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V  sobotu sa na ihrisku v Strážach 
stretli tímy zastupujúce kluby z  jednot-
livých mestských častí pri tradičnom 
športovo-zábavnom zápolení s  názvom 
Strážske hry.

Tento rok sa podujatia zúčastnili zmie-
šané tímy klubov z  Veľkej, Spišskej Sobo-
ty a  domácich Stráží. Nechýbali tradičné 
disciplíny, sprievodný program a skvelá zá-
bava. „Hádzalo sa vidlami, behalo sa s fúri-
kom a preťahovalo sa lanom. Nechýbalo pitie 
piva na čas a  samozrejme futbal. Pripravili 
sme aj zaujímavý kultúrny program,“ pove-
dal predseda Klubu Strážanov a organizátor 
podujatia Rudolf Kubus.

Pravidelnými účastníkmi sú práve Strá-
že, Veľká, ale aj Spišská Sobota. Matejovce 
sa tento rok ospravedlnili. „Titul obhajova-
la Spišská Sobota, ale víťazné tímy sa každý 
rok menia, a to sme radi. Hralo sa o putovný 
pohár Strážskych hier, ktorý ostáva u víťazov 
po dobu jedného roka. Medzi tímami je vždy 
zdravá rivalita a vieme sa aj pohašteriť. To na 
dedinu patrí,“ pokračoval R. Kubus.

Putovný pohár odovzdal organizátor 
tento rok do rúk predsedu Klubu Veliča-
nov Milana Hámora. Na druhom mieste sa 
umiestnili Stráže a bronzovú priečku obsa-
dila Spišská Sobota. Večer ukončilo zapále-
nie obrovskej vatry.  (mav)

Bola iba jedna hodina popo-
ludní, keď mladý chlapec - vy-
zeral tak na sedemnásť - úpor-
ne vracal pri plote v blízkosti 
troch krčiem na sídlisku Zá-
pad. Kamaráti a kamarátky ho 
držali, aby do zvratkov nespa-
dol. Pohoršené staršie panie 
chceli volať záchran-
ku. Opitého mláden-
ca však zrejme už 
odviedli domov. Bol posledný 
deň školského roka.

Mestská polícia je v takýto 
deň v strehu. Dlhoročné policaj-
né skúsenosti potvrdzujú, že je 
to rizikový čas. Marián Gardoš, 
zástupca náčelníka Metskej po-
lície v Poprade uviedol: „Vieme, 
že záver školského roka je prob-
lémový a takisto potom posledný 

víkend pred 
k o n c o m 
prázdnin . 
Preto v tieto 

dni vo zvýšenej miere monitoru-
jeme pohostinstvá a prevádzky, v 
ktorých sa podávajú alkoholické 
nápoje a vykonávame kontroly 
týchto zariadení. 30. júna sme v 
čase od 7. do 11. hod. v spoluprá-
ci s Policajným zborom SR reali-
zovali preventívno-bezpečnostnú 

akciu zameranú na bezpečnosť 
chodcov na priechodoch v okolí 
základných škôl.  O 9. hod. sme 
museli zasahovať v ZŠ v Spišskej 
Sobote. Privolali nás z dôvodu 
agresívneho správania matky 
žiaka ZŠ, ktorý prepadol. Slovne 
napádala a agresívne útočila na 
učiteľov. Za svoje konanie bola 
riešená na mieste blokovou po-
kutou. Od 12. do 22 hod. sme vy-
konali preventívno-bezpečnost-
nú akciu zameranú na kontrolu 
zákazu podávania a požívania 

alkoholických nápojov osobám 
mladším ako 18. rokov. V rám-
ci akcie bolo na mestskú políciu 
predvedených 6 osôb, z toho 5 vo 
veku 14 a jedna vo veku 17 ro-
kov. U všetkých bola vykonaná 
dychová skúška za účelom ziste-
nia množstva obsahu alkoholu v 

dychu, s pozitívnym výsledkom, 
a to v rozmedzí od 0,35 do 0,69 
mg/l, čo predstavuje 0,73 až 1,44 
promile.“ Tieto prípady budú 
riešené v správnom konaní za 
účasti pracovníkov sociálnej 
kurately, kde v odôvodnených 
prípadoch môže byť uložené 
ochranné opatrenie, a to zákaz 
navštevovať verejne prístupné 
miesta a miestnosti, v ktorých 
sa podávajú alkoholické nápo-
je. Správne konanie s pokutou 
čaká aj majiteľa prevádzky, 

kde si maloletí a mladiství al-
kohol kúpili. V tomto prípade 
môže byť uložená pokuta až 
do výšky 6600 eur. Maloletých 
si vyzdvihli na mestskej polícii 
privolaní rodičia. Ako reagujú? 
„Sú dosť prekvapení, že sa také 
niečo stalo. Vec sa rieši v spolu-

práci so sociálnou ku-
ratelou, ale sú aj takí, 
ktorí pokračujú v alko-

holických excesoch ďalej. Bohu-
žiaľ, po našich dlhoročných skú-
senostiach, musíme konštatovať, 
že pitie alkoholických nápojov u 
mládeže vzrastá a alkohol poží-
vajú čoraz mladší. Okrem toho 
zaznamenávame trend, že viac 
pijú dievčatá ako chlapci. Pri-
bližne pred dvoma týždňami bol 
prípad 14-ročného dievčaťa, kto-
ré muselo byť v ťažkom stupni 
opitosti prevezené do nemocni-
ce,“ povedal M. Gardoš. 

Mladí pijú čoraz viac a v nižšom veku

(Pokračovanie na str. 7)
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Stručne Prieskum názorov poslúži pre plán rozvoja mesta

S hlinou sa zahrali malí aj veľkí

•	INFO POINT - informačné 
miesto mesta Poprad otvorila 
popradská radnica od začiatku 
júla v Zákazníckom centre Želez-
ničnej spoločnosti na železnič-
nej stanici Poprad-Tatry. Včera 
ho médiám predstavil primátor 
Jozef Švagerko a vedúci centra 
predaja ŽSS v Poprade Anton 
Šmotek.

•	ŠTÁTNA tajomníčka Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Romana Kánovská 
navštívila v posledný júnový 
pondelok Spojenú školu Letná v 
Poprade. V sprievode riaditeľky 
Viery Grohovej sa oboznámila 
s podnetným učebným prostre-
dím tejto popradskej školy. Školu 
mieni zapojiť do projektu, ktorý 
sa týka inkluzívneho vzdeláva-
nia, najmä začleňovania nada-
ných detí alebo detí so špeciálny-
mi potrebami či hendikepmi do 
bežnej populácie.•	PREŠOVSKÝ samosprávny 
kraj ako obstarávateľ a mesto 
Poprad ako dotknutá obec v 
zmysle zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v 
znení neskorších predpisov in-
formuje občanov mesta Poprad o 
vypracovaní strategického doku-
mentu Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja Prešovského 
samosprávneho kraja na obdobie 
2014-2020. Verejnosť môže svoje 
písomné stanoviská doručiť do 
16. júla 2015 na adresu: Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti 
o ŽP, Nám. Mieru 2, 081 92 Pre-
šov. Viac na www.enviroportal.sk.•	LETNÁ čitáreň je otvorená v 
priestoroch Podtatranského mú-
zea na Sobotskom námestí 33 v 
Sp. Sobote. V rámci nej sa dnes 8. 
júla o 20. hod. uskutoční prednáš-
ka Pavla Minarčáka k 70. výročiu 
ukončenia 2. svetovej vojny.•	PROMENÁDNE koncerty 
akordeónového orchestra z Boj-
níc Akordeonika sa uskutočnia 
v sobotu 11. júla o 15. hod. v 
Tatranskej Lomnici a o 17.30 
hod. v areáli Kúpeľov v Novom 
Smokovci, kde bude v nedeľu 12. 
júla o 17.30 hod. i koncert vážnej 
hudby s medzinárodnou účasťou 
Soirée international. S komor-
ným recitálom vystúpi v sobotu 
11. júla o 20. hod. v evanjelickom 
kostole v T. Lomnici svetový vio-
lončelista Michal Sťahel.•	SPIŠ EXPO - 48. ročník celo-
slovenskej výstavy stavebníctva a 
bývania s medzinárodnou účas-
ťou sa uskutoční od 16. do 19. júla 
v Spišskej Novej Vsi. V rovnakom 
termíne budú aj 60. Spišské trhy.

V týchto dňoch prebieha 
prieskum k Plánu rozvoja mesta 
Poprad na obdobie rokov 2016-
2022 s výhľadom do roku 2040.

Mesto Poprad chce týmto 
spôsobom získať spätnú väzbu a 
pohľad na to, ako obyvatelia vní-
majú svoje mesto, zapojiť obyva-
teľov do plánovacieho procesu a 
získať od nich podnety pre roz-
hodovanie o ďalšom smerovaní 
a prioritách mesta pre rozpočet 
a čerpanie fondov EÚ. 

Prieskumom mesto zisťuje 
pohľad občanov na život v mes-
te, služby, samosprávu, bývanie 
a ďalšie otázky, ktoré sa bez-
prostredne dotýkajú kvality živo-
ta Popradčanov, ďalej ich názor 
na to, čo považujú za najvýraz-
nejšie možnosti alebo naopak, za 
najväčšie prekážky rozvoja svoj-
ho mesta, na to, čo by mal roz-
vojový program prioritne riešiť a 
tiež mieru záujmu obyvateľov o 
veci verejné. Dotazník obsahu-

je 63 otázok z oblasti dopravy, 
bývania, prostredia, služieb v 
meste, kultúry a voľného času a 
smerovania a rozvoja mesta.

Poverení anketári od minulé-
ho týždňa oboznamovali obča-
nov s obsiahlymi dotazníkmi, 
ktorých je približne 2 tisíc kusov. 
Všetky odpovede budú spraco-
vané anonymne a údaje z dotaz-
níka budú slúžiť výlučne na účel 
spracovania súhrnných štatistic-
kých výstupov.  (ppp)

Tradičné podujatie Tvorivé dielne s  hlinou 
opäť zavítalo na Námestie sv. Egídia v Poprade. 
Známy keramikár Peter Smik rozložil v  sobo-
tu k  fontáne svoj stan s  pecou a  hrnčiarskym 
kruhom a výrobky sa od samého rána utešene 
množili.

Podujatie sa konalo s  podporou Ministerstva 
kultúry SR a mesta Poprad. „Ročníky už ani nepo-
čítam, vždy automaticky v lete prichádzame medzi 
ľudí,“ povedal Peter Smik.

Hrnčiarsky kruh si istú zručnosť vyžaduje, ale 
výrobky z voľnej ruky zvládali hravo aj deti. „Mám 
tu troch pomocníkov. Sú to deti, ktoré začali k nám 
už v  prvom ročníku chodiť cez prázdniny a  teraz 
nám prišli pomôcť ako dobrovoľníci,“ dodal kera-
mikár, ktorý priniesol na ukážku aj niečo nové zo 
svojej dielne. „Sú to misy z taveného skla. Objekty 
boli vytvorené z rozbitých mís, ktoré dovtedy plnili 
funkciu nosiča jedla. Momentálne nám ponúkajú 

niečo iné, niečo pre oči a dušu,“ uviedol.
Každý výrobok sa musí ešte vypáliť v  peci 

a  majitelia si svoje výtvory budú môcť vyzdvih-
núť od stredy 8. júla v dome kultúry na oddele-
ní kultúry.    (mav)

Krakovský arcibiskup požehnal tabuľu
Na tohtoročnej Levočskej 

púti na Mariánsku horu v Le-
voči sa počas víkendu zúčast-
nilo približne 600 tisíc ľudí. 
Počas minulého týždňa vystú-
pilo na toto známe pútnické 
miesto, kde bola postavená 
prvá kaplnka v roku 1247, vyše 
milióna pútnikov. 

Napriek horúčavám tisíce 
veriacich neváhalo vystúpiť k 
pútnickému kostolu a počas 
viacerých svätých omší a litur-
gií, ako aj ďalších programov, 
vzdalo úctu Panne Márii. Pri-
pomenuli si tiež 20. výročie  
návštevy sv. Jána Pavla II. v 
júli 1995 v Levoči. 

