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Poprad získal peniaze
na modernizáciu učební

Mesto vyhlásilo architektonickú súťaž na širšie centrum a Námestie svätého Egídia
Mesto Poprad vyhlásilo verejnú 

anonymnú urbanisticko-architek-
tonickú súťaž návrhov „Širšie cen-
trum a Námestie svätého Egídia“. 
Termín na odovzdanie súťažných 
návrhov je do 14. hod. 1. októbra 
2018.

„Jednotlivé súťažné návrhy bude 
posudzovať medzinárodná porota. 
Predmetom riešenia je nielen samot-
né námestie, ale širšie centrum.  Mô-
žem povedať, že súťaž patrí medzi 
najlukratívnejšie a najzaujímavejšie 
urbanisticko-architektonické súťaže 
tohto typu, pretože k riešeniu centra 
50 tisícového mesta sa nepristupuje 
každý rok. Verím, že sa do nej zapojí 
čo najviac kolegov nielen zo Sloven-
ska, ale aj zo zahraničia. Bude ur-
čite zaujímavé, aké nové myšlienky 
prinesú. Architektom a ich kreativite 
sme ponechali dostatočný priestor na 
riešenie takého náročného zadania 

a na to, aby priniesli 
niečo výnimočné pre 
riešenie centra mesta 
tak, aby bol Poprad 
opäť niečím zaujíma-
vý,“ povedal predseda 
Rady pre priestorové 
plánovanie mesta Po-
prad Martin Baloga.

„Verím, že rozbeh-
nutý proces prinesie 
dôležité impulzy pre 
ďalší rozvoj a využitie 
nášho námestia. Dú-
fam, že sa do súťaže zapojí čo najviac 
uchádzačov a získané návrhy archi-
tektonického riešenia budú čo najlep-
šie,“ dodal primátor Popradu Jozef 
Švagerko.

Predmetom súťaže je vypracova-
nie konceptu urbanistického rieše-
nia časti centrálnej mestskej zóny 
(urbanistický okrsok A) vymedzenej 

plochou pre Územný plán zóny Cen-
trum (ÚPN-Z Centrum) a prípad-
ných priľahlých priestorov a prie-
met koncepcie do podrobnejšieho 
riešenia priestoru Námestia sv. Egí-
dia a priľahlých priestorov. Účelom 
súťaže je nájsť optimálne riešenie, 
ktoré bude slúžiť ako podklad pre 
spracovanie ÚPN-Z Centrum podľa 

ÚPN mesta Poprad so stanovením 
podrobných regulatívov pre rozvoj 
územia a rekonštrukciu námestia. 

O výsledku súťaže rozhodne sú-
ťažná porota zložená zo zástupcov 
Slovenskej komory architektov, Čes-
kej komory architektov, Slovenskej 
technickej univerzity Bratislava a 
mesta Poprad.       (mag, mar)

Mesto Poprad získalo 
vďaka Integrovanému re-
gionálnemu operačnému 
programu (IROP) a  prí-
spevku od štátu spolu viac 
ako 213 tisíc eur na mo-
dernizáciu štyroch učební 
v  popradských základných 
školách. Spolu 85% z  tejto 
sumy pochádza z  progra-
mu IROP, 10% zo štátneho 
rozpočtu. Spolufinancova-
nie mesta je vo výške 5%, čo 
predstavuje sumu   vyše 11 
tisíc eur. 

Prostriedky získali tieto 
školy so svojimi projektmi: 
• modernizácia odbornej 
učebne Spojenej školy-Letná 
v meste Poprad  59 368,60 eur,
• modernizácia odbornej 

učebne ZŠ s MŠ Dosto-
jevského v meste Poprad 
55 551,01 eur,
• modernizácia odbornej 
učebne ZŠ s MŠ Francisciho 
v meste Poprad 45 658,01 eur,
• modernizácia odbornej 
učebne ZŠ s MŠ Komenského 
v meste Poprad 52 510,93 eur.

„Je to dobrá správa pre všet-
ky školy, ktoré uspeli a samo-
zrejme predovšetkým pre všet-
ky deti, ktoré ich navštevujú. 
Každou modernizovanou 
učebňou dokážu školy pripra-
viť deti ešte lepšie na budúce 
možné odborné vzdelanie aj 
pre každodenný život,“ uvie-
dol primátor Popradu Jozef 
Švagerko.   

Druhý ročník Detskej 
univerzity Poprad, ktorého 
prvý turnus prebiehal mi-
nulý týždeň, bol naplnený 
rozmanitosťou. Vyše 60 
detí  získalo aj nové vedo-
mosti, ale neformálnym, 
zážitkovým spôsobom. 
No v prvom rade sa dobre 
bavilo. Počas multikultúr-
neho dňa, dňa spojeného s 
módou, záchranárskeho či 
športového dňa a Dňa mla-
dých vedcov si užili veľa no-
vého, zaujímavého.

Ingrid Lindemanová z or-
ganizačného štábu detskej 
univerzity tohtoročných 
účastníkov  opäť pochválila: 
„Deti sa do všetkého inten-
zívne zapájali a bravúrne 
prijímali nové informácie. V 

rámci Európskeho roku kul-
túrneho dedičstva nadobudli 
údaje o iných kultúrach, o ich 
tradíciách, jedlách, architek-
túre... Zabŕdli sme dokonca 
i do veľmi ťažkej témy ako 
je obchod s bielym mäsom.“ 
Svoju tvorivosť deti preuká-
zali takisto počas Fashion 

dňa, kedy si vytvorili vlastné 
módne kreácie a predviedli 
ich na módnej prehliadke 
vo veľkom popradskom ob-
chodnom centre. S účesmi 
im pomáhala známa hairsty-
listka Lucia Barilová a ďalší 
kaderníci.

Deťom zaželal, aby sa im sny splnili ...

(Pokračovanie na str. 2)(Pokračovanie na str. 2)



Strana 2 18. 7. 2018

Stručne Mesto Poprad bude mať od augusta jedného viceprimátora

Poprad získal peniaze na modernizáciu učební

• KOMUNÁLNE  voľby budú 10. 
novembra 2018. Politická strana ale-
bo koalícia a nezávislý kandidát po-
dáva kandidátnu listinu  v listinnej 
forme najneskôr 60 dní predo dňom 
konania volieb (najneskôr 11. sep-
tembra 2018), zapisovateľovi mestskej 
volebnej komisie. Meno zapisovateľa 
mestskej volebnej komisie, telefónne 
číslo a úradné hodiny budú zverejne-
né na úradnej tabuli, resp. na webo-
vom sídle mesta. 
• KOMORNÝ koncert v  podaní 
Terezy Novotnej (husle), Zulfizar Zá-
zrivej (klavír), Pavla Huška (gitara) 
a Filipa Šperku (husle) si záujemcovia 
môžu vypočuť v sobotu 21. júla o 19. 
hod. v Kúpeľoch v Novom Smokovci. 
• PODTATRANSKÁ knižnica 
v  Poprade upravila počas prázdnin 
svoje otváracie hodiny. Pobočky na 
sídl. Západ  Podtatranská ul. 1, v Spiš-
skej Sobote a vo Výkriku sú otvorené 
pondelok až piatok od 9. do 17. hod., 
v stredu, v sobotu a v nedeľu zatvore-
né. Pobočka na sídlisku Juh 3 je otvo-
rená v pondelok a vo štvrtok od 9. do 
17. hod., utorok, streda, piatok, sobo-
ta a nedeľa je zatvorená. 
• DO štvrtka 19. júla je  uzávierka 
diaľnice D1  v úseku Mengusovce - 
Jánovce  vrátane tunela Bôrik.  Ob-
chádzková trasa vedie od diaľničnej 
križovatky Mengusovce po ceste I/18 
cez Svit na križovatku Poprad-západ. 
Dôvodom je realizácia nestavebnej 
údržby a technologických prác tunela.
• V PREŠOVSKOM samosprávnom 
kraji od stredy 4. júla oficiálne fungu-
je regionálne zastúpenie Programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarsko 
- Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 
nástroja európskeho susedstva ENI 
2014-2020. Dohodu o  zriadení a  fi-
nancovaní tzv. „Branch Office“ pod-
písali predseda PSK Milan Majerský 
a  riaditeľ Spoločného technického 
sekretariátu programu so sídlom 
v Budapešti Áron Szakács.  
• OD začiatku júla 2018 podáva do-
kumenty elektronicky už 535 025 da-
ňových subjektov. V decembri 2017 to 
bolo 365 000 daňových subjektov. Vý-
razné zvýšenie počtu elektronicky ko-
munikujúcich súvisí s  rozširovaním 
povinnej elektronickej komunikácie. 
Od 1.januára 2018 musia s finančnou 
správou komunikovať elektronicky 
už všetky právnické osoby zapísané 
v Obchodnom registri a od 1. júla aj 
všetky fyzické osoby podnikatelia. 
• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia.  (ppš)

Primátor mesta Poprad Jo-
zef Švagerko odvolal k 31.júlu 
2018 Igora Wzoša z funkcie 1. 
viceprimátora mesta Poprad. 

„Na základe toho, že Igor Wzoš 
sa rozhodol kandidovať na post 
primátora v  nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách, rozhodol 
som sa k 31. júlu 2018 odvolať ho 
z funkcie 1. viceprimátora. Keď-
že viem, aká náročná je takáto 
kampaň, týmto mu dávam priestor 
na jej realizáciu. Za týmto rozhod-
nutím nie sú žiadne osobné, ani pro-
fesné výhrady. Myslím si, že sme spo-
ločnými silami pre toto mesto urobili 
maximum. Prajem mu, aby sa mohol 

naplno venovať realizácii svojej vízie, 
ako aj úspech v komunálnych voľbách 
2018,“ informoval J. Švagerko. 

„Za viac ako tri a pol roka sa 
nám spoločne s  primátorom poda-
rilo zmeniť smerovanie tohto mesta 

a  dostali sme ho z  dlhoročnej 
stagnácie. Post viceprimátora 
ma maximálne napĺňal a  tešil 
som sa z  každého nového pro-
jektu, nového územného plánu, 
programu rozvoja. Som pripra-
vený spolupracovať a  dohodnúť 
sa s  každým, kto príde s  prog-
resívnym programom pre toto 
mesto,“ uviedol I. Wzoš. 

Od 1. augusta 2018 bude mať 
mesto Poprad už iba jedného vice-
primátora - Antona Andráša. Ten bol 
do funkcie vymenovaný v apríli tohto 
roku na uvoľnené miesto po Pavlovi 
Gašperovi, ktorý na tento post rezig-
noval v auguste 2017.  (mag)

„Technickému vzdelávaniu začala naša škola venovať 
pozornosť od materskej škôlky - v  ktorej sme vytvorili 
a realizujeme projekt Technickej škôlky. Procesom technic-
kej výchovy chceme venovať pozornosť v každom roční-
ku. Odborná učebňa technickej výchovy bola v tejto škole 
zrušená, chceme ju obnoviť. Potrebujeme realizovať tech-
nickú výchovu, aby pracovali žiaci s konkrétnym náradím 
a získavali nové skúsenosti v konkrétnej práci. Cieľovou 
skupinou sú naši žiaci, ale môže byť rozšírená aj o skupinu 
obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného 
vzdelávania,“ informovala Viera Grohová zo Spojenej 
školy na Letnej ulici. 

„Získané prostriedky chceme využiť na vybudovanie 
novej učebne techniky, ktorá sa bude nachádzať v  sute-
rénnych priestoroch našej školy. Máme tam jednu staršiu 
učebňu a k nej by sme radi pridali ešte jednu modernú,“ 
informoval Miroslav Jagáč zo ZŠ Francisciho. Vďaka 
projektu by mali v škole pribudnúť stavebnicové zaria-
denia na obrábanie dreva a kovov, montážne náradie pre 
vodoinštalatérske práce, sada univerzálnych meracích 

prístrojov na meranie napätia a  prúdu, demonštračná 
sada na ukážku bezpečného používania elektrickej ener-
gie v domácnosti, chýbať by nemali lineárne učebné po-
môcky znázorňujúce využitie základných mechanizmov 
v domácnosti a praxi, vzorkovnice základných druhov 
technických materiálov, tesnení, tepelných izolácií a ďal-
šie pomôcky. 

