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Na novej linke môžu cestujúci objavovať Poprad
Poschodový retro autobus 

Sirius previezol v  pondelok 
14. júla prvých cestujúcich na 
novej linke Mestskej hromad-
nej dopravy v  Poprade č. 8. 
Linka bude premávať od toh-
to termínu vždy v  pondelok, 
v  stredu a  v  piatok s  časom 
odchodu z  autobusovej stani-
ce o 10. hod. Popradský auto-
bus MHD – doubledecker je 
určený hlavne návštevníkom 
mesta, ale aj domácim pasa-
žierom.

Počas 45 minútovej jazdy sa 

cestujúci prevezú 
zo stanice SAD 
cez Veľkú, Spišskú 
Sobotu, Matejov-
ce a  časť centra 
mesta späť na au-
tobusovú stanicu. 
Po ceste sa budú 
môcť oboznámiť 
s  najcennejšími 
pamätihodnos-
ťami a  zaujíma-
vosťami Popradu 
ako sú kostoly vo 
všetkých mest-
ských častiach, 
Tatranská galéria 
i  Galéria Scherfe-
lov dom, mestská 
pamiatková re-
zervácia Spišská 
Sobota, Podtat-
ranské múzeum, 
Národné tréningové centrum 
Slovenského futbalového zväzu, 
Námestie sv. Egídia z  13. sto-
ročia s  renesančnou zvonicou, 
lesopark Kvetnica a ďalšie. 

„Je to ďalší krok radnice 
k  spestreniu ponuky najmä pre 
návštevníkov mesta. Ide síce 
o  štandardnú linku MHD, táto 
však ponúka aj bonusy. Ako je-
diná má k dispozícii samostatný 
leták informujúci o linke i o po-
pradských zaujímavostiach, 

ako jediná má audiosprievod-
cu o  histórii a  súčasnosti mesta 
v slovenskom a anglickom jazy-
ku. Verím, že po zoznamovacej 
jazde týmto naším doubledecke-
rom sa turisti rozhodnú navštíviť 
zaujímavosti mesta aj osobne,“ 
povedal na otvorení primátor 
Popradu Anton Danko. Okrem 
audiosprievodcu v  slovenčine 
a angličtine budú mať sprievod-
covia cestovného ruchu v  prí-
pade potreby k  dispozícii pa-

lubný mikrofón, ktorým môžu 
svojej skupine poskytnúť aj 
individuálny výklad o Poprade. 
Cestovné na linke bude rovnaké 
ako v MHD, to znamená 0,70 € 
pri platbe v  hotovosti a  0,50 € 
pri platbe čipovou kartou. 

Otvoreniu linky predchádzalo 
doplnenie dopravného značenia, 
ktoré umožňuje plynulý prejazd 
jednotlivými úsekmi, najmä nie-
ktorými úzkymi uličkami. 

Zvýšila sa kvalita poskytovaných
stravovacích služieb

Pacienti a zamestnanci po-
pradskej nemocnice dosta-
li opäť priaznivú správu. V 
pondelok 14. júla generálny 
riaditeľ Nemocnice Poprad 
Jozef Tekáč, primátor Popra-
du Anton Danko a generál-
ny riaditeľ spoločnosti Dora 
Gastro Slovakia Peter Bittó 
slávnostne prestrihli pásku 
na novozrekonštruovanej 
stravovacej prevádzke. 

J. Tekáč 
u v i e d o l : 
„Touto re-
k o n š t r u k -

ciou sme sa posunuli približne 
až o dve storočia dopredu, čo 
sa týka úrovne poskytovania 
stravovacích služieb. Stará pre-
vádzka už generovala veľké ri-
ziká v oblasti hygieny stravy a 
bezpečnosti práce a významne 
zvyšovala náklady nemocnice. 
Nemocnica využila typ verejnej 
súťaže - súťaž koncesiou. Víťaz - 
spoločnosť Dora Gastro Slovakia 
získal koncesiu na poskytovanie 
stravovania na desať rokov a do 
prestavby a technológie investo-
val 2,7 miliónov eur.“ Denne v 
tejto prevádzke vydajú 400 je-

dál pre zamestnancov 
a 300 pre pacientov. P. 
Bittó dodal, že rekon-
štrukcia trvala osem 
mesiacov a kvalita po-
skytovaných služieb 
bude na vysokej úrov-
ni. Podobné prevádzky úspešne 
zabezpečujú napr. aj v Banskej 
Bystrici a Trnave. Povedal: 
„Kuchyňa prešla komplexnou 
prestavbou vrátane skladov, 
jedálne pre zamestnancov, vy-
budoval sa distribučný systém 
jedál pre pacientov – tzv. table-
tový systém, čo je systém pre do-

pravu jedla k pacientom v uzav-
retých tabletoch, ktoré spĺňajú 
hygienické parametre a para-
metre bezpečného diétneho stra-
vovania.  Súčasťou tabletového 
systému je kompletizačný pás, 
vozíky na hotové jedlo, vozíky 
na tablety, umývačka tabletov.“

(Pokračovanie na str. 4)