Na slávnostnej od-
pustovej svätej omši, 
ktorú celebroval 
kardinál Stanislaw 
Dziwisz, krakovský 
arcibiskup, sa v ne-
deľu zúčastnil aj pri-
mátor Popradu Jozef 
Švagerko. Priniesol 
pamätnú tabuľu, kto-
rá bude osadená 31. 
júla 2015 na Kon-
katedrále Sedembo-
lestnej Panny Márie 
v Poprade na úvod 
Národného stretnutia 
mládeže P15. Primá-
tor povedal: „Chceme, 
aby sa záväzok osadiť 
tabuľu ako spomienku 

na návštevu svätého Jána Pavla 
II. v Poprade a našom regióne, 
stal realitou. Zo štyroch ná-
vrhov zvíťazil grafický návrh 
akademického sochára Štefana 
Hudzíka. Na tabuli je aj veta 
„Nebojte sa!“, s ktorou sa sv. Ján 
Pavol II. veľakrát obracal na 
ľudí.“ Keďže krakovský arcibis-
kup S. Dziwisz pravdepodobne 
nebude môcť prísť 31. júla do 
Popradu, využil popradský pri-
mátor jeho návštevu v Levoči 
a požiadal ho o požehnanie 
pamätnej tabule. „Bol som rád, 
že sa tak stalo v slávnostnej at-
mosfére a bolo to vzdanie úcty 
veľkej osobnosti, ktorou bol 
svätý Otec Ján Pavol II. Miloval 
slovenské hory, Tatry, mal rád 
Slovákov a bude to skutočne 
také symbolické, že tabuľa bude 
odhalená 31. júla na konkated-
rále v Poprade práve na začiat-
ku celoslovenského stretnutia 
kresťanskej mládeže, ktoré bude 
prípravou na Svetové dni mlá-
deže na budúci rok v Krakove,“ 
dodal J. Švagerko.  (mar)
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Krátke správy

Blíži sa Národné stretnutie mládeže P15

Dočasná zmena cestovných poriadkov

•	POPRAD TANCUJE srdcom 
s nepočujúcimi je názov progra-
mu, ktorý je plánovaný na 22. júla 
od 14. do 20. hod. Na Námestí 
sv. Egídia v Poprade. Počujúci s 
nepočujúcimi sa naučia spoločne 
zumbu a pár základných posun-
kov, aby si vzájomne rozumeli.

•	KONCERT na korze so ZUŠ 
Antona Cígera sa uskutoční 
vo štvrtok 9. júla o 16. hod. na 
Hlavnom námestí v Kežmarku. 
Účinkovať bude Michaela Pavlí-
ková na husliach a s klavírnym 
sprievodom Jana Svepešová.

•	VŠEOBECNÁ nemocnica 
s poliklinikou Levoča ponúkla 
Kežmarskej nemocnici prevádz-
kovanie pracoviska počítačovej 
tomografie (CT). V prípade 
kladnej odpovede umiestni na 
CT pracovisku v kežmarskej ne-
mocnici moderný prístroj v hod-
note do 300 tisíc eur. 

•	INŠTITÚCIE Európskej 
únie dosiahli koncom júna do-
hodu o zrušení roamingových 
poplatkov a zárukách otvorené-
ho internetu. Koniec roamin-
gových poplatkov sa očakáva v 
júni 2017, ale už od apríla  2016 
sa bude za hovory zo zahraničia 
platiť len symbolický roamingo-
vý poplatok 0,05 eur/min.

•	NOVÝ parkovací systém 
zaviedli od 1. júla 2015 v Kež-
marku. Na ul. Trhovište, Topor-
cerova, Dr. Alexandra, Jakuba 
Kraya a na nádvorí polikliniky 
na Ul. Hviezdoslavovej pribudol 
automatický závorový systém, na 
Hradnom námestí, Ul. Dr. Ale-
xandra, Hlavnom námestí, Ul. 
starý trh, na Kostolnom námestí 
a na Ul. nová, baštová a garbiar-
ska sú parkovacie automaty. Prvá 
polhodina počas pracovných dní 
od 8. do 16. na parkoviskách so 
závorovým systémom bude zdar-
ma, na parkoviskách s parkova-
cími automatmi či parkovacou 
službou bude za prvých 45 minút 
účtovaných 10 centov, následne 
za každých začatých 15 minút 
nude účtovaných 10 centov na 
všetkých druhoch parkovísk.

•	DAŇOVÉ subjekty, ktoré sú 
držiteľmi povolenia na predaj 
spotrebiteľského balenia liehu v 
daňovom voľnom obehu a majú 
v držbe balenie označené sta-
rou kontrolnou známkou, boli 
povinné urobiť k 30. júnu 2015 
inventarizáciu zásob liehu a naj-
neskôr do 15. júla 2015 musia 
oznámiť colnému úradu zistený 
stav zásob liehu.

Tím P15 zverejnil oficiálny 
program letného Národného 
stretnutia mládeže v Poprade. 
Zameraný je na odkrývanie po-
kladov. Láka napríklad na de-
siatky rôznych umeleckých čísiel 
pripravených špeciálne na mie-
ru, ktoré predvedú profesionálni 
a amatérski umelci zo Slovenska 
i zahraničia, ale aj na slávenia a 
modlitby, ktoré sa mladým pred-
stavia v netradičnom šate. Mla-
dých čaká tiež expedícia s túžbou 
objaviť poklady živej Cirkvi. Na 
P15 vyvrcholí zároveň duchov-
ná príprava Čistý rok. Mladí za-
plnia celé mesto, najväčšia časť 
programu sa uskutoční v Aréne 
Poprad. Pod Tatrami symbolicky 
odštartujú aj prípravu na Sveto-
vé dni mládeže (SDM), ktoré sa 
o rok uskutočnia v poľskom Kra-
kove pod názvom „Milosrdný 
rok“. Nadviažu tak na Jubilejný 
rok milosrdenstva, ktorý ohlásil 
Svätý Otec František.

Národné stretnutie mládeže 
P15 sa uskutoční od 31. júla do 
2. augusta 2015. „Pápež František 
vybral ako tému na stretnutia mlá-
deže v tomto roku blahoslavenstvo: 
„Blahoslavení čistého srdca, lebo 
oni uvidia Boha,“ vysvetlil Pavol 
Danko, režisér programu P15. 
Táto príprava, ktorá obsahovala 

špeciálne písané listy pre mladých, 
citáty, modlitby, texty zo Svätého 
písma, nápady na stretnutia a ži-
votopisy patrónov P15, vyvrcholí 
v Poprade.

Prvý deň, ktorý sa začne otvá-
racím ceremoniálom s tajomným 
názvom 1984, bude v centre po-
zornosti srdce. Vystúpia rôzni 
hostia, napríklad skupiny Ameň 
Kameň, Tanečné divadlo ATak, 
ForDžoj či Projekt 36 a Ochotníc-
ky divadelný súbor Šariš W.P.E. 
Tím plánuje i sprievod ulicami 
Popradu spojený s charitatívnou 
zbierkou šatstva. V Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie je 
potom naplánovaná svätá omša. 
Predsedať jej bude spišský biskup 
Štefan Sečka, mladým sa prihovorí 
košický arcibiskup Bernard Bober. 
Po agapé sa mladí stretnú v sku-
pinkách a program ukončí netra-
dičná krížová cesta. Vystúpi i Pavel 
Helan z Čiech. 

Druhý deň sa ponesie v znamení 
témy „poklady“. Program odštar-
tujú modlitby, ktoré bude mať kaž-
dá diecéza samostatne. Nasledovať 
bude katechéza Hľadá sa poklad s 
bratislavským eparchom Petrom 
Rusnákom doplnená o svedectvá 
a umelecké čísla. Predstaví sa i au-
torka hymny P15 Sima Martauso-
vá. Sobotné popoludnie bude pat-

riť rehoľníkom, ktorí 
slávia Rok zasvätené-
ho života. Na Námes-
tí sv. Egídia chystajú tzv. EXPO 
povolaní - prehliadku aktivít a 
činností reholí, hnutí, inštitútov a 
pro-rodinných organizácií. Sprie-
vodnými aktivitami budú open 
air koncert zasvätených, divadelné 
predstavenia, sprievodné aktivity 
a adorácie v kostole s relikviami 
patrónov P15. Program vyvrcholí 
vigíliou a projektom Godzone.

„V nedeľu venujeme veľkú časť 
programu blahoslavenstvám. Spus-
tíme i prípravy na Svetové dni 
mládeže v Krakove. Z toho dôvodu 
bude mať celý nedeľný program poľ-
skú príchuť. Chýbať nebudú „heslá“ 
ako Chopin, Sienkiewicz, Wojtyla, 
Faustína či Krakov, zaznejú piesne 
poľského skladateľa Piotra Rubi-
ka, ktorý nám dal špeciálny súhlas 
preložiť ich do slovenčiny,“ odkryl P. 
Danko. Po chválach si mladí vypo-
čujú katechézu sekretára Kongre-
gácie pre východné cirkvi Cyrila 
Vasiľa. Predstaví sa aj známy kla-
vírny virtuóz Richard Rikkon. P15 
vyvrcholí spustením Milosrdného 
roka - duchovnej prípravy na SDM 
2016 v Krakove a svätou omšou, 
ktorú bude celebrovať predseda 
Konferencie biskupov Slovenska 
Stanislav Zvolenský.  (ktl)

Od štvrtka 9. júla sa začnú práce súvisiace s 
rekonštrukciou Hviezdoslavovej ul. v Poprade. 
Z toho dôvodu bude zmenené trasovanie liniek 
mestskej hromadnej dopravy s úpravou jazd-
ných časov. Všetky autobusové spoje smerujúce 
na autobusovú stanicu budú vedené po Ul. Slo-
venského odboja (výjazd z autobusovej stanice 
bude možný z Alžbetinej ul.). 

Autobusové zastávky Hviezdoslavova ADUS a 
Obvodný úrad - mozaika budú dočasne do ukonče-
nia stavby zo všetkých cestovných poriadkov vylú-

čené. Na linkách č. 5 a 6 bude vylúčená aj zastávka 
Dom kultúry. Rekonštrukčné práce sa odhadujú 
na 3-4 mesiace.

Zároveň mesto Poprad informuje o doplnení 
dvoch spojov na linke č. 8 - linka, ktorou je premá-
vajúci doubledecker Objav Discover Poprad z autobu-
sovej stanice cez Veľkú do Spišskej Soboty, Matejoviec 
a späť, a to o spoj s odchodom z AS Poprad o 16. 
hod., ktorý premáva v pondelok, stredu a piatok a o 
spoj s odchodom z AS o 14. hod., ktorý premáva v 
sobotu, nedeľu a v štátom uznanom sviatku.   (ppp)

Sobotňajšie večery patria v rámci Popradského kultúrneho leta 
Filmom na plátne. Minulú sobotu si diváci, ktorí zaplnili vo 
veľkom počte lavičky v medzikostolí a sčasti aj trávnaté plochy, 
mohli pozrieť film USA Nezahrávaj sa s ohňom. Najbližšiu so-
botu 11. júla o 21. hod. sa bude premietať opäť americký film 
Šéfovia na zabitie II.      FOTO - Marta Marová

Zastúpenie mesta
Na júnovom rokovaní mestského za-

stupiteľstva schválili nových zástupcov 
mesta Poprad do orgánov obchodných 
spoločností s majetkovou účasťou mes-
ta s účinnosťou od 18. júna 2015. V 
dozornej rade obchodnej spoločnosti 
Aquapark Poprad, takisto v dozornej 
rade obchodných spoločností Letisko 
Poprad - Tatry, Podtatranskej vodáren-
skej spoločnosti a Dalkie Poprad bude 
mesto zastupovať Jozef Švagerko, pri-
mátor Popradu. Do dozornej rady Dal-
kie boli tiež schválení poslanci Alena 
Madzinová a Peter Brenišin a do pred-
stavenstva Igor Wzoš. Do dozornej rady 
obchodnej spoločnosti Brantner Poprad 
zasadne Bohumil Košický.  (ppm)
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Zamenia si pozemky
Poslanci sa na svojom júno-

vom zasadaní zaoberali aj sprá-
vou k zámeru mesta Poprad 
uzavrieť zmluvu o spolupráci 
so Slovenským futbalovým zvä-
zom (SFZ). Mesto totiž upustilo 
od uzavretia trojstrannej zmlu-
vy o spolupráci medzi mestom, 
spoločnosťou Aquapark a SFZ. 
Hodlá uzavrieť dvojstrannú 
zmluvu so SFZ, ktorej predme-
tom bude rámcová úprava bu-
dúcich vzťahov medzi zmluvný-
mi stranami k nehnuteľnostiam, 
ktoré sú predmetom zámen. 