Základná škola Komenského má učebňu techniky v 
suteréne základnej školy. „Momentálne je tvorená s mi-
nimálnymi zastaranými pracovnými pomôckami a ná-
radím. Vybavenie školskej dielne nezodpovedá dnešným 
požiadavkám ani svojím výzorom, ani svojím obsahom. 
Modernizovaním a vybavením odbornej učebne bude 
oveľa jednoduchšie rozvíjať u žiakov pracovné zručnosti a 
vytvárať tak pracovné návyky potrebné pre reálny život,“ 
uviedla riaditeľka ZŠ Komenského Monika Strnková. 

Okrem príspevku na modernizáciu učební bolo mesto 
Poprad v rámci IROP úspešné aj pri získaní finančných 
prostriedkov na projekt rozšírenia kapacity MŠ Podtat-
ranská, na ktorý získalo nenávratný finančný príspevok 
vo výške viac ako pol milióna eur.   (mag)

Michaela z Matejoviec povedala: 
„Veľmi sa mi tu páčilo, robili sme rôz-
ne aktivity, ktoré ma bavili. Na detskú 
univerzitu ma prihlásili rodičia. Pýta-
la som sa kamarátok, ktoré tu už boli. 
Povedali, že to bolo super a tak som to 
chcela skúsiť aj ja.“ Richard zo Spiš-
skej Soboty sa pripojil: „Páčilo sa mi 
tu a naozaj bolo super.“ 

Organizátori do univerzity pozvali 
niektoré známe osobnosti spojené 
s Popradom. Bol medzi nimi aj bý-
valý skvelý hokejista Peter Bondra. 
Deťom povedal: „Mal som veľké 
šťastie, že som hral hokej a robil to, čo 
ma baví. Keď som bol malý chlapec, 
tak so si predstavoval, že raz budem 
hrať za Slovensko, budeme na olym-
pijských hrách a v poslednej sekunde 
pred koncom dôležitého zápasu dám 
rozhodujúci gól. Tento sen sa mi spl-
nil, hoci to bolo minútu pred koncom, 

keď som dal v roku 2002 víťazný gól 
a pomohol som tak slovenskej repre-
zentácii k zisku titulu majstra sveta. 
Aj vám želám, aby ste stále snívali, 
robili čo vás baví a aby sa vám tie sny 
splnili.“ V detskej univerzite P. Bon-
dru privítal primátor Popradu Jozef 
Švagerko, s ktorým chodili do hoke-
jovej školy v Poprade. Ocenil, že na 
mesto Poprad nezabúda a pomáha 
mu svojimi športovými i manažér-
skymi skúsenosťami a rád ich prichá-
dza odovzdať aj deťom.  (mar)

Deťom zaželal ...
(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)



Strana 318. 7. 2018

Krátke správy
• TRETÍ ročník ľudovej zábavy Vý-
chodňar Summer Fest bude už tento 
piatok 20. júla od 17. hod. v areáli Ku-
bašok v Spišskom Bystrom. • CEZ víkend 21. a 22. júla privíta 
Štrbské Pleso remeselníkov  zo Slo-
venska, Čiech, Poľska, Maďarska 
a Ukrajiny. Prezentovať budú remeslá 
a prácu svojich rúk. Návštevníci budú 
môcť vidieť keramikárov, drotárov, 
drevorezbárov, kováčov, šperkárov, 
tokárov, medovnikárov, čipkárky, 
korytárov, remenárov, fujaristov,  vý-
robcov  kraslíc, pastierskych palíc, 
bačovského riadu, drevených hračiek, 
textilných hračiek a mnohé ďalšie re-
meslá.• MIESTNY odbor Matice Sloven-
skej v Štrbe organizuje 21. júla 2018 
zapálenie tradičnej Vatry zvrchova-
nosti na Strelnici v Štrbe so začiatkom 
o 18. hod.• II. ROČNÍK Medzinárodného rez-
bárskeho sympózia s názvom Rezbári 
Štrbskému Plesu sa uskutoční od piat-
ka do nedele - 20. do 22. júla na lúke 
smerom k  športovému areálu. Veno-
vané bude tematike figurálnych plas-
tík, ľudovému odievaniu a folklóru.• V  MESTSKOM parku v  Tatran-
skej Lomnici bude v  nedeľu 22. júla 
o  16. hod. jazzový koncert s  hos-
ťom Erichom Bobošom Procházkom 
a  o  17.30 hod. bude mať koncert 
country skupina The Colt. • TISÍCKY neziskoviek majú už na 
svojich účtoch približne 35 miliónov 
eur. Je to časť z peňazí, ktoré sa im 
rozhodli poukázať občania a podni-
katelia z  dane z  príjmu za rok 2017. 
Finančná správa pokračuje v spraco-
vávaní daňových priznaní, ktoré ob-
sahujú aj vyhlásenia na poukázanie 
2% dane a  tiež samostatných vyhlá-
sení o  poukázaní podielu zaplatenej 
dane. Spracovávanie v  niektorých 
prípadoch komplikujú nesprávne či 
nečitateľne vyplnené tlačivá.• MINISTERSTVO vnútra SR otvá-
ra už druhýkrát pomaturitné  štúdium 
v odbore bezpečnostné služby - zák-
ladná policajná príprava s  možnos-
ťou nástupu už od 18 rokov. Týmto 
projektom chce osloviť a pripraviť na 
službu v polícií mladých ľudí a to naj-
mä absolventov stredných odborných 
škôl, ktorí nemajú možnosť vstúpiť do 
služieb polície, kvôli zvýšenej vekovej 
hranici prijatia od 21 rokov.  Všetky 
informácie sú aj na facebooku „staň 
sa policajtom“.• OD 1. júla sa novým žiadateľom 
zvyšuje maximálna dávka v nezamest-
nanosti o viac ako 40 eur za mesiac. 
Pri 31-dňovom kalendárnom me-
siaci je maximálna výška 972,30 eur 
a v 30-dňovopm kalendárnom mesiaci 
sa dávka zvyšuje na 941 eur.  (ppš)

Oficiálne spustenie projektu Bi-
cyklovanie neobmedzené vekom 
sa uskutočnilo minulý piatok pred 
Centrom sociálnych služieb (CSS) 
v Poprade na Komenského ul. Pro-
jekt sa v súčasnosti realizuje v 37 
krajinách sveta a CSS ho prinieslo 
aj do mesta Poprad. 

Bicyklom určeným na prepravu 
ľudí, tzv. „rikšou“, vybaveným elek-
tromotorom ho odštartovali za účas-
ti obyvateľov, zamestnancov centra a 
dobrovoľníkov, ktorí sa podujali na 
vozenie seniorov. Ako prvá sa na 
rikši previezla Anna Špinerová a 
zážitok pochválila: „Prvá jazda bola 
výborná. Pre mňa trošku pomalšia, 
poprosila by som, aby pridali, ale pre 
pohybovo obmedzených obyvateľov 
centra stačí aj menšia rýchlosť. Ja som 
ešte dosť pohyblivá. Verím, že sa ne-
bude jazdiť len okolo CSS, ale aj ďalej 
do mesta, aby sme mohli poznávať 
široké okolie.“ Viezol ju dobrovoľník 
František Majerský, ktorý je známy 

zo svojej práce v záchrannej zdra-
votnej službe. Poznamenal: „Páči sa 
mi tento projekt, lebo vo svojej práci 
vidím, ako sa na starých ľudí zabú-
da. Takto sa budú môcť „vyvetrať“, 
porozprávať, bude to také spolužitie 
starších s mladšími.“ 

A práve to sú základné ciele pro-
jektu - budovať vzťahy so seniormi 
a vytvárať priestor na budovanie 
medzigeneračných mostov. Riaditeľ 
CSS Jozef Košický podčiarkol, že 
zámerom je nielen vytiahnuť klien-
tov z izieb do prírody, predstaviť im 
inú formu mobility, ponúknuť pocit 
slobody, ale na druhej strane vybur-
covať mladých, aby urobili niečo pre 
seniorov a komunitu: „Chceme, aby 
naši seniori zabudli na samotu, cho-
roby, bolesti a užívali si „vietor vo vla-
soch“, tak ako za mladých čias. Rikšu, 
ktorú sme zakúpili za sponzorsky 
získané finančné prostriedky, dostali 
naši klienti ako darček k Vianociam, 
ale počasie bolo doteraz všelijaké, tak 

k využitiu došlo až dnes. Rikša je po-
háňaná okrem iného aj elektromoto-
rom, takže jazdu na nej zvládnu aj 
menej zdatní dobrovoľníci. Už dnes sa 
okrem zamestnancov centra do pro-
jektu zapojilo viacero dobrovoľníkov, 
ktorí i touto formou chcú prispieť ku 
krajšej starobe našich klientov a bu-
dovaniu medzigeneračných vzťahov. 
Starkí majú príležitosť vyrozprávať 
im počas jazdy svoj životný príbeh.“ 

Ďalší dobrovoľníci sa môžu prihlá-
siť prostredníctvom webovej stránky 
www.css.poprad.sk. Primátor Po-
pradu Jozef Švagerko verí, že o takú-
to službu starším bude záujem tiež 
zo strany športových klubov a mla-
dých ľudí, ktorí si takouto formou 
môžu zašportovať: „Som presvedče-
ný, že takýto pohyb bude spestrením 
života ľudí v zariadení pre seniorov. 
Verím, že túto možnosť využijú naj-
mä tí, ktorí majú problém s mobili-
tou a takto budú môcť uvidieť naše 
mesto z inej perspektívy.“  (mar)

Zabudnú na samotu a choroby a užijú si jazdu na rikši

Od minulej soboty sa môžu 
turisti opäť bez obmedzení vy-
dať červeno značeným turistic-
kým chodníkom od Zeleného 
plesa cez Veľkú Svišťovku na 
Skalnaté pleso. 

Pracovníkom Štátnych lesov 
TANAP-u sa s pomocou  dodá-
vateľa podarilo odstrániť násled-
ky júnových prívalových daž-
ďov, ktoré na viacerých miestach 
magistrály spôsobili poškodenie 
takého rozsahu, že kvôli bezpeč-
nosti návštevníkov museli ŠL 
TANAP-u túto obľúbenú turis-
tickú trasu uzavrieť. 

Okrem odstránenia závalov 
a  opravy poškodených častí 
chodníka pracovníci ŠL TA-
NAP-u nainštalovali aj nové 
reťaze, ktoré zvýšia bezpeč-
nosť turistov.  (ppp)

Poprad spája s  poľským mestom 
Zakopane nielen poloha pod Vyso-
kými Tatrami, ale aj mobilná apli-
kácia Poprad - Zakopané, ktorá je 
prístupná pre operačné systémy  iOS 
a Android. 

Aplikácia ponúka návštevníkom 
oboch miest rýchlu orientáciu v  tom 
najzaujímavejšom z  ponuky oboch 
partnerských miest. Okrem moder-
ného dizajnu poteší plánovač, rýchle 
popisy a orientácia, vyhľadávanie naj-
bližších bodov podľa polohy na mape, 
možnosť prihlásiť sa cez facebook. 

V  jednoduchom a  prehľadne spra-
covanom menu si užívateľ môže vy-
brať z  ponuky podujatí, dostupných 
atrakcií, príležitostí na relax, turistic-
kých a  cyklistických trás, nechýbajú 
ani možnosti ubytovania a tipy na gas-
tronómiu. Jednotlivé ponuky je mož-
né filtrovať podľa územia, kategórií či 

vzdialeností. 
V záujme doplniť aplikáciu o čo naj-

väčšie množstvo atraktívnych bodov 
privítajú tvorcovia aplikácie aj ďalšie 
tipy od obyvateľov prípadne náv-
števníkov regiónu, ktorí sa tak môžu 
aktívne podieľať na jej vylepšení. Jed-
notlivé tipy na chýbajúce zaujímavos-
ti a body záujmu je možné adresovať 
emailom na aplikacia@poprad.sk ale-
bo do súkromnej správy na oficiálnu 
facebookovú stránku mesta Poprad 
fb.com/poprad.eu. Zo všetkých tipov 
samospráva odmení piatich odosiela-
teľov,  ktorí získajú pekné knihy o Po-
prade a jeho okolí. Tipy na doplnenie 
bodov záujmu je možné zasielať do 
konca augusta 2018.  