Železničná stanica Poprad-Tatry
Ve�ká — Kostol sv. Jána Evanjelistu z 13. stor.
Ve�ká — Galéria Scherfelov dom
Tatranská historická električka Kométa
Spišská Sobota — Kostol sv. Juraja zo začiatku 13. stor.
Spišská Sobota — oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče
Spišská Sobota — mestská pamiatková rezervácia
Matejovce — výrobná hala Whirlpool
Matejovce — administratívna budova firmy Scholtz
Matejovce — Kostol sv. Štefana z pol. 14. stor.
Stráže pod Tatrami — Kostol sv. Jána Krstite�a zo 14. stor.
AquaCity Poprad
Národné tréningové centrum Slovenského futbalového zväzu
Podtatranské múzeum
Kostol sv. Egídia z 13. stor. s renesančnou zvonicou
Námestie sv. Egídia
Mozaika na počes� �ervenej armády z roku 1957
Elektráreň Tatranskej galérie, postavená v roku 1912
Kolonáda v predstaničnom parku
Kvetnica — Lesopark 
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Railway Station of Poprad-Tatry
Ve�ká — St. John the Evangelist Church from the 13th century
Ve�ká — Gallery, Scherfel Manor
Tatra Historic Tramcar — Kométa (the Comet)
Spišská Sobota — St. George Church 

from the beginning of the 13th century
Spišská Sobota — the altar made 

in the workshop of Master Paul of Levoča
Spišská Sobota — an urban monument reserve
Matejovce — Whirlpool manufacture hall
Matejovce — an administrative building of the Scholtz firm
Matejovce — St. Stephen Church from the mid-14th century
Stráže pod Tatrami — St. John the Baptist Church 

from the 14th century
AquaCity Poprad
National Training Centre of the Slovak Football Union
Podtatranské museum — Museum of the Tatra Region
St. Egidius Church from the 13th century with a Renaissance belfry
St. Egidius Square
Mosaic in the memory of the Red Army of 1957
“Power Station” of Tatra Gallery, built in 1912
Colonnade in the park in front of the Railway Station
Kvetnica — Forest Park 

Dejiny Popradu sa začali už v dávnoveku. Odvtedy sa život
na tomto území nezastavil. Pracovné nástroje, keramika, zbrane
— to všetko svedčí o tom, že na území mesta a v jeho blízkom okolí
pulzoval čulý život dávno pred narodením Krista a neustal ani
po prelome letopočtov.

Poprad, o ktorom sa zachovala prvá písomná zmienka
z roku 1256, bol 690 rokov, teda celý stredovek a novovek (až
do roku 1946) len jedným z miest, ktoré tvoria dnešné 53-tisícové
mesto. Ďalšími mestečkami boli jeho dnešné časti — Matejovce
(1251), Spišská Sobota (1256), Ve�ká (1268), Stráže pod Tatrami
(1276) a rekreačná čas� Kvetnica (1880). Poprad patrí medzi
mestá s bohatými sakrálnymi pamiatkami a spolu s �alšími
spišskými mestami predstavuje cenný historický odkaz generácií
žijúcich pod Vysokými Tatrami. V�aka svojej polohe pod Vyso-
kými Tatrami, blízkosti troch �alších národných parkov a ve�mi
dobrému dopravnému spojeniu so svetom, je vynikajúcim vý-
chodiskovým bodom pre návštevníkov celého regiónu.

The Poprad real history started in the ancient times.
Actually, life has not stopped in this area ever since. Working
tools, ceramics, weapons — all of these testify of the fact that
the Poprad area and its vicinity were engaged in rush business
activities thousand of years before the Christ's birth, which did
not stop upon turns of millennia. 

Poprad, whose first written mention dates back to 1256,
was for 690 years, i.e. throughout the whole Middle Ages and
Modern Age (until 1946) only one of the municipalities which
are currently a part of the town with 53 thousand inhabitants.
Other villages, currently incorporated within it as its town wards,
included Matejovce (1251), Spišská Sobota (1256), Ve�ká (1268),
Stráže pod Tatrami (1276) and Kvetnica (1880). Poprad belongs
among cities being rich in sacral monuments, and together with
other towns in the region of Spiš constitues a valuable histori-
cal legacy of generations living under the High Tatras. Thanks
to its location at the foot of the High Tatras, the close proximity
of three other national parks, and its very good transportation
connection with the whole world, it is an excellent jumping-off
place for a visit to the entire region. 
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Objav
Discover

Poprad

zastávky | bus stops

Poprad, AS
Ve�ká, Vodárenská, Jahodná
Spišská Sobota, Vagonárska, Budovate�ská
Spišská Sobota, Vagonárska, Uralská
Spišská Sobota, námestie
Vagónka, OkTan
Matejovce, Tatramat
Matejovce, Lidická
Matejovce, kostol
Matejovce, Hnilec
Matejovce, Tatramat
Vagónka, OkTan
Vagónka
Štefánikova, Zimný štadión
Štefánikova. Slovenská sporite�ňa
Štefánikova, Dom kultúry
Poprad, AS
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8  Poprad AS — Vel'ká — Spišská Sobota — Matejovce — Poprad AS
Prepravu zabezpečuje: SAD Poprad, a. s., Poprad, Wolkerova 466, tel. č. 052 7723565

