10. 7. 2019

Strana 1

Streda 10. 7. 2019

Číslo 26

Ročník XXX.

www.noviny-poprad.sk

Cena 0,30 €

Schengenský poludník spája mladých umelcov
na celom svete
Na Námestí svätého Egídia sa
v prvý júlový utorok predstavil
Komorný miešaný zbor „Yevshan“, z ukrajinského Ľvova. V
priestore medzikostolia zneli zborové skladby svetovej a
ukrajinskej klasiky, aj úpravy
ukrajinských ľudových piesní.
Zbor prišiel do Popradu v rámci 11. ročníka Medzinárodného
festivalu amatérskych mládežníckych zborov a orchestrov,
ktorý nesie názov „Schengenský poludník“. Prostredníctvom
klasickej hudby má za cieľ búrať
hranice a bariéry medzi mladými ľuďmi vo veku 14-26 rokov z
oboch strán schengenskej hranice, ktorá nanovo rozdelila Európu a svet.
Myšlienka organizovať na východe Slovenska festival „Schengenský poludník“ vznikla ako
výsledok spolupráce slovenského Sláčikového orchestra Mu-

sica Iuvenalis s Federáciou Eurochestries z Francúzska, ktorá
už 20 rokov organizuje podobné
festivaly v celej Európe a v Kanade.
Na predošlých festivaloch
na východnom Slovensku sa
doteraz predstavilo 30 súborov z
okolitých krajín, ale tiež z ruskej
Sibíri, z Číny, z Filipín, z Japonska. Rozpracovaná je spolupráca
s JAR a s Marokom.
„Festivaly sú priestorom na
vzájomné stretávanie sa mladých
umelcov, spoznávanie tradícií,
kultúry, výmenu skúseností, ale
aj spoločnú tvorivú činnosť. Festivalové koncerty prinášajú klasickú hudbu na netradičné miesta a
do miest, kde sa s ňou ľudia stretávajú výnimočne“, uviedol Igor
Dohovič, umelecký vedúci súboru Musica Iuvenalis a riaditeľ
festivalu Schengenský poludník.
Minulý piatok vystúpil v Popra-

Uzávera mosta na Alžbetinej ulici
Mesto Poprad informuje, že od 10.
júla 2019 dôjde k
uzávere mosta na
Alžbetinej ulici z
dôvodu začatia rekonštrukčných prác.
Ulica Alžbetina bude
pri MsÚ tzv. slepá.
Na príslušných komunikáciách
bude
umiestnené prenosné
dopravné značenie.
Predpokladaná doba
realizácie stavebných
prác sú 4 mesiace.
V súvislosti s touto zmenou samospráva žiada motoristov a iných
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účastníkov cestnej premávky, aby
pri prechádzaní daným úsekom
zvýšili svoju pozornosť.
(ppp)

FOTO – Katarína Plavčanová

de v rámci projektu Schengenský
poludník aj Orchester ľudových
nástrojov štátneho hudobného
učilišťa z Užhorodu.
Počas festivalu vzniká veľ-

ký medzinárodný orchester a
zbor, ktorý pripravuje koncertný
program pre záverečné koncerty
festivalu pod vedením skúsených
dirigentov z celého sveta. (kpa)

Basketbalová extraliga bude chýbať
V minulom vydaní novín Poprad
sme informovali o tom, že sa Basketbalový klub Poprad neprihlásil do
ďalšieho ročníka ženskej basketbalovej extraligy. Súťaž bude ochudobnená až o dvoch účastníkov, nakoľko sa
podobne rozhodli aj v Nitre. Čo viedlo
predstaviteľov popradského klubu
k tomuto kroku?
Šiesty tím uplynulej sezóny ženskej
basketbalovej Extraligy BAM Poprad
nebude v najvyššej súťaži pokračovať.
Minulý týždeň v pondelok o tom na
svojich stránkach informovali predstavitelia BK Poprad, ktorý zastrešuje
ženský basketbal v Poprade. „Toto rozhodnutie v Poprade padlo na základe
zhodnotenia viacerých okolností, najmä

však neuhradených plnení partnerov z
predchádzajúcej sezóny a nedostatok
potenciálnych sponzorov a podporovateľov tohto najväčšieho ženského športu v
meste pod Tatrami,“ zaznelo vo vyjadrení. Na drobné to rozmenil športový
riaditeľ klubu Michal Weinciller. „Problémy začali už pred prihlasovaním do
predchádzajúcej sezóny extraligy, kedy
sme tak urobili na poslednú chvíľu. Rozpočet bol postavený tak, aby sme sezónu
vykryli úplne presne. Zostavovali sme ho
za pomoci významných mien a podnikateľov v meste. V januári sa to však začalo
nabaľovať, nakoľko nie všetky dohody sa
podarilo finančne naplniť. Dodnes nám
chýba v rozpočte približne 25 percent.“
(Pokračovanie na str. 9)

Revivalové
utorky začali
hardrockom
a rokenrolom

V Podtatranskej
knižnici
vystavujú dvaja
bratia

Turnaj
fanklubov
v hokejbale
ovládli domáci
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Stručne
SLOVENSKÁ republika sa
prostredníctvom
Štatistického
úradu SR zapojila do realizácie
Zisťovania o použití spaľovacích
zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je
získať informácie o individuálnom
vykurovaní rodinných domov. Na
Slovenku bolo do tohto jednorazového zisťovania pre rok 2019
vybraných takmer 345 obcí medzi
nimi aj naše mesto. Zaradených do
neho je takmer 4 100 domácností.
Zisťovanie v našom meste sa uskutočňuje od 1. júla do 31. októbra
2019.
TELEVÍZIA Poprad má od 6.
júla do 21. júla technickú odstávku. Vysielanie bude opäť spustené
v pondelok 22. júla.
VÝSTAVA fotografií českého
fotografa Josefa Talaša s názvom
Voda a kámen bude sprístupnená
v piatok 12. júla o 17. hod. v Múzeu
a galérii Scherfelov dom vo Veľkej.
V piatok 12. júla sa v areáli Kúpeľov v Novom Smokovci uskutoční koncert 20-členného husľového
orchestra z Popradu s názvom Tereza a jej deti.
NA parkovisku pri Bille v Poprade sa v sobotu 13. júla od 8.
hod. do 14. hod. uskutoční Blší trh
a zberateľská burza starožitností.
PODTATRANSKÉ osvetové
stredisko organizuje od piatka do
nedele 12. až 14. júla v Kežmarku
festival detských radostí s názvom
Keď raz budem veľký.
DNES 10. júla o 20. hod. sa
uskutoční v Podtatranskom múzeu v Poprade prednáška na tému
Prebijem sa! Učme sa od Štefánika
ako bojovať s prekážkami a siahať
až na dno svojich síl. Motivačná
prednáška spisovateľa Jozefa Banáša bude spojená s autogramiádou.
Ďalšia Letná čitáreň bude v stredu
24. júla o 20. hod. Prednášať bude
tajomník Baníckeho cechu horného Spiša Slavomír Kyseľa na tému
Od histórie baníctva v Poprade
po súčasnosť. Pred každou prednáškou sa uskutoční od 17. do 19.
hod. čitáreň v areáli múzea, kde
budú mať návštevníci k dispozícii
najnovšie čísla odborných a regionálnych periodík.
NA webovej stránke mesta Poprad www.poprad.sk je uverejnený
presný zoznam odberných miest, v
ktorých bude v týchto dňoch prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Práce súvisia s
opravou a pravidelnou údržbou
distribučnej sústavy.
(ppš)

Festival je venovaný pivovarníckemu a debnárskemu cechu
Milovníci
histórie,
kultúry a ľudových tradícií si prídu od piatka 12. júla do nedele
14. júla na svoje. V Kežmarku
sa uskutoční ďalší ročník Európskeho ľudového remesla.
Organizátori pozývajú do mesta, ktorého história sa začala písať dávno predtým, než mu boli
v roku 1269 udelené Belom IV.
mestské práva. Kežmarok oslavuje v tomto roku 750. výročie od
udelenia mestských práv, a preto program 29. ročníka EĽRA je
pripravený tak, aby tento sviatok
spolu s Kežmarčanmi oslávili aj
návštevníci mesta. Už tradične sa
tu teda počas druhého júlového
víkendu uskutoční najväčší a prvý
festival svojho druhu v Európe.
Tento rok je EĽRO venované cechu pivovarníckemu (v Kežmarku
vznikol v roku 1589) a debnárskemu (vznik v roku 1609). Vytvorená
bude pivná ulička, kde ponúknu
na výber z viacerých druhov piva,
nielen z veľkých pivovarov, ale aj
z menších, domácich a regionálnych pivovarov a nebudú chýbať
ani české piva. Na EĽRE tento rok
ukážu svoje zručností remeselníci
vo vyše sedemdesiatich dobových

stánkoch.
Podujatiu predchádza v piatok
historický sprievod mestom a slávnostné otvorenie ako za dávnych
čias zabezpečí trhový richtár s
mešťanostami. Úlohou šermiarov
potom bude dobyť hradby a bránu, ktorá v tieto dni bude zdobiť
kežmarské námestie a je vstupnou
bránou do areálu. Bohatý program
bude pokračovať až do nedele.
V piatok sa na javisku predstavia
folklórne súbory nielen zo Slovenska, ale aj z Grécka, Srbska, Rus-

Ilustračné foto

ka a ďalšie. Večer
vystúpi
Zuzana
Smatanová, Majk
Spirit, či Peter Nagy so skupinou
Indigo. V sobotu budú v programe
opäť účinkovať domáce, ale tiež aj
zahraničné folklórne hudobné skupiny napr. Čiech, Poľska, Maďarska. Večer vystúpi speváčka Kristína, či skupina Čechomor a zábava
bude pokračovať aj na After Party
s DJ Mairee. V nedeľu podujatie
vyvrcholí o 13. hod. záverečným
galaprogramom festivalu, na ktorom vystúpi FS Magura a FS Vranovčan.
Bohatý trojdňový program v historickom centre Kežmarku je už
tradične cieľom stretnutí nielen remeselníkov, šermiarov, domácich a
zahraničných folklórnych skupín,
ale i hercov, milovníkov vážnej i
modernej hudby, sokoliarov, vzácnych hostí. Ľudí z blízkeho i vzdialeného okolia, ktorí festival navštevujú pravidelne niekoľko rokov,
alebo ktorí prichádzajú po prvý raz,
aby na jednom mieste našli všetko,
čím sa môžu súčasné i predošlé
generácie pochváliť, alebo to, čo je
dnes niekedy len spomienkou na
zašlú slávu našich predkov. (ppš)