Zámena nehnuteľností  bude 
tak, aby následnú výstavbu ďal-
ších objektov určených pre šport a 
športové vyžitie obyvateľov mesta 
Poprad realizovali zmluvné strany 

už na svojich pozemkoch - SFZ 
zrealizuje výstavbu tréningového 
ihriska a mesto Poprad vybudu-
je parkovacie plochy vedľa NTC. 
„Parkoviská mesto potrebuje, aby 
občania, ktorí prídu na futbal, 
mali kde zaparkovať,“ pozname-
nal primátor Jozef Švagerko, kto-
rý však dodal, že bez spolupráce 
s Aquaparkom, ktorý má v danej 
lokalite tiež časť pozemku, sa zá-
mer nebude dať realizovať. Záro-
veň predpokladá, že  by sa mohol 
popri tom vyriešiť aj prístup do 
Spišskej Soboty na Ul. B. Němco-
vej, o ktorom hovorili občania na 
stretnutí v tejto mestskej časti.

MsZ v ďalšom bode rozhodlo  
o tom, že zámena vymedzených 
nehnuteľností vo vlastníctve SFZ 

za vymedzené nehnuteľnosti vo 
vlastníctve mesta Poprad v ka-
tastrálnom území Spišskej Sobo-
ty (podrobne na www.poprad.sk) 
je prípadom hodným osobitného 
zreteľa a schválilo spôsob prevo-
du vlastníctva nehnuteľného ma-
jetku vo vlastníctve mesta Poprad 
a zámenu presne vymedzených 
nehnuteľností bez vzájomného fi-
nančného vyrovnania rozdielu vo 
všeobecných hodnotách zamie-
ňaných nehnuteľností. Uznesenie 
bolo doplnené o návrhy poslan-
cov Vladimíra Lajčáka a Slavo-
míra Božoňa, ktoré okrem iného 
spočívali najmä v zriadení vecné-
ho bremena - zachovať účelové 
určenie danej nehnuteľnosti na 
telovýchovu a šport.  (mar)

Výstava v Gánovciach mapuje významné nálezisko z doby kamennej
Je to už takmer sto rokov, čo 

sa pod Tatrami našli najstaršie 
pozostatky človeka na  našom 
území. Časť lebky neandertál-
skeho človeka zaradili vedci k 
najvýznamnejším svojho dru-
hu v strednej Európe a ich vek 
určili na stopäťtisíc rokov.

V  Gánovciach pri Poprade 
máme unikátne miesto. Našli tu 
veľmi významné pozostatky ne-
andertálca - pračloveka z mladšej 
doby kamennej. Žil v blízkosti 
termálnych prameňov a v jas-
kynných priestoroch. V posledný 
júnový piatok bolo na Obecnom 
úrade v Gánovciach slávnostné 
otvorenie výstavy „Gánovce - 
nálezisko neandertálskeho člo-
veka.“ Výstava prezentuje časť 
archeologických a paleontologic-
kých nálezov z tejto obce. 

V chotári dnešných Gánoviec 
vyvieral už pred stotisíc rokmi 
prameň minerálnej vody. Tep-
lej, nezamŕzajúcej. Neandertál-

sky človek sídlil v  tesnom okolí  
termálnych prameňov. Tie boli 
celoročným napájadlom zvie-
rat, a teda aj miestom lovu tohto 
pračloveka. Karol Piovarči, pred-
seda Správnej rady občianskeho 
z d r u ž e n i a 
N e a n d e r -
tal povedal: 
„Tento náš 
predchodca 
už mal svoj 
rozum, aj keď 
ešte nemal 
vyvinutú reč. 
Vedel opra-
covať nástro-
je, z  kameňa 
vyrábal nože, 
oštepy. Poznal bylinky a využíval 
ich v čase choroby. Používal oheň. 
Vedel spracovať kožušiny. Bol to 
človek sebestačný, vedel sa sám 
o seba postarať. Neandertálci ešte 
netvorili osady, žili v  uzavretých 
tlupách v počte 10-15 ľudí. Hľada-

li miesta, kde by sa našla obživa. 
V tunajších lesoch mali množstvo 
zveri, aj sa ňou živili, v okolí žili 
jelene, medvede, slony, pratury... 
Príbeh ľudských ostatkov z  Gá-
noviec pri Poprade z  poslednej 

medziľadovej 
doby je jedi-
nečný a  vek 
s top äť t i s í c 
rokov je na 
S l o v e n s k u 
unikátny “.

D a n i e l a 
M l y n á r č i -
ková, kurá-
torka Pod-
tatranského 
múzea v Po-

prade uviedla: „Neandertálskym 
lovcom vyhovovalo prostredie 
pri prameňoch natoľko, že si ich 
vyberali na  zakladanie táborísk. 
Dosvedčujú to zvyšky ohnísk, ka-
menné nástroje, ktoré si vyrábali, 
a kosti ulovených zvierat. Na vý-

stave sú nainštalované výliatky 
a odtlačky v travertíne. K najza-
ujímavejším patria kosti lesného 
slona, zuby mamuta, koňa, no-
sorožca. Sú tu aj odtlačky rastlín, 
listov brezy, krušiny, duba a  tiež 
plodov,  napríklad šišky. Boli me-
dzi nimi aj odtlačky ulít slimákov, 
ba aj predmety z  počiatkov ľud-
stva - ako základy kultovej studne 
z doby bronzovej, vzácna železná 
dýka i časti nádob šitých z brezo-
vej kôry. Všetko naznačovalo, že 
tu v pradávnych časoch pulzoval 
život.“

Pradvedpodobne ide o  naše 
najslávnejšie nálezisko - hoci pa-
miatok z paleolitu máme viac, pri 
Gánovciach poznáme aj kontext 
a prírodné prostredie, v ktorom 
neandertálci žili. Ďalšie nálezis-
ká  neandertálcov v Európe sú vo 
Francúzsku, Španielsku, Anglic-
ku a v Poľsku.  Výstava „Gánov-
ce - nálezisko neandertálskeho 
človeka“  potrvá do júna 2016.

Poslanec Slavomír Božoň vo svojej interpelácii 
na júnovom mestskom zastupiteľstve uviedol, že 
obyvatelia mesta ho upozornili na niektoré problé-
my: „Na Tomášikovej ulici pri Spolbyte sa nachádza 
nové ihrisko, ktoré bolo zrealizované minulý rok. Po 
ďažďoch je sčasti zanesené bahnom. Žiadam, aby sa 
vyčistilo a urobili dodatočné opatrenia, aby sa v bu-
dúcnosti nezanášalo blatom, napr. zatrávnenie pri-
ľahlých svahov. Ďalej - minulý rok sa menilo plyno-
vodné potrubie na sídlisku Juh 5 a 6. Firma mala dať 
po výmene všetko do pôvodného stavu. Žiaľ, nestalo 
sa tak, stačí sa prejsť okolo bytoviek Dneper, Visla, 
Volga atď. Kde bol niekedy trávnik, tam je zem. Po 
výdatných dažďoch sa z toho stáva blato, ktoré ide 
na chodníky. Žiadam, aby boli tieto plochy dané do 
pôvodného stavu.“

Poslankyňa Beáta Sichrovská interpelovala: „Oslo-
vila ma skupina mladých mamičiek zo sídliska Juh na 
Dostojevského ul. za bytovkou Slniečko s problémom 
detského ihriska, ktoré je v správe mesta. Na ihrisku 
sa nachádza pieskovisko, ktoré je pre deti nepoužiteľ-
né, pretože premnožené mačky ho využívajú na svoje 
výkaly. Zo zdravotného hľadiska sa pieskovisko stalo 
nebezpečným miestom. Treba ho zabezpečiť dreveným 
krytom s kolieskami tak, ako na detskom ihrisku vo 
Veľkej, vymeniť piesok a mamičky tiež požiadali o za-
bezpečenie podkladu pod preliezačky, lebo po daždi sú 
pre stojacu vodu a blato niekoľko dní nepoužiteľné.“ 
Dodala tiež, že bude vhodné, aby seniori z blízkeho 
zariadenia dostali vysvetlenie, aby mačky intenzívne 
nekŕmili, nakoľko tým napomáhajú ich premnože-
niu. (Ďalšie interpelácie v budúcom čísle).  (ppm)

Z  interpelácií  poslancov

Distribúcia elektriny z dô-
vodu plánovaných prác na 
zariadení vysokého napätia 
bude prerušená 10. júla od 
7.20 do 17.30 hod. na Ul. 
Brežný riadok, č. d. 8, 3644 a 
Ul. záhradnícka v úseku od č. 
d. 8 po 46 párne, v úseku od č. 
d. 11 po 27 nepárne, č. d. 208, 
306, 310. Ďalej 13. júla od 7. 
do 17. hod. na Magurskej ul. 
č. d. 1, 3, 5, 7 a 9. Ďalej 14. 
júla od 7.10 do 16.30 hod. 
na Novej ul. ČOM 1322701, 
B. Němcovej 9000 ČOM 
541637, 9001 ČOM 546082, 
3766/22 ČOM 619908, Bro-
koffovej 2224 ČOM 546090, 
Budovateľskej 43 ČOM 
546293, Hlbokej 9002 ČOM 
485161, Palárikovej 9000 
ČOM 546288, Sobotskom 
námestí 1741 ČOM 626369, 
546233, 1744 ČOM 558216, 
558324, 579506, 9000 ČOM 
571448, 9001 ČOM 571432, 
9003 ČOM 527096, Vago-
nárskej 2385 ČOM 546308 
a Vodárenskej 2176 ČOM 
546623. Takisto 14. júla, ale 
od 7.30 do 17.30 hod. nebu-
de elektrina na Námestí sv. 
Egídia č. d. 50, J. Curie č. d. 
18, 739, Francisciho č. d. 23, 
25, 27 a na Štefánikovej č. d. 
23 a 15. júla od 7. do 17.30 
hod. v bloku garáží na Ul. L. 
Svobodu.  (ppp)

Kde bude
prerušená elektrina
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Školský časopis má byť obrazom života školy

Môžete zobrať dievča zo Slovenska,
ale Slovensko z dievčaťa nie

Prijatie jubilantov

Gabriela Mellegová si osvojila 
maliarsku techniku pôvodných 
obyvateľov Austrálie Aboridžín-
cov - bodkovanie. Posadajú si na 
zem a takto robia svoje maliar-
ske výtvory. Výtvarníčka však k 
bodkám pridala aj rôzne masky, 
kvety, živočíchy, ktoré ju pri ma-
ľovaní obklopujú. Takáto pes-
trosť prírody ju lemuje v záhrad-
nom domčeku v jej austrálskom 
príbytku, kde najviac tvorí. 