Aplikácia Poprad-Zakopané vznik-
la ako súčasť projektu cezhraničnej 
spolupráce INTEREG - Mesto ľuďom, 
ľudia mestu.   (mag)

Navrhni bod záujmu do aplikácie
Poprad - Zakopané

Chodník
otvorený
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Deti strávili v mestskom
tábore krásne dni

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
O vstupenky na muzikál Kubo

Kubo je nepochybne jednou z fil-
mových a divadelných klasík, ktorú 
pozná snáď každý Slovák. Je plný 
čarovných momentov, ktoré postu-
pom času zľudoveli a prenášajú sa z 
generácie na generáciu.

Vďaka svojmu „folklórnemu pô-
vodu“ sa Agentúra feeling rozhodla 
priniesť tento muzikál do srdca 
Vysokých Tatier, na Štrbské Pleso, 
kde spoluorganizovala minuloroč-
né úspešné predstavenie Lúčnica 
v Tatrách. Tohtoročný projekt Kubo 
v Tatrách sa bude konať v sobotu 4. 
augusta priamo v areáli pod skokan-
skými mostíkmi. 

Muzikál Kubo je oslavou sloven-
ského folklóru a vzdaním holdu 
velikánovi slovenskej filmovej a 
divadelnej scény - Jozefovi Kró-
nerovi.  Režisérom spracovania je 
Ivan Blahút, o  hudbu a  originálne 
piesne sa spoločne postarali Sima 

Martausová a  Peter Uličný, šé-
fom choreografie je Martin Urban. 
Hlavnú postavu muzikálu, Kuba, 
stvárňuje Peter Brajerčík, Okrem 
neho sa divákom predstaví aj Ján 
Jackuliak, Adela Mojžišová, Silvia 
Holečková, Milan Bahúl, Marta Po-
tančoková, Judit Hansman, Tomáš 
Palonder a ďalší. Súčasťou programu 
sú   aj sólisti Lúčnice Anička a  Mi-
chal Dudášovci. Nebudú chýbať 
ani sprievodné akcie, ako spievanie 
okolo Štrbského plesa s folklórnymi 
skupinami z okolia Tatier a tiež vy-
stúpenia detských folklórnych súbo-
rov. Vstupenky na akciu sú v predaji 
v predajnej sieti ticketportal.

Ak máte záujem vyhrať vstupenky 
na predstavenie Kuba na Štrbskom 
Plese, stačí vystrihnúť kupón, kto-
rý je súčasťou súťaže, a zaslať ho na 
korešpondenčnom alebo podobnom 
lístku do redakcie (Podtatranská 
149/7, Poprad) do pondelka 23. júla 
2018. Mená dvoch výhercov, ktorí 
získajú dve vstupenky, budú uverej-
nené v novinách Poprad v stredu 25. 
júla 2018. Zapojením sa do súťaže 
súhlasia súťažiaci so spracovaním 
osobných údajov pre účely súťa-
že a  s  uverejnením osobných úda-
jov v prípade výhry.  (ppš)

4.8. ŠTRBSKÉ PLESO
pod skokanskými mostíkmi

réžia: Ivan Blahút
hudba: Sima Martausová, Peter Uličný

scénar: Tomáš Dušička 
choreografi a: Martin Urban

kostýmy: Adriena Adamíková

československý muzikál

Pocta Jozefovi KroneroviP iP JJJ f i KroneroviPPP
„Anča, ja mám nožík.”
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V TATRÁCH

Partneri:

 profi
 E V E N T  T E C H N O L O G Y

Generálny partner:

pppp ýýppp
13:00 Spievanie okolo Štrbského plesa
16:00 Tanečná škola muzikálu KUBO

18:45 Úvodný program 
19:45 Muzikál KUBO

P • ŠTRBA (BEZPLATNÉ PARKOVANIE)
• ŠTRBSKÉ PLESO (ZA POPLATOK, OBMEDZENÝ POČET)facebook.com/KUBOvTatrach
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Osemdňový mestský prázdninový 
tábor pre deti zo sociálne slabších 
rodín zabezpečilo mesto Poprad 
tohto roku v príjemnom prostredí 
Tatranských Matliarov. Tábor sa ko-
nal už osemnásty rok a minulý týž-
deň v ňom pobudlo 40 detí. 

Pod dohľadom odborných lektorov 
si užili pestrý program. Bolo v ňom 
množstvo táborových a športových 
hier, tvorivých dielní, nechýbal tábo-
rák, deti využili možnosť kúpania sa 
v bazéne a ďalšie aktivity. Osobitne 

boli nadšené z túry po Chodníku ko-
runami stromov v Bachledovej doline 
a cesty lanovkou na Hrebienok - Za-
mkovského chatu a Skalnaté Pleso. 
Vedúci tábora Martin Beliš (na foto 
dole) podotkol: „Každý deň sme sa 
snažili tráviť na nejakej túre či v prí-
rode, aby deti mali dostatok pohybu a 
zábavy. Myslím si, že im nič nechýbalo, 
boli veselé, aktívne, aj keď sa im občas 
do niečoho nechcelo.“ Tobias, jeden z 
prázdninujúcich chlapcov, zhodnotil: 
„Celkom som sa do tábora tešil. Zaži-
li sme veľa zaujímavého - boli sme na 
túre, previezli sme sa lanovkou, mali 
sme športové aktivity, boli sme na kú-
palisku aj v bazéne.“ Dianka doplnila: 
„Páčilo sa mi na lanovke aj v bazéne. 
Robili sme všeličo, páčilo sa mi aj to, že 
sme cvičili a behali.“

Medzi deti zavítal na návštevu i 
primátor Popradu Jozef Švagerko. 
Prišiel práve v deň, kedy mali „indi-
ánsky“ program. Vyrábali si čelenky, 
vytvárali totemy, lapač snov a tiež 
športovali vonku pri disciplínach, 
ktoré by mal zvládnuť každý schop-
ný „indián“. Primátor povedal: „Tie-
to deti pochádzajú často zo zložitých 
finančných pomerov, a preto sa im 

zo strany mesta snažíme 
spríjemniť detstvo a do-
stať ich do krásneho pro-
stredia Tatier, kde môžu 
príjemne stráviť niekoľ-
ko prázdninových dní.“ 
Táborové deti sa pri-
mátorovi a mestu poďa-
kovali vlastnoručne vy-
robenými indiánskymi 
darčekmi. Od popradskej 
samosprávy dostali ta-
kisto darčeky a už na za-
čiatku tábora ich potešili 
darované ruksaky, ktoré mohli hneď 
využiť na túry. Prevzali si aj školské 
pomôcky, hygienické veci, hračky i 
sladkosti. Petra Zavacká zo sociálne-
ho odboru MsÚ v Poprade doplnila, 
že darčeky deťom určite dobre po-
slúžia. Pochádzajú totiž zo sociálne 

slabších rodín - rodín v hmotnej nú-
dzi alebo z rodín, v ktorých majú len 
jedného z rodičov, alebo sú v starost-
livosti starých rodičov. Z finančných 
dôvodov je väčšinou pre ne mestský 
tábor jediným táborom, ktorý po-
čas prázdnin navštívia.  (mar)
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Podtatranské múzeum navštívilo po rekonštrukcii už takmer štyritisíc ľudí
Aj toto leto, tentoraz 

opäť v  priestoroch hlavnej 
budovy Podtatranského 
múzea na Vajanského ulici 
v  Poprade, môžu návštev-
níci využiť možnosť Letnej 
čitárne. Každú stredu od 
15. do 17. hod. sa v príjem-
nom prostredí môžu pono-
riť do histórie.

Minulú stredu bola súčas-
ťou programu aj prednáška 
riaditeľky múzea Magdalény 
Bekessovej o  rekonštrukcii 
budovy a areálu.  

Kompletná rekonštruk-
cia Podtatranského múzea 
v  Poprade je už  v  podsta-
te hotová, okrem expozície 

kniežacej hrobky. Táto expo-
zícia by mala byť verejnosti 
k  dispozícii koncom budú-
ceho roka. Dve etapy obnovy 
(budova, areál) trvali od roku 
2015 - do roku 2018. Do 
dielní (tokárskej, textilnej a 
hrnčiarskej - na foto) v areáli 
bude umiestnené vybavenie 
a budú verejnosti slávnostne 
sprístupnené po kolaudácii 
celého areálu a objektu na je-
seň tohto roku.

Riaditeľka múzea uviedla: 
„Návštevníci oceňujú moder-
né, čisté priestory. Prejavilo 
sa to aj počas Noci múzeí, 
a pozitívne vnímajú aj expo-
zíciu na druhom nadzemnom 

podlaží Poprad a  okolie 
v  zrkadle vekov. Knieža-
ciu hrobku zatiaľ nie je 
možné vidieť, ale v múzeu 
je k dispozícii jej model a 
aj veľkoplošná fotografia 
z  archeologického výsku-
mu z Matejoviec.“ 

Od otvorenia zrekon-
štruovanej budovy múzea 
koncom marca ho navští-
vilo približne 4 tisíc ľudí. 
Už takmer všetky poprad-
ské školy novú expozíciu 
videli a aj školy z okolitých 
obcí majú záujem o náv-
števu. „Pracujeme na projekte 
virtualizácie vybraných zbier-
kových predmetov. Chceme 

rozšíriť ponuku kultúrno-vzde-
lávacích podujatí. A ku koncu 
roka budeme žiadať finančné 

prostriedky aj na rekonštruk-
ciu múzea v  Spišskej Sobote,“ 
dodala M. Bekessová.   (kpa)

Na Medarda pod Tatra-
mi pršalo a pranostika Me-
dardova kvapka štyridsať 
dní kvapká, sa ukazuje ako 
pravdivá. Odvtedy veľa, 
takmer každý deň, kde-tu 
spŕchne. Z dažďa sa radujú 
najmä hubári. 

Aj známy popradský znalec 
húb Juraj Kočan prechodil už 
veľa dní lesy v okolí, aby na-
zbieral plný košík hríbov, ku-
riatok, ale aj menej známych 
druhov. Povedal: „Výbornou 
jedlou hubou, ktorú však zbie-
ra málokto, je muchotrávka 
ružovkastá. Laici si ju môžu 
pomýliť s muchotrávkou tig-
rovanou. Ružovkastá má na 
stonke, ako je suknička, vidi-
teľné ryhovanie smerom dole. 
Pri reze má farbu do ružova 
ako mäso. Vynikajúca je vy-
prážaná po obidvoch stranách 
na grile posypaná grilovacím 
korením.“ Z húb momen-
tálne rastú najviac kuriatka, 
masliaky, pašupinovky oby-
čajné, kozáky brezové a osi-
kové, suchohríby, začínajú 
rýdziky aj prvé dubáky. J. 
Kočan dodal, že v prvej vlne 
pred približne troma týždňa-
mi už rástli hríby smrekové 
a lúčne. Ich sezóna však ešte 
príde. Dodal: „Mohli by sa 
viac objaviť, keďže bolo teplo, 

neboli prízemné mrazy a do-
statok vlahy.“ Tiež upozornil, 
aby si hubári dávali pozor na 
krásne vyzerajúce, ale veľmi 
horké podhríby žlčové tzv. 
„žlčáky či horčáky“, ktoré 
môžu pokaziť celú dávku vy-
sušených, zmrazených či na-
kladaných húb. Stačí ich ob-
liznúť a hneď cítiť horkú chuť. 

Tento popradský znalec 
mykológie dodal, že osobne 
má veľmi rád václavky resp. 
„podpinky“. Z rozmanitých 
húb pripravuje chutné jedlá 
- omáčky, praženicu, poliev-
ku... Suší ich, zavára nakyslo 
nielen nakrájané na kocky, 
ale aj nastrúhané na plátky. 

Niektoré druhy krátko 
povarí, scedí a v mik-
roténových vrecúškach 
skladuje v mrazničke. 
Popri hubách zbiera tiež 
čučoriedky a brusnice, 
takže v špajzi mu nik-
dy nechýbajú vlastno-
ručne nazbierané lesné 
plody.  (mar)

Hubári sa tešia z úlovkov

Mladí huslisti, ktorí vystupujú pod 
názvom Medzinárodný detský hus-
ľový orchester zahrali pod šírym 
nebom na Skalnatom Plese v sobo-
tu 14. júla. Na koncerte sa predsta-
vilo viac ako 30 nadaných detí zo 
Slovenska, Česka, Ruska, Kanady, 
Portugalska, Mexika a Hong-Kon-
gu. Orchester vystupoval v  piatok 
13. júla aj na Námestí sv. Egídia 
v  Poprade. Pod vedením huslist-
ky a  pedagogičky Terezy Novot-
nej zahrali diela starých majstrov, 
ale aj moderne upravené skladby.  