Mimoriadna kyvadlová doprava na EĽRO
Organizátori EĽRO pripravili tento rok novinku a to mimoriadnu kyvadlovú dopravu
od obchodného centra Výkrik
v Poprade k obchodnému centru

Zlatý bažant v Kežmarku a späť.
V piatok 12. júla a v sobotu 13.
júla bude odchod z Popradu o 19.
hod, o 20.30 hod a o 22. hod.,
z Kežmarku do Popradu pôjde

o 20. hod., 21.30 hod. a o 23.30
hod.. V nedeľu 14. júla pôjde z Popradu o 00.00 hod. a o 1.00 hod.
a z Kežmarku do Popradu pôjde
o 00.30 hod a o 1.30 hod. (ppš)

V nedeľu vyvrcholila púť v Levoči
Na Mariánsku horu v Levoči, kde sa konala každoročná Mariánska púť, zavítalo počas víkendu
okolo 400-tisíc veriacich nielen zo Slovenska, ale
aj z Poľska či Maďarska. Púť vyvrcholila v nedeľu
slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval poľský kardinál Stanislaw Rylko, emeritný predseda
Pápežskej rady pre laikov vo Vatikáne a arcikňaz
Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Sám seba v
úvode slávnosti označil ako pútnika, ktorý prišiel
z Ríma, pričom prítomným odovzdal osobitné požehnanie a pozdrav od pápeža Františka. Vo svojej
homílii pripomenul históriu levočského pútnického miesta, ktorá siaha do 13. storočia. Počas celého týždňa sa na Mariánskej hore schádzali veriaci,
aby sa spoločne pomodlili a uctili si Pannu Máriu.
Počet pútnikov aj tento rok milo prekvapil. Do Levoče zavítalo veľa mládeže, ale aj mladých rodín
s deťmi. V porovnaní s minulými ročníkmi prišlo
aj viac peších pútnikov, a to aj v strednom a pokročilejšom veku. Veľa z nich prišlo už v sobotu a
prenocovalo pod stanmi na Mariánskej hore.
Mesto Levoča je najstarším pútnickým miestom
východného Slovenska, veriaci sa sem prichádzajú modliť od 13. storočia. Prvá kaplnka na
levočskej hore bola postavená ešte v roku 1247.

FOTO – Silvia Šifrová

Pútnický kostol na Mariánskej hore posvätil
v roku 1922 biskup Ján Vojtaššák. Na baziliku
ho v roku 1984 povýšil pápež Ján Pavol II., ktorý sem zavítal 3. júla 1995. Za jeho prítomnosti
vtedy išlo o najväčšiu púť, na levočskú horu zavítalo viac ako 650-tisíc pútnikov. Mariánska
hora sa počtom pútnikov stala postupne najväčším pútnickým miestom na Slovensku.
(ppš)
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Revivalové utorky začali hardrockom a rokenrolom
Revivalové utorky v priestore medzikostolia začala 2. júla
skupina BAC/DC Revival. „B“
na začiatku názvu si pridali,
pretože sú z Bratislavy.
Vznik kapely je dávnym
nápadom gitaristu Miša Hečka
(syna známeho speváka Petra
Hečka) a basgitaristu Majkyho,
ktorí si chceli pre radosť hrať
skladby od AC/DC. Nápad sa
zrealizoval, keď sa dali dokopy
s gitaristom Petrom Bulíkom,
ktorého spoznali v roku 2008
ako člena kapely Janesession a
koncertných zostáv projektov
Mariána Greksu. Na poste speváka sa v BAC/DC strieda výnimočný Dano Miženko zo Silent
Trio, legendárny hard-rockový
hlas Maťo Máček a aj top metalový hlas Mayo Petranin, ktorého
hlavná kapela Signum Regis patrí
medzi popredné európske speed
metale. Interpretácia skladieb je
klasická ako u iných revivalov
– s miernym vybočením v sólových partoch. Ide teda o partiu,
ktorá robí revival hlavne s úctou
a pre radosť diváka a aj pre nich

FOTO – Katarína Plavčanová

samotných.
Spevák Maťo Máček (na foto
uprostred) povedal: „Neberieme
sa až tak vážne ako niektoré svetové revivaly, ktoré sa do vzorovej
kapely duševne vtelili. Vyrastali
sme na hardrockovej a rokenrolovej hudbe. AC/DC je jedna z kľúčových kapiel týchto štýlov. Je to
fakt energická hudba, ktorá sa nemusí každému páčiť, ale ide hlavne o „šťavu“ a obrovskú energiu.“
Kapela AC/DC vydala vyše 20

albumov. Presídlenci zo škótskeho Glasgowa žili v Austrálii, neskôr sa vrátili do Európy a potom
aj do USA. „Majú kvantum piesní,
my hráme najväčšie hity. Nemá význam vŕtať sa v ich histórii, to by
ľudí ani nebavilo. Je lepšie vybrať
15 chuťoviek. Tí, ktorí to poznajú,
počúvajú, vedia, o čo ide. Tento
štýl nie je o umeleckom dojme, je
o vibráciách. Akoby kapela vyliala
na ľudí pod pódiom „kýbel“ energie“, dodal M. Máček.
(kpa)

Pomáhali zraneným aj strateným v horách
Leteckí záchranári zasahovali od
začiatku júla niekoľkokrát. Hneď v
prvý júlový deň zasiahla uvoľnená
skala pod Kotlovým štítom vo Vysokých Tatrách 70-ročného turistu
z Nemecka a zranila mu ruku. Záchranársky tím, ku ktorému sa pridal i horský záchranár z HZS, zraneného muža z terénu evakuoval
a previezol do Starého Smokovca.
Tam mu lekárka ošetrila devastačné poranenie prsta. Následne bol
pacient letecky transportovaný do
Nemocnice Poprad.
V tretí júlový deň bola posádka
leteckých záchranárov privolaná na pomoc k Chate pod Rysmi.

9-ročné dievča z Indie pociťovalo
výrazné bolesti hlavy, bolesti na
hrudníku s celkovou slabosťou
až predkolapsovým stavom. Po
poskytnutí neodkladnej pomoci
vrtuľník dievča s podozrením na
akútnu výškovú chorobu previezol
do popradskej nemocnice.
V piatok 5. júla pomáhali leteckí a horskí záchranári 32-ročnému
slovenskému turistovi, ktorý v lokalite Poľského hrebeňa po páde v
skalnom teréne utrpel mnohopočetné poranenia po celom tele. Po
ošetrení bol prevezený do Nemocnice Poprad.
V nedeľu 7. júla horskí záchra-

nári pomáhali dvojici českých horolezcov v oblasti Kotlového štítu
vo V. Tatrách, ktorí HZS kontaktovali už večer predtým. Stratili
orientáciu v teréne, HZS ich navigovala, v tme sa však rozhodli
nepokračovať ďalej, ale prečkať
noc na mieste. Po polnoci sa však
počasie zhoršilo a horolezci sa
napriek navigovaniu nedokázali
dostať z miesta. V ranných hodinách bol privolaný vrtuľník, ale
pre silný vietor mohol záchranára HZS vysadiť iba pod Kotlovým
štítom. Po dosiahnutí uviaznutých horolezcov ich dostal z komplikovaného terénu.
(ate, hsz)

Hrnčiarsky kruh si vyskúšali malí aj veľkí
Minulú sobotu sa na Námestí svätého Egídia v
Poprade opätovne roztočil hrnčiarsky kruh. Annogallery v spolupráci s mestom Poprad pripravila pre
Popradčanov už po jedenásty rok tvorivé dielne s
hlinou Keramika open air. Možnosť zahrať sa s hlinou, vytočiť si na kruhu svoje umelecké dielko a vypáliť si ho v skutočnej keramickej peci využil každý
bez rozdielu veku.
Tvorivé dielne lektorsky viedol keramikár Peter
Smik. Jeho rady, názorné ukážky a praktická pomoc
boli zárukou, že dielko sa vydarilo. Výsledkom tak
bola radosť z tvorivosti a vlastnoručne vyrobeného
svietnika, misky či hrnčeka.
Tohtoročné podujatie finančne podporila iniciatíva „dm spoločne“. Bolo výnimočné tým, že do
realizácie aktivít boli zaangažovaní dobrovoľníci,

FOTO – archív Annogallery

ktorí boli nápomocní deťom a rodičom pri ich experimentovaní s hlinou počas celého dňa.
(ksm)