Diela G. Mellegovej sú od konca 
júna vystavené v Galérii Scherfe-
lov dom vo Veľkej. Záujemcovia 
si ich môžu pozrieť do konca júla 
2015. „Je to výstava šitá na mieru 
pre Scherfelom dom. Tieto priesto-
ry ma nadchli na prvý pohľad 
- majú svoj charakter, históriu, at-
mosféru. Výstavu som nazvala Ta-
jomstvá, preto, že každý z nás ne-
jaké mal, má, bude mať. Niektoré 

vyjdú na povrch, niektoré zostanú 
navždy pochované. Mne život často 
pripletie nejaké tajomstvá do cesty 
- volám ich inšpirácia a skúšam 
spracovať. Nielen v maľovaní obra-
zov, ale aj pri keramickej činnosti a 
zbieram tiež rôzne objekty, ktoré už 
mal niekto rád a používal ich. Fas-
cinuje ma, aký príbeh ukrývajú.“ 

Láska zaviala pani Gabrielu, 
pôvodom z Liptovského Mikulá-
ša, do Austrálie pred dvadsiatimi 
rokmi. Nasledovala svojho man-
žela. Hneď ako k protinožcom pri-
šla, išla na pláž, začal fúkať vietor a 
povedala si: Urobím všetko preto, 
aby som tu zostala. Prezradila, že 
sa za ten čas veľmi veľa naučila a 
dospela. Pôvodne tanečnica, robi-
la v Austrálii všeličo, no výtvarné 
umenie vždy kráčalo akoby popri 
nej, až sa rozrástlo do dnešných 
rozmerov. Autorka povedala: 

„Často cestujem a na Slovensko sa 
vraciam veľmi rada, pretože môže-
te zobrať dievča zo Slovenska, ale 
Slovensko z dievčaťa nikdy nezo-
beriete. Mám veľa miest, kde stále 
prichádzam veľmi rada, napríklad 
Liptovské Matiašovce, ktoré ma 
takisto inšpirovali k namaľovaniu 
obrazu. A zamilovala som sa aj do 
Popradu a okolia, kam prichádzam 
za svojou kamarátkou z múzea.“ Je 
ňou Janka Kušniráková, ktorá sa 
stala i kurátorkou výstavy. Keďže 
G. Mellegová vystavovala pred 4 
rokmi v Podtatranskom múzeu 
s veľkým úspechom, rozhodla sa 
ukázať jej tvorbu z posledných 
rokov: „Obrazy sú plné symboliky, 
ktorá premení z jej senzitívneho 
vnímania sveta. Má zvláštne vide-
nie, akoby pod povrch vecí. To, čo 
vidí okolo seba, vníma ako tajom-
stvá. Každý obraz má svoj vlastný 

príbeh a ukrýva vlastné tajomstvo. 
Scherfelov dom ju očaril, pretože 
má svoju dušu. Vystavuje tu i diela 
Korene, ktoré mapujú históriu jej 
rodiny a jej manžela a sú určitým 
prepojením s historickou expozí-
ciou Scherfelovho domu. Obľúbe-
nými farbami autorky sú červená, 
čierna a zlatá, ktoré považuje za 
emočne veľmi silné farby.“ 

Priaznivci umenia, ktorí sa 
chcú obohatiť novým umelec-
kým zážitkom, si iste nenechajú 
výstavu ujsť.  (mar)

Nápaditá grafika, neošúchané rubriky, 
úprimné výpovede študentov a skvelý ob-
raz zo života školy opäť rozhodol o víťazo-
vi regionálnej súťaže O najlepší školský ča-
sopis v školskom roku 2014/15. Už siedmy 
rok ju pripravuje Podtatranská knižnica v 
Poprade.

V kategórii stredných škôl získal 1. miesto 
školský časopis Stretnutia, ktorý je dielom 
gymnazistov z Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
z Kežmarku, 2. bol Fonendoskop zo Strednej 
zdravotníckej školy v Poprade a 3. Nulák zo 
Strednej odbornej školy elektrotechnickej z 
Popradu-Matejoviec. V kategórii základných 
škôl porota ohodnotila ako najlepší časopis 
Švaško zo ZŠ s MŠ Švábovce, druhý bol Škol-
ník zo ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá a tretí Fi-
šeráčik zo ZŠ Dr. Daniela Fischera z Kežmarku. 

Členmi poroty boli novinári Ľudmila Re-
šovská a Marek Vnenčák, predsedom Pavol 
Svetoň (na foto prvý zľava). Pri hodnotení 

upozornil aj na niektoré chyby, ktorých sa 
tvorcovia školských časopisov dopúšťajú 
napr. priveľa anglikanizmov a amerika-
nizmov: „Úroveň časopisov z roka na rok 
rastie a je dôležité, že žiaci základných či 
stredných škôl majú priestor, kde sa môžu 
vyjadriť. Možnože sa tam objavia talenty, 
ktoré pod vedením dobrých učiteľov môžu 
dosiahnuť veľmi dobré výsledky a stanú sa 
z nich novinári.“ Zamrzelo ho však, že sa 
do súťaže nezapájajú vo väčšej miere školy 
z Popradu. Školských časopisov vychádza 
v našom meste dosť a považuje ich za rov-
nocenných partnerov trebárs kežmarským 
gymnazistom, ktorý svoj časopis Stretnutia 
vydávajú už dlho a stále stúpajú hore. 

Porotkyňa Ľ. Rešovská vytkla v niektorých 
časopisoch príspevky stiahnuté z internetu, 
prehrešky voči slovenčine, obsahovú náplň z 
ktorej cítiť, že ju skôr tvorili učitelia než žiaci, 
alebo je obsah viac vytvorený pre „sponzorov“ 

než školských čitateľov.
Odmenou pre víťazov bol nielen diplom, 

ale aj sladká torta. Osobne si ju prišla prevziať 
koncom júna šéfredaktorka školského časopi-
su Švaško Dominika Liptáková (na foto druhá 
sprava) z 8. A ZŠ vo Švábovciach. Cena ju pote-
šila: „Minulého roku sme boli štvrtí a zobrali sme 
si k srdcu ponaučenia poroty. Najmä, aby sme 
dávali viac príspevkov zo života školy, čo žiaci 
zažívajú, ankety a pod. A to zavážilo.“     (mar)

V poslednú júnovú sobotu sa 
v obradnej sieni mesta Poprad 
uskutočnilo prijatie občanov 
nášho mesta, ktorí v júni oslá-
vili okrúhle životné výročia. K 
jubileám im zablahoželal vice-
primátor Popradu Pavol Gaš-
per. Boli to 90-roční Margita 
Morvayová, Ján Demko a Viliam 
Majer, 85-roční Vlasta Chovan-
cová, Angela Radošovská a Jozef 
Čapka, 80-roční MUDr. Emí-
lia Štammová a Ladislav Tóth, 
75-roční Mária Bakešová, Rozá-
lia Hriňáková, Valéria Jadvišová, 
Anna Suranovská a Oľga Zastko-
vá, 70-roční Helena Cintulová, 
Mária Čistecká, Milan Bocko, 

Elena Endreszová, Kamila Háj-
ková, Valéria Kaňuková, Alžbe-
ta Kromková, Elvíra Kručinská, 
Mária Kurucová, Zdenka Sko-

vajsová, Irena Zavadská, Peter 
Jakubčák, Ján Suchý a Milan 
Šleboda. Na slávnostnom prijatí 
sa zúčastnili aj traja májoví oslá-

venci - sedemdesiatnici Marta 
Kupková, Ján Cicák a Eugen Na-
halka. (Na foto časť 70-ročných 
jubilantov).  (mar)
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Najkrajší bol prsteň cisárovnej Sissi, najnáročnejšie kostolíky
Prešovský samosprávny kraj 

realizoval od marca 2012 pro-
jekt digitalizácie historických 
artefaktov. V  rámci projektu 
Najvýznamnejšie historické 
a  umelecké pamiatky v  zbier-
kach PSK dostalo digitálnu 
podobu 8  124 objektov zo 
zbierok kultúrnych zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského VÚC.  

Digitalizácia umožňuje za-
chovanie artefaktov pre budúce 
generácie a  zároveň sprístupní 
pamiatky pre širokú verejnosť. 
Veľká časť artefaktov sa digitali-
zovala v priestoroch Vlastived-
ného múzea v Hanušovciach 
nad Topľou, kde bolo vytvo-
rené digitalizačné pracovisko. 
Predmety, ktoré boli náročné 
na prevoz, alebo sa previezť ne-
dali, sa digitalizovali priamo v 

inštitúciách a exteriéroch, kde 
sú umiestnené. Medzi arte-
faktmi sú perly vo veľkosti od 
troch milimetrov a najväčším 
objektom na zdokumentovanie 
bol pravdepodobne kostolík v 
Humennom.

„Digitalizácia historických 
predmetov v zbierkovom fonde 
siedmich múzeí stála takmer 1,5 
milióna eur. Kraj tento projekt 
financoval z prostriedkov Európ-
skeho fondu regionálneho rozvo-
ja a  podieľal sa na ňom 5 per-
centami oprávnených nákladov,“ 
uviedol František Barnáš, vedú-
ci odboru regionálneho rozvoja 
PSK a  projektový manažér. Do 
projektu digitalizácie sa zapo-
jilo 7 inštitúcií a medzi nimi aj 
Podtatranské múzeum v Poprade. 
V  digitálnej podobe má 711 
kusov predmetov zo svojho 

zbierkového fondu. Najmenšie 
sú mince s priemerom jedného 
centimetra z expozície numiz-
matiky a archeológie a najväčší 
objekt, ktorý prešiel digitalizá-
ciou, bol drevený oltár z dnes 
už neexistujúceho dreveného 
kostola zo Spišskej Novej Vsi o 
rozmeroch 2,5 x 2 metre. „Ten sa 
digitalizoval v múzeu v Spišskej 
Sobote, kde je dnes umiestnený. 
Rovnako sa múzeum snažilo dať 
do digitálnej formy aj celé ko-
lekcie,“ skonštatovala riaditeľka 
Magdaléna Bekessová. Spome-
nula predovšetkým: „Kolekciu 
Gánovce z expozície Paleontoló-
gie, v rámci ktorej sa zdigitalizo-
valo 52 kusov predmetov. Rov-
nako digitálnu podobu dostala 
kolekcia modrotlačiarenských fo-
riem, kde sa do 3D rozmeru do-
stalo 200 predmetov. Oceňujem 

možnosť, že aspoň časť z nášho 
50-tisícového zbierkového fondu  
budeme môcť verejnosti priblížiť 
aj takouto formou.“

Z  celkového počtu  8 124 
objektov je širokej verejnos-
ti sprístupnených 30 % teda 
2  500 historických artefaktov. 
Predmety v digitálnej podobe si 
bude môcť široká verejnosť po-
zrieť na webovej stránke PSK. 
Podľa odborníkov technicky 
najnáročnejšia bola digitali-
zácia kostolíkov s kanzenoch 
v Humennom a St. Ľubovni a 
najkrajším predmetom bol bri-
liantový prsteň princeznej Sissi 
z bardejovského múzea.

Zbierkový fond má v PSK zdi-
gitalizované aj Múzeum v Kež-
marku, ktoré bolo zapojené do 
pilotného projektu v rámci Slo-
venska.   (ftz)

Bilingvalisti pokračujú vo výmenných pobytoch
Bilingválna sekcia Spojenej školy na 

Ulici Dominika Tatarku v Poprade od za-
čiatku svojej existencie dbá na to, aby sa 
jej žiaci dostali do kontaktu s  nemčinou 
nielen na hodinách počas vyučovania, ale 
aj pri komunikácii s ľuďmi, pre ktorých je 
tento západogermánsky jazyk materinský. 
Preto sú súčasťou štúdia výmenné poby-
ty, keď popradskí bilingvalisti cestujú za 
partnermi do Nemecka a naopak, nemec-
kí študenti prichádzajú do Popradu. 

V júni sa v takmer rovnakom čase uskutoč-
nili dve výmeny. Druhá E trieda odcestovala 
za „Austauschschülermi“ do mestečka Kyritz. 

Nemeckí partneri pripravili Popradčanom 
bohatý program. Okrem toho, že navštívili 
partnerské Gymnázium Friedricha Ludwiga 
Jahna v  Kyritzi, poprechádzali sa po Berlí-
ne i Rostocku, plavili sa loďou, „pľačkali sa“ 
v Baltskom mori, podnikali cyklotúry...

Druhá F privítala v  Poprade nemeckých 
kamarátov z  mestečka Westerstede, u  kto-
rých boli na začiatku tohto školského roka.  
Pripravila pre nich viacero výletov. Slovenskí 
a nemeckí študenti si pozreli nielen Poprad 
s historickou Spišskou Sobotou, ale aj Vyso-
ké Tatry, Zamagurie či Košice. Spolu navští-
vili Múzeum Tanap-u v Tatranskej Lomnici, 

Červený Kláštor, plavili sa na pltiach, obdi-
vovali krásu Belianskej jaskyne.                  

Projekt výmenných pobytov je pre slo-
venských i  nemeckých študenov zaujíma-
vý  a  inšpirujúci a  „bilinky“ v  ňom chcú 
pokračovať.   (zsu)

V mimoriadnom vydaní 
novín Poprad začiatkom júna 
bol zverejnený článok „Posky-
tujú pomoc a radu v sociálnej 
sfére“. Mesto Poprad v  rámci 
prerokovávania Komunitné-
ho plánu sociálnych služieb 
na roky 2015-20 zhromaždilo 
údaje o  organizáciách a  ob-
čianskych združeniach z  tejto 
sféry. Spolu ich bolo 21 pozva-
ných, okrem najpočetnejšej 
JDS.