Hudobnú veselohru z pro-
stredia Tatier mohli náv-
števníci Popradu vidieť 
vo štvrtok 12. júla na 
Námestí sv. Egídia v  po-
daní divadelného súboru 
Hron z Kozároviec. Ope-
reta s  názvom Vy krásne 
Tatry malebné preniesla 
divákov do neďalekej mi-
nulosti. Tento úsmevný 
príbeh so známymi i  me-
nej známymi slovenský-
mi piesňami vniesol do 
deja postavy prežívajúce svoje životy, lásku, priateľstvo, ale i bôle a sklamania. Jednoduchá 
rodinná zápletka a humorné riešenia nakoniec všetko vyriešili k  úplnej spokojnosti hlav-
ných predstaviteľov.      FOTO - Silvia Šifrová

J. Kočan počas poznávacej 
vychádzky Podtatranského 
mykologického klubu minu-
lú sobotu.   Foto - archív J.K.

Obavy, či Poprad „unesie“ poslov ro-
kenrolu - ako sa zvykne označovať 
kapela Nocadeň, neboli na mieste. Po 
ôsmich rokoch, odkedy naposledy vy-
stupovala v našom meste, si jej pes-
ničky vrátane najväčších hitov V nás, 
Slová už nevravia nič či Nestrieľajte 
do labutí, prišlo v piatok večer vy-
chutnať početné popradské publikum. 
Spevák Rasťo Kopina svojím charak-
teristickým hlasom vložil do skladieb 
emócie a expresívny prejav. Nocadeň oslávili koncom minulého roka už dvadsať rokov na hu-
dobnej scéne, na ktorej žali úspechy doma, ale i v zahraničí, najmä susednom Poľsku. Kon-
cert bol jedným z bonbónikov prebiehajúceho Popradského kultúrneho leta, ktoré ešte prine-
sie veľa divadelných, hudobných a ďalších podujatí.    FOTO - Marta Marová
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OZ Rákociho cesta opäť 
láka turistov na hrady 
v  Prešovskom kraji. Počas 
leta a  jesene môžu turisti 
zbierať súťažné pečiatky 
z  návštevy ôsmich hradov 
aj  napísať hradný cesto-
pis. Obnovované hrady 
vzájomne spolupracujú 
pri propagácii a pripravili 
spoločný kalendár podu-
jatí.

Kto navštívi najviac hra-
dov za najkratší čas a napíše 
o tom najpútavejší cestopis, 
vyhrá prvý ročník Hradné-
ho maratónu so zaujímavý-
mi cenami. Súčasťou Hrad-
ného maratónu je aj súťaž o 
unikátnu kráľovskú korunu 
vykladanú kameňmi z  de-
siatich hradov. Do žrebova-
nia o korunu sa môže zapo-
jiť každý, kto získa aspoň tri 
hradné pečiatky a  ubytuje 
sa v  Prešovskom kraji.  Pe-
čiatky je možné získať za 
návštevu vybraných ôsmich 
hradov a počas hradných 
podujatí. 

„Hradný maratón je kam-
paň na podporu cestovného 
ruchu na východnom Slo-
vensku. Každý návštevník, 
ktorý príde na hrad, zakúpi 
si tam suvenír, občerstvenie, 

venuje dobrovoľný príspevok 
alebo zaplatí vstupné, po-
môže v pokračovaní obnovy 
hradných zrúcanín,“ uvie-
dol autor projektu a iniciá-
tor obnovy hradov Martin 
Sárossy. 

Najviac úsilia v záchrane 
hradných zrúcanín sa vy-
nakladá v Prešovskom kra-
ji. V  spolupráci s  úradmi 
práce a so zapojením neza-
mestnaných a  tiež formou 
dobrovoľníckych aktivít sa 
tu obnovuje až 13 hradov. 
Tieto hrady navzájom spo-
lupracujú a pripravili spo-
ločný kalendár podujatí. 
Na ôsmich hradoch Šariš, 
Brekov, Jasenov, Šebeš, Či-
čva, Kamenica, Kapušany 
a Plaveč sa široká verejnosť 
môže tešiť na  podujatia 
od júla do októbra. Počas 
týchto podujatí budú vždy 
dostupné aj hradné pečiat-
ky do súťaže. V rámci pod-
ujatí sa k  hradom pripojil 
aj hrad Stropkov, ktorý 
je zatiaľ spomedzi týchto 
hradov najmenej zacho-
vaný.

Kampaň na podporu náv-
števnosti hradov odštartuje 
20. júla 2018 na hrade Šariš 
v  rámci podujatia Filmová 

noc na hrade. Bude pokra-
čovať 29. júla Drugethov-
skými hradnými slávnos-
ťami na hrade Brekov, 12. 
augusta Nocou hradných 
zrúcanín na hrade Jasenov 
a  Hradnými hodmi v  Pod-
hradíku pri hrade Šebeš, 
19. augusta Čičvianskymi 
hradnými slávnosťami na 
hrade Čičva a  Hradnými 
slávnosťami na hrade Ka-
menica, 25. augusta progra-
mom Návrat rytierov na 
hrade Kapušany a  Strop-
kovskými hradnými sláv-
nosťami na hrade Stropkov 
a  26. augusta Dňom hradu 
Plaveč. Hradné podujatia 
budú aj v  septembri a  ok-
tóbri, a to 9. septembra Ša-
rišské hradné hry na hrade 
Šariš a 6. októbra cyklistic-
kými pretekmi MTB kráľa 
Šariša na hradoch v  okolí 
Prešova.

Projekt Prešovský hrad-
ný maratón organizuje OZ 
Rákociho cesta vďaka pod-
pore Komunitnej nadácie 
Veľký Šariš v  programe 
Šariš ľuďom. Viac informá-
cií a  pravidlá súťaže nájde 
verejnosť na stránke www.
severovychod.sk a www.
hrad.wbl.sk.  (bče)

V Prešovskom kraji štartuje hradný maratón

Knihu posypali sušenými čerešňami
V  Podtatranskej kniž-

nici bola v  utorok minulý 
týždeň prezentácia perso-
nálnej bibliografie o živote 
a  tvorbe Milana Chomu. 
Cieľom vytvorenia bib-
liografie bolo získanie 
všetkých údajov o  jeho li-
terárnej tvorbe a  činnosti 
v  rôznych oblastiach kul-
túry. 

Dôležitou časťou jeho 
tvorby sú krajiny a  zátišia. 
Do roku 1995 pôsobil ako 
výtvarný pedagóg na ume-
leckej škole. Potom sa ve-
noval hlavne tvorbe expre-
sívnych kompozícií a vrátil 
sa ku krajine, zátišiu a aktu 
aby, ako sám hovorí „neza-
blúdil“. Autor (aj amatérsky 
historik) uviedol: „Bývam 40 

rokov pod Tatrami, ktoré vní-
mam ako zázračný Boží oltár 
prírody. Pri pohľade na hory 
sa v človeku vzbudzujú pocity 
krásy, dobra a vznešenosti. Zo 
skúseností však viem, že len 
veľmi málo  ľudí  pozná svoje 
okolie tak, aby mohlo aspoň 
skromne informovať turistov 
a známych o  tomto nádher-
nom kuse prírody. Preto som 
sa ako učiteľ matematiky a 
chémie pokúsil od roku 1987 
vykročiť vo svojej práci naj-
mä cestou poznávania života 
i diela významných  kežmar-
ských učiteľov, priekopníkov 
poznávania Tatier formou 
mimoškolskej práce so žiak-
mi,  dospelými a priateľmi.“                                                 
V  škole kde učil (SOŠ Gar-
biarska v Kežmarku) sa mu 

podarilo sformovať skupinu 
žiakov, učiteľov,  nadšencov 
histórie a  prírody do škol-
ského vedeckého divadielka 
s názvom Schola Huma-
nitatis (Škola humanitou). 
Boli aktívni takmer 25 rokov 
(1987- 2012).

Viaceré fenomény Tatier 
ako sú minerály, herbá-
re, obrázky tatranských kve-
tov, horolezecká, jaskyniar-
ska či lyžiarska výstroj,  boli 
využívané pri organizovaní 
Tatranských večerov k  rôz-
nym tatranským témam, na 
ktoré si privolávali povola-
ných kežmarských odbor-
níkov Tatier. Tak odzneli 
témy botaniky, tatranských 
chát a chatárov, poľovníctva, 
astronómie, výtvarnej tvor-

by, fotografie, významných   
osobností Tatier. Na tých-
to asi 23 stretnutiach s prie-
mernou účasťou približne 70 
ľudí postupne vzniklo ne-
formálne priateľstvo a  pocit 
spolupatričnosti k  Tatrám 
a k svojmu mestu.   

Kniha bola uvedená do 
života sušenými čerešňami. 

M. Choma uviedol: „Pred 
mojím rodným domom rástla 
veľká čerešňa. Celá dedina sa 
z nej živila. Niektorí si prišli 
ukradnúť, iní si prišli vypý-
tať. Je to strom mojich spo-
mienok. Mala veľmi silné ko-
rene, a keď si moja sestra v jej 
blízkosti postavila dom, po-
praskali jej múry“.  (kpa)

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru 
pracovníka na pozíciu 

Ú D R Ž B Á R.
Požadujeme: * technickú zručnosť, * dôslednosť a detail-
nosť, * časovú flexibilnosť, * vodičský preukaz skupiny B. 
Ponúkame: * prácu v stabilnej rozvíjajúcej sa spoločnosti, 
* možnosť samostatnej práce pri podieľaní sa na technic-
kom zabezpečení prevádzky, * koncoročné, dovolenkové 
odmeny, * hrubá mzda 800 eur.
Informácie: Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. Hranovnica, 
e-mail: neupauer.r@stefanknizka.sk, tel.: 0905 842 170.  PP-65

Slovenský Červený kríž 
v spolupráci s Policajným 
zborom SR zorganizoval 
minulý týždeň na sloven-
ských cestách podujatie 
zamerané na kontrolu au-
tolekárničiek a preverenie 
vedomostí vodičov o po-
skytnutí prvej pomoci.

Územný spolok SČK v Po-
prade s dopravnými policajt-
mi z Okresného dopravného 
inšpektorátu PZ skontrolo-
val počas minulého utorka a 
stredy na troch stanovištiach 
v Kežmarku, Levoči a Svite 
43 vodičov. Z nich vedelo 
správne predviesť resuscitá-
ciu 14, nesprávne 9. Dvadsať 
odmietlo vyskúšať si poskyt-
nutie prvej pomoci. Oproti 
minulému roku sa znalosti 
vodičov z poskytnutia kar-
diopulmonálnej resuscitácie 
zlepšili. Kým vlani ju vedela 
poskytnúť takmer polovica, 
v tomto roku viac ako 60 
percent.

Z celkového počtu zasta-
vených 43 vodičov malo 
kompletne vybavenú le-
kárničku 30, medzi nimi aj 
všetci traja kontrolovaní vo-
diči nákladných vozidiel, ne-
kompletnú 7, nepoužiteľnú 
4 a chýbala 2 vodičom. Vý-
sledky tohtoročných kontrol 
autolekárničiek zostali na 
približnej úrovni ako v roku 
2017. Za chýbajúce autole-
kárničky dopravní policajti 
udelili pokuty.  (ppm)

Kontrolovali lekárničky
aj znalosti z resuscitácie
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Spomienka

Česť pamiatke Gustáva Dobáka!

SpoločenSKá KroniKa

V práci uro-
bíte nejaké 

správne rozhodnutie, ktoré vám 
prinesie prospech aj do budúcna.

Premysl i -
te si dobre 

každý krok na pracovisku. Nie-
kto v úzadí vám závidí a nepraje.

Z by t o č n e 
na cestách 

neriskujte. V zahraničí vám hro-
zia nepredvídané udalosti.

Napodiv to 
bude po-

hodový týždeň, bez zbytočných 
stresov a nervozity.