Krátke správy
V sobotu 13. júla o 15. hod.
sa v mestskom parku v Tatranskej Lomnici uskutoční štvrtý
ročník zrazu veteránov Tatranský Oldtimer.
JEDNA z najobľúbenejších slovenských kapiel IMT
Smile vystúpi po roku opäť v
amfiteátri vo Východnej túto
sobotu 13. júla o 19. hod.
NA Spišskom hrade pokračujú aj počas leta práce na prvej
etape jeho rekonštrukcie. V súčasnosti finišujú reštaurátorské
práce v exteriéri a interiéri kapitánskeho domu. Dokončujú
sa tiež prípravné práce pred
inštaláciou bleskozvodu, ktorý
má byť umiestnený na hradnej
veži. Spišský hrad je jedným z
najrozsiahlejších stredovekých
hradov Európy, vznikol na prelome 12. a 13. storočia. Od roku
1993 je zapísaný v Zozname
svetového dedičstva UNESCO.
Otvorený je od apríla do septembra denne od 9. do 18. hod.
STÁLICA česko-slovenskej
populárnej hudby Lucie Bíla
bude počas leta koncertovať aj
vo Vysokých Tatrách. V nedeľu
18. augusta o 19.30 hod. vystúpi
priamo na Štrbskom Plese pod
skokanskými mostíkmi. Pred
jej vystúpením si návštevníci
môžu pozrieť program detských
folklórnych súborov a folklórnych skupín spod Tatier.
ŠTVORDŇOVÝ
festival
Rozhybkosti vo Východnej,
ktorý sa uskutoční od 18. do 21.
júla ponúkne intenzívne kurzy
ľudovej hudby, tanca, spevu a
remesiel. Kurzy sú určené pre
začiatočníkov aj pokročilých a
budú vedené slovenskými lektormi, ktorí majú roky skúseností s folklórom a jeho vyučovaním.
OBEC Lesnica na slovensko-poľskom pohraničí, ktorá
je obľúbenou destináciou turistov, plánuje na svojom území
inštalovať dve webové kamery.
Zábery z nich, ktoré bude možné sledovať na internetových
stránkach obce aj susedného
poľského mesta Sczawnica,
majú pomôcť propagácii regiónu a rozvoju cestovného ruchu,
zvýšiť ich atraktívnosť a konkurencieschopnosť. Samospráva získala na kúpu a inštaláciu
kamier viac ako 18-tisíc eur z
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2014 - 2020.
(ppš)
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Turistické noviny
Návštevnosť v Prešovskom
kraji podporí v letnej a jesennej sezóne v poradí tretie
vydanie Turistických novín.
Tie ponúknu záujemcom
tipy na výlety, zaujímavosti,
podujatia a novinky v cestovnom ruchu v celom kraji. Turistické noviny vydáva
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska od leta 2018,
noviny sú distribuované do
približne 90 zariadení v kraji.
Dostupné sú zadarmo v turistických informačných centrách,
v múzeách, na hradoch, v galériách, aquaparkoch, kúpeľoch
a kúpaliskách a rôznych atrakciách. Chýbať nebudú ani na
letiskách v Košiciach a v Poprade, na vybraných železničných
staniciach a distribuované sú aj
počas veľkých letných podujatí. Aktuálne vydanie obsahuje
turistické informácie s tipmi na
výlety, novinky z jednotlivých
oblastí, námety na cyklovýlety
a prehľad najväčších podujatí v
sezóne na leto a jeseň tohto roka.
Prešovský kraj je tretím najnavštevovanejším krajom SR.
Medzi domácimi turistami je
druhým najobľúbenejším krajom hneď po Žilinskom kraji.
Návštevnosť Prešovského kraja
v minulom roku opäť vzrástla.
V roku 2018 zavítalo do kraja
932 121 návštevníkov ubytovacích zariadení, čo predstavuje
medziročný nárast o 4,2 percent.
Zvýšil sa aj počet zahraničných
návštevníkov. Do kraja zavítalo
285 225 cudzincov, ktorí v ňom
strávili 853 285 nocí. (ppp)
Napísali
ste nám

V Podtatranskej knižnici vystavujú dvaja bratia
V priestoroch Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote bola v prvý
júlový utorok vernisáž
výstavy Interferencie bratov – Pavla Rabatina (fotografie) a Rudolfa Rabatina (maľby).
Popradský výtvarník R.
Rabatin (na foto zľava)
tvorí už 50 rokov. Od
jeho detských čias ho vo
výtvarnom
smerovaní
podporovali rodičia (otec
mu napr. vystružlikal stojan). Názov výstavy - Interferencie si autor požičal
z vedeckej oblasti.
R. Rabatin uviedol:
„Medziľudské vzťahy, ktoré zachytávam na plátno
vnímam ako vlnenie. Aj
zvláštne sklony alebo talent
človeka môžeme vidieť ako
vlnenie. Vlnenie cítim, keď
som s 5-ročnými deťmi,
ktoré učím, ale aj pri žiaVieme
od vás

koch nad 50 rokov. Vedecké
javy sa tak pre mňa prenášajú aj do umenia.“ Inšpiruje ho príroda, jej zákonitosti, živly. Príroda je jeho
univerzálnym
učiteľom.
„V horách, medzi skalami
sa cítim veľmi dobre. Aj tam
cítim vlnenie. Skaly a kamene beriem tiež ako inšpiračný zdroj, pretože kameň
je svedkom minulosti, všetkého, čo sa tu deje a dialo.“
Popradský umelec skúma aj
ľudské vlastnosti a maľuje
„Pokrytectvo“,
„Egoistu“,
„Útok“. „Niekedy sa mi zdá,
že dobro a zlo sú nevyvážené. Snažím sa maľovať dobré
a pekné veci,“ dodal R. Rabatin.
Pre jeho brata Pavla Rabatina (na foto tretí zľava) ide pri fotografovaní
o prítomnú chvíľu, o jej
zachytenie, o vyjadrenie
atmosféry. Vidí to, čo si iní

nevšimnú. Fotografuje, keď mu nejaký
„úkaz“ padne do
oka.
„Každé ráno chodím so psom do
prírody a popritom
zvečňujem
scenérie, ktoré vidím. Láka ma
aj street foto, ale vystihnúť
pravý okamih je niekedy veľmi náročné“, povedal Pavol

FOTO – Katarína Plavčanová

Rabatin.
Výstava Rabatínovcov potrvá v Podtatranskej knižnici
do 15. augusta 2019. (kpa)

Bilingvalistka Andrea Sosková vyhrala celoštátnu debatnú súťaž v nemčine

Presvedčivo zastávať svoje názory, počúvať názory
druhých, reagovať na ne, či
viesť debatu na rôzne spoločenské i politické témy.
Schopnosti, ktoré sú v dnešnej
spoločnosti obzvlášť dôležité.
Práve na ich nadobúdanie a
rozvíjanie je zameraný projekt
s názvom Jugend debattiert
international, debatná súťaž v
nemeckom jazyku pre žiakov
zo strednej a východnej Európy.

Kým väčšina žiakov a študentov už myslela na prázdniny, najlepší nemčinári zo
Slovenska sa stretli na celoštátnom kole spomínanej súťaže v
Bratislave. Do bojov zasiahli aj
študenti slovensko-nemeckej
bilingválnej sekcie Gymnázia
na Ulici Dominika Tatarku v
Poprade Tobiáš Budzák (II.
F) a Andrea Sosková (IV. E).
V úvodných kolách debatovali
na tému, či by na Slovensku
mali byť zavedené manželstvá

osôb rovnakého pohlavia.
Do finálovej debaty o riešení nedostatku lekárov na Slovensku postúpila Andrejka,
ktorú pripravovala vyučujúca
nemeckého jazyka Katharina
Bähr.
Šikovná popradská bilingvalistka nenašla premožiteľa, a
tak ako víťazka postupuje na
medzinárodné kolo Jugend
debattiert international do
Budapešti, ktoré bude od 6.
do 11. októbra 2019. (zsu)

FOTO – Katarina Bähr

Nedokončená oprava ulice Boženy Němcovej v Spišskej Sobote

Je veľmi užitočné, že sa štát
a mestá starajú o vybudovanie
alebo rekonštrukciu či vynovenie futbalových štadiónov.
Hlavným zámerom by ale
malo byť vybudovať nielen
štadión, ale aj okolie, ktoré k
štadiónu patrí. Ak nie je ukončený štadión vrátane okolia,
nemala by byť ukončená kolaudácia komplexu a štadión
by nemal byť daný do užívania.
Pri takejto nesystematickej investícii vznikajú len problémy
a veľmi veľký neporiadok a
chaos v okolí štadióna.
Ukážkový príklad uvedeného stavu je smutne známy z
vybudovania Národného tréningového centra v Poprade.
Štadión je síce ukončený od

FOTO – archív čitateľa

roku 2015, ale parkoviská boli
ukončené len minulého roku.
Na ulici vymenili vodovodné
a kanalizačné potrubie v roku
2017, samozrejme, že cestu nedali do pôvodného stav z dôvodu, že sa bude hneď aj cesta

rekonštruovať.
Situácia pre obyvateľov ulice je hrozná hlavne z dôvodu
prašnosti, a keď prší tak je
tam nehorázne blato a veľké
výmole (na foto).
Minulé vedenie mesta

Poprad sľubovalo, že sa situácia
čoskoro zmení, že po ukončení
parkovísk hneď ukončia aj rekonštrukciu cesty. Cesta bola
zničená výstavbou futbalového
štadióna, parkovísk a výmenou
inžinierskych sietí.
Podľa najnovších informácií
rekonštrukcia cesty bola odsunutá z plánu roku 2019.
Celé okolie trpí tým, že zodpovední sa síce hrdia, že postavili dobré dielo, ale nevšímajú
si, že obyvatelia predovšetkým
z ulice Boženy Němcovej majú
sťažené a znehodnotené životné prostredie. Nezanedbateľným je aj veľmi nepriaznivý
obraz Popradu a Slovenska pre
zahraničných návštevníkov,
pretože s podobnými obrazmi

sa v súčasnosti možno stretnúť
už len vo veľmi málo rozvinutých krajinách sveta. V prípade
členskej krajiny Európskej únie
ide jednoznačne o ľahostajnosť
a nezodpovednosť kompetentných pri plánovaní športových
investícii.
Obyvatelia ulice Boženy Němcovej by sa radi
dozvedeli, kedy už konečne dôjde k realizácii rekonštrukcie cesty?
(frs)
Odpovedala vedúca odboru
výstavby MsÚ Kristína Horáková: „Mesto má pripravenú
projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu cesty, je potrebné
zabezpečiť príslušné vyjadrenia
a následne vyčleniť v rozpočte
finančné prostriedky.“ (ppm)
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Čo s nálezom uhynutého zvieraťa v meste?
Výskyt uhynutých zvierat
na verejnom priestranstve
môže byť nebezpečný zo
zdravotného hľadiska a naraziť na takzvaný kadáver
nie je nič príjemné. V meste
Poprad sa o likvidáciu uhynutých zvierat stará odborná firma z Prešova, no dôležité je nález vždy nahlásiť.
Na základe verejného obstarávania zabezpečuje zber
a likvidáciu uhynutých zvierat v intraviláne mesta firma
DLC z Prešova od roku 2017.
Poskytovanie tejto služby
musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu, ako aj so zákonom
o odpadoch a so zákonom
o veterinárnej starostlivosti.
„Na základe zmluvy s mestom
vykonáva túto asanačnú pohotovostnú službu odborná

firma denne aj počas dní pracovného voľna či sviatkov,“
uviedla vedúca odboru správy majetku MsÚ v Poprade
Iveta Borňáková s tým, že
priemerný výskyt kadáverov
bol v posledných rokoch 35
kusov za rok. Najčastejšie išlo
o uhynuté telá psov, mačiek
a vtákov.