Audiosprievodca históriou 
a súčasnos�ou mesta Poprad 

Audioguide about the history 
and present days of the town of Poprad

1  premáva v pondelok | runs on Monday
3  premáva v stredu | runs on Wednesday
5  premáva v piatok | runs on Friday

1  3   5

Audiosprievodca históriou 
a súčasnos�ou mesta Poprad 

Audioguide about the history 
and present days of the town of Poprad

AutobusMestaPP.qxd  14.7.2014  17:40  Page 2

(Pokračovanie na str. 5)
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Stručne

COOOL 
NAJLEPŠIA CENA

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

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

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

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

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na polovicu1/2

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na pätiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na tretiny1/3

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

SEAT – člen skupiny Volkswagen.

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

058 01 Poprad 
tel.: 52/7731549

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

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

ENJOYNEERING

Príďte na predvádzaciu jazdu 
k vášmu predajcovi SEAT, 

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

1/5
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PP-16

• MESTO Poprad, ako prí-
slušný orgán územného plá-
novania v  zmysle stavebného 
zákona v  znení neskorších 
predpisov oznamuje, že zahaju-
je proces zabezpečenia zmeny 
a doplnku ÚPN-SÚ mesta Po-
prad v  k.ú. Poprad. Zmena sa 
týka využitia územia na plochy 
telovýchovy, športu, rekreácie 
a  cestovného ruchu vrátane 
zelene a  technickej infraštruk-
túry. Viac na www.poprad.sk• ZASADNUTIE komisie so-
ciálnej, bytovej a zdravotnej pri 
Mestskom zastupiteľstve mes-
ta Poprad sa uskutoční dnes 
16. júla o 15. hod. v zasadačke 
Okresného úradu v  Poprade. 
Zajtra 17. júla o 13. hod. bude 
v zasadačke na Mestskom úra-
de v Poprade stretnutie členov 
Komisie výstavby pri MsZ mes-
ta Poprad. • TRHOVISKO na Záborské-
ho ulici v Poprade (sídl. Juh III 
pri  Sintre), ktorého správcom 
je Mesto Poprad, je od 5. júla až 
do odvolania mimo prevádzky.• TELEVÍZIA Poprad z  dô-
vodu technickej odstávky ne-
vysiela od 14. do 27. júla.• ZAJTRA 17. júla o 17. hod. 
sa v  kníhkupectve Panta Rhei 
v  Maxe v Poprade uskutoční 
beseda s autorom knihy Zatra-
tení Dávidom Kičinom spojená 
s autogramiádou. • REGIONÁLNE združenie 
zdravotne postihnutých Pre-
šovského kraja, základná or-
ganizácia Poprad organizuje 
pre zdravotne postihnutých 
občanov rekondično-integrač-
ný pobyt od 8. do 15.septem-
bra vo Vyšných Ružbachoch. 
Bližšie informácie na č. t. 0914 
150 909, 0908 392 793. • V MINULOM vydaní novín 
bola uverejnená informácia, že 
mesto Poprad je najobľúbenej-
šou dovolenkovou destináciou 
Slovákov. V  článku došlo k 
nesprávnej interpretácii pub-
likácie Štatistického úradu 
SR, podľa ktorej predstavuje 
„miesto pobytu“ okres, nie 
mesto. • KRAJSKÁ organizácia ces-
tovného ruchu Severovýchod 
Slovenska v spolupráci s part-
nermi pripravila na túto  let-
nú turistickú sezónu kampaň 
zameranú na objavovanie krás 
severovýchodného Slovenska. 
Zahŕňa viaceré zaujímavé sú-
ťaže pre obyvateľov i návštev-
níkov kraja.  (ppš)

Forum Poprad otvoria v jeseni budúceho roka
Zástupcovia spoločností 

Multi Development a  Gemo 
Olomouc v  stredu spoločne 
s  primátorom mesta Poprad 
Antonon Dankom na tlačo-
vej konferencii oznámili, že 
obchodné centrum Forum 
Poprad plánujú otvoriť na je-
seň 2015.

Výstavba je v  plnom prúde, 
hotové sú čiastočné základy 
objektu. „Niekde sú už aj zákla-
dy nosných konštrukcií. Vybrali 
sme subdodávateľov na jednot-
livé časti dodávky. Na prelome 
rokov by mali byť postavené 
hrubé nosné konštrukcie,“ po-
vedal za zhotoviteľa generálny 
riaditeľ Gemo Olomouc Bo-
humír Mach. Dlho očakávaný 
pohyb na stavbe po bývalom 
obchodnom dome sa stal rea-
litou. Už len likvidácia pôvod-
nej stavby dala robotníkom 
poriadne zabrať. „Na skládku 
sme vyviezli 20 tisíc kubíkov 
sutiny a 30 tisíc kubíkov zeme 