Budete plní 
optimizmu, 

lebo sa vám naskytne možnosť 
finančného polepšenia.

Dbajte o 
svoje zdravie 

a neprepínajte svoje sily pri zastu-
povaní kolegov na dovolenkách.

Nenechajte 
sa nahovo-

riť na nejaký podnikateľský zá-
mer od kamarátov.

Rozhodnete 
sa pre neja-

kú novú vec a urobíte dobre. V 
budúcnosti vám prinesie zisk.

Ak pôjdete 
na dovo-

lenku v tomto čase, zažijete dob-
rodružstvo a veľa flirtov.

Budete sa 
rozhodovať 

v nejakej ošemetnej záležitosti. 
Neunáhlite sa.

Konečne si 
po dlhom 

čase dobre oddýchnete od všet-
kého a od všetkých.

Okolo vás 
bude vlád-

nuť spoločenský ruch, ktorý vás 
vzpruží a prinesie veľa zážitkov.

HoroSKop od Stredy do Stredy

V  stredu 18. júla - Medovka, vo štvrtok 
19. júla - Limba, v piatok 20. júla - Limba, 
v  sobotu 21. júla - Lekáreň Nemoc-
nice Poprad, v  nedeľu 22. júla - Tília, 
v pondelok 23. júla - Benu - Kaufland 
sídl. Juh a v utorok 24. júla - Lekáreň 
na autobusovej stanici. Medovka: Poliklinika 
Alexandria, Tatranské nám., Limba: Podtat-

ranská ul. 5, Lekáreň Nemocnice Poprad: 
Banícka ul. 28, Tília: Banícka ul. 28, Benu: 

Kaufland, Moyzesova ul. 3, Lekáreň 
na autobusovej stanici: Wolkerova 
ul. 466. Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pondelka do 

piatka od 18. hod. do 22. hod., počas so-
bôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

poHotovoSť v leKárňacH

Vo štvrtok 12. júla 2018
vo Veľkej s

V piatok 13. júla 2018
vo Veľkej s

V piatok 13. júla 2018
v Tatranskej Lomnici s

V piatok 13. júla 2018
vo Veľkom Slavkove s

V pondelok 16. júla 2018
v Spišskej Sobote s

V utorok 17. júla 2018
vo Veľkej s

Máriou Durľakovou,
69-ročnou

Máriou Dilongovou,
83-ročnou

Ivanom Bohušom,
93-ročným

Viktóriou Gašparovou,
74-ročnou

Ing. Gustávom Dobákom,
70-ročným

Máriou Vranovou,
75-ročnou

V stredu 18. júla 2018
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 18. júla 2018
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 19. júla 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 19. júla 2018
o 15. hod. v Spišskej Sobote s

V piatok 20. júla 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Michalom Konfalom,
68-ročným

Ing. Vladimírom Rímským,
44-ročným

Barborou Soboličovou,
85-ročnou

Františkom Chlebovcom,
80-ročným

Katarínou Spišákovu,
88-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Láska nie je zlučiteľná so strachom. Láska sa ničoho ne-
bojí.“           SENECA                                                                                

povedali Slávni

Dnes 18. júla má meniny - Kamila, vo štvrtok 19. júla - 
Dušana, v piatok 20. júla - Iľja, Eliáš, v sobotu 21. júla - 
Daniel, v nedeľu 22. júla - Magdaléna, Magda, v pondelok 
23. júla - Oľga, Lilien, Libor a v utorok 24. júla - Vladimír.

BlaHoŽeláme K meninám

navŽdy Sa roZlÚčime

Skončí sa pravidelné striedanie času?
V stredu 4. júla spustila 

Európska komisia  verejnú 
konzultáciu, v ktorej do 16. 
augusta môžu všetci obča-
nia či zainteresované strany 
vyjadriť svoj názor na úpra-
vu letného času. Online do-
tazník je dostupný vo všet-
kých úradných jazykoch EÚ 
a príspevky do konzultácie 
budú následne zverejnené. 

Komisia tak reaguje na 
podnety od občanov, kto-
rí sa sťažujú na negatívny 
vplyv časového posunu na 
ich zdravie, z Európskeho 
parlamentu, ktorý v  uzne-
sení  z februára 2018 požia-
dal Komisiu, aby súčasnú 
smernicu preskúmala prí-
padne navrhla jej revíziu, od 
členských štátov   - niekoľko 
členských štátov sa s prob-
lematikou striedanie času 
obrátilo na Komisiu listom, 
napríklad Fínsko žiada, aby 
sa od polročných časových 
zmien upustilo.

Vo väčšine členských štá-
tov je letný čas dlhoročnou 
tradíciou, ktorá siaha až 
do obdobia prvej a druhej 
svetovej vojny, resp. ropnej 
krízy sedemdesiatych rokov. 
Vtedy bolo hlavným účelom 
letného času šetriť energiu.

Letný čas na úrovni EÚ 
funguje od osemdesiatych 
rokov a momentálne ho 
upravuje  smernica 2000/84/
ES, ktorá ukladá členským 
štátom povinnosť prejsť na 
letný čas v poslednú marco-
vú nedeľu a späť na zimný 
čas v poslednú októbrovú 
nedeľu. Cieľom európskej 
legislatívy EÚ o letnom čase 
bolo zjednotiť termíny pre-
chodu na letný čas, aby sa 
predišlo potenciálnym prob-
lémom, napríklad v dopra-
ve, spôsobeným rozdielny-
mi termínmi zmeny času. 

Užitočnosťou letného času 

v EÚ sa zaoberali viaceré 
štúdie, z ktorých vychádza 
nasledovné: * Vnútorný trh 
-  nekoordinované zmeny 
času medzi členskými štátmi 
by poškodili vnútorný trh, 
skomplikovala by sa prepra-
va, komunikácia i cestova-
nie. * Energetika - aj napriek 
tomu, že úspora energie bola 
jedným z hlavných dôvodov 
zavedenia letného času, uka-
zuje sa, že celková úspora 
energie vďaka letnému času 
je zanedbateľná. * Zdravie  - 
na jednej strane má letný čas 
pozitívny vplyv, keďže umož-
ňuje tráviť viac času vonku, 
na druhej strane chronobio-
logický výskum naznačuje, 
že vplyv takýchto zmien na 
ľudský biorytmus môže byť 
závažnejší, než sa predpokla-
dalo. * Bezpečnosť na ces-
tách - neexistujú jednoznač-
né dôkazy o prepojení medzi 
letným časom a počtom do-
pravných nehôd.  (ppš)

Zaujalo nás

Hotel Transylvánia 3: Straši-
delná dovolenka 2D: o 13. hod. 
a o  13.50 hod. (hrá sa len cez 
víkend), o 15.20 hod. a o 17.40 
hod. Hotel Transylvánia 3: Stra-
šidelná dovolenka 3D: o  16. 

hod., Mamma Mia: HereWe 
Go Again!: o 18.20 hod. a o 21. 
hod., Prekliate dedičstvo: o 20. 
hod., Mrakodrap 2D: o  13.20 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Manžel na skúšku: o  15.40 

hod. (nehrá sa 22.7.), Ant-Man 
a Wasp 2D: o 18.10 hod. (nehrá 
sa 24.7.), Kým prišla búrka: 
o  20.50 hod., Predpremiéra: 
Smelé mačiatko: o 16. hod. (hrá 
sa len 22.7.), Artmax filmy: 
The Florida Project: o  18.20 
hod. (hrá sa len 24.7.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

program kina cinemaX poprad
Od 19. júla do 25. júla

Vo štvrtok 12. júla 2018 vo veku 70 
rokov nás navždy opustil Ing. Gustáv 
Dobák, bývalý viceprimátor mesta Po-
prad, ktorý na tomto poste pôsobil dve 
volebné obdobia v rokoch 2002-2010. 
Všetci, ktorí ho poznali mu vzdali 
hold aj podpisom v kondolenčnej kni-
he, ktorá bola umiestnená na Mest-
skom úrade v Poprade. Mnohí sa zúčastnili i na posled-
nej rozlúčke so zosnulým v pondelok 16. júla popoludní 
v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote. Česť jeho pamiatke!

V stredu 25. júla 2018 si pripomenie-
me 5. výročie, čo nás navždy opustila 
moja milovaná manželka
ANNA BEDNÁRIKOVÁ,
rod. Malatinová z Hranovnice.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku.

Manžel Juraj a smútiaca rodina
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Biografický slovník osobností mesta Poprad
V júli si pripomíname:

inZercia

100 rokov od narodenia železni-
čiara, športovca a hokejového funk-
cionára Ladislava HREHORČÁKA 
(*25. 7. 1918 Veľký Šariš - †9. 9. 1971 
Poprad). 

Absolvoval Hospodársku školu v Po-
prade, dvojročný kurz – dopravný od-
bor a  železničnú školu dopravnú vo 
Valticiach, odbor organizácia vlakovej 
dopravy, ukončil  maturitnou skúškou. 
Mimo svojej práce sa venoval športu. 
Pravidelne splavoval s  priateľmi rieku 
Poprad a Dunajec. Ako funkcionár pra-
coval vo výbore hokejového oddielu. 
Pri výstavbe zimného štadióna s ume-
lou ľadovou plochou vykonával nielen 
organizačné zabezpečovanie prác, ale 
sa osobne zúčastňoval ako brigádnik 
na prácach pri výstavbe umelej ľadovej 
plochy. Mal veľmi blízky vzťah v práci 
s mládežou, najmä v ľadovom hokeji.

110 rokov od narodenia lekára, 
MUDr. Viliama SOLÁRIKA (*28. 7. 
1908 Vrútky).

Maďarskú ľudovú školu vychodil 
v rokoch 1914 - 1918. V rokoch 1918 
- 1926 navštevoval slovenské gymná-
zium a  v  rokoch 1926 - 1932 lekár-
sku fakultu UK v Bratislave, na ktorej 

promoval 13. júna 1932. V  rokoch 
1934 - 1937 pracoval ako sekundárny 
lekár krajinskej nemocnice v Topoľ-
čanoch, neskôr v  krajinskej nemoc-
nici v  Nitre (1937 - 1941). Pracoval 
ako chirurg a bol poverený vedením 
Štátnej nemocnice v  Spišskej Sobo-
te od 1. júna 1941. Titul odborného 
lekára pre chirurgiu mu bol udelený 
28. augusta 1941. 1. augusta 1942 
bol menovaný za ústavného lekára 
a  za hlavného ústavného lekára bol 
ustanovený 1. júla 1943. V roku 1945 
bol riaditeľom nemocnice. Počas 
SNP ukrýval a  ošetroval partizánov 
v priestoroch nemocnice. V revíznej 
správe Povereníctva zdravotníctva 
v Bratislave z roku 1948 je o ňom na-
písané: „Nepriaznivé okolnosti donú-
tili prednostu chirurgického oddelenia 
- riaditeľa nemocnice, aby robil ne-
ustále, skoro 8 mesiacov nepretržite vo 
dne, v noci inšpekčnú a pohotovostnú 
chirurgickú službu. Musel sa zo svojho 
súkromného bytu odsťahovať a spávať 
v  nemocnici, aby bol v  páde potreby 
okamžite k dispozícii. Nemal ani asis-
tenta, takže musel požiadať vlastnú 
ženu, aby mu pri operáciách asistova-
la. To ona i robila a to nielen pri riad-

nych programoch, ale i pri súrnych zá-
krokoch v  noci. Poznamenávame, že 
toho času mal spomenutý chirurg 370 
veľkých zákrokov, okrem toho pôrody 
a  prípady malej chirurgie. Veľmi bo-
lestne sa dotklo prednostu, že pre jeho 
sebaobetavú prácu dostalo výtky, a nie 
uznania...“

40 rokov od úmrtia lekára, orga-
nizátora zdravotníctva Milana TU-
DÍKA (*26. 5. 1927 Turzovka - †23. 
7. 1978 Poprad).