FOTO – zdroj www.pixabay.com

„Zabezpečenie zberu a odvozu kadáveru je podľa zmluvy do 24 hodín od nahlásenia,
resp. oznámenia o náleze, ale
skúsenosti hovoria o tom, že
poskytovateľ tejto služby konal
vždy okamžite a do dvoch hodín nález odstránil,“ doplnila

I. Borňáková.
Dôležité je nález uhynutého zvieraťa v meste okamžite nahlásiť. Podnety eviduje
Mestská polícia v Poprade.
„V prípade nálezu uhynutého
zvieraťa môžu občania túto
skutočnosť nahlásiť mestskej
polícii a tá následne kontaktuje miestne a vecne príslušnú
organizáciu podľa toho, o aké
zviera ide a kde sa nachádza,“ povedal náčelník MsP
v Poprade Marián Gardoš.
„V prípade, že ide o bežný
kadáver v intraviláne mesta,
je kontaktovaná práve spoločnosť DLC Prešov, ktorá zabezpečuje vo svojej réžii dočasné
uskladnenie kadáverov, prevoz, likvidáciu a taktiež aj dezinfekčnú činnosť po odstránení
nálezu,“ dodala vedúca odboru správy majetku. (ppv)

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V júli si pripomíname:
70 rokov od narodenia
učňa Jozefa BONKA
(*24. 7. 1949 Hôrka – †21. 8.
1968 Poprad)
Bol učňom na Učňovskej
škole vo Veľkej. Keď 21. augusta
1968 vpadli vojská Varšavskej
zmluvy do Československa, ľudia spontánne vyjadrovali svoj
odpor. V Poprade na Námestí
sv. Egídia (predtým Duklianskych hrdinov) sa zhromaždilo
vyše 3000 ľudí, ktorí vlastným
telom bránili postupu okupantov prichádzajúcich na tankoch. Okolo 13. hodiny zazneli
tragické výstrely zo sovietskych
tankov č. 622 a 638, ktoré zasiahli 15 ľudí. Jozef Bonk ako
19-ročný na mieste podľahol
ťažkému zraneniu v krajine
brušnej. Jeho pohreb v Hôrke
za účasti asi 1000 ľudí bol dôs-

tojnou demonštráciou proti
surovej vražde i bezohľadnej
okupácii. Neďaleko miesta
vraždy Jozefa Bonka (dom č.
27) bola už v roku 1968 inštalovaná pamätná tabuľa, ktorú
normalizátori odstránili. Znovu bola odhalená 6. februára
1990.
90 rokov od narodenia študenta Vladimíra KRIŽANA
(*27. 7. 1929 Veľká – †koncentračný tábor Bergen-Belsen)
Otec Ján Križan, mäsiar,
matka Anna, rod. Halková. Po
smrti matky ho vychovávala
Helena Križanová, rod. Blažková. Mal troch bratov.
Bol dobrým a nadaným žiakom. Po skončení ľudovej a
meštianskej školy bol v roku
1944 prijatý na Obchodnú
akadémiu v Poprade. Už v čase
štúdií v ňom vzrastala nenávisť

ku nemeckým okupantom.
Preto sa pripojil do skupiny,
ktorú viedol Eduard Bachleda.
Mladí chlapci zbierali zbrane
a odovzdávali ich partizánom
vo Vernári. V čase prázdnin
pracoval pri opevňovacích
prácach v Spišskej Novej Vsi.
Po potlačení SNP bola skupina
udaná gestapu a zatknutá. Pre
15-ročného Vladimíra Križana
bolo priťažujúcou okolnosťou, že jeho brat bol aktívny
partizán. Po krutom mučení
ho odviezli na ďalší výsluch
do Kežmarku, Prešova a odtiaľ do koncentračného tábora
Sachsenhausen pri Berlíne a
Oranienburg. Neskôr bol prepravený do ďalších koncentračných táborov Buchenwald
a Bergen-Belsen, kde podľa
výpovedí svedkov zahynul.

Zuzana Kollárová

V Štrbe hasiči súťažili o putovné poháre starostu obce
V podtatranskej obci Štrba na futbalovom štadióne sa
konal v nedeľu 7. júla 2019 už
šestnásty ročník súťaže hasičských družstiev O putovné poháre starostu obce Štrba, ktorá
bola jednou z devätnástich
súťaží seriálu Podtatranskej hasičskej ligy. Zúčastnilo sa jej 18
družstiev, ktoré bojovali o ceny
v štyroch kategóriách.
Medzi ženami bola opäť najlepšia domáca Štrba (20,70 s)
a obhájila minuloročné prvenstvo. Druhé boli Gánovce
(23,42). V tesnom závese roz-

dielom len 0,09 stotín sekundy
– časom 23,51 s tretia skončila Liptovská Teplička. Štvrtý
Spišský Štiavnik dosiahol čas
26,82 s.
U mužov prvenstvo získali
Hybe okres Liptovský Mikuláš
s časom 17,52 s. Druhá skončila Tatranská Lomnica s časom
19,46 s. Tretie miesto obsadil
Spišský Štiavnik (17,24).
Aj u dorastencov prvenstvo
obhájili Batizovce – zvíťazili
časom 17,97 s, druhá skončila
Hranovnica (21,20). Z bronzu
sa radovala Nová Lesná (55,75).

Medzi dorastenkami sa na
prvom mieste umiestnilo Spišské Bystré s časom 23,99 s.
Podtatranská hasičská liga
pokračuje najbližšiu nedeľu
14. júla o 11. hodine v Šuňave.
Miestny DHZ organizuje pred
obecným úradom 28. ročník
súťaže hasičských družstiev. O
putovné poháre starostu obce
Šuňava budú dobrovoľní hasiči
bojovať v šiestich kategóriách muži, ženy, muži nad 35 rokov,
ženy nad 35 rokov, dorastenci i
dorastenky.

Ondrej Klimo

Kamzíkov narátali menej ako vlani
Výsledky minulotýždňovej kamzičej inventúry sú už
známe. Na slovenskej a poľskej strane Tatier zapísali do
sčítacích hárkov dokopy 950
kamzíkov, čo je oproti vlaňajšej jari menej o 39 jedincov. Ešte výraznejší pokles
je to v porovnaní s minuloročnou jeseňou, kedy v Tatranskom národnom parku
narátali rekordných 1 431
kamzíkov.
„Pod výsledky sa podpísalo
najmä mimoriadne teplé počasie, ktoré kamzíky prinútilo
hľadať tieň. Mnohé z nich ho
našli zrejme na severnej strane Tatier, keďže u nás sme ich
zaznamenali menej a naopak,
u susedov v Poľsku čísla atakovali rekordy. Predpokladáme,
že reálne je kamzíkov zhruba
o tridsať percent viac, aj keď
čísla hovoria o niečom inom,“
konštatuje Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u,
ktoré sú hlavným organizátorom pravidelných kamzičích
inventúr. Zatiaľ čo na slovenskej strane narátali 591
kamzíkov, z ktorých bolo 63
tohtoročných mláďat, u severných susedov do sčítacích
hárkov zapísali 359 jedincov,
počet mláďat dosiahol 42.
Hoci kamzíkov zapísaných
v sčítacích hárkoch v porovnaní s ostatnou kamzičou
inventúrou, ktorá bola v TANAPe vlani na jeseň, výrazne

ubudlo, zoológ dôvod na paniku nevidí. „Podobné to bolo
aj minulý rok na jar, keď sme
narátali pod tisíc kamzíkov
a jeseň nás ohromila výsledkami. Keďže počas uplynulej
zimy sme nezaznamenali výraznejšie úhyny, predpokladáme, že v skutočnosti nedošlo k
nejakým zásadným, dynamickým zmenám ich početnosti,“
ozrejmil J. Hybler.
Kamzíky v Tatranskom národnom parku sčítavajú už
od jeho vzniku, teda sedem
desaťročí. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané hlavne na
zisťovanie prírastkov mláďat,
jesenné mapuje početnosť
kamzičej populácie pred zimou.
Počas tohtoročnej jarnej
inventúry, ktorú pre počasie
napokon o týždeň preložili,
bolo v teréne približne dvesto ľudí. Okrem zamestnancov Štátnych lesov TANAP-u
kamzíky rátali aj pracovníci
Správy TANAP-u i Správy
PIENAP-u spolu s kolegami z
poľského Tatrzańskiego Parku
Narodowego, ako aj ďalšími
dobrovoľníkmi. Vo vysokohorskom prostredí spozorovali tiež viacero medveďov,
zahliadli i orly skalné či sokola sťahovavého. Okrem výskytu vzácnych druhov zvierat
zmonitorovali aj priechodnosť ochranných chodníkov
na území TANAPu. (mpe)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 11. júla do 17. júla

Tajný život maznáčikov 2
2D: o 13.40 hod. (hrá sa len
cez víkend), o 15.50 hod.,
Stará láska nehrdzavie:
o 18. hod., Spider-Man:
Ďaleko od domova 2D:
o 15.05 hod., o 20.40 hod.,
Willy a kúzelná planéta:
o 14.30 hod. (hrá sa len cez
víkend), o 16.40 hod., Korisť: o 18.50 hod. (nehrá sa
16.7.), o 20.50 hod. (hrá sa
len 16.7.), Annabelle 3: Ná-

Turnaj

vrat: o 20.50 hod. (nehrá sa
16.7.), ARTMAX FILMY Yao: o 18.40 hod. (hrá sa len
16.7.), Podfukárky: o 13.
hod. (hrá sa len cez víkend),
Spolujazda: o 17.45 hod.,
Avengers: Endgame 2D:
o 19.50 hod. (nehrá sa 17.7.),
ARTMAX KONCERT –
The Cure – Anniversary
1987 – 2018: o 20. hod.
(hrá sa len 17.7.). Viac na
www.cine-max.sk.
(ppp)

Tepličiek

V sobotu 13. júla sa v Liptovskej Tepličke uskutoční
už 23. ročník tradičného
futbalového turnaja Tepličiek Slovenska, na ktorom sa
okrem domácich družstiev
predstavia od 8. hodiny aj A-tímy a internacionáli z obcí
Teplička nad Váhom (okr.