Jednota dôchodcov na Slo-
vensku (JDS) je občianskym 
združením a  má viac ako 80 
tisíc členov. V  našom meste 
sú dve organizácie JDS s  250 
členmi a  v  rámci Okresnej 
organizácie JDS v  Poprade 
v  ôsmych organizáciách je 
450 členov. JDS je najväčším 
občianskym združením na 
Slovensku, okrese a  v  našom 
meste. Pravdepodobne kom-

petentné orgány štátnej správy 
nemajú záujem o  spoluprácu 
a  vraj preto, že „robíme po-
litiku.“ Či ju robíme posúďte 
podľa našej činnosti.

JDS navrhuje a rieši pre všet-
kých dôchodcov na Slovensku 
problémy v  sociálnej 
sfére. Má takúto mož-
nosť. Predseda JDS je 
členom rady pri vláde 
SR a Národnej rady SR. 
Už v  roku 2004 svojou 
petíciou sa vyriešil vdovský 
dôchodok pre mužov, valo-
rizácia dôchodkov, vianočný 
príspevok a  v  ostatnom čase 
minimálny dôchodok. Osobit-
nú pozornosť venuje kúpeľnej 
starostlivosti a každým rokom 
rozdelí 4  500 poukazov pre 
svojich členov, rekreačnej sta-
rostlivosti, spoločenskej, špor-
tovej a pod. Starať sa o dôstoj-
ný život seniorov, to je tá naša 
politika.

OO JDS a  Mestská organi-

zácia má veľmi dobrú spolu-
prácu s  rôznymi kúpeľmi  a 
za veľmi výhodných podmie-
nok organizuje pre všetkých 
dôchodcov okresov Poprad 
a Kežmarok týždennú kúpeľnú 
liečbu. Naše organizácie pri-

pravujú podujatia ako 
sú Maškarný ples se-
niorov, MDŽ, súťaž vo 
varení gulášu, okresný 

športový deň, Babička 
roka, Festival v  prednese 

poézie, prózy a vlastnej tvorby, 
Vianoce a ďalšie. V septembri 
2015 v  Kežmarku bude Fes-
tival hudby, spevu a  tancov. 
MsO spolupracovala s  om-
budsmanom na ochranu se-
niorov. Kolektívnymi členmi 
našej MsO sa stali „Klub Ligy 
proti rakovine Žirana Poprad, 
Poprad Klub sclerosis multi-
plex pri SZSM Poprad, Sloven-
ský zväz telesne postihnutých, 
Z0 č. 37 Poprad a záujem majú 
aj ďalšie organizácie a  OZ.

Naša MsO v Poprade už exis-
tuje 6 rokov a  našou snahou 
je zapojiť a  pomáhať všetkým 
dôchodcom. Mrzí nás však 
prístup denných centier, ktoré 
odmietajú spoluprácu s  nami. 
Výnimkou sú DC Veľká, Xenón 
Poprad - Juh a DC kresťanských 
seniorov, ktorí pochopili cieľ 
našej činnosti. V  našom meste 
je približne 10 tisíc dôchodcov. 
V  ôsmich DC je organizova-
ných približne 640 dôchodcov.

JDS je apolitické občianske 
združenie, ale prejavíme vďač-
nosť každej strane, ktorá prejaví 
ochotu podporiť nás a  pomôcť 
dôstojne prežiť zvyšok života. 
Sme za každú serióznu spolu-
prácu. Neslúžime stranám, ale 
seniorom. O to viac sme vďační 
predstaviteľom mesta Poprad za 
pomoc, starostlivosť a ich sociál-
ne cítenie. Toto nám mnohé iné 
mesta môžu závidieť. 

F. Gordiak,
predseda MsO JDS

Ohlas
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Žarty o bombe na letisku nie sú vtipné

Fotodermatózy (1)Lekár radíV  posledných rokoch 
narastá počet kožných 
ochorení vyvolaných slnečným 
žiarením. Fotodermatózy, ako 
sa nazýva táto skupina chorôb, 
vznikajú v  dôsledku pôsobenia 
ultrafialového žiarenia a viditeľ-
ného svetla na kožu.

Prirodzeným zdrojom ta-
kéhoto žiarenia je slnko a iné 
hviezdy, existujú však aj rôzne 
umelé svetelné zdroje a UV žia-
riče. Fotodermatózy možu byť 
vyvolané priamo UV žiarením 
(solárna dematitída - spálenie 
slnkom, fotostarnutie kože) 
alebo kombináciou fotosenzi-
bilizátorov (látok zvyšujúcich 
vnímavosť kože na slnečné žia-
renie) a UV žiarenia. Pokiaľ je 
vyvolávajúca látka známa, ide 
o primárnu fotodermatózu. Pri 
idiopatických fotodermatózach 
je fotosenzibilizátor neznámy. 

Medzi primárne fotoderma-
tózy patria: 

Fototoxické dematitídy - sú 
vyvolané látkami, ktoré spôsobu-
jú  zvýšenú citlivosť kože na UV 
žiarenie. Tieto látky sa do kože 
dostávajú z  vnú-
torného prostredia 
(napr. pri porfýri-
ách) alebo zvonku 
cez kožu či trávia-
cim taktom (lieky). 
K vyvolaniu takejto 
reakcie postačuje iba 
minimálna dávka 
žiarenia. Fototoxický 
účinok majú napr. decht, furo-
kumaríny v  rastlinách, z  liekov 
niektoré antibiotiká - tetracyk-
líny, sulfonamidy, trimetoprim, 
amiodaron, furosemid, sulfo-
nylurea, cyklosporín, antiflo-

gistiká - ketoprofen, piroxikam, 
psychofarmaká - alprazolam, 
haloperidol, tricyklické anti-
depresíva, cytostatiká a mnohé 
iné. Na koži vystavenej UV žia-
reniu vzniká zápal - začervenanie 

a opuch s  pocitmi 
pálenia až bolesti-
vosti, pri výraznejšej 
reakcii pľuzgiere. 
Následne dochádza 
k  jej olupovaniu a 
vytvoreniu dlho pre-
trvávajúcej, tmavo-
hnedej pigmentácie. 
V  prevencii zohráva 

dôležitú úlohu ochrana pred UV 
žiarením (oblečenie, ochran-
né krémy). Pacient, ktorý užíva 
liek s  fototoxickým účinkom, 
by mal byť poučený o potrebe 
vyhýbať sa slnečnému žiareniu. 

Zvláštnou formou fo-
totoxickej dermatitídy 

sú zápaly kože, ktoré vzniknú pri 
kontakte s  látkami rastlinného 
pôvodu - furokumarínmi (tzv. 
lúčna dermatitida). Furokumaríny 
rôznych tráv dobre prenikajú cez 
vlhkú kožu a v kombinácii s UVA 
žiarením vyvolávajú jej zápal. 
Toto ochorenie sa objavuje naj-
častejšie v  letných mesiacoch, po 
spotení, kúpaní v prírode a ležaní 
v tráve. Môže vznikať aj po chôdzi 
po mokrej tráve alebo pri práci 
v  záhradke. Medzi najčastejšie 
rastliny, podieľajúce sa na vzniku 
tohto ochorenia, patria ruta voňa-
vá, paštrnák pravý, archangelika 
lekárska, rebríček obyčajný, zeler 
voňavý, ligurček lekársky, figovník.

MUDr. Zuzana Valová,
ambulancia lekárskej

kozmetiky, Nemocnica Poprad
(Pokračovanie v budúcom čísle).

Polícia a  pracovníci letísk sa stretávajú s  prí-
padmi, že cestujúci v návale dovolenkovej eufó-
rie utrúsia na letisku vtipy o bombách, granátoch 
či atentáte. Lenže aj pri takej zdanlivo nevinnej 
poznámke musia byť okamžite prijaté opatrenia, 
akoby šlo o reálnu hrozbu. Za ohrozenie bezpeč-
nosti leteckej dopravy je pritom považované aj 
akékoľvek vyhlásenie cestujúceho či osoby prí-
tomnej na letisku, že má pri sebe bombu, alebo 
že sa na letisku bomba nachádza. Policajný zbor 
preto apeluje na občanov, aby sa v priestoroch le-
tísk vyvarovali neuváženým poznámkam o bom-
bách, pretože tým môžu spôsobiť mnoho neprí-
jemností sebe aj ostatným cestujúcim.

„V takomto prípade sa okamžite celý vybavovací 
proces na letisku zastaví vrátane vybavovania na 
check-ine, pri nástupnej bráne či na bezpečnostnej 
kontrole a treba počítať aj s meškaním letu či via-
cerých letov,“ upozorňuje Veronika Ševčíková, ho-
vorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. „Ná-
sledne zasahujú policajné zložky, policajti so psami 
a pyrotechnici, ktoré môžu nariadiť aj evakuáciu 

terminálu, pretože musia skontrolovať priestory 
i  batožinu,“ vysvetľuje viceprezident Policajného 
zboru plk. Ľubomír Ábel.  

Dôvod na vylúčenie cestujúceho z prepravy bez 
nároku na vrátenie ceny za letenku je už aj to, ak 
cestujúci vyhlási v stave opitosti, že má pri sebe 
bombu. Letecké spoločnosti vo svojich preprav-
ných podmienkach totiž uvádzajú, že intoxikova-
ných cestujúcich neprepravujú. Cestujúci sa počas 
prepravy na palube lietadla, ako aj pred letom a 
po ňom, musia zdržať všetkého, čo by mohlo 
ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy.

Policajný zbor preto odporúča cestujúcim, aby 
sa na letiskách zdržali akejkoľvek terminológie 
súvisiacej s bombami a nepoužívali ani vyjad-
renia typu: „Toto letisko je bomba.“ Takéto a 
podobné vyhlásenia môžu byť považované za 
šírenie poplašnej správy a za činy protiprávne-
ho zasahovania v civilnom letectve. Ak je ta-
kéto konanie vyhodnotené len ako priestupok, 
Dopravný úrad SR môže uložiť osobe pokutu 
až do výšky 3 300 eur.   (ppz)

Drobné vodné toky v  Tat-
ranskom národnom parku 
a Pieninskom národnom par-
ku sú zarybnené. Opätovne po 
roku tak pracovníci Stredis-
ka genofondu rýb Východná 
Štátnych lesov TANAPu vy-
pustili do tatranských vôd viac 
ako sedemdesiattisíc kusov 
násad pstruha potočného.

Robia tak každoročne pre-
dovšetkým kvôli udržaniu po-
pulácie pôvodného druhu po-
točných rýb vyskytujúcich sa 
v  tejto oblasti. Dôvodom pra-
videlného zarybňovania hor-
ských bystrín je aj z roka na rok 
narastajúci počet vydier, bocia-
nov a  volaviek v  území oboch 
národných parkov, pre ktoré 
sú ryby súčasťou ich potra-
vy. „Prvé pstruhy potočné sme 
vypustili do vôd tatranských 
tokov na Orave a  potom po-
stupne v ďalších deviatich loka-
litách ochranných obvodov od 
Podbanského až po Tatranskú 
Javorinu a  Červený Kláštor,“ 
vyratúva Peter Kriššák, vedúci 
Strediska genofondu rýb Vý-
chodná. Na jeseň, keď do po-
trebnej veľkosti dorastú v ryb-
níkoch Strediska genofondu 
rýb vo Východnej násady lipňa 
tymiánového, vypustia približ-
ne päť tisíc kusov tohto druhu 
ryby do vôd Bieleho Váhu.