V roku 1951 absolvoval Lekársku fa-
kultu Univerzity Komenského v  Bra-
tislave a  v  roku 1952   začal pracovať 
ako sekundárny lekár v  Odbornom 
liečebnom ústave tuberkulózy a  res-
piračných chorôb (OÚL TaRCH) vo 
Vyšných Hágoch. Získal atestáciu 
z odboru tuberkulóza a pľúcne choro-
by (1955) a  interné lekárstvo I. stup-
ňa (1963). V rokoch 1956 - 1965 bol 
riaditeľom OLÚ TaRCH v  Tatranskej 
Kotline. V rokoch 1965 - 1978 praco-
val ako vedúci zdravotného odboru 
ONV a okresný lekár. Zaslúžil sa o vy-
budovanie novej nemocnice. Pracoval 
ako dlhoročný predseda ČSČK.

Zuzana Kollárová

V  júni sa v  priestoroch Múzea 
Spiša v Spišskej Novej Vsi v rámci 
cyklu Dvorné dialógy 55 uskutoč-
nila slávnostná prezentácia Chmeľ-
nického nárečového slovníka.

 Autorka publikácie Marta Krafčí-
ková z Chmeľnice prehľadne predsta-
vila okolnosti, za ktorých sa usadili 
nemeckí osadníci na území Spiša. Zá-
roveň pripomenula nedávne výročie 
vzniku obce Chmeľnica, ktorej po-
čiatky sú späté s rokom 1315. Priblí-
žila tvorbu slovníka, ako aj špecifiká 
chmeľnického nárečia. Slovník obsa-
huje približne 7000 pojmov a práce na 
jeho tvorbe trvali tri roky. 

Najnovší vydavateľský počin 
Chmeľničanov je významným prí-
spevkom k uchovaniu a zdokumen-
tovaniu nárečí, ktorými sa počas 
stáročí hovorilo na Spiši. Nemčina 
a slovenčina patrili od 13. do 20. sto-
ročia k  najpoužívanejším jazykom 
v  našom regióne. Slovník nesporne 
zaujme aj odborníkov, ktorí sa venu-
jú problematike  vývinu nemeckého 
jazyka na území dnešného Sloven-
ska. V súčasnosti sa vo všeobecnosti 
nárečia používajú v čoraz menšej 
miere, preto je žiaduce, aby sa pre 
budúce generácie uchovali aj pros-
tredníctvom vydávania nárečových 
slovníkov.  Miroslav Števík

Chmeľnický
nárečový slovník

• Predám kvalitný leštený Tat-
ranský drevený obklad - 3 €, pe-
rodrážka, Zrubový profil, hra-
noly a  dlážkovicu na podlahy. 
Inf. č. t.: 0908 234 866.  1/18-P  
• Predám úplne nový trojkoleso-
vý bicykel na batériu, prípadne vy-
mením za dojkolesový. Nový stál 
830 eur, teraz za 530 eur. Inf.: č. t. 
0908 268 425.  11/18-P
• Predám Škodu Fabia v  dobrom 
technickom stave, naj. 92 000 km, 
12-ročná, cena 830 eur. Inf.: č. t. 
0918 645 948.  12/18-P

• Prenajmeme kancelárske priesto-
ry v  Poprade, Teplická 34, bý-
vala AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 
0905 563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  46/18-R
• Pizzeria Utópia (Dostojevské-
ho ul. č. 23, starý juh, Poprad) 
prijme ihneď upratovačku (dô-
chodkyňu) na dohodu, plat 3 €/
hod. netto. V  prípade záujmu bliž-
šie informácie na tel. č. 052/773 
22 22 alebo osobne na prevádzke 
u personálu.  48/18-R
• Prijmeme upratovačky a chyžné 
na upratovanie kancelárskych, ho-
telových a bytových priestorov. Plat 
500 €. Inf. č. t.: 0910 964 997. 49/18-R

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ
pozemkov časť parc. č. KN-E 3828/3, vodné plochy o výmere 84 m2, časť parc. č. 
KN-C 1579/9, záhrady o výmere 23 m², parc. č. KN-C 1579/11, záhrady o výme-
re 32 m², parc. č. KN-C 1584/88, vodné plochy o výmere 13 m² a parc. č. KN-C 
1584/89, vodné plochy o výmere 4 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad 
zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom 
odbore na liste vlastníctva č. 1.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 67,23 €/m², t. j. vo výške 10 487,88 € 
za celý predmet predaja

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20. júla 2017 do 12.00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže 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 infor-
mácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.   PP-59

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

• V  PONDELOK minulý týždeň 
o 17.05 hod. preverila hliadka MsP 
Poprad oznam ohľadom mládeže, 
ktorá mala požívať alkoholické ná-
poje za bytovým domom Bylina na 
ulici Dostojevského. Na mieste boli 
zistené tri osoby požívajúce alkohol. 
Jednej osobe bola uložená bloková 
pokuta. Ďalší dvaja chlapci boli od-
stúpení na správne konanie pre po-
rušenie ustanovení zákona o ochra-
ne pred zneužívaním alkoholických 
nápojov, keď dychová skúška pre-
ukázala prítomnosť alkoholu u  14 
ročného maloletého (0,46 mg/l) 
aj  u  15 ročného mladistvého (0,34 
mg/l). Oboch si prevzali zákonní zá-
stupcovia.• O  POMOC mestských policajtov 
požiadal 10. júla 2018 o  5.22 hod. 
kostolník z  Konkatedrály Sedembo-
lestnej Panny Márie, v  priestoroch 
ktorej sa nachádzal muž vzbudzujúci 
verejné pohoršenie. Mestskí policajti 
na mieste zistili mladíka, ktorý svojím 
vulgárnym správaním obťažoval os-
tatných veriacich. MsP zistila, že ide 
o 21 ročného muža zo Svitu. Dychová 
skúška uňho preukázala prítomnosť 
alkoholu s  výsledkom 1,17 mg/l, čo 
je 2,44 promile. Vec je v riešení MsP 
Poprad.• PANI zo Starej Ľubovne požiada-
la 11. júla 2018 o 16.35 hod. mestskú 
políciu o  pomoc. Na nástupišti č.4 

SAD si zabudla tašku a  zistila to až 
v  čase, keď už cestovala v  autobuse 
domov. Hliadka MsP Poprad tašku 
podľa opisu oznamovateľky na ná-
stupišti našla a uložila ju na úradovni 
mestskej polície, kde si ju o 17.25 hod. 
osobne prevzala majiteľka po návrate 
späť do Popradu.• MINULÝ štvrtok 12. júla 2018 
o 00.25 hod. zasahovali hliadky MsP 
Poprad na ulici Jesennej, kde sa z jed-
ného bytu šíril veľký hluk. Podozrivý 
muž rušil hlučným správaním a kri-
kom nočný pokoj. Odmietol preu-

kázať svoju totožnosť a  taktiež neu-
poslúchol výzvy verejného činiteľa, 
ktoré mu boli dané hliadkou MsP 
Poprad. Bol predvedený za použitia 
donucovacích prostriedkov. Dycho-
vá skúška preukázala prítomnosť 
alkoholu u  66-ročného podozrivé-
ho s  výsledkom 1,01 mg/l. Bola mu 
uložená bloková pokuta. O 1.30 hod. 
zasahovali mestskí policajti spoločne 
s hliadkou PZ na tejto adrese opätov-
ne, no tentoraz voči dcére podozri-
vého, ktorá v  dôsledku psychických 
problémov rušila nočný pokoj. Pri-
volanou sanitkou bola odvezená do 
nemocnice.   (msp)

Týždeň s mestskou políciou
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S Božím požehnaním urobíme viac pre duchovné dobro ľudí
Na popradskom sídlisku Juh bola 

od 10. júla 2018 zriadená  nová rím-
skokatolícka farnosť Poprad - Juh. 
Farár tejto farnosti Jozef Benko pri 
tejto príležitosti odpovedal na nie-
koľko otázok. 

Čo bolo dôvodom zriadenia novej 
farnosti?

„Je to odozva na živosť viery v meste. 
Je to prax už z prvokresťanských čias, 
kedy sa veľké mestá delili na obvody 
a s pribúdajúcim počtom kresťanov sa 
aj mestské farnosti delili na menšie. V 
menšom spoločenstve sa viac poznajú 
ľudia navzájom i s kňazmi a môžu si 
byť viac nápomocní. Táto myšlienka 
rozdelenia farnosti Poprad pre dobro 
veriacich pochádza ešte z doby pribú-
dania sídlisk na Juhu. Už postavenie 
Kostola sv. Cyrila a Metoda smerovalo 
k tomuto zámeru.“

Sú vaše právomoci rovnaké, ako 
vo farnosti v centre mesta?

„Áno, sme rovnocenné farnosti, po-
dobne ako aj ďalšie farnosti Poprad 
- Spišská Sobota, Stráže či Matejovce, 
alebo iná farnosť. Akurát sme veľká 
farnosť, lebo podľa sprostredkovaného 

odhadu na sídliskách Juh máme do 12 
tisíc rímskokatolíkov.“

Čo všetko môže Cirkev prostred-
níctvom farnosti poskytnúť veria-
cim?

„Farnosť nie je len farár, či vo väčšej 
farnosti jeho priami spolupracovníci 
kapláni, ale je to aj niekoľko spoločen-
stiev veriacich a hlavne rodiny, ktoré 
sú domácou cirkvou. Teda majú byť 
miestom, kde sa odovzdáva viera slo-
vami, ale i životom nielen podľa nej, 
ale hlavne v nej. A potom cez kňazov je 

ľuďom ohlasované evanjelium a obsah 
kresťanskej viery, vysluhujú sviatosti a 
sprevádzajú ľudí v duchovnom živote - 
vo vzťahu s Bohom.“

S  akým vnútorným poslaním ste 
prišli na nové pôsobisko?

„Ako zaznelo aj v kázni diecézneho 
biskupa na otvorení novej farnosti Po-
prad - Juh, hlavnou úlohou nás kňazov 
na Juhu je s Božou pomocou spolu s 
veriacimi vytvoriť farské spoločenstvo. 
Farské spoločenstvo je spoločenstvo 
spoločenstiev, ako sú miništranti, spe-

vokoly, ružencové spoločenstvá, hnu-
tia, saleziánska mládež, Modlitby ma-
tiek, Modlitby otcov... Majú byť tvorené 
ľuďmi otvorenými pre druhých a otvo-
renými i pre ostatné spoločenstvá. Ďal-
šou úlohou je vytvoriť miesto prvého 
kontaktu, teda farskú kanceláriu, na 
čom intenzívne pracujeme s ochotnými 
mladými. Prezradím, že bude v malej 
sakristii a prichádza sa do nej po bez-
bariérovom prístupe, ktorý je po južnej 
strane Kostola sv. Cyrila a  Metoda. 
Vedie k bočnému vchodu do kostola, 
odkiaľ je len na krok do spomínanej 
miestnosti. Máme už mailovú adresu 
(rkcpopradjuh@gmail.com) a pracuje 
sa na internetovej stránke.“ 

Farár rímskokatolíckej farnosti 
Poprad - Juh Jozef Benko pochádza 
z  neďalekých Kravian, má 44 rokov. 
Bol kaplánom v  Spišskej Kapitu-
le a  v  Spišských Vlachoch. Od roku 
2003 bol farským administrátorom 
vo Veľkej Lomnici. Dodal: „Na Juhu 
máme dvoch kaplánov - Michala Ja-
nigu a  Mareka Wolanszkého, takže 
s Božím požehnaním urobíme viac pre 
duchovné dobro ľudí.“  (kpa)

Farár rímskokatolíckej farnosti Poprad - Juh Jozef Benko (vľavo) so spišským 
diecéznym biskupom Štefan Sečkom na slávnosti 10. júla v Kostole sv. Cyrila 
a Metoda pri odovzdávaní novej farnosti.   FOTO - Rastislav Ovšonka

Vo štvrtok 5. júla naša oravská 
farnosť Brezovica slávila odpusto-
vú slávnosť Kostola sv. Cyrila a Me-
toda.

Na túto slávnosť za odpustové-
ho kazateľa bol farnosťou pozvaný 
páter Peter z Trstenej. Spolu s ním 
celebroval svätú omšu miestny farár 
Jaroslav Rusnák, rodák z Popradu. 
Poďakovanie za účasť na tejto od-
pustovej slávnosti patrí popradské-
mu primátorovi Jozefovi Švagerkovi. 
Napriek tomu, že aj farnosť Poprad 
má týchto slovanských vierozvestcov 
za patrónov,  pán primátor prijal po-
zvanie na Oravu.