Žilina), Teplička nad Hornádom (okr. Spišská Nová Ves)
a Tepličky (okr. Hlohovec).
Turnaj sa hrá striedavo u
každého účastníka od roku
1997. Naposledy ho hostila
Liptovská Teplička v roku
2015, kedy sa stala po prvýkrát jeho víťazom. (ppv)
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Retronávraty

N a p r í k l a d t a k é h a l u š k y. . .

Tohtoročný XXX. ročník vydávania novín Poprad je príležitosťou na návraty do
minulosti. Tentoraz sme vybrali článok z čísla 3 z januára 1995 od nášho bývalého
redaktora Štefana Šantu.

Občas si s úsmevom zaspomínam na dve príhodky,
ktoré som zažil ako kuchár
počas základnej vojenskej
služby. Jedného dňa sme sa
rozhodli, že navaríme vojakom bryndzové halušky. Bol
to vlastne zakázaný recept,
pretože bryndza sa na vojne nesmela používať. Chceli
sme však vojakom pripraviť
typickú slovenskú špecialitu.
A tak sme sa v jedno popoludnie do toho pustili. Na
prvýkrát som však urobil
riedke cesto, takže, keď sme
ho prepasírovali do obrovského kotla, voda sa spenila a vyvrela na dlážku. Môj
kolega, ktorý pochádzal z
Krupiny, pozrel do kotla a s
úžasom vykríkol: „Pišta, a
kde sú haluške?“ „Haluške“
sa rozvarili. Na druhý pokus
to už, chvalabohu, vyšlo. Keď
sme ich servírovali k večeri,
neobišlo sa to bez poznámok
našich českých spolubojov-

níkov: „Co je to za blití?“
Povedali sme len: „Ochutnaj
a uvidíš.“ Hrialo nás potom
pri srdci, keď si takmer všetci
prišli pýtať prídavok so slovami: „Ty vole, to je perfektní!“
Prečo to vlastne spomínam? Sem-tam z času na
čas si zájdem do niektorej z
našich reštaurácií s cieľom
pochutnať si na našom národnom jedle. Žiaľ, po jeho
konzumácii musím konštatovať: „A kde sú haluške?“
To, čo vám ponúknu, je
totiž len akási nevydarená
ponáška na slovenskú špecialitu. Raz v nich cítiť surové zemiaky, inokedy sú zas
rozvarené. Miesto bryndze
je zvyčajne polotekutá biela
emulzia, slanina je zvyčajne
prihrievaná, takže je ako z
gumy. Zahraničný turista,
ktorý si objedná túto našu
„špecialitu“, si zrejme neurobí dobrý obrázok o našich
kulinárskych schopnostiach.

A nie je to len moja gurmánska rozmaznanosť. Naozaj,
ešte som nestretol človeka,
ktorý by povedal, že v tej a tej
reštaurácii robia dobré halušky. Taký steak, soté, pizzu
či kung pao vám pripravia na
výbornú. Všetka česť. Ale halušky..., škoda hovoriť.
Európsky turizmus naberá
nové trendy. Najmä ľudia z
nemecky hovoriacich krajín
chcú prežívať dovolenky na
gazdovstvách, spoznávať národné zvyklosti, pochutnávať
si na národných jedlách. Čo
slovenské im však ponúkame my? O našom agroturizme sa nedá povedať, že by
bol v plienkach. Je ešte pred
počatím. Raz ho však treba
priviesť na svet, ak sa chceme
zaradiť medzi turistami vyhľadávané krajiny. Začať by
sme mohli tým, že sa naučíme
chutne pripravovať naše typické slovenské jedlá. Napríklad také halušky... (šan)

Kultúrny program mesta Poprad
Streda 10. júl o 19. hod./
Námestie sv. Egídia
MIRO BRUISE ŽILKA/DANCE
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do OC
Forum.
Štvrtok 11. júl o 20. hod./
Námestie sv. Egídia
DIVADLO
COMMEDIA/
DON QUICHOT A SANCHO
PANZA
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do
divadelnej sály Domu kultúry.
Piatok 12. júl o 19. hod./
Námestie sv. Egídia
NEREZ & LUCIA
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert presúva do divadelnej sály DK.
Sobota 13. júl o 10. hod./
parkovisko pri Bille – autobusová stanica
BLŠÍ TRH A ZBERATEĽSKÁ
BURZA STAROŽITNOSTÍ
Pod záštitou primátora mesta
Poprad.
Vstup voľný/info: 0903 621 610,
0910 890 303.

Sobota 13. júl o 10. hod./
Námestie sv. Egídia
ALADINOVA ZÁZRAČNÁ
LAMPA/ DIVADLO CLIPPERTON BB
Sobota 13. júl o 21. hod./
Námestie sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE
MUŽI V NÁDEJI
ČR, komédia, 110ˇ/2011
Nedeľa 14. júl o 15. hod./
Námestie sv. Egídia
FS ČARNICA/Košice
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do
divadelnej sály DK.
Pondelok 15. júl o 19. hod./
Námestie sv. Egídia
PETER LIPA & band
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert presúva do divadelnej sály DK.
Utorok 16. júl o 19. hod./
Námestie sv. Egídia
ERIC CLAPTON
C.C.R. revival/SK
V prípade nepriaznivého počasia sa koncert presúva do divadelnej sály DK.

MESTO POPRAD

vyhlasuje
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľností v k. ú. Poprad,
objektov bývalých kasární na Ul. 29. augusta v Poprade a príslušných pozemkov
o celkovej výmere 64 561 m2 za účelom
vypracovania návrhu riešenia územia,
prípravy územia a následnej realizácie
uvedeného zámeru.
Predmet predaja na základe súťaže:
Stavby s príslušenstvom:
– s. č. 4195 - trafostanica na par. č.
KN-C 2004/16,
– s. č. 4197 - sklad na parc. č. KN-C
2004/3,
– s. č. 4198 - sklad na parc. č. KN-C
2004/18,
– s. č. 4199 - budova KJB na parc. č.
KN-C 2004/17,
– s. č. 4200 - budova dozorného parku
na parc. č. KN-C 2006/4,
– s. č. 4201 - sklad PHM na parc. č.
KN-C 2004/2,
– s. č. 4202 - umývarka vozidiel na
parc. č. KN-C 2006/3,
– s. č. 4203 - monoblok na parc. č.
KN-C 2006/5 až 2006/7,
– s. č. 4204 - zdroj tepla na parc. č.
KN-C 2004/15,
– s. č. 4205 - tech. oprav. vozidiel na
parc. č. KN-C 2006/2,
– s. č. 4207 - garáž na parc. č. KN-C
2006/8,
– s. č. 4208 - garáž na parc. č. KN-C
2006/9,

obchodnú verejnú súťaž

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

– s. č. 4190 - budova mužstva na par. č.
KN-C 2004/13,
– s. č. 4191 - budova mužstva na par. č.
KN-C 2004/14,
– s. č. 4194 – sklad na par. č. KN-C
2004/6,
– s. č. 4196 - budova VSB na par. č.
KN-C 2004/4,
– s. č. 4206 - garáž na par. č. KN-C
2004/5,
pozemky:
– parc. č. KN-C 2004/2 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 207 m2,
– parc. č. KN-C 2004/3 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 165 m2,
– parc. č. KN-C 2004/15 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 280 m2,
– parc. č. KN-C 2004/16 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 84 m2,
– parc. č. KN-C 2004/17 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 1504 m2,
– parc. č. KN-C 2004/18 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 752 m2,
– parc. č. KN-C 2004/19 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 374 m2,
– parc. č. KN-C 2004/22 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 11739 m2,
– parc. č. KN-C 2005/1 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 3425 m2,
– parc. č. KN-C 2006/1 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 15442 m2,
– parc. č. KN-C 2006/2 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 174 m2,
– parc. č. KN-C 2006/3 zastav.plochy a
nádvoria o výmere 139 m2,
– parc. č. KN-C 2006/4 zastav. plochy a

nádvoria o výmere 68 m2,
– parc. č. KN-C 2006/5 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 837 m2,
– parc. č. KN-C 2006/6 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 463 m2,
– parc. č. KN-C 2006/7 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 628 m2,
– parc. č. KN-C 2006/8 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 1836 m2,
– parc. č. KN-C 2006/9 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 1837 m2,
– parc. č. KN-C 2006/10 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 273 m2,
– parc. č. KN-C 2006/11 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 274 m2,
– parc. č. KN-C 2004/1 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 20143 m2,
– parc. č. KN-C 2004/4 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 258 m2,
– parc. č. KN-C 2004/5 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 375 m2,
– parc. č. KN-C 2004/6 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 805 m2,
– parc. č. KN-C 2004/13 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 1230 m2,
– parc. č. KN-C 2004/14 zastav. plochy a
nádvoria o výmere 1249 m2,
o celkovej výmere 64 561 m2 , k. ú. Poprad, obec Poprad.
Podmienkou zaradenia ponuky do
obchodnej verejnej súťaže je okrem navrhovanej kúpnej ceny za celý predmet predaja aj predloženie záväznej urbanisticko
- architektonickej štúdie riešenia územia,
ktorá bude následne súčasťou kúpnej

zmluvy.
Funkčné využitie územia: zmiešané
plochy bývania v bytových a rodinných
domoch, občianskej vybavenosti vrátane
technického a dopravného vybavenia a
zelene.
Zadávacie podmienky pre vypracovanie komplexnej záväznej urbanisticko-architektonickej štúdie sú uvedené v
podrobných podmienkach súťaže.
Obhliadku nehnuteľností je potrebné dohodnúť vopred v pracovných
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. na tel. čísle
+421/0910 890 215, e-mailom: majetkove@msupoprad.sk alebo osobne v stanovených hodinách na Mestskom úrade
v Poprade, na 3. poschodí, č. dv. A 312.
Záujemca má možnosť nahliadnuť do
znaleckého posudku a ďalších podkladov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom
úrade v Poprade v pracovných dňoch v
stanovených hodinách.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15. novembra 2019 do 12.00
hod.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž
ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo
súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie:
majetkove@msupoprad.sk,
tel. 052/716 72 92, 052/716 73 31.    
PP-85
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Európske zisťovanie o zdraví

Spoločenská kronika
POVEDALI SLÁVNI
„Pred mojím priateľom sa nemusím ospravedlňovať,
nemusím sa obhajovať, nemusím nič dokazovať; pri
ňom nachádzam pokoj.“
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 10. júla má meniny – Amália, vo štvrtok 11. júla
– Milota, v piatok 12. júla – Nina, v sobotu 13. júla –
Margita, v nedeľu 14. júla – Kamil, v pondelok 15. júla
– Henrich a v utorok 16. júla – Drahomír, Drahomíra.