V  Stredisku genofondu rýb 
Východná Štátnych lesov TA-
NAPu chovajú násady troch 
druhov rýb - pstruha potočné-
ho, pstruha dúhového a  lipňa 
tymiánového.  (lbu)

Zarybnili toky

Gulášová rozlúčka s materskou školou sa konala v júni v priesto-
roch MŠ Záborského. Budúci školáci z triedy číslo 1 a ich rodičia 
prekvapili pani učiteľky a pracovníkov škôlky milým programom, 
skvelým gulášom a mnohými darčekmi.      FOTO - Marek Vaščura

Mestská polícia bude počas letných 
prázdnin pokračovať v preventívno-
-bezpečnostných akciách zamera-
ných na kontrolu zákazu požívania a 
podávania alkoholu maloletým a mla-
distvým osobám. Dobre pozná mies-
ta, kde sa mládež najviac zgrupuje a 
popíja. Často si mladí kúpia alkohol 
v predajni, alebo požiadajú niekoho 
staršieho, aby im fľašku kúpil. Potom 
pijú niekde vonku, mimo krčiem a až 
potom vyrážajú za zábavou do mesta 
už v podguráženom stave. Mestskí 
policajti nemôžu byť všade, no kaž-
dopádne monitorujú najrizikovejšie 
lokality a voči podnapitým malole-
tým a mladistvým zasahujú.    (mar)

Mladí pijú čoraz...
(Dokončenie zo str. 1)
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POPRADSKÉ
KULTÚRNE LETO 2015

NÁMESTIE SV. EGÍDIA

SpoločenSká kronika

poVeDali SláVni

naVŽDY SMe Sa roZlÚčili

naVŽDY Sa roZlÚčiMe

Kto príliš veľa dokazuje, nedokáže nič.  KRAUS

V sobotu 27.júna 2015
vo Veľkej so

V stredu 8. júla 2015
o 14. hod. v Novom Smokovci s

V piatok 3. júla 2015
vo Veľkej s

V pondelok 6. júla 2015
v Spišskej Sobote s

V utorok 7. júla 2015
v Spišskej Sobote s

Štefanom Ruttkayom,
96-ročným

Tiborom Bekešom,
53-ročným

Máriou Pulkrábkovou,
64-ročnou

MUDr. Jozefom Frankom,
83-ročným

Evou Olekšákovou,
71-ročnou

BlaHoŽeláMe k MenináM
Dnes 8. júla má meniny Ivan, zajtra 9. júla Lujza, v piatok 10. júla 
Amália, v sobotu 11. júla Milota, v nedeľu 12. júla Nina, v pondelok 
13. júla Margita a v utorok 14. júla Kamil.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
Budete vo veľ-
kej pohode a 

užijete si každý deň tohto týždňa. V 
rodine aj v práci bude vládnuť radosť.

Vítané zmeny 
vás vzpru-

žia a umožnia nastúpiť novú, ešte 
úspešnejšiu cestu.

Čaká vás ces-
ta do zahrani-

čia, ale pôjde skôr o pracovné veci 
než dovolenku.

Veľmi pekné 
obdobie bude 

priať novým kontaktom, ktoré sa 
ukážu pre budúcnosť ako prospešné.

Hoci budete 
chcieť dovo-

lenkovať, vyskytne sa nečakaná 
situácia, ktorá vám to znemožní.

Budete si 
užívať chvíle 

oddychu s rodinou. Dostanete aj 
možnosť odísť niekam ďaleko.

Budete mu-
sieť riešiť ne-

jakú záležitosť za niekoho iného. 
Dajte si tiež pozor na zdravie - aler-
gie alebo žalúdočné problémy.

Budete pre-
žívať šťastné 

chvíle s novou osobou, ktorá do 
vášho života vnesie veľa lásky.

N i e k t o r é 
veci nechajte 

„plávať“, vyriešia sa bez vášho pri-
činenia a vo váš prospech.

Nebojíte sa 
ničoho a svoj 

názor si poviete pekne od „pľúc“. 
V niečom budete trvať na svojom.

Budete si uží-
vať leto ako 

nikdy predtým. Dostanete veľa po-
zvaní na výlety a návštevy.

V niečom sa 
vám uľahčí, v 

niečom budete cítiť väčšiu zodpo-
vednosť.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 8. júla - Altea, zajtra 9. júla 

- Dr. Max - Monaco, v piatok 10. 
júla - Corrib, v sobotu 11. júla -  
Corrib, v nedeľu 12. júla - Včela, 
v pondelok 13. júla - Lekáreň 
Nemocnice Poprad a v utorok 
14. júla - Styrax.

Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 772 
42 22, Dr. Max - Monaco: Francisci-

ho ul. 22, Corrib: Levočská ul., Vče-
la: Tatranské nám. 1, č. t. 772 36 67, 

Lekáreň Nemocnice Poprad: 
Banícka ul. 28, Styrax: L. Svo-
bodu 3782, č. t. 773 22 78.
Lekárne s  pohotovostnou služ-

bou sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 18. do 22. hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 8. do 22. hod.

program kina cineMaX poprad
Od 9. júla do 15. júla

Mimoni 3D - o  13.20 hod. (hrá 
sa len v cez víkend), o 16.10 hod. 
a o 18.20 hod., Terminátor: Ge-
nisys 2D - o  20.50 hod., Termi-
nátor: Genisys 3D - o 15.30 hod. 
a o 18.10 hod., Macík 2 - o 16.30 
hod. (nehrá sa 14.7.), Šibeni-
ce - o  14.30 hod.(hrá sa len cez 

víkend), o  16.30 hod. (nehrá sa 
14.7.), o  19. hod. (hrá sa 14.7.) 
a  o  21. hod., Predpremiéra - 
Magic Mike XXL - o 18.30 hod. 
(nehrá sa 14.7.), Andílek na ner-
vy - o 13.50 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Mimoni 2D - o  20.30 
hod. (nehrá sa 14.7.), ATR-
MAX FILMY - Slepá - o  20.30 
hod. (hrá sa len 14.7.). Viac 
na www.cine-max.sk   (ppp)

Štvrtok 9. júl o 20. hod.
ALIMACH
Exotické tance magického Orien-
tu spojené so strhujúcou show, pl-
nou farebných kostýmov a umoc-
nenou fascinujúcimi ohňovými 
efektmi a šatkami.

Piatok 10. júl o 19. hod.
CINEMON (Poľsko)
A CITY (Slovensko)
Koncert krakovského tria Cine-
mon v podobe rôznych foriem 
„starého rocku“ od Beatles, cez 
nórskych Big Bang, až po Jacka 
Whitea a popradskej kapely City 
s melodickými rockovými pesnič-
kami, písanými a aranžovanými v 
Poprade.

Sobota 11. júl o 10. hod.
KOCÚR V  ČIŽMÁCH
Ujo Ľubo z Košíc

Do svojich hudobných rozprávok 
Ujo Ľubo z Košíc  aktívne zapája 
malého vnímavého diváka.

Sobota 11. júl o 21. hod. 
FILMY NA PLÁTNE
Šéfovia na zabitie II.
(USA, 108 min.)
Nick, Dale a Kurt - traja priatelia 
majú už plné zuby toho, ako sa 
musia podlizovať vlastným šéfom, 
preto sa jedného dňa rozhodnú 
stať sa svojimi vlastnými pánmi 
a začnú podnikať na vlastnú päsť. 
Ako to skončí si môžu diváci po-
zrieť v tejto komédii s J. Anniston.

Nedeľa 12. júl o 15. hod.
GIZKA OŇOVÁ
Promenádny koncert interpretky 
slovenských a svetových evergre-
enov, ľudoviek, ale aj jazzu a mu-
zikálových melódií.

ManŽelStVo uZaVreli
20. júna 2015 - Martina Miškovská a Aleksandar Todorov Kolev, 
Diana Doczyová a Tomáš Vojčák, Valéria Michalčíková a Ing. La-
dislav Danko, Anna Kačicová a  Pavol Hutník, Daniela Krasuľová 
a Martin Klempa, Lucia Kašperová a Peter Černák.

Preteky poštových holubov
Popradskí chovatelia pošto-

vých holubov sa rozhodli kaž-
doročne organizovať preteky 
poštových holubov O pohár 
primátora mesta. Nad týmito 
prvými pretekmi v sezóne nad 
500 km vzdušnej vzdialenosti z 
miesta štartu do Popradu pre-
vzal záštitu primátor Popradu 
Jozef Švagerko. 

Tohto roku to boli preteky 
z Tachova, odštartované 21. 
júna 2015. Na podujatí sa zú-
častnilo 16 chovateľov. Každý 
chovateľ, ktorý má bydlisko v 
Poprade, mohol na preteky na-
sadiť 5 svojich holubov. 

Víťazom sa stal holub Víťa 

Korenka z Popradu, ktorý z Ta-
chova do nášho mesta priletel za 
6 hodín a 17 minút, a teda do-
siahol najvyššiu rýchlosť v met-
roch za minútu. Víťazovi odo-
vzdal putovný pohár a cenu za 
víťazstvo v 1. ročníku pretekov 
primátor mesta minulý piatok v 
areáli chovateľov poštových ho-
lubov v Poprade - Veľkej. Chova-
telia poštových holubov využili 
aj možnosť stretnúť sa s primáto-
rom, porozprávať sa a zaspomí-
nať na časy, kedy sa s nimi  čas-
tejšie stretával. Zhodli sa na tom, 
že preteky sú dobrou myšlienkou 
a dohodli sa i na organizácii 2. 
ročníka v roku 2016.  (ddu)
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Občianske združenie Bocian 
pripravilo v niekoľkých mes-
tách na Slovensku podujatie 
Turné plodnosti 2015, ktoré 
má edukačno-osvetový charak-
ter. Po Nitre, Bratislave a Koši-
ciach sa uskutoční v piatok 10. 
júla od 15. do 17.30 hod. Aj v 
Poprade na Námestí sv. Egídia 
v blízkosti fontány. 

Organizátori informovali: 
Počas edukačnej kampane Tur-
né plodnosti sa stretávame s 
ohromným prekvapením nad 
tým, kde všade môže byť prob-
lém s otehotnením i nad tým, 
čo všetko dnes možno zistiť, 
vyšetriť a rozlúsknuť. Moder-
ná medicína čoraz častejšie 
odhalí to, čomu sa hovorilo „z 
nevysvetliteľných príčin“. Žiaľ, 
počet párov, ktorým sa nedarí 
počať dieťa prirodzenou cestou 
napriek tomu stúpa. Na jednej 
strane preto, že materstvo rok 
čo rok odkladáme na neskôr, na 
druhej sú to lifestylové faktory, 
ako životospráva, nedostatok 
pohybu, či sedavé zamestnanie 
alebo stres. Problém s otehot-
nením môže spôsobiť celiakia, 
zrasty, práca na zmeny či banál-

na infekcia. Žena môže absolvo-
vať množstvo bolestivých a ná-
ročných vyšetrení, problém však 
môže byť na strane partnera, s 
čím sa na Slovensku stretávame 
oveľa častejšie.“ 

Ako plodnosť zlepšiť a chrá-
niť, čo overiť či vyšetrovať, na čo 
máte nárok v rámci preventív-
nych vyšetrení a podľa čoho si 
vyberať odborníka, či centrum 
asistovanej reprodukcie, aké sú 
šance a skutočná úspešnosť prí-
pravkov, liečby, či asistovanej 
reprodukcie, na to odpovedia 
počas Turné plodnosti. Odpo-
vede na množstvo otázok nájdu 
záujemcovia v Pase plodnosti a v 
Predmaterskej knižke, ktoré do-
stanú zadarmo.

Najlepšou správou je, že infor-
mované páry sa želaného teho-
tenstva a bábätka dočkajú skôr 
ako ostatní.  (kri)

Matka dá synovi vodku...
Počas júnového Viva Italia za-

vítala do Popradu aj delegácia 
z Lublinského klubu biznisu z 
poľského mesta Lublin, ktorá sa 
stretla s primátorom Popradu 
Jozefom Švagerkom. Agnieszka 
Gasior-Mazur, prezidentka tohto 
klubu povedala: „Pozvali sme slo-
venských podnikateľov 
na konferenciu Lub 
Invest, ktorá bude 7. a 8. septem-
bra v našom meste. Budú môcť 
nadviazať obchodnú a ekonomic-
kú spoluprácu, absolvovať študijné 
návštevy vo firmách, spoznať šan-
ce na investície, ale aj naše pekné 
mesto.“ Popradský primátor také-
to možnosti spolupráce kvituje.