počas zemných prác,“ uviedol 
technický riaditeľ Multi Deve-
lopment Petr Hoffmann. Ge-
nerálny riaditeľ investora Mul-
ti Development Ľuboš Kočí 
vyzdvihol výnimočnosť projek-
tu v centre mesta Poprad. „Mo-
mentálne už máme prenaja-
tých asi 72 percent obchodných 
plôch a  za takéhoto stavu sme 
ešte nikdy projekt nerozbieha-
li,“ zdôraznil záujem obchod-
níkov o nový priestor. Ľ. Kočí 
je presvedčený, že Forum Po-
prad prinesie do centra mesta 

kvalitu. „V uplynulých rokoch 
bolo mesto a jeho obyvatelia 
voči nám tolerantní a  preto sa 
budeme snažiť projekt dokončiť 
včas, aby sme naň mohli byť 
v  budúcnosti spoločne hrdí,“ 
dodal.

Nadšenie zo znovuzrodenia 
projektu neskrýval ani poprad-
ský primátor Anton Danko. 
„Mám radosť, že sa ho po krí-
ze konečne podarilo rozbehnúť. 
Verím, že táto stavba prispeje 
k tomu, aby sa na námestie opäť 
vrátil život,“ uviedol.  (mav)
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Krátke správyRadnica zrušila zmluvy s investorom
• V PIATOK 18. júla o 21.15 
hod. vystúpi popradské Di-
vadlo Commedia s  predstave-
ním Skrotenie zlej ženy v parku 
v Tatranskej Lomnici. • KRV môžu záujemcovia da-
rovať na pracovisku Národnej 
transfúznej služby v Poprade aj 
počas leta v pracovné dni od 6. 
do 14. hod. V utorok až do 17. 
hod. V  prípade záujmu o  ko-
lektívne darovanie krvi formou 
mobilného odberu treba zaslať 
mail na e-mail: mobilnyvy-
jazd@ntssr.sk  • FENOMENÁLNE tóny sve-
toznámej skladby od Leonarda 
Cohena Hallelujah, árie č. 3 D 
dur od J. S. Bacha a  iné zazne-
jú na Skalnatom plese v podaní 
Medzinárodného detského hus-
ľového orchestra. Vo štvrtok 17. 
júla o 13. hod. vzdá úctu Tatrám 
a  pozdraví celé Slovensko 22 
detí zo Slovenska, Čiech, Poľ-
ska, Kanady a USA. • 59. ROČNÍK Spišského 
trhu sa uskutoční od zajtra 17. 
júla do nedele 20. júla. Podrob-
ný program na www.spisska-
novaves.eu Voľná vstupenka je 
uverejnená na strane 9. • JEDENÁSTY ročník Anna-
bálu sa uskutoční v priestoroch 
Hasičského dvora v Spišskej So-
bote v sobotu 26. júla o 19. hod. • ZNÁMY detský zabávač 
a  pesničkár Ujo Ľubo a  kúzel-
ník Wolf budú účinkovať v so-
botu 19. júla od 16. do 19. hod. 
v hoteli Atrium v Novom Smo-
kovci. • HUDOBNÚ rozpráv-
ku s  názvom Odvážny Zajko 
v hlavnej úlohe so známou he-
rečkou a  speváčkou Zuzanou 
Haasovou môžu záujemcovia 
vidieť vo štvrtok 24. júla o  11. 
hod. v Dome kultúry vo Svite. • HORSKÁ záchranná služba 
upozorňuje návštevníkov Vyso-
kých Tatier, že na mnohých tu-
ristických chodníkoch prebieha 
ťažba spadnutých stromov po 
víchrici, z  toho dôvodu treba  
zvýšiť opatrnosť. Niektoré úseky 
sú uzatvorené (Tichá dolina), 
pretože hrozí padanie konárov 
a stromov. HZS tiež upozorňuje, 
že pri prechádzaní snehových 
polí a  žľabov treba byť veľmi 
opatrný pre riziko pošmyknutia.• V  KEŽMARKU sa 18. 
júla pri príležitosti 10. vý-
ročia odhalenia pamätníka 
uskutoční pietna spomienka 
venovaná obetiam usmrte-
ných na hraniciach v  rokoch 
1948 – 1989.  (ppš)

Symbióza hudobných nástrojov
Kultúrne leto v  Poprade 

je v  plnom prúde. Piatkový 
podvečer patril 5-člennej hu-
dobnej skupine Bohémiens. 
Mladí, temperamentní a  ta-
lentovaní umelci predstavili 
pestré hudobné žánre.

Pre nepriaznivé počasie sa 
predstavenie presunulo z  po-
pradského námestia do domu 
kultúry. „Vážim si to, že ľudia 
prišli a aj v  takom zlom počasí 
si nás vypočuli. Vytvorili super 
atmosféru,“ vyjadrila sa hudob-
níčka Barbora Botošová.

Diváci mali možnosť vypočuť 
si rôzne národné skladby od 
rumunských, židovských, rus-
kých, balkánskych až po  kon-
certné skladby starého otca 
Barbory Botošovej.