MANŽELSTVO UZAVRELI
14. júna 2019 – Ing. Jaroslava Gáborčíková a Andrej Štiffel,
15. júna 2019 – Petra Bodyová a Dušan Štieber, Adriana
Kovalčíková a Martin Jadamec,
21. júna 2019 – Emília Čižíková a Vladimír Šajbidor.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
Vo štvrtok 4. júla 2019
vo Veľkej s

Dušanom Dudekom,
68-ročným

V pondelok 8. júla 2019
vo Veľkej s

Martou Poperníkovou,
66-ročnou

V pondelok 8. júla 2019
vo Veľkej s

Viliamom Deharovičom,
77-ročným

V utorok 9. júla 2019
v Gánovciach s

Máriou Slavkovskou,
79-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 10. júla 2019
o 14.hod. vo Veľkej s

Inzercia
rôzne
Výkup parožia. Inf. č. t.
0904 834 937. 
3/19-R
Náter striech za 3€/1
m2. V cene je farba + práca. Inf.: č. t. 0915 423 705.
19/19-R
Dám do prenájmu
1-izbový byt v rodinnom
dome, v časti Spišská Sobota, vhodný pre 1 osobu. Inf. č. t.: 0905 259 506.
26/19-R
Som maliar. Vymaľujem steny vášho bytu podľa
želania. Inf.: č. t. 0910 294
054. 
27/19-R

POP R A D

Máriou Kalavskou,
75-ročnou

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

kúpa
Kúpim 3-izb. zrekonštruovaný, resp. zánovnejší byt nad 70 m2 na starom
Juhu v Poprade alebo v
centre typ bytovky Solisko, Meander, nový bytový
dom pri kostole na L. Svobodu (nie panelák). Inf.:
č. t. 0908 307 414. 4/19-K

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

Slovenská republika sa
prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do
realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré
v tomto období prebieha vo
všetkých členských štátoch
Európskej únie podľa platnej európskej legislatívy,
nariadenia Komisie (EÚ)
číslo 2018/255, ktorým sa
vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 1338/2008.
Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na zisťovania, ktoré boli uskutočnené v rokoch 2009 a 2014.
Cieľom zisťovania EHIS
je prostredníctvom štatisticZaujalo
nás

kých údajov a indikátorov
zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva,
využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR
významne ovplyvňujú. Zber
údajov, ktorý prebieha podľa
harmonizovanej metodiky,
umožňuje
medzinárodné
porovnávanie o zdraví medzi
všetkými členskými štátmi.
Na Slovensku bolo do
zisťovania pre rok 2019 zapojených viac ako 430 obcí
medzi nimi aj naše mesto.
Do zisťovania je zaradených
takmer 8 000 domácností.
Zisťovanie v našom meste sa uskutoční od 1. júla

do 31. decembra
2019.
V tomto období vybrané
domácnosti v Poprade navštívi zamestnanec Štatistického úradu Slovenskej
republiky poverený funkciou opytovateľa, ktorý je
povinný preukázať sa v domácnosti osobitým poverením. Všetky informácie a
názory, ktoré v rámci tohto
zisťovania domácnosti poskytnú sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne
pre potreby štátnej štatistiky.
Podrobnejšie informácie
sa dozviete na stránke ŠÚ
SR na adrese www.statistics.
sk, alebo telefonicky na tel.
čísle 051/7735321. (ppp)

Priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok narástol o takmer 18 eur

Sociálna poisťovňa v minulých dňoch informovala,
že o takmer 18 eur (presne
17,96 eura) narástol priemerný starobný dôchodok
za uplynulý rok. Ku koncu
mája 2019 jeho výška dosiahla 458,64 eur, kým v máji
minulého roka bola 440,95
eur. Sociálna poisťovňa zaznamenala aj nárast priemerného predčasného starobného dôchodku, ktorý je ešte

výraznejší. Ku koncu mája
2019 jeho výška dosiahla
432,97 eur, kým pred rokom
bol priemerný predčasný
starobný dôchodok 414,05
eur. Je to nárast o takmer
19 eur (presne 18,92 eura).
Za uplynulých dvanásť
mesiacov narástli aj ďalšie
druhy dôchodkov, ktoré
vypláca Sociálna poisťovňa. Invalidný dôchodok s
mierou poklesu schopnosti

vykonávať zárobkovú činnosť do 70 perc. sa z 204,02
eur zvýšil na 209,33 eur, invalidný dôchodok nad 70
perc. vzrástol z 368,04 eur na
378,62 eur, výška vdovského
dôchodku sa zvýšila z 255,06
eur na 263,26 eur a vdoveckého z 201,35 eur na 207,97
eur. Sirotský dôchodok ku
koncu mája 2019 dosiahol
výšku 135,74 eur, v máji
2018 bol 132,23 eur. (scp)

Pohotovosť v lekárňach
V stredu 10. júla – Aduscentum - námestie,
vo štvrtok 11. júla – Adus, v piatok 12. júla
– Medovka – Poliklinika Alexandra,
v sobotu 13. júla – Cyprián (Juh pri
kostole), v nedeľu 14. júla – Včela –
pri nemocnici, v pondelok 15. júla –
Corrib a v utorok 16. júla – Styrax.
Aduscentum – námestie: Nám.
sv. Egídia 22/49, Adus: Mnoheľova 2, Me-

dovka: Poliklinika Alexandra, Tatranské nám., Cyprián: L. Svobodu, Včela:
Tatranské nám. 1, Corrib: Levočská 26A, Styrax: L. Svobodu.
Lekárne
s
pohotovostnou
službou sú otvorené od pondelka do piatka od 16. hod. do
22.30 hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

Horoskop od stredy do stredy
Neplánované výdavky vás budú mrzieť, lebo ste s nimi
nepočítali. Dostanete však nečakané peniaze.
St ráv ite
pr íj e m ný
týždeň
v
kruhu svojich priateľov a blízkych.
Budete sa tešiť z každého dňa.

Teraz položíte základy pre niečo nové. Buď pre novú
rodinu, alebo pre nové zamestnanie.
Upevnite
si svoje zdravie pobytom
v prírode – v horách alebo pri mori.

Pekné
letné dni
vám prinesú veľa šťastia – zlepšenie zdravia aj pokojnejší čas v práci.

Každá
zmena vás
povzbudí k ďalším aktivitám. Väčšina z nich bude úspešná.

Zahoďte
starosti za
hlavu a viac sa venujte sebe. Nech
si iní poradia bez vás.

Vaša intuícia vám
napovedá správny postup v nejakej
situácii. Nedajte sa inými zmiasť.

Nezaoberajte sa minulosťou, ktorú už aj tak nemôžete
zmeniť. Tešte sa z prítomnosti.

Nedajte
sa využívať.
Čím viac budete ustupovať, tým
viac si bude druhá strana dovoľovať.

Toto leto
je pre vás
ťažké, lebo nemáte chuť do práce.
Tento stav prekonáte po dovolenke.

Rozlúsknete nejaký
menší problém, čo vás utvrdí v tom, že ste človek na správnom mieste.

10. 7. 2019

Strana 8

Kamzíci otestujú svoje sily na dvoch turnajoch
Hokejistov HK Poprad čaká
v príprave na nový ročník Tipsport Ligy viacero duelov a dva
turnaje. Zverenci trénera Františka Štolca si zmerajú sily s ligovými súpermi, ale aj zahraničnými mužstvami. Klub o tom
informoval v závere minulého
týždňa na svojom webe.
Na úvod prípravy v prvý augustový deň preveria Popradčanov
hokejisti Liptovského Mikuláša
a už o päť dní na to sa na Zimnom štadióne mesta Poprad odohrá odveta. Diváci sa môžu tešiť
na modro-bielych opäť 8. augusta, keď nastúpia proti súperovi
z Poľska. Následne čakajú „kamzíkov“ dva zápasy na ľade anglického celku. Chýbať nebudú ani
na tradičnom Tatranskom pohári. Prípravu zavŕšia na turnaji Riviera Cup vo Francúzsku, o čom

informuje web HK Poprad.
Program prípravných zápasov pred sezónou 2019/2020:
vo štvrtok 1. augusta MHK 32
Liptovský Mikuláš - HK Poprad,
v utorok 6. augusta HK Poprad MHK 32 Liptovský Mikuláš, vo
štvrtok 8. augusta HK Poprad Comarch Cracovia (POL), v sobotu 17. augusta Sheffield Steelers (GBR) - HK Poprad, v nedeľu
18. augusta Sheffield Steelers
(GBR) - HK Poprad, v piatok 23.
augusta HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce (Tatranský pohár), v sobotu 24. augusta
HK Poprad - Les Aigles de Nice
(FRA) (Tatranský pohár), v nedeľu 25. augusta zápas o umiestnenie (Tatranský pohár), v piatok
30. augusta Riviera Cup (Francúzsko), v sobotu 31. augusta Riviera Cup (Francúzsko). (ppv)
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V sobotu Streetball