Kostol sv. Cyrila a  Metoda začali 
stavať za trstenského dekana Michala 
Tondru. Keďže malý kostolík Návštevy 
Panny Márie nestačil, miestni veriaci 
pomohli túto myšlienku výstavby kos-
tola zrealizovať. Základný kameň po-
svätil Ján Pavol II. na svojej prvej náv-
števe Slovenska. Veriaci s  nadšením 
a  veľkým entuziazmom tvrdo praco-
vali na stavbe Božieho chrámu. Kostol 
bol dokončený a  posvätený 11. júla 
1993. Konsekroval ho vtedajší otec 
biskup Mons. František Tondra. V mi-
nulých dňoch sme si teda pripomenuli 
25 rokov od posviacky brezovického 
Kostola sv. Cyrila a Metoda.  (jru)

Aj tento rok sa v  Levoči 
uskutoční podujatie Tajom-
ná Levoča, ktoré bude v pia-
tok a v sobotu 20. a 21. júla 
2018 na Námestí Majstra 
Pavla. Predstaví sa množ-
stvo účinkujúcich, napr. 
česká skupina Čechomor, 
raper Majk Spirit a  Suveren 
a ďalší. Zaujímavým bude 
aj program živých sôch, či 
finalistov súťaže Česko Slo-
vensko má talent.  (ppš)

Aj v oravskej Brezovici stojí Kostol sv. Cyrila a Metoda  Napísali
ste nám

Tajomná Levoča

Po 74 rokoch sa gréckokatolícka farnosť 
Vernár stala v prvú júlovú nedeľu svedkom 
primičnej svätej liturgie 26-ročného novo-
kňaza Šimona Gajana. 

Po siedmich rokoch štúdia a formácie v se-
minári na gréckokatolíckej Teologickej fakul-
te v Prešove, najprv prijal sviatosť manželstva, 
následne bol vysvätený na diakona a koncom 
júna prijal sviatosť kňazskej vysviacky v bazi-
like minor v Ľutine.  Na slávnostnej primičnej 
svätej liturgii v Chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky vo Vernári za účasti farára far-
nosti Vernár, protojereja Miroslava Bartoša, 
zazneli aj slová blahoželania novokňazovi Š. 
Gajanovi, aby bol dobrým a svätým kňazom: 
„Duchovné povolanie bolo vždy znakom Božie-
ho požehnania. Po 74 rokoch prišla opäť chví-
ľa, ktorú prežívali naši prastarí a starí rodičia, 

keď v tomto gréckokatolíckom chráme slávil 
svoju primičnú svätú liturgiu už nebohý otec 
Ján Škoviera. Dnešná primičná slávnosť je pre 
našu farnosť i celú obec Vernár jedinečná a ne-
opakovateľná. Je veľkým znamením Božej lás-
ky a povzbudením vo viere.“   (pbm)

Novokňaz z Vernára po 74 rokoch Dali ste 
nám vedieť

Štvrtok 19. júl o 20. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
PRI KASE/PAVOL SERIŠ
Komédia jedného herca o člo-
veku v obchode.

Piatok 20. júl o 19. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
ADRIENA BARTOŠOVÁ
& BAND
MIMO PRIESTOR A ČAS
Výber zo svetových evergree-
nov od swingu, bossanovu až 
po argentínske tango.

Sobota 21. júl o 10. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
Td PASLÍK
Divadlo na hojdačke

Sobota 21. júl o 19. hod./ha-
sičský dvor v Poprade - Spiš-
skej Sobote
ANNABÁL - Klub Sobotčanov 
v spolupráci s mestom Poprad 
pozýva všetkých na tradičnú ta-
nečnú zábavu s bohatou tombo-
lou a s kultúrnym programom. 
V prípade nepriaznivého poča-
sia sa akcia uskutoční v divadel-
nej sále v Spišskej Sobote. 

Sobota 21. júl o 21. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE/VO VEĽ-
KOM ŠTÝLE (USA, 97 min.)

Nedeľa 22. júl o 15. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
FS ĽUBOVŇAN - Folklórny 
súbor prezentuje ľudovú kultúru 
východoslovenských regiónov.

Kultúrny program mesta Poprad
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Príprava ukončená, v sobotu sa začína liga
Letná príprava popradského 
seniorského futbalového tímu 
vrcholila a od prvého súťažného 
stretnutia ich delia len tri dni.    

Počas prípravných zápasov sa stretávali 
s kvalitnými celkami. Predpremiérou prípravy 
bol priateľský zápas v Demjate. Prvú prípravnú 
previerku naši futbalisti absolvovali v Podbre-
zovej. Vstup bol úspešný a domov si odniesli 
víťazstvo 1:2. Posledný júnový deň navštívil 
popradské NTC súper Termalica Bruk-Bet 
Nieciecza, ktorý strávil uplynulú sezónu na 
trávnikoch najvyššej poľskej ligy. Popradča-
nia duel vyhrali výsledkom 2:1 a obaja tréneri 
označili zápas za veľmi prínosný. V stredu 4. 
júla opäť na domácom ihrisku vystavili kon-
frontácii s atraktívnym súperom MFK Zem-
plín Michalovce. Zápas sa skončil remízou 
1:1. V  stredu 7. júla išli na prípravný zápas 
do Poľska. S celkom Staal Mielec podľahli 1:0. 
Jediný gól stretnutia padol z penalty. Príprava 
pokračovala aj minulý týždeň. Za súperom 

cestovali v stredu 11. júla do Maďarska. Diós-
győr VTK Miskolc zdolali Popradčania 1:2. 
V  sobotu 14. júla si na domácom trávniku 
zmerali sily pred ligou s Košicami. Výsledok 
zápasu FK Poprad - FC Košice 5:0 (1:0). Góly 
Pajer, Horváth, Kica, Maťaš a Maslo. „Príprava 
bola kvalitne naplánovaná. Preverili nás dobrí 
súperi, chuť chlapcov pracovať bola na vysokej 
úrovni. Naša sila by mohla byť v dobrom kolek-
tíve a súdržnosti. V kabíne prevláda pracovný 
duch“, uviedol tréner FK Poprad Marek Pet-
ruš. „Čas v letnej príprave ubehol veľmi rýchlo. 
Robili sme všetko, čo sme mohli, aj čo sa týka 
doplnenia kádra. V prípravných zápasoch sme 
sa snažili čo najlepšie zohrať. Verím tomu, že 
sme dobre pripravení na súťaž“, doplnil asis-
tent trénera Mikuláš Dvorožňák.

Zápasy druhej ligy, ktorej súčasťou je aj 
popradské mužstvo začínajú v  sobotu 21. 
júla. Na domácom trávniku privítajú ce-
lok MFK Dubnica. Zápas sa odohrá o  19. 
hod. v NTC.    (ppš)

Slovenskí volejbaloví reprezentanti od-
štartovali minulý týždeň v Liptovskom Jáne 
prípravu na druhú časť reprezentačnej sezó-
ny, počas ktorej ich čaká augustový vstup do 
kvalifikácie o postup na ME 2019. Majstrov-
stvá Európy 2019 sa uskutočnia v štyroch 
krajinách - Francúzsku, Belgicku, Holand-
sku a Slovinsku a budú s rekordným počtom 
účastníkov, predstaví sa 24 krajín.

Pred budúcoročným šampionátom ich čaká 
sedem prípravných duelov. Dva proti Kame-
runčanom odohrajú v  piatok a  v  sobotu 27. 
a 28. júla v Poprade. Začiatkom augusta tri v 
estónskom Rakvere proti domácemu výberu a 
dva proti Rakúšanom v Nitre. 

Formát kvalifikácie prešiel úpravami, na-
miesto turnajov sa družstvá stretnú systémom 

každý s každým doma aj vonku. Úvodné šty-
ri kolá odohrajú v auguste, zostávajúce dve v 
januári 2019. Slováci, ktorí sú súčasťou ME 
nepretržite od roku 2007, si v C-skupine kva-
lifikácie zmerajú sily s výbermi Čiernej Hory, 
Moldavska a Islandu. Na šampionát preniknú 
víťazi siedmich skupín a kvinteto s najlepšou 
bilanciou z druhých priečok. 

Slováci ako favoriti C-skupiny vstúpia do 
boja o ME v stredu 15. augusta v Nitre zápa-
som proti Islanďanom. O štyri dni sa predsta-
via v čiernohorskom meste Bar. Nasledovať 
budú dva duely proti Moldavsku - 22. augusta 
v Nitre a 26. augusta v Kišiňove. V úvode ja-
nuára slovenských volejbalistov ešte čaká do-
máci zápas proti Čiernej Hore (5. alebo 6. janu-
ára) a derniéra na Islande (9. januára).   (ppš)

Kamzíci opäť súčasťou Vyšehradského pohára
V príprave na 
nový ročník hoke-
jovej sezóny pre-
veria hráčov HK 
Poprad zápasy 

Vyšehradského pohára. Ten 
sa odohrá v novom formáte.

Medzinárodná konfrontácia 
napíše ďalšiu kapitolu. Turnaja 

sa zúčastnia tri slovenské a tri 
maďarské mužstvá. Sloven-
skú stranu budú zastupovať 
Poprad, Nitra a Nové Zámky. 
Maďarov budú reprezento-
vať  zástupcovia maďarskej 
ligy Újpest, Dunajvároš a  Fe-
rencvároš Budapešť. Tímy sa 
stretnú každý s každým len 

raz, spolu teda päť duelov, 
doma je možné odohrať maxi-
málne tri zápasy. Všetky zápa-
sy sa budú hrať trojbodovým 
systémom. O víťazovi turnaja 
rozhodne konečné poradie tí-
mov v tabuľke. Zápasy sa odo-
hrajú v priebehu augusta a sep-
tembra, resp. októbra.   (ppp)

Prípravné zápasy aj v Poprade

• Na spišskonovoveskom 
futbalovom štadióne sa v 
sobotu 14. júla konal už 8. 
ročník Memoriálu Alexandra 
Nagya - turnaj bývalých fut-
balových hráčov. Podujatie 
je jedno z najtradičnejších 
futbalových akcií na Spiši, 
ktorým si klub pripomína 
skvelého športovca, trénera 
a najmä človeka Alexandra 
Nagya. Účastníkmi tohtoroč-

ného podujatia boli výbery 
bývalých futbalistov z Popra-
du, Košíc, poľského Noweho 
Saczu a domácej Spišskej No-
vej Vsi. Víťazný pohár putuje 
do Popradu.• NETRADIČNÉ športové 
podujatie pod názvom Štrb-
ská športová smršť bude túto 
sobotu 21. júla v  bežeckom 
areáli na Štrbskom Plese. Sil-
ní muži z viacerých krajín sa 
predvedú v  náročných silo-
vých disciplínach. Súčasťou 

podujatia bude aj kultúrny 
a animačný program. • FUTBALOVÝ klub Po-
prad „A“ budú v novej sezóne 
2017/18 reprezentovať viace-
rí noví hráči. Obranca Peter 
Maslo  prišiel z Ružomberka, 
obranca Kamil Zekucia zo 
Spišskej Novej Vsi, útočník 
Erik Streňo a záložník Matej 
Grešák z  Prešova, obranca 
Adam Pajer z Hradca Králo-
vé a  obranca Joseph Lungu 
zo Zambie.  (ppš)

Krátko zo športu

Nemecký ovčiak Kris z Ca-
nislog Poprad so svojím pso-
vodom Jozefom Olearčinom 
(na foto) sa koncom júna 
v  holandskom meste Erme-
lo zúčastnili ako jediný člen 
Slovenskej výpravy Majstrov-
stiev sveta FCI v  obedience. 
Neuveriteľných 121 tímov 
z  21 krajín celého sveta si 
zmeralo sily v  priestoroch  
drezúry koní patriacej ho-
landskej kráľovskej rodine.

Jozef a jeho nemecký ovčiak 
Kris predviedli ucelený výkon 
s  veľmi dobrým nasadením 
a veľkou diváckou podporou. 
Jozef Olearčin uviedol: „Iné 
plemeno ako border kólia je 
v  tomto športe raritou, to aj 
ukazuje ich počet na majstrov-
stvách sveta - približne 100 je-
dincov. V prvej top dvadsiatke 
sa na štvrtom mieste umiestnil 
zlatý retriever, čo je úžasný vý-
kon. Celkový štart sme si veľmi 
užili, súťažili sme s elitou a vrá-
tili sme sa s hrdosťou.“ 

Obedience je v preklade po-
slušnosť, kde sa kladie veľký 
dôraz na súhru človeka a psa, 
výborný kontakt a  presný vý-
kon. Každý jeden cvik musí byť 
vykonaný s veľkým nasadením 
a technicky čisto zvládnutý.