Prvé tri roky kapela Bohé-

miens nacvičovala v  rodnom 
dome starého otca Barbory Bo-
tošovej, legendárneho husľového 
virtuóza Jána Berkyho Mrenicu, 
v Očovej a v súčasnosti v  Bra-
tislave. Spolupracovali s  viace-
rými umelcami a interpretmi. 

V tomto období úzko spolupra-
cujú s Poľkou Agatou Siemaszko. 
„Nazvala by som ju celosvetovým 
hudobným objavom. Najbliž-
šie koncerty a  koncertné turné 
s nami odspieva aj Agáta,“ pove-
dala B. Botošová.  (aba)

Primátor mesta Poprad An-
ton Danko zvolal spoločne so 
svojimi dvoma zástupcami 
tlačovú konferenciu, na ktorej 
vo štvrtok oznámil, že radnica 
zrušila všetky zmluvné vzťa-
hy so spoločnosťou Tenzona 
Invest s. r. o. Išlo o  nájomnú 
zmluvu, zmluvu o  budúcej 
zámennej zmluve a  zmluvu 
o budúcej kúpnej zmluve, kto-
ré sa týkali výstavby obytného 
súboru Nový Poprad na sídlis-
ku Juh III.

Spoločnosti Tenzona In-
vest sa nepodarilo zabezpečiť 
finančné prostriedky na vý-
stavbu polyfunkčného domu, 
v  ktorom malo byť 63 byto-
vých jednotiek. Samospráva 
sa preto rozhodla zrušiť všetky 
zmluvné vzťahy s účinnosťou k 
11. júlu 2014. „Vzájomne sme 
sa dohodli. Projekt sa nepohol 
ani po prekonaní počiatočných 
problémov, a preto sme sa roz-
hodli situáciu radikálne riešiť. 
Na konci novej cesty by malo 
byť dostupné bývanie pre Po-

pradčanov,“ uviedol primátor 
Popradu Anton Danko.

Vedenie mesta má priprave-
né tri alternatívy riešenia, ktoré 
predloží na Mestskom zastupi-
teľstve v  pondelok 11. augusta 
2014. Samospráva zvažuje, či 
má na spomínanom území 
postaviť nízkopodlažné bytové 
domy s  nájomnými bytmi ale-
bo pripraví plochu pre radovú 
zástavbu rodinných domov tak, 
že zabezpečí kompletnú in-

fraštruktúru a následne predá 
pozemky záujemcom. Pozem-
ky by však v tomto prípade ne-
mali byť väčšie ako 300 m2, aby 
boli cenovo čo najdostupnejšie. 
Treťou alternatívou by bola 
kombinácia oboch riešení. „Po-
pradčania sa k tejto téme môžu 
vyjadriť prostredníctvom ankety 
na mestskom webe, prípadne 
cez funkcionalitu Napíšte nám,“ 
uviedol komunikačný manažér 
Mesta Poprad Marián Galajda.

Fakty: Mesto Poprad sa ešte v roku 2008 
s  firmou Tenzona Invest dohodlo na zá-
mene a  prenájme pozemkov s  rozlohou 
približne 20 tisíc m2 za 20 bytov v prvom 
bytovom dome ako protihodnotu za po-
zemky. V roku 2013 došlo k zmene a 
mesto s firmou uzavrelo zmluvu o budú-
cej kúpnej zmluve na odkúpenie zvyšných 
43 bytov v spomínanom objekte. Radnica 
mala na kúpu týchto bytov použiť úver 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a do-
táciu z ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja.  (mav)
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Školy bodovali vo vedomostných aj v umeleckých súťažiach

Motocyklisti na cestáchPolícia Radí

Školský úrad Poprad z  po-
verenia Okresného úradu 
v  Prešove – odboru školstva, 
v spolupráci s Centrom voľné-
ho času Poprad a Mestom Po-
prad  organizačne a  personál-
ne zabezpečoval v  školskom 
roku 2013/2014 vedomostné 
aj umelecké súťaže. Tie boli 
vyhlásené Ministerstvom škol-
stva, vedy, výskumu a  športu 
SR a ďalšími vyhlasovateľmi.

Vo vedomostných olympiá-
dach a  v  postupových súťa-
žiach žiaci súťažili v  matema-
tickej olympiáde, vo fyzikálnej 
olympiáde, v chemickej olym-
piáde, v  biologickej olympiá-
de, v  geografickej olympiáde, 
v  Pytagoriáde, v  olympiáde 
v anglickom jazyku, v olympiá-
de v nemeckom jazyku, v deje-
pisnej olympiáde, v technickej 
olympiáde a  v  olympiáde zo 
slovenského jazyka. V umelec-
kých súťažiach žiaci recitovali 
alebo spievali v  súťažiach Ša-
liansky Maťko, Hviezdoslavov 
Kubín, Štúrov Zvolen, Slávik 
Slovenska a  Slávici z  lavice.

Najviac žiakov sa zapojilo do 
geografickej olympiády, v ktorej 

súťažilo 165 žiakov, ale vysoký 
záujem bol aj o  Pytagoriádu 
(142 súťažiacich), o  Hviezdo-
slavov Kubín (138 súťažiacich), 
o matematickú olympiádu 
(137 súťažiacich),  o  dejepisnú 
olympiádu (104 súťažiacich). 
Do týchto  15 vedomostných 
a  umeleckých súťaží sa v  51 
kategóriách zapojilo celkom 
1 126 žiakov zo základných 
škôl a z  osemročných gymná-
zií z  okresu Poprad. Žiaci zo 
základných škôl v  zriaďovateľ-

skej pôsobnosti Mesta Poprad 
v  uvedených súťažiach v  jed-
notlivých kategóriách zvíťa-
zili 22-krát vo vedomostných 
a  13-krát v  umeleckých súťa-
žiach. Víťazi jednotlivých súťa-
ží úspešne reprezentovali svoje 
školy, mesto i okres v krajských 
aj  v  celoslovenských kolách. 
Najúspešnejšou školou v rámci 
okresu sa stala vo vedomost-
ných a v umeleckých súťažiach 
Spojená škola na Ulici D. Tatar-
ku so ziskom 47 bodov.

Mesto Poprad sponzorsky 
-  poskytnutím cien a  zasada-
čiek mestského úradu pomohlo 
aj pri realizácii finále 7. ročníka 
vedomostnej súťaže Medzníky 
2. svetovej vojny, ktorú zorga-
nizoval Školský úrad Poprad 
spoločne so Školským úradom 
v Kežmarku. Vo finále súperilo 
v  družstvách 58 žiakov, ktorí 
postúpili z 19 základných škôl. 

Mesto Poprad spolupracova-
lo a pomáhalo aj pri realizácii 
výtvarných súťaží poskytnu-
tím členov do porôt, priesto-
rov na vyhodnotenie prác či 
na výstavy.

K  úspešnému priebehu všet-
kých súťaží výrazne prispelo 
Mesto Poprad poskytnutím 
priestorov najmä na súťaže, v 
ktorých boli zapojené vysoké 
počty žiakov a  ktoré nebolo 
možné organizovať z  kapacit-
ných dôvodov v Centre voľné-
ho času Poprad. Preto sa súťaže 
matematickej, geografickej, de-
jepisnej olympiády, Pytagoriády 
či prednes slovenskej povesti Ša-
liansky Maťko uskutočnili v za-
sadačkách mestského úradu ale-
bo v dome kultúry.  (etu)

S  pribúdajúcimi stupňami na tep-
lomeroch pribúdajú na cestách ďalší 
účastníci, motorkári. 

Motocyklisti by si mali uvedomiť, 
že patria k  najzraniteľnejším účastní-
kom cestnej premávky a prípadný stret 
s motorovým vozidlom alebo s pevnou 
prekážkou nie zriedka končí smrťou 
alebo ťažkým zranením motocyklistu. 
Nemali by preceňovať svoje schopnos-
ti a nepodceňovať riziká rýchlej jazdy. 
Jazda na motocykli má úplne iné pa-
rametre ako jazda osobným autom. 
Kým automobil je vybavený vysokou 
pasívnou bezpečnosťou (airbagy, pásy, 
deformačné zóny), motocykel nemá 
takmer žiadnu pasívnu bezpečnosť. 
Aj keď v  súčasnosti aj tu dochádza k 
zlepšeniu podmienok v  podobe airba-
gových viest, chrbticových chráničov, 
kvalitných prílb a ochranných odevov 
a podobne.

Porušenie povinnosti vodiča patrí 
v štatistike k častým príčinám doprav-
ných nehôd motocyklistov. Sem patrí 
aj povinnosť počas jazdy používať na 
hlave riadne upevnenú ochrannú pril-
bu. Tu je počas jazdy na motocykli 
povinný používať vodič, aj jeho spo-
lujazdec. Riadne upevnená prilba na 
hlave môže pri páde zachrániť život. 
Vhodné oblečenie s reflexnými prvka-

mi, pevná obuv a rukavice sú nutnos-
ťou. Avšak ani najlepšia výbava nie je 
zárukou bezpečného návratu, pokiaľ 
motocyklista vedie svoj motocykel ris-
kantne. Tak ako u  ostatných vodičov, 
aj u vodičov motocyklov je alkohol za 
volantom neprípustný. Ďalším fakto-
rom pôsobiacim na nehodovosť moto-
cyklistov je stav vozovky. Motocykel je 
podstatne citlivejší na povrch komuni-
kácie, ale aj spôsob vedenia. Akákoľ-
vek prekvapivá odlišnosť, napríklad 
nepredvídateľne prudšia zákruta, pre-
kážka za neprehľadným úsekom cesty 
a podobne, má vysoký vplyv na schop-
nosť vodiča predvídať a prispôsobovať 
svoju jazdu. 