Prijímacie konanie - právnik zastupovanie počas MD a RD
Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje
podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a o zmene a doplnení niektorých zákonov
prijímacie konanie
na pozíciu právnik Horskej záchrannej služby, Horný Smokovec 52, 062 01
Vysoké Tatry na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.
Organizačná jednotka: Riaditeľstvo
Miesto výkonu štátnej služby: Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právnického zamerania
Iné požiadavky:
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
• pobyt na území SR
• slovenské štátne občianstvo
• prax minimálne 4 roky
• samostatnosť
• flexibilita
• práca s PC
Požadované doklady:
• písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie
• profesijný životopis
• overená kópia rodného listu
• overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho
jazyka
• kópia občianskeho preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na
preukázanie pobytu na území SR.
Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby: podľa možností ihneď
Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť do 15. júla 2019 na adresu:
Horská záchranná služba, Ing. Viola Pohanková, Horný Smokovec 52, 062 01
Vysoké Tatry.
Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou formou.
Informácie súvisiace s výberovým konaním poskytne:
Ing. Viola Pohanková, tel. č. 052/7877730, pohankova@hzs.sk

PP-88

Basketbalový klub Iskra Svit
usporiada už tradične v sobotu 13.
júla Streetball. Súťažiť sa bude v kategóriách muži, ženy, U18 chlapci
(ročník 2001 a mladší), U18 dievčatá (ročník 2001 a mladšie), U15
chlapci (ročník 2004 a mladší),
U15 dievčatá (ročník 2004 a mladšie), U12 MIX (chlapci a dievčatá,
narodené v roku 2007 a neskôr,
tímy môžu byť zložené z chlapcov

a z dievčat, alebo pomixované),
MIX (počas celého zápasu musí
byť na palubovke minimálne jedna
žena/dievča), OPEN FUN (hráči, ktorí nie sú registrovaní ako
hráči 1. ligy a extraligy). Viac informácií na iskrafest@gmail.com.
Víťazi budú odmenení vecnými
cenami. Súčasťou podujatia bude
aj vystúpenie skupín Vetrofka,
Polemic a Heľenine oči.
(ppš)

Kino Tatran
11. a 12. júla o 19. hod.
SPOLUJAZDA
USA, akčný/komédia, 105 min.,
titulky, MP15
Keď mierumilovný vodič Uberu
vezme do svojho auta ďalšieho zákazníka- krátkozrakého policajta,
netuší, aká šialená jazda ho čaká.
Ak chce dostať 5 hviezdičiek musí
si zachovať chladnú hlavu.
Vstupné: 5 € /vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
13. a 14. júla o 16.30 hod
WILLY A KÚZELNÁ PLANÉTA
FR, animovaný/rodinný, 90 min.,
dabing, MP
Willy cestuje s rodičmiprieskumníkmi vesmírom. Ich
kozmická loď v poli asteroidov exploduje. Willy sa ocitne v záchrannej kapsule s robotom Buckom,
bez rodičov a na neznámej planéte.
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€
13. a 14. júla o 19. hod.
STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE

USA, romantická komédia, 125
min., titulky, MP15
Charlotte je jednou z najvplyvnejších žien na svete. Fred je nadaný novinár na voľnej nohe a
priťahuje problémy. Nemajú nič
spoločné, no ona bola kedysi jeho
opatrovateľkou a on bol do nej zaľúbený.
Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €
15. júla o 19. hod.
BELGICA- €URÓPSKE FILMY
ZA €URO
BE/FR, dráma, 126 min., titulky,
MP15, FK
Energiou pulzujúci a skvelou
hudbou nabitý film o dvoch bratoch, ktorí prevádzkujú klub plný
skvelej hudby, krásnych ľudí a neriadenej zábavy. Vitajte v najskazenejšom bare v Belgicku.
Vstupné: 1 €

Digitalizáciu Kina Tatran
finančne podporil
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Turnaj fanklubov v hokejbale ovládli domáci
Od piatka do nedele sa na
ploche Zimného štadióna v
Poprade konal 14. ročník hokejbalového turnaja hokejových fanklubov – Memoriál
Ľuba Gregora. Po piatich
rokoch sa z víťazstva potešili
domáci fanúšikovia „kamzíkov“.
Desať tímov bolo rozdelených do dvoch päťčlenných
skupín. Popradčania hrali v
skupine B, kde zaknihovali
dve remízy 2:2 proti Košiciam
i Žiline, zvíťazili však nad
Spišskou Novou Vsou 4:2 a
nad Liptovským Mikulášom
4:0. Do štvrťfinále postúpili z
druhého miesta, keď skupinu
vyhrali Košičania.
V nedeľu boli na rade vyra-

ďovacie boje a Poprad narazil
vo štvrťfinále na Piešťany. Po
góloch Sminčáka a Liptáka
vyhrali domáci 2:0 a putovali
do semifinále. V napínavom
zápase zdolali Nitru 2:1, keď
sa presadil Pešta a opäť Lipták.
Vo finále čakal na fanúšikov
spod Tatier tím Skalice a ani
ten ich nezastavil na ceste za
vysnívaným cieľom. Po góloch
Hanečáka a Sminčáka zvíťazili
Popradčania 2:0 a stali sa po
piatich rokoch opäť víťazmi
tohto turnaja.
Tretie miesto obsadila Nitra,
ktorá zdolala v súboji o bronz
Martin 1:0. Piate skončili Košice, 6. miesto obsadili Piešťany,
siedma bola Spišská Nová Ves,
na 8. mieste skončila Žilina, 9.

Odovzdávanie pohára víťazovi turnaja - domácemu fanklubu.

FOTO - archív organizátora

Popradčania bojovali vo štvrťfinále turnaja fanklubov v hokejbale proti Piešťanom.
FOTO - Marek Vaščura

priečka patrí Kežmarku a na
chvoste ostal L. Mikuláš. Matúš Lipták z Popradu sa stal
nielen najlepším hráčom svojho tímu, ale aj najlepším útočníkom podujatia. Najlepším

hráčom turnaja bol Radovan
Drgoň zo Skalice. Ceny najlepším odovzdával okrem organizátorov aj otec zakladateľa turnaja fanklubov Ľuba Gregora
– Ľubomír Gregor.    (mav)

Matúš Lipták z Popradu sa stal najlepším hráčom turnaja.

FOTO - Marek Vaščura

Basketbalová extraliga bude chýbať
(Dokončenie zo str. 1)

Družstvo BAM Poprad sezónu dohralo, no BK sa obrátil
s prosbou o pomoc na radnicu
už v závere roka. Vedenie mesta avizovalo zmenu v dotačnej
politike pre seniorské kluby, no
na ostatnom mestskom zastupiteľstve urobili poslanci ústretový krok. „Primátor mesta dal
verejný prísľub, že pri zostavovaní
rozpočtu pre rok 2020 budeme
počítať aj s dotáciami pre seniorské športy na úrovni rokov 2018
a 2019,“ ozrejmil 1. viceprimátor mesta Poprad Štefan Pčola.
Toto bol však pre BK Poprad
iba čiastočný úspech. „Očakávali
sme aj navýšenie dotácie, no na
spomínanom zastupiteľstve a ani
počas následných rokovaní toto
navýšenie nebolo prisľúbené a aj
preto sme nemohli družstvo žien
do súťaže zodpovedne prihlásiť,“
uviedol M. Weinciller. „Musím
pripomenúť, že okrem priamych
dotácií pre jednotlivé športy
mesto dotuje aj prevádzku špor-

tových zariadení a ide o nemalé
finančné prostriedky,“ reagoval
Š. Pčola.
Klub BK Poprad ešte stále
operuje so zvyškom dotácie,
ktorá mu bola poskytnutá na
rok 2019. „Boli by sme radi, aby
sa dané prostriedky presunuli
v prospech basketbalu, v tomto
prípade už iba mládežníckeho,“
vysvetľoval športový riaditeľ BK
Poprad. Basketbalová akadémia
mládeže Poprad bude aj naďalej vychovávať mladé nádeje,
no vrchol pyramídy jej bude
chýbať. „Určite prihlásime všetky družstvá do súťaží tak, ako
v minulej sezóne vrátane junioriek, ktoré hrajú dlhodobú súťaž
medzi ženami v 1. lige. Máme
na to čas do konca júla. Situácia
v ženskom basketbale ma mrzí
a nie je mi to ľahostajné. Ostáva
mi iba veriť, že to nebude trvalý
jav. Pre naše malé basketbalistky
je dôležité, keď sa môžu pozerať
na svoje vzory a snívajú o tom, že
raz budú v tíme aj oni,“ povedala

Takto sa popradské basketbalistky v piatok 10. apríla lúčili s predchádzajúcou sezónou na domácej palubovke zhodou okolností práve
po poslednom zápase o konečné piate miesto proti Nitre, ktorá sa tiež
do nového ročníka neprihlásila. To ešte nikto z nich netušil, že to bola
pre oba tímy derniéra medzi elitou.      FOTO – Marek Vaščura

prezidentka BAM Poprad Alena Kováčová, ktorá je bývalou
úspešnou hráčkou a odchovankyňou popradského basketbalu.
Ženské družstvo BAM Poprad nateraz rozpustil káder tvorený z viacerých domácich hráčok, ktoré sa budú musieť nejako
zariadiť. „Naše hráčky už nie sú
pod zmluvami. Niektoré si budú
hľadať nové pôsobisko, no môže
sa stať, že niektoré ukončia svoju
basketbalovú kariéru. Ide najmä
o hráčky v mladom veku, ktoré
u nás dostali dostatok priestoru

a je otázne, či by ho dostávali
niekde inde. To je nám ľúto asi
najviac,“ priznal M. Weinciller.
Vzniknutá situácia mrzí aj
vedenie mesta, ale je pripravené naďalej s klubom rokovať. „Je mi ľúto, že okrem záujmu mesta a zopár partnerov,
si nie všetci plnili dohodnuté
záväzky. My nechceme hodiť
basketbalistky cez palubu, ale
v našom prípade ide o verejné
prostriedky, s ktorými musíme
narábať zodpovedne,“ uzavrel
viceprimátor Š. Pčola. (mav)