Cviky ako chodenie pri 

nohe psovoda, cúvanie so 
psovodom, zmeny rytmu 
chôdze preveria kondíciu, 
ale aj prepracovanosť cviče-
nia. Jeden z  ťažších cvikov je 
vysielanie psa vpred so zasta-
vením a  následné presmero-
vanie do určeného priestoru.

Chyba Krisa na vysielaní 
vpred, kde sa dobre nezorien-
toval v  prvej polovici cviku 
a  cvik vysielania okolo kuže-
ľa s  následným aportovaním 
a skokom cez prekážku, ho stáli 
cenné body a v celkovom hod-
notení mu patrí 110. miesto. 
Majstrom sveta sa pre tento rok 
stála minuloročná majsterka 
sveta obedience FCI Valentina 
Balli z  Talianska s  border kó-
liou Lycan Mind the dog. (jol)

Nemecký ovčiak Kris
súťažil s elitou

Pod garanciou Mestského 
športového klubu Poprad - 
Tatry si môžu popradské deti 
a mládež do 15 rokov užiť let-
né prázdniny s tenisom.

Denne od 8. do 12. hod. je 
pre ne vstup do tenisového 
areálu na Ul. Boženy Něm-
covej v Spišskej Sobote voľ-
ný. Na kurtoch môžu objaviť 
krásu tohto bieleho športu, 
získať základy alebo prehĺbiť 
svoje doterajšie tenisové ve-
domosti. Popradská samo-
správa v spolupráci a pod pat-
ronátom  MŠK Poprad-Tatry 

podporuje rozvoj tenisových 
zručností detí a mládeže. Jo-
zef Švagerko, primátor mesta 
Poprad sa vyjadril: „Chceme, 
aby naše deti počas prázd-
nin zmysluplne využívali svoj 
voľný čas - športovali, chodili 
za kultúrou a na rôzne podu-
jatia, ktoré pre ne pripravu-
jeme. Takto sme v rámci leta 
pripravili aj tenisové prázd-
niny a môžu si predpoludním 
prísť zahrať tenis zadarmo. 
Verím, že takto pritiahneme 
deti nielen k tenisu, ale športu 
všeobecne.“  (mar)

Popradské tenisové prázdniny
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Druhá júlová nedeľa v Štrbe 
opäť patrila športu. Na 41. Malom 
Štrbskom maratóne sa zúčastni-
lo množstvo bežcov zo Slovenska, 
Česka, Kene, Poľska, Maďarska, 
Ukrajiny a Nemecka. Svoje sily si 
zmeralo spolu 675 pretekárov. 

Na hlavnej 31 kilometrovej trati zo 
Štrby do Liptovskej Tepličky a späť 
dosiahol najlepší čas Keňan Geoffrey 
Githuku Chege z klubu run2gether. S 
časom 1:41:07 bol lepší ako vlani jeho 
africký krajan, no ani to nestačilo na 
prekonanie traťového rekordu. Ten 
s časom 1:40:06 naďalej drží Orest 
Babiak, ktorý tento rok absolvoval 
MŠM už po pätnástykrát. Najrých-

lejšou ženou sa stala Marcela Joglová 
(2:02:52, Česko). Stále viac populárna 
10 kilometrová trať zo Štrby cez Vyš-
nú a Nižnú Šuňavu preskúšala spolu 
287 bežcov. Najrýchlejšie bol v cieli 
Jozef Dubašák (36:09, AK Steeple 
Poprad, zo žien Aneta Smerčiako-
vá (44:07, Jasná. Na 10 kilometrovej 
trati pretekajú aj priaznivci Nordic 
Walking. Spolu sa ich do súťaženia 
zapojilo 37 a najrýchlejšími boli Jo-
zef Šoltés (1:08:23, Prešov) a Simona 
Šimová (1:13:00, Lučenec). Na štart 
sa postavilo aj 195 detí v pretekoch, 
ktoré sú súčasťou Východoslovenskej 
mládežníckej bežeckej ligy. 

Preteky na 31 a 10 kilometrov sú 

súčasťou bežeckej série Tatry v po-
hybe Prestige Tour, ktorá pokračo-
vala minulú sobotu Memoriálom 

Jána Stilla v Novej Lesnej a vyvrcholí 
v sobotu 1. septembra na Podtatran-
skom polmaratóne v Poprade.  (ppš)

Keňanovi Chegemu do zdolania rekordu chýbala minúta

Svit bol v prvý júlový 
piatok a sobotu miestom 
stretnutia hasičskej mlade 
od 8 do 16 rokov. V XIII. ce-
loštátnom kole hry Plameň 
sa zišli víťazi tohtoročných 
krajských kôl tejto hry, kto-
ré sa konajú v dvojročných 
cykloch. Súťažilo spolu 16 
kolektívov mladých hasičov 
- chlapcov i dievčat v po-
žiarnom útoku a štafetovom 
behu na 400 m s prekážkami. 

Víťazom u dievčat sa stal 
Dobrovoľný hasičský zbor 
- Základná škola Šuňava, 
zástupca Prešovského kraja. 
Šuňave sa podarilo zvíťaziť 
už piatykrát po sebe, čím 
opäť získali titul Majstra SR. 
Druhé skončili dievčatá z 
Veľkého Lapáša a tretie ZŠ 
hutnícka zo Sp. Novej Vsi.

U chlapcov prvenstvo pat-
rilo Kamennej Porube, druhé 
skončili Danišovce a tretí bol 
Toporec.

Predminulú nedeľu pokra-

čovala aj Podtatranská hasič-
ská liga za účasti 27 družstiev. 
Súťažili v Šuňave v šiestich 
kategóriách o Putovné po-
háre starostu obce Šuňava. 
Medzi mužmi do 35 rokov 
obsadilo 1. miesto Sp. Bystré 
I, v kat. nad 35 rokov boli 
prvé Batizovce, medzi žena-
mi do 35 rokov zvíťazila Šu-
ňava, nad 35 rokov Šuňava I, 
u dorasteniek sa z prvenstva 
radoval Sp. Štiavnik, u doras-
teniek Batizovce. Na záver sa 
predstavilo družstvo žien zo 
Šuňavy, ktoré v roku 1973 v 
Brne na medzinárodnej ha-
sičskej súťaži získalo zlatú 
medailu. 

Minulú nedeľu dobrovoľní 
hasiči súťažili v Liptovskej 
Tepličke o Putovné poháre 
starostu obce. Na súťaži sa 
zúčastnilo 20 tímov. Medzi 
ženami sa najlepšie darilo L. 
Tepličke, medzi dievčatami 
Sp. Štiavniku a u chlapcov 
zvíťazila Šuňava. V osobitnej 

kategórii mužov nad 35 rokov 
si prvenstvo tretí rok po sebe 
obhájila Šuňava a získala pu-
tovný pohár natrvalo. 

Symbolické ocenenie do-
stali od organizátorov DHZ 
L. Teplička najlepší prúdar a 
prúdarka za najrýchlejší zo-
strek terča - Dávid Hurajt zo 
Štrby za čas 18,51 s a Veroni-
ka Muchová z L. Tepličky za 
čas 23,54 s. 

V Podtatranskej hasičskej 
lige v priebežnom poradí me-
dzi mužmi do 35 rokov vedie 
Šuňava, medzi ženami do 35 
rokov takisto, medzi doras-
tencami prvú priečku oku-
pujú Batizovce, medzi doras-
tenkami Spišský Štiavnik a 
medzi mužmi nad 35 rokov 
opäť Šuňava. 

Dobrovoľných hasičov čaká 
tohto roku ešte 8 súťaží zara-
dených do PHL. Najbližšie 
budú súťažiť 21. júla o 10. 
hod. v Gánovciach a 22. júla 
o 10. hod. vo Vernári.    (okl)

V Podtatranskej hasičskej lige ešte osem súťaží

V piatok a v sobotu 13. a 14. júla 
sa v Novej Lesnej uskutočnil už 19. 
ročník Memoriálu Jána Stilla. Na-
priek zlým predpovediam sa pod-
ujatie uskutočnilo za optimálnych 
bežeckých podmienok a vo výbor-
nej atmosfére. V Novej Lesnej vy-
behlo na trate viac ako 700 bežcov 
bežcov, nordic walkerov, seniorov 
a bežeckých nádejí v detských ka-
tegóriách. 

V sobotňajšom hlavnom behu MJS 
2018, ako prvý v kategórii mužov 
dobehol na Hrebienok Róbert Štefko 
(na foto) s časom 39:28 min. Tento 
čerstvý 50-nik síce zaostal za svojím 
rekordom trate, no dokázal poraziť 
celú vrchársku elitu. Najrýchlejšou 

ženou bola Tímea Mihoková s časom 
47:53 min. Kratšiu trať MJS MINI na 
6 600 metrov, ktorá bola novinkou v 
tomto ročníku, ovládli Marián Zim-
mermann a Renáta Grešová. Medzi 
Nordic Walkermi bol najrýchlejší 
Jozef Šoltés a Jiřina Šerfelová zo Štr-
by. Na hlavnej trati bola i rekordérka 
- 84-ročná Mária Marcibalová, ktorá 
v tomto úctyhodnom veku porazila 
množstvo mladších bežcov. 

Memoriál Jána Stilla bol spoje-
ný tiež s bohatým sprievodným 
programom. Jedným z nich bola aj 
bubnová šou skupiny Batida, kto-
rá vyvrcholila úspešným oficiálne 
potvrdeným zápisom do Sloven-
skej knihy rekordov v najväčšom 

počte (506) 
bubnujúcich 
účastníkov na 
jednom mies-
te. Súčasťou 
p o d u j a t i a 
bola i  pre-
zentácia kni-
hy s názvom 
Robo Štefko. 
Každý z bež-
cov MJS ju 
zároveň zís-
kal ako dar-
ček i s podpisom, v ktorej si môžu 
prečítať príbeh o našom najúspeš-
nejšom vytrvalostnom atlétovi, 
dnes už na „bežeckom dôchodku“.

Devätnásty ročník Memoriálu Jána Stilla

MJS bol zo série akcií s  názvom 
Tatry v pohybe - Prestige Tour, ktoré 
vyvrcholia finálovým podujatím 1. 
septembra 2018 v Poprade.    (ppš)

Projekt Nezastaviteľní už 
5 rokov pomáha tým, s kto-
rými sa  osud nemaznal. 
Tento rok projekt pomôže 
vrátiť sa k aktívnemu život-
nému štýlu 21 ľuďom zo Slo-
venska a  Česka a  prispeje 
im na  športové pomôcky. 
Zmyslom projektu je moti-
vovať zdravých ľudí k tomu, 
aby športovali, a  tým po-
mohli hendikepovaným. 

Princíp je pritom veľmi 
jednoduchý. V  lete putuje 
po piatich turisticky expono-
vaných miestach na  Sloven-
sku špeciálna  brána. Počas 
víkendu mohol každý, kto 
navštívil Štrbské pleso prejsť 
cez  prvú bránu a  za neho 
dala spoločnosť Birell 0,20  € 
na  účet Nezastaviteľných. 
Za dva dni sa tak vyzbieralo 
1990,40 eur.

Nezastaviteľných prišiel 
podporiť na Štrbské pleso 
biatlonista a  bronzový me-
dailista zo ZOH vo Vancou-

vri Pavol Hurajt a  finalistka 
SuperStar a speváčka Barbo-
ra Hazúchová. 

Na Štrbskom plese boli 
aj dvaja tohtoroční Neza-
staviteľní. Jakub Bekeš  zo 
Ždiaru a  Kristína Vozárová 
z  Banskej Bystrice. Jakub si 
v  projekte vysníval Monoski, 
lebo chce lyžovať so svojím 
bratom a Kristína, ktorá hrá-
va v Paraolympijskom cen-
tre v  Kováčovej stolný tenis, 
túži mať svoj vlastný stôl aj 
doma a  dostať sa na para-
lympiádu.  (nla)

Na pomoc hendikepovaným
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