Nie za každú dopravnú nehodu sú 
samozrejme zodpovední motocyklisti, 
ale v záujme vlastnej bezpečnosti by 
sa mali vyvarovať  nebezpečnej jazdy, 
porušovaniu dopravných predpisov 
a  taktiež by si mali uvedomiť, že vo-
diči ostatných motorových vozidiel 
nie vždy predvídajú ich porušovanie 
pravidiel cestnej premávky. Je dôle-
žité, aby vodič motocykla odjazdil 
určitý počet kilometrov, oboznámil 
sa so všetkými rizikami a  krízovými 
situáciami, ktoré sú u  motocyklov na 
dennom poriadku a  až potom vyrazil 
na cesty so silnou „mašinou“.  (džo)

1. ZŠ s MŠ, Francisciho ulica, Poprad 29 6 35
2. ZŠ s MŠ, Komenského ulica, Poprad 23 11 34
3. ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica, Poprad 18 15 33
4. Spojená škola, Letná ulica, Poprad 11 21 32
5. ZŠ s MŠ, Tajovského ulica, Poprad 17 4 21
6. ZŠ s MŠ, Jarná ulica, Poprad 14 3 17
7. ZŠ s MŠ, Ul. F. Kráľa, Poprad - Veľká 11 2 13
8. ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica, Poprad 6 2 8

Vedomostné
olympiády

a postupové
súťaže

Umelecké
súťaže

Počet
bodovŠkolaP. č.

Vo vedomostných olympiádach, v postupových a v umeleckých súťa-
žiach v školskom roku 2013/2014 bodovali základné školy v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Poprad nasledovne: (Bodovanie škôl: 1. 
miesto - 3 body, 2. miesto - 2. body, 3. miesto - 1 bod)

Upresnil, že stravovanie pacientov je iné v tom, 
že ho poskytujú 365 dní v roku v režime raňajky, 
obedy, večere, čomu sa musela prispôsobiť výkon-
nosť a kvalita technológie, ako aj obsadenosť a 
organizácia pracovných zmien. Okrem toho varia 
veľa diét podľa diagnóz, aké nemocnica lieči. V sú-
časnosti pracuje v stravovacej prevádzke Nemoc-
nice Poprad 36 zamestnancov. 

Zrenovovanú prevádzku si prezrel i primátor Po-
pradu A. Danko a podčiarkol: „Je to veľký krok vpred 
a vítam ho, lebo ide o Poprad. Z našej nemocnice 
bude raz nadregionálna nemocnica. Všetko k tomu 
smeruje, stále niečo vylepšujú. Držím im palce. Kaž-
dý sa raz môže stať pacientom a preto mám radosť, že 
v popradskej nemocnici budú také podmienky, aké by 
mali byť štandardne v Európskej únii.“  (mar)

Zvýšila sa kvalita ...

(Dokončenie zo str. 1)
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Spotrebiteľ
pod ochranou dva razy meraj a raz rež!
Mladá rodinka s  dvojročným 

dieťaťom si, po dlhom hľadaní  
našla byt. Prostredníctvom rea-
litnej agentúry. Noví nájomco-
via podpísali  s   prenajímateľom 
zmluvu o  nájme na dobu určitú. 
Zaplatili alikvotnú čiastku za bež-
ný mesiac i preddavok za mesiac 
vopred. Ich radosť však netrvala 
ani deň. Byt prevzali a po prvý raz 
si ho, ako holobyt, poriadne pre-
zreli. Predtým si ho síce krátko, 
ešte obývaný pôvodnými nájom-
níkmi prešli, no len veľmi zbežne, 
pretože realitný maklér sa poná-
hľal a prenajímateľ tiež. Po pod-
pise zmluvy  rodinka zistila, že 
okno je nefunkčné a  okolo neho 
všade kvitne pleseň. Ich malé die-

ťa s ochorením dýchacích ciest sa 
pritom ledva vrátilo z liečebno-re-
habilitačného pobytu. Čo robiť? 
Zmluva umožňovala výpoveď aj 
zo strany nového nájomcu. Troj-
mesačná výpovedná lehota, no 
bývanie v plesnivom byte možné 
nie je. Zaplatená čiastka takmer 
tisíc eur. Ukončenie zmluvy by 
bolo možné aj dohodou, ak by 
tento prejav vôle akceptovali obe 
strany - prenajímateľ i nájomca.

Deň po podpise nájomnej 
zmluvy predložili mladí rodičia 
kvalifikované dôvody pre ukon-
čenie zmluvy a  navrhli uzatvoriť 
dohodu o  ukončení nájmu ku 
koncu mesiaca. 

Po odbornej analýze a  jasnom 

prejave vôle nájomcami, prena-
jímateľ napodiv návrh dohody 
odobril. Strany sporu sa dohodli. 
Nájomcovia rešpektovali určitú 
možnú stratu z  titulu príjmu na 
strane prenajímateľa a túto uhra-
dili. Ostali síce  bez bytu, avšak aj 
bez ďalších obáv o zdravie svojej 
rodiny. 

Uvedomili si tiež, že uzatváranie 
zmluvy o prenájme bytu  je proces. 
Žiada si nielen dôkladné obozná-
menie sa s jej samotným obsahom, 
ale aj  starostlivú prehliadku obyt-
ných miestností. Teda nič nové, 
len pozornosť, uvážlivosť a oboz-
retnosť. V zmysle starého známe-
ho - dvakrát meraj a raz rež. 