FK Poprad
Futbalisti FK
Poprad odohrali
ďalší prípravný
zápas pred novým
ročníkom II. ligy, a to v zmenenom termíne - v nedeľu 7.
júla popoludní opäť v Česku
proti Opave, pre ktorú to
bola generálka na tamojšiu
ligu a nastúpila v plnej sile.
Popradčania tentokrát neskórovali a prehrali s účastníkom českej Fortuna Ligy
0:2. Premiéru v popradskom
drese si od začiatku zápasu
odkrútila nová útočná posila
„orlov“ zo Srbska Dragan Andrič, ktorý prišiel pod Tatry z
konkurenčného Liptovského
Mikuláša. Do našej druhej
najvyššej súťaže zasiahne až
od 1. augusta, čiže od tretieho
kola. V tíme Mareka Petruša
bolo doteraz niekoľko hráčov
na skúške, ktorí však neuspeli
(pozn. Lukáš Lupták, či Michal Kohút). O svoju šancu
stále bojuje Tomáš Komara zo Spišského Podhradia.
Predposledný zápas prípravy čaká Popradčanov už
dnes, t. j. v stredu 10. júla,
v Maďarsku a ich súperom
bude DVTK Miškovec o 17.
hodine. Generálkou na ligu
bude pre „orlov“ v sobotu
13. júla miniturnaj v Poľsku
na pôde tímu Stal Mielec.
Aj B-tím FK Poprad sa ako
nováčik III. ligy Východ poctivo pripravuje na novú sezónu.
Má za sebou dva prípravné
zápasy. V utorok 2. júla remizoval v Spišskom Podhradí 1:1,
keď za Popradčanov skóroval
Patrik Šimonovič z pokutového kopu a v sobotu 6. júla
v Kežmarku rozdrvili juniori
ex-druholigistu z Lipian 7:2.
Dvakrát skóroval Ujčík, po jednom góle pridali Komara, Angelovič, Kuba a Dzurjo, pričom
súper si dal aj jeden vlastný gól.
V sobotu 13. júla má popradská rezerva na programe tretí
prípravný zápas, a to proti Liptovskému Hrádku, pravdepodobne na pôde súpera. (ppv)

Poďakovanie
Slovenský Červený kríž,
územný spolok Poprad, ďakuje Mestu Poprad za poskytnutie dotácie vo výške 6 000 €,
ktorá bola použitá na úhradu
nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním účastníkov
XXVII. ročníka celoslovenskej
súťaže v poskytovaní prvej
pomoci – Memoriálu MUDr.
Vladimíra Harineka. (ppp)
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Slávny Arsenal Londýn
v Poprade

ných miest. V piatok 12. júla
sa o 17. hodine predstavia
hráči do 23 rokov v zápase
Arsenal Londýn – Sparta Praha, v utorok 16. júla
bude hrať U18-ka Arsenalu proti o rok starším hráčom Slovana Bratislava a vo
štvrtok 18. júla o 11. hodine
ukončia Londýnčania pobyt
v Poprade odvetou dvadsaťtriročných medzi Arsenalom a Spartou.
(ppv)

schovával sa
v búde. Postupne sa začal osmeľovať. Teraz je
už spokojný, rád chodieva na prechádzky. Je pomerne aktívny a je
vhodný aj ku starším deťom. Kalo
má rád pohyb, preto je vhodnejší
do rodinného domu so záhradou.
Psík je odčervený, odblšený, zaočkovaný i začipovaný.
Trip je
kríženec,
ktorý sa
narodil
vo febr u á r i
2018. Aj
on prišiel do
útulku z rómskej kolónie v Matejovciach. Dosť ťažko si zvyká na
podmienky v útulku. Je strednej
veľkosti, hravý, priateľský, má rád

Hľadajú domov

schladzujeme vodou a samozrejme aj psíkov, ktorí sa pred
vodou neskrývajú. Zatiaľ sme
väčšie problémy kvôli horúčave nemali. Samozrejme, psíci,
ktorí majú hustejšiu alebo dlhšiu srsť to znášajú horšie, preto
ich častejšie ochladzujeme.“
V útulku sú veľmi radi, že
ich navštevuje veľa ľudí rôznych vekových kategórií vrátane rodín s deťmi a havkáči
sa na nich vždy veľmi tešia.
Útulok je pre verejnosť otvo-

ľudí a vyžaduje pozornosť. Vhodný do bytu aj do domu. Psík je
odčervený, odblšený, zaočkovaný
i začipovaný.
Kiara
je
kríženec,
ktorý sa
narodil
v marci
2018. Do
útulku ju
priviedla
pani, ktorá ju našla potulovať sa
v Poprade - Veľkej. Mala na sebe
červený obojok a nebola začipovaná. Nebolo zistené či niekomu ušla
alebo bola vyhodená. Je vidieť, že
mala šteniatka, o ktorých v útulku
nikto nič nevie. Nevie si zvyknúť
v útulku, pretože túži po slobode.
Má veľmi rada ľudí, s každým je
hneď kamarát, vidno že medzi

rený celoročne od utorka do
nedele od 13. do 16. hod.,
kedy môžu prísť záujemcovia
„venčiť“ štvornohých obyvateľov útulku. Ak sú veľké
horúčavy okolo 30°C, čas pre
verejnosť upravujú a zmenu
uverejňujú na facebookovej
stránke www.utulok.poprad.
sk a takisto vyvesia oznámenie
aj na vchod do útulku. Na webovej stránke nájdu záujemcovia aj informácie o adopcii
a ďalšie pokyny.
(pmm)

nimi žila. Je vhodná do domu aj do
bytu. Táto sučka je odčervená, odblšená, zaočkovaná a začipovaná.
Roy je
kríženec,
ktorý sa
narodil
v
júni
2 0 1 7 .
Do útulku prišiel v sprievode jedného
pána, ktorý ho našiel potulovať sa
na sídlisku Juh na Jesennej ulici.
Nemal obojok a nebol začipovaný. Roy je strednej veľkosti, dosť
bojazlivý a nedôverčivý k ľuďom.
Psík je odčervený, odblšený, zaočkovaný i začipovaný.
Všetkých
psíkov,
ktorých
útulok ponúka na adopciu si
môžu záujemcovia pozrieť aj
na facebookovej stránke Mestský útulok Poprad.
(mup)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

O knihy z vydavateľstva Ikar

PP-90

Ó

N

jách a druhých šanciach žien i mužov,
ktorí hľadajú nové začiatky v živote.
Autorka vstupuje na stránkach knihy
hlbšie do jednotlivých príbehov, odkrýva psychologické súvislosti. Čitateľ
sa dozvie viac o motiváciách postáv
a spozná aj osoby zo zákulisia.
Ak máte záujem vyhrať jeden
z uvedených titulov z vydavateľstva
Ikar, stačí vystrihnúť kupón, ktorý je súčasťou tejto súťaže a zaslať
ho do redakcie (Podtatranská 149/7,
Poprad) do pondelka 22. júla 2019.
Mená troch vyžrebovaných čitateľov budú uverejnené v novinách Poprad v stredu 24. júla 2019.
(ppš)

P

Redakcia novín Poprad v spolupráci s vydavateľstvom Ikar pripravila
pre čitateľov letnú súťaž o tri zaujímavé knihy.
Vyhrať môžete knihu, ktorej autorom je Gayle Formanová a má názov
Stratení. Román je o troch osamelých
ľuďoch, ktorí postupne odkrývajú svoju minulosť, pred ktorou len zatvárali
oči. Kniha odhaľuje, že človek by mal
byť úprimný predovšetkým sám k sebe
a nehrať sa na niekoho, kým nie je.
Druhú knihu Krvavý pomaranč napísala Harriet Tyceová. Tajomstvá hlavnej hrdinky pozná niekto, čo chce, aby
zaplatila za všetko, čo urobila, aj čo neurobila. A nemieni s tým prestať, kým
všetko neprebehne podľa vopred daného scenára. Vie, že to, čo robí, je zlé.
Ale je to silnejšie ako on. Tretia kniha
je od slovenskej autorky Biby Bohinskej. Nesie názov Tajné životy a je na
motívy úspešného seriálu, ktorý ukázal príbehy týraných žien. Otvorene
hovoria o tajomstvách skrývaných za
múrmi domovov, vine a nevine, náde-

U

V Mestskom útulku Poprad je
v súčasnosti veľa vhodných psov
na adopciu. Záujemcovia získajú viac informácií na utulok.poprad.sk, utulok@msupoprad.sk
alebo na tel. číslach 0910 890 228
a 0910 890 208.
Na adopciu čaká:
Kalo
je
kríženec,
ktorý sa narodil v októbri 2017.
Je strednej
veľkosti a
celý čierny.
Bol odchytený v rómskej osade v
Poprade - Matejovciach. Po príchode do útulku trvalo niekoľko
dní, kým si začal zvykať na tamojšie podmienky. Bol vystrašený a

V Mestskom útulku v Poprade sa v súčasnosti nachádza 25 a v dočasnej opatere 17
psov. Chlpáči to v horúčavách
tiež nemajú ľahké, ale pracovníci útulku sa starajú, aby
netrpeli smädom ani vysokými teplotami. Peter Greňa
povedal: „Počas leta meníme a
dopĺňame vodu psíkom trikrát
aj viac, podľa potreby. Koterce
sú zastrešené, čo vytvára dostatočný priestor na tieň. Ak je
extrémne horúco, tak koterce

K

Po tradičných zastávkach Manchestru United
v Poprade, zavíta pod Tatry
aj ďalší anglický veľkoklub
so svojimi mládežníckymi
tímami – Arsenal Londýn.
V rámci podtatranského
sústredenia odohrajú mladí
„kanonieri“ v kategóriách
U18 a U23 tri prípravné zápasy v popradskom NTC,
na ktoré si pozvali slovenské
a české veľkokluby z hlav-

Psíci sa na návštevníkov veľmi tešia