Mimochodom pani Gasior-
-Mazur bola práve nominovaná 
na titul Žena roka. Založila zdru-
ženie Spolu s Ukrajinou, ktoré 
poskytuje humanitárnu pomoc 
Ukrajine, keďže Lublin leží blíz-

ko ukrajinsko-poľskej hranice. 
Pomáha utečencom z tejto kra-
jiny, ktorých z domovov vyhnali 
vojnové udalosti. „Títo ľudia majú 
psychické traumy, deti sú deťmi 
vojny, mladí 18-roční chlapci, ktorí 
dostali do rúk zbrane a museli ísť 
bojovať, sú často v šoku. Keď sa 

vrátili, majú násled-
ky. Napríklad matka 

sa musí pozerať, ako jej syn bez 
zmyslov kope zákop v pivnici, aby 
sa vraj zachránil pred streľbou. 
Nemá mu ako pomôcť, nemá pe-
niaze na lieky, ani na liečenie. Tak 
mu dá aspoň vodku, aby zabudol 
na prežité hrôzy,“ porozprávala 
A. Gasior-Mazur. Poliaci majú 
historicky nie vždy najlepšie skú-
senosti so svojím východným 
susedom, preto jej združenie 
musí prekonávať aj takéto pozo-
statky minulosti... Viac na www.
razemzukraina.com.  (mar)

Zaujalo nás

Kaplnka na Skalnatom Plese
Na Skalnatom Plese posväti-

li najvyššie položenú kaplnku 
na Slovensku, ktorá sa na-
chádza v historickej budove 
Encián v nadmorskej výške 
1754 m. Táto gréckokatolícka 
kaplnka je zasvätená Presvätej 
Bohorodičke Nepoškvrnenej 
Čistoty.

Budova Encián je národnou 
kultúrnou pamiatkou a naj-
vyššie položenou galériou na 
Slovensku s kníhkupectvom a 
vyhliadkovou vežou. Teraz pri-
budla už aj kaplnka. „S radosťou 
som privítal túto myšlienku. Ľu-
dia prichádzajú vo veľkom poč-
te, obdivujú krásu hôr a je dob-
ré, keď objavia aj krásu svojej 
duše, svojho života. Celá Božia 
príroda, celá táto zem je úžasný 
Boží chrám a všetko nám spieva 
o Stvoriteľovi. Je potrebné, aby 
sme sa pozreli na život z vtáčej 
perspektívy a potom ho budeme 
vidieť ako veľmi krásny a bude-
me ďakovať za to, že nás Pán 
Boh stvoril do takého nádher-
ného priestoru,“ povedal  pre-
šovský arcibiskup Ján Babjak, 
ktorý v kaplnke celebroval prvú 
svätú liturgiu minulú stredu.

„Ľudia v dnešnej rýchlej dobe 
potrebujú v  horách miesto, kde 
je pokoj, ticho, môžu tam me-
ditovať a  venovať čas sebe, prí-

padne modlitbe,“ povedal autor 
myšlienky a šéf  Tatranského 
okrášľovacieho spolku Patrik 
Kolesár. Bude to miesto kde sa 
môžu stíšiť, porozmýšľať, buď 
pred túrou, po túre, poďako-
vať... Rozmery kaplnky sú 4x2 
metre, ale arcibiskup J. Babjak 
si tu vie predstaviť aj svadobný 
obrad: „Snúbenci a svedkovia sa 
tam zmestia, aj kňaz, jeden mi-
ništrant a kantor..“

Cez leto bude v kaplnke kaž-
dý deň k  dispozícii gréckoka-
tolícky kňaz, a  to vždy od 15. 
do 18. hodiny. Každú  nedeľu 
o 15.h. bude svätá omša, raz do 
mesiaca gréckokatolícka, raz 
evanjelická, raz pravoslávna 
a  raz rímskokatolícka. Admi-
nistratívne bude tento Boží stá-
nok patriť pod gréckokatolícku 
farnosť v Poprade.  (pla)

inZercia

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám horský bicykel 
Scott Contessa 50, veľkosť S 
(na výšku 145-162 cm), veľ-
mi dobrý stav. Inf. č. t.: 0948 
007 776.   37/15-P• Predám zachovalý čierny 
sektorový nábytok do kancelá-
rie - skrinky, zásuvky i zasklená 
vitrína, možnosť rôznej zo-
stavy, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  38/15-P

• Kúpim 3-izb. byt v zateplenej 
bytovke s novými oknami v Topli, 
Nobéliu, Polóniu, Ondave, Latori-
ci, Ipli a pod. 2-9 posch. Môže byť 
aj zachovalý pôvodný stav.  Inf.: č. 
t. 0908 070 967.  13/14-K

• Dáme do prenájmu kan-

celárske priestory na Hranič-
nej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  60/15-R• Prenajmem garáž na Zápa-
de (pri kasárňach). Inf. č. t.: 
0904 532 293.  62/15-R• Prenajmem zariadený 2-iz-
bový byt v  rodinnom dome, 
2 km od Popradu. Inf. č. t.: 
0908 830 060.  64/15-R• Hĺbkové tepovanie seda-
čiek a kobercov, obšívanie ko-
bercov v  PP a  okolí. Inf. č. t.: 
0949 385 057.  65/15-R• Prenajmem kancelárske 
priestory od 50 do 70 m2 plus vyku-
rovaný sklad, vhodný aj na predaj-
ňu - rozmer 230 m2 na Ul. Hodžo-
vej - Poprad-Stráže. Cena dohorou. 
Inf. č. t.: 0948 178  228.   66/15-R• Centrum sociálnych služieb 
v Poprade príjme do pracovného 
pomeru pracovníka na pozíciu 
zdravotná sestra. Žiadosti so ži-
votopisom posielajte na adresu: 
Centrum sociálnych služieb v Po-
prade, Komenského 3454/12, 058 
01 Poprad alebo e-mailom: pam@
css.poprad.sk  68/15-R

preDaj

kÚpa

rôZne
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Najlepšiu figúru na svete má Popradčanka

Primátor sa stal prezidentom HK ŠKP Poprad

Hasičský šport

Novým prezidentom Ho-
kejového klubu ŠKP Poprad, 
o. z., sa stal primátor mesta 
Jozef Švagerko. Predminulý 
piatok to schválili delegáti 
na svojom zhromaždení. 
Nové zloženie správnej rady 
predstavili jej zástupcovia 
na tlačovej konferencii mi-
nulý štvrtok na pôde mest-
ského úradu.

Nový prezident klubu je 
podľa stanov automaticky aj 
členom Správnej rady. K do-
terajším členom Rudolfovi 
Skokanovi a Janovi Telenské-
mu pribudli mestskí poslanci 
Arne Kroták a  Peter Gápa. Ďalšími členmi 
sú hokejové osobnosti Radoslav Suchý a Ľu-
boš Bartečko, ale aj Július Šupler, Rajmund 
Szánto, či Pavol Antoš. Správna rada má 
aj zástupcu Fanklubu HK Poprad - Jozefa 
Bučanského. Výkonným riaditeľom naďa-
lej ostáva Tibor Turan, ktorý nie je členom 
správnej rady. „Prijal som funkciu prezidenta 
na základe požiadavky hráčov a  ľudí, ktorí 
pôsobia v popradskom hokeji. Spoločne chce-
me dokázať, že klub nie je o jednom človeku,“ 
povedal Jozef Švagerko. „Máme pred sebou 

mesiac na to, aby sme vyriešili dlhy. Nechce-
me však zaťažovať rozpočet mesta, pretože to 
nie je o  ňom. Mesto nevstúpilo do žiadnych 
obchodných vzťahov a nestalo sa podielnikom 
v hokejovom klube, čiže nemá žiadne záväzky 
a ani povinnosť,“ zdôraznil.

Výkonným riaditeľom naďalej ostáva Ti-
bor Turan, ktorý sa teší na spoluprácu s ľuď-
mi v správnej rade. „Zodpovednosť sa rozdelí 
medzi dvanásť ľudí a to bude podstatne lepšie. 
Verím, že v  takomto zložení vydržíme celé 
funkčné obdobie a nikto nezdupká po prvých 

mesiacoch, ako sa to stávalo 
pravidelne,“ uviedol. Výkon-
ný riaditeľ objasňoval aj si-
tuáciu okolo rozpočtu klubu 
na novú sezónu: „Dlh je kon-
krétne 198 tisíc, ktorý treba 
splatiť, aby sme získali licen-
ciu. Každý z nás teraz dostane 
do ruky náklady za predchá-
dzajúcu sezónu a verím, že sa 
budeme opäť pohybovať okolo 
hranice 700 tisíc eur spred 
roka. Je to nastavené tak, aby 
sme hrali stred tabuľky a  na 
slušnej úrovni.“

Aj zástupcovia z radov hrá-
čov by radi pomohli poprad-

skému hokeju. „Vieme, kde nás tlačí topánka. 
Najbližším cieľom je dostať klub do bodu nula, 
aby sa vyrovnali podlžnosti a aby sa získala 
licencia pre najbližšiu sezónu. Každý rok je 
s  tým problém, ale verím, že za pomoci pri-
mátora mesta a ľudí v správnej rade sa nám 
podarí situáciu dostať pod kontrolu,“ povedal 
Ľuboš Bartečko. „Treba hľadať talenty a vy-
chovávať hráčov. Mali by sme však vychová-
vať aj trénerov, či funkcionárov. Ja sa budem 
snažiť vytvárať dobrý imidž popradského ho-
keja,“ uzavrel Arne Kroták.  (mav)

V nedeľu 5. júla sa v podtat-
ranskej obci Štrba konal dva-
násty ročník súťaže hasičských 
družstiev  O putovné poháre 
starostu obce Štrba, ktorá bola 
v poradí deviatou z 20 súťaží 
21. ročníka Podtatranskej ha-
sičskej ligy. Pozvanie miestne-
ho Dobrovoľného hasičského 
zboru  prijalo tridsaťtri tímov.

V kategórii mužov si prven-
stvo vybojoval Spišský Štvrtok 
časom  15,765 s pred domácou 
Štrbou a Štôlou. Medzi ženami 
boli najlepšie hasičky zo Šuňavy 
(21,311 s) pred Spišskou Sobo-
tou a Strážami.

Medzi dorastencami zvíťazila 
Spišská Sobota časom 16,793 s, 
ktorý je rekordom súťaže v tejto 
kategórii. Druhý skončil Spišský 
Štiavnik a tretia Štrba. U doras-
teniek sa z prvého miesta rado-
val Spišský Štiavnik (20,306 s), 
druhá bola Hranovnica, tretia 
priečka patrila Vikartovciam.

Podtatranská hasičská liga 
pokračuje ďalšou súťažou v Šu-
ňave v nedeľu 12. júla so začiat-
kom o 11. hodine. O putovné 
poháre starostu obce Šuňava 
budú dobrovoľní hasiči bojovať 
až v šiestich kategóriách - muži 
do 35 a nad 35 rokov, ženy do 
35 a nad 35 rokov, dorastenci i 
dorastenky.  (onk)

Popradčanka Ella Franková 
sa kulturistike a fitness súťaž-
ne venuje od sedemnástich 
rokov. Od pretekania si však 
pred deviatimi rokmi dala 
pauzu. V 43 rokoch sa na pó-
dium vrátila a  to vo veľkom 
štýle. Z  ďalekého Dubaja si 
priviezla dve medaily.

„Pred pár týždňami som sa 
vrátila z majstrovstiev sveta 
v  naturálnej kulturistike. Štar-
tovala som v  kategórii figure 
fitness a  to nad 40 rokov, ale 
aj v klasickej kategórii bez roz-
dielu veku nad 165 cm,“ za-
čala svoje rozprávanie matka 
15-ročného syna. Práve on sa 
postaral o  maminu motiváciu. 
„Vrátila som sa na pódium po 
deviatich rokoch. K návratu ma 
vyprovokoval môj syn, ktorý 
tiež začal cvičiť,“ vysvetľovala 
E. Franková, ktorá si vo svojej 
vekovej kategórii vybojovala 
titul majsterky sveta, no ešte 
väčší význam má pre ňu druhé 
miesto v  konkurencii podstat-
ne mladších dievčat. „Bola to 
pre mňa obrovská výzva. Člo-
vek by sa nemal nikdy vzdávať. 
Vek je len číslo,“ zdôraznila.

Cvičenie je pre Ellu Franko-
vú životným štýlom a  tak ani 
počas deväťročnej absencie sú-
ťaženia na to nezanevrela. Na 

súťaž v Dubaji sa naplno zača-
la pripravovať v  januári tohto 
roka. „Začala som cvičiť dvojfá-
zovo. Väčšinou cvičím doma, ale 
pred súťažou mi veľmi pomohol 
aj tréner Ľubo Čapka v  posil-
ňovni,“ prezradila popradská 
kulturistka, ktorá ani zďaleka 
neplánuje zavesiť činky na kli-
nec. „V najbližšej dobe plánujem 
absolvovať Majstrovstvá Európy 
31. októbra v Talianskej Bologni. 
O dva týždne na to ma už čaká 
vrchol kariéry a to Miss Olympia 
v Las Vegas. Toto je snom každé-
ho športovca. Riadim sa pocitmi 
a zatiaľ ma cvičenie baví,“ skon-
štatovala.