Michal Fáber, S.O.S. Poprad

Popradčania chodia na nákupy do Nového Targu
Denne minieme mnohé eurá pri pokladniach 

v obchodoch. Pri našich prieskumoch sme zisti-
li, že Popradčania si vedia dopredu kalkulovať 
financie.

Mnohokrát si nechajú 
väčšie množstvo na nákup 
v  Poľsku. Dvakrát do týž-
dňa, vo  štvrtok a  v sobotu, 
smerujú stovky nakupu-
júcich do Nového Targu. 
„Slováci mi tu nechajú den-
ne niekoľko stoviek eur,“ pre-
zradila predavačka plaviek. 

Prešli sme sa uličkami a 
väčšina nakupujúcich roz-
právala po slovenský a byd-
lisko mali v  Poprade. Aj na 
parkovisku boli autá so štát-
nymi poznávacími značkami z Popradu, Kežmar-
ku, Starej Ľubovne, či iných častí Slovenska. „Chce-
li sme ísť kúpiť drevený záhradný nábytok. Urobili 

sme si najprv prieskum na našom a potom poľskom 
trhu a  vyšlo nám, že lepšie nakúpime v  Poľsku,“ 
uviedla nakupujúca Viera z Popradu. „Pri väčšom 

nákupe je to ekonomickejšie 
riešenie aj s prepočtom za 
cestu,“ dodala.

Aj napriek tomu, že Po-
pradčania majú Nový Targ 
vzdialený 66 kilometrov, stá-
le chodia niektoré veci kupo-
vať do hodinu vzdialeného 
Poľska. „Kúpil som si oblek 
na bratovu svadbu a  vyšiel 
ma 80 eur,“ zdôveril sa Ján. 

No všetko má aj svoje ne-
gatíva. Okrem nákladov na 
dopravu môžu nastať prob-
lémy so servisom výrob-

ku, prípadne možnosťou reklamácie. Slovenské 
obchody prevažne nechcú zabezpečovať opravy 
tovaru zakúpeného v zahraničí.  (aba)

Začali sa veľkoplošné
opravy ciest a chodníkov
Správa mestských komunikácií(SMK) v Poprade začala v minulom týždni s veľkoplošný-

mi opravami mestských komunikácií a chodníkov. Práce realizuje dodávateľským spôso-
bom víťaz verejnej obchodnej súťaže - spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš.

„V prvej etape budeme opravovať cesty, súbežne sa pustíme aj do opravy chodníkov. Spolu by sa 
malo opraviť 5 415 m2 ciest a 6 289 m2 chodníkov. Začneme opravami komunikácií na uliciach Tomá-
šikova, Mládeže a Huszova - časť Staré ihrisko. Pri oprave chodníkov najprv SMK odstráni pôvodné 
liate asfalty a zhotoviteľ následne urobí pokládku nového asfaltového betónu,“ uviedol riaditeľ SMK 

Peter Fabian.
Veľkoplošné opravy čakajú chod-

níky na nasledujúcich uliciach: Uhe-
rova - Záborského, Letná, Moyze-
sova, Ústecko-Orlická, Hraničná, 
Na letisko, Huszova. Veľkoplošné 
opravy mestských komunikácií a 
chodníkov v hodnote 122 203,45 eur 
by mali byť ukončené najneskôr do 
27. septembra 2014.  (mag)

• POLÍCIA hľadá majiteľa 
peňaženky, ktorá sa našla 16. 
júna v  jednej z predajní potra-
vín na Ul. Popradskej brigády 
v  Poprade. Podľa vyjadrenia 
predavačky peňaženku v  ob-
chode zabudol starší muž s bie-
lymi fúzami a bielymi krátkymi 
vlasmi. Oblečené mal čierne 
nohavice a čiernu vetrovku. Do 
dnešného dňa sa majiteľa peňa-
ženky nepodarilo vypátrať. 
Polícia ho preto žiada, aby kon-
taktoval Obvodné oddelenie PZ 
Poprad na t. č. 0961 89 3708 
alebo 0961 89 3705. Majiteľ 
peňaženky ju bude musieť pred 
vrátením identifikovať.• POPRADSKÝ vyšetro-
vateľ vzniesol minulý týždeň 
obvinenie pre zločin neodve-
denia dane a poistného voči 
49 ročnému mužovi z  Popra-
du. Obvinený ako konateľ istej 
spoločnosti zo Svitu zrazil a 
neodviedol určeným príjem-
com za zamestnancov tejto 
spoločnosti poistné za obdobie 
04/2008 až 10/2008 aj napriek 
tomu, že spoločnosť mala v čase 
výplatných termínov miezd 
zamestnancov dostatok finanč-
ných prostriedkov na úhradu 
hrubej mzdy zamestnancov a k 
dátumom splatnosti zrazeného 
poistného spoločnosť dispo-
novala dostatkom finančných 
prostriedkov k jeho úhrade. 
Sociálnej poisťovni tak neod-
viedol poistné na sociálne pois-
tenie celkovo vo výške 3 357,61 
eur a  zdravotným poisťovniam 
1 474,52 eur.  (krp)

Policajné správy

Linka č. 8 Poprad AS - Veľ-
ká - Spišská Sobota - Mate-
jovce