAD; Záborského 25, 058 01 Poprad, Slovakia Tel.: +421 905 712 369, +421 911 712 369; e-mail: info@fsvagonar.sk; www.fsvagonar.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Informácie: MIK 052 / 16 186       Dom kultúry Poprad 052 / 77 222 55 

kultura@msupoprad.sk        www.poprad.sk
V prípade nepriaznivého počasia si mesto Poprad vyhradzuje právo zmeniť čas 

a miesto podujatia. Na všetky programy na voľných priestranstvách je vstup voľný.

Leto v Poprade

       2014 júl
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COOOL 
NAJLEPŠIA CENA

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

Spotreba a emisie CO
2
 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139  g/km. Spotreba a emisie CO

2
 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km. 

Spotreba a emisie CO
2
 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na polovicu1/2

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na pätiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na tretiny1/3

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dyna-
mický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea 
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.

SEAT – člen skupiny Volkswagen.

AUTONOVA, s.r.o. 
Priemyselný areál Východ 3406

058 01 Poprad 
tel.: 52/7731549

e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

ENJOYNEERING

Príďte na predvádzaciu jazdu 
k vášmu predajcovi SEAT, 

AUTONOVA, s.r.o. 
a získajte svoj LED darček! 

1/5
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Folklórny festival Východná je 
najstarším a najrozsiahlejším celo-
slovenským festivalom s medziná-
rodnou účasťou. Tohtoročný jubi-
lejný 60. ročník začne zajtra 3. júla 
o 19. hod. vystúpením Lúčnice. Po-
kračovať bude až do nedele 6. júla. 
V piatok 4. júla o 19.50 hod. začne 
otvárací program festivalu, v  kto-
rom sa predstavia viaceré folklór-
ne súbory. V sobotu 5. júla začne 
program už ráno podujatiami pre 
deti. O 13.30 hod. pôjde sprievod 
obcou, o  17. hod. vystúpi SĽUK 
a  o  20.30 hod. je naplánovaný 
program s názvom Východná, Vý-
chodná vytvorený z  dokumentov 
a spomienok aktérov šesťdesiatroč-
nej Východnej. Festival vyvrcholí 
v  nedeľu 6. júla galaprogramom 
o  14.30 hod. Podrobný program 
festivalu je uverejnený na www.
festivalvychodna.sk  (ppš)

Zajtra začína
Východná 2014

Leteckí akrobati
rozžiarili popradské nebo

Už po pätnástykrát sa tento 
víkend na popradskom letisku 
konal Aero-moto víkend. Niesol 
sa v znamení leteckej akrobacie. 
Ťahákom bolo svetoznáme duo 
Flying Bulls.

„Je to akrobatická skupina lieta-
júca na najvýkonnejších leteckých 
špeciáloch na svete. Na sloven-
skom nebi mala premiéru,“ zdô-
raznil riaditeľ podujatia Roman 
Klouda. Predstavila sa aj slovenská 
akrobatická legenda Dušan Šam-
ko s dvojplošníkom Pitts Special. 
Zaujímavou atrakciou boli tradič-
né letecké súboje z druhej svetovej 
vojny v podaní zoskupenia Retro 

Sky Team s novými prvkami. To 
všetko však bolo vyvrcholením 
víkendu na popradskom letisku. 
Nechýbali zoskoky parašutistov, 
vyhliadkové lety, atrakcie pre naj-
menších, divadielko Fíha tralala, 
ale aj hudobní hostia - kapely 
Feedback a  Druhé Ja. Divákom 
sa predstavil aj vrtuľník Letky 
Ministerstva vnútra SR, ktorý 
vďaka svojej prítomnosti pomo-
hol záchranárom vo Vysokých 
Tatrách. V sobotu letel k tragickej 
nehode po páde kamennej laví-
ny. Celkovo sa na podujatí počas 
dvoch dní vystriedalo vyše sedem 
tisíc návštevníkov.  (mav)

Tradičný juniáles vo Veľkej
Poslednú júnovú sobotu sa 

v  areáli ZŠ vo Veľkej konal tra-
dičný juniáles, ktorý zorganizo-
val Klub Veličanov v  spolupráci 
s  mestom Poprad a  miestnou 
základnou školou. Celý deň sa 
niesol v znamení športu, zábavy 
a kultúry.

Všetky deti rozohrial hneď na 
úvod obľúbený Ujo Ľubo z  Košíc. 
Atraktívna bola i  ukážka činnosti 
popradských hasičov. O  tanečnú 
zábavu sa staral DJ, ale i  Dychová 
hudba Popradčanka, či country 
skupina Timid zo Spišskej Novej 

Vsi. Každý si pochutnal na skve-
lom guláši a večer sa všetci zišli pri 
symbolickej jánskej vatre. „Starší 
Obyvatelia stále hovoria, že vo Veľkej 
má Juniáles dlhoročnú tradíciu a my 
v Klube Veličanov ju už od samého 
vzniku udržiavame. Začínali sme len 
gulášpartiou, ale postupne sme túto 
akciu zveľaďovali. Pridal sa k  tomu 
kultúrny a športový program a dnes 
sme podujatie doviedli do dokonalos-
ti. Sú tu atrakcie pre deti i dospelých, 
hrá hudba a vládne výborná atmo-
sféra,“ uviedol predseda Klubu Ve-
ličanov Milan Hámor.  (mav)