Pod Tatrami nie je núdza 
o  úspešné kulturistky, či kul-
turistov. Elle Frankovej veľmi 

pomáha naša hviezda tohto 
športu Janka Purdjaková. „Ne-
ustále som s  ňou v  kontakte. 
Veľmi mi pomáha a  dáva mi 
užitočné rady,“ uzavrela čerstvá 
majsterka sveta, ktorá dokáže 
skĺbiť náročnú úlohu matky 
s  tvrdou drinou v  posilňovni 
a  stáva sa tak inšpiráciou pre 
mnohé ženy.  (mav)
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Návrat na výslnie oslávili exhibíciou
Popradský ženský 

basketbal sa po rokoch 
opäť vracia medzi elitu. 
Postarala sa o  to Bas-
ketbalová akadémia 
mládeže Poprad, ktorá 
síce minuloročnú edíciu 
nižšej súťaže nevyhrala, 
ale urobila všetko preto, 
aby v  Poprade extraliga 
bola opäť. Vedenie klu-
bu to oznámilo verej-
nosti v stredu 1. júla po-
čas jedinečnej exhibície 
v Aréne Poprad, v ktorej 
regionálni novinári vyzvali 
na súboj hráčky A družstva.

V ostatnom semifinále prvej 
ligy vystavila popradským 
basketbalistkám stopku re-
zerva bratislavského Slovana. 
Keďže Bratislavčanky súťaž 
vyhrali, získali právo postú-
piť do extraligy. Slovan však 
už jedno družstvo v najvyššej 
súťaži má a  tak sa tejto mož-
nosti B-čko vzdalo v prospech 
Popradu. „Odkúpili sme licen-

ciu od Slovana a prihlášku do 
extraligy odobrila aj Slovenská 
basketbalová asociácia. Už sme 
oslovili najmä bývalé hráčky 
a  káder budeme chcieť podľa 
možností ešte posilniť. V prvej 
sezóne máme skromnejšie cie-
le,“ povedal prezident BAM 
Poprad Jozef Turák. Klub 
spod Tatier vstúpi do súťaže 
s  najnižším možným rozpoč-
tom. „Malo by to byť na úrovni 
100 tisíc eur. Financie určené 
pre mládež však nebudú pou-

žité pre ženské družstvo. S po-
mocou mesta a  sponzorov by 
sme to mali zvládnuť,“ uvied-
la členka správnej rady BAM 
Poprad Magdaléna Hamalia-
rová. Pomoc basketbalistkám 
prisľúbil primátor mesta Po-
prad Jozef Švagerko. „Máme 
tri hlavné športy, ktoré chceme 
podporovať a  basketbal k  nim 
patrí. Vytvorili sme koncepciu 
financovania športu, ktorá rie-
ši aj otázku A-tímov,“ povedal.

Trénerom ženského družstva 

BAM Poprad by mal os-
tať skúsený Srb Igor Sko-
čovski, ktorý sa z návratu 
popradského ženského 
basketbalu medzi elitu 
úprimne teší. V  stredu 
podvečer to patrične oslá-
vil s dievčatami na ihrisku, 
keď sa počas exhibičného 
zápasu najskôr postavil na 
ich stranu, ale v  druhom 
dejstve pomohol regionál-
nym novinárom k remízo-
vému výsledku 37:37. „Bol 
to výborný nápad, skvelá 

šou. Novinári ukázali, že okrem 
pera dokážu držať aj loptu a ba-
vili sme sa spoločne. Je dobré, že 
tradícia popradského ženského 
basketbalu bude pokračovať 
a  som rád, že budem toho sú-
časťou,“ zdôraznil I. Skočovski.

Extraliga žien štartuje 
novú sezónu 23. septem-
bra. BAM Poprad sa v  pr-
vom kole predstaví na palu-
bovke majstrovského Good 
Angels Košice.      (mav)

V  nedeľu 12. júla o  9.30 hod. odštartuje v  obci Štrba 38. roč-
ník populárneho bežeckého podujatia pre malých i  veľkých pod 
názvom Malý štrbský maratón. Preteky sú zaradené do cyklu šty-
roch bežeckých podujatí Tatry Prestige Tour 2015, ktoré vyvrcho-
lia 1. septembra 2015 v Poprade.    (ppp)

Malý štrbský maratón

FK Poprad
Futbalisti FK Poprad po-

kračujú v  sérii prípravných 
zápasov pred novou sezónou 
DOXXbet ligy Východ.

V sobotu 4. júla stihli odohrať 
až dva prípravné zápasy. V Spiš-
skej Novej Vsi prehrali s domá-
cim tímom 2:4, keď za Poprad 
skórovali Janigloš a Mičko. Lu-
káš Janigloš sa presadil aj v dru-
hom zápase dňa. Spoločne s no-
vou akvizíciou Erikom Streňom 
prispeli k  víťazstvu v  Nowom 

Sączy nad domácim celkom 2:1.
Zápas s  nováčikom najvyššej 

súťaže MFK Zemplín Micha-
lovce a  zároveň predchádza-
júcim zamestnávateľom Erika 
Streňa odohrali Popradčania 
v  utorok 7. júla po uzávierke 
vydania novín Poprad.

Program: v  sobotu 11. júla 
turnaj v L. Hrádku FK Poprad 
- L. Mikuláš, v nedeľu 12. júla 
turnaj v L. Hrádku FK Poprad 
- Stropkov, v  utorok 14. júla 
o 17. hod. FK Poprad - Plavni-
ca (v Kežmarku).  (ppv)
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PP-5

Letecké zásahy V Kežmarku opäť ožijú európske remeslá

Slávna liečiteľka a jasnovidka 
Rodika prišla do Popradu, aby 
pomáhala ľuďom, ktorí to po-
trebujú. Svojou silou môže vy-
riešiť veľa problémov - zvady, 
rozchody, alkoholické problé-
my, drogovú závislosť, problé-
my s plodnosťou.

Pracuje s liečivými bylinkami.

Má dar od Boha.
Nemôžete si nájsť partnera? 
Máte problém s impotenciou? 
Nedarí sa vám v podnikaní? Ste 
chorí? Rodika, so svojou silou, 
vám pomôže a uzdraví vás. Túto 
moc môže použiť iba človek, 
ktorý s tým má skúsenosti. Všet-
ky problémy majú riešenie.

Zavolajte 0949 404 265
PP-82

V posledný júnový deň po-
máhala Horská záchranná 
služba dvom turistom - mu-
žovi a žene, ktorí sa pri pre-
chádzaní zo Zadnej Javorovej 
doliny do Malej Studenej do-
liny pošmykli na snehovom 
poli v sedle Sedielko a spadli 
približne dvesto metrov. O sú-
činnosť bola požiadaná VZZS 
z Popradu, ktorá vzala na pa-
lubu záchranára HZS. Toho 
vysadila na mieste nehody. 
Zranených ošetrili a pripravi-
li na transport. 32-ročný muž 
mal poranený hrudník a hlavu 
a žena dolnú končatinu. Vrtuľ-
ník oboch, aj so 7-ročnou dcé-
rou, dopravil do popradskej 
nemocnice. 

Minulú sobotu ráno Vrtuľní-
ková záchranná zdravotná služ-
ba ATE z Popradu zasahovala 
pri obci Lesnica v okrese Stará 
Ľubovňa, kde na lesnej ceste 
došlo k privaleniu 11-ročného 
chlapca traktorom. K nehode 
bola privolaná aj ambulancia 
Rýchlej zdravotnej pomoci. 
Privolaní záchranári aj hasiči 
poskytli chlapcovi prvú pomoc, 
ale aj napriek ich veľkej snahe 
vážnym zraneniam na mies-
te podľahol.  (zch)

V  Kežmarku sa od 10. do 
12. júla uskutoční už 25. roč-
ník festivalu Európske ľudové 
remeslo (EĽRO). Návštevní-
ci budú môcť  vidieť prácu 
takmer dvoch stoviek reme-
selníkov a vystúpenie približ-
ne 800 účinkujúcich z  rôz-
nych krajín Európy.

„Jubilejný 25. ročník festi-
valu Európske ľudové remes-
lo bude venovaný remeslám 
spracujúcich textil, predovšet-
kým súkenníkom. Textil má 
v našom meste veľkú tradíciu. 
V  minulosti u  nás pôsobila 
spoločnosť Tatraľan, ktorá bola 
nasledovníkom prvej priemy-
selnej ľanárskej továrne nielen 
na území Slovenska, ale aj na 
území bývalého Uhorska a 
patrila medzi najstaršie tex-
tilné továrne na Slovensku,“ 
priblížil zameranie festivalu 
Ján Ferenčák, riaditeľ festi-
valu EĽRO a  primátor mesta 
Kežmarok.

Novinkou jubilejného roční-
ka bude zmena systému vstu-
peniek. Návštevník dostane 
pred vstupom do areálu v po-
kladniach identifikačný ná-
ramok, ktorý ho bude opráv-
ňovať nielen na jeden vstup. 

„V tomto roku budú vstupenky 
na jeden deň, resp. na tri dni. 
Ceny vstupeniek ostávajú ne-
zmenené, v  predpredaji stojí 
jednodňová vstupenka 3 eurá,“ 
doplnil J. Ferenčák. Vstupen-
ky na festival EĽRO sa dajú 
kúpiť nielen v  kežmarskom 
kníhkupectve Alterego, či 
v  informačných strediskách 
v  Kežmarku, Poprade a  Spiš-
skej Novej Vsi, ale prvýkrát aj 
v sieti Ticketportal.

Počas troch dní vystúpi na 
štyroch pódiách viac než 20 
folklórnych súborov zo Slo-
venska, okolitých štátov, ale aj 
zo Srbska, Bulharska, Čiernej 
Hory či Talianska. Ťahákom 
bude aj vystúpenie tanečnej 
skupiny MERLiN s  tradičný-
mi írskymi tancami. Večerný 
program bude v  piatok patriť 
Adamovi Ďuricovi a  skupine 
Modus, v  sobotu sa návštev-
níkom predstaví Samuel To-
meček & Milujem Slovensko 

Band a posledným hudobným 
hosťom bude DESmod. Sú-
časťou sobotňajšieho progra-
mu bude aj súťaž 5 proti 5 
s  Andrejom Bičanom, pričom 
víťazná rodina bude mať zaru-
čené miesto v televíznej verzii 
súťaže. 

V  priestoroch kežmarského 
hradu budú ukážky historické-
ho šermu či historickej hudby, 
veštica, bylinkárka, sokoliari či 
každoročná rozprávka pre deti 
a večerné Krvavé dejiny. Novin-
kou bude módna prehliadka do-
bových odevov a šiat. Poľka Ma-
ria Molenda predstaví na hrade 
prierez obliekania od gotiky 
až po súčasnosť. Súčasťou pre-
hliadky budú aj tvorivé dielne.

Návštevníci festivalu sa budú 
môcť naň v  sobotu dostať aj 
historickým parným vlakom, 
ktorý bude tento rok premá-
vať medzi Svitom, Popradom 
a Kežmarkom. 

V meste Kežmarok sa najväč-
ší festival svojho druhu v Euró-
pe koná už od roku 1991. Počas 
troch dní ho navštívi takmer 
50-tisíc ľudí nielen zo Sloven-
ska, ktorí uvidia remeselníkov 
spracujúcich textil, drevo, kov, 
sklo či hlinu.  (ppe)

Mimoriadne horúco a dusno bolo pod Tatrami 5. a 6. júla. V ne-
deľu 5. júla bola prekonaná maximálna denná teplota daného dňa v 
Gánovciach, keď bolo 30,4°C. Rekord pre 5. júl bol 30,2 °C v roku 
2012. Ako uviedol klimatológ Pavol Faško zo SHMÚ, aj v Poprade 
bolo veľmi horúco, a to 6. júla. Maximálna teplota tohto dňa 30,7°C 
z roku 1988 a v našom meste ju počasie tesne prekonalo.  (mar)

aj v poprade bolo horúco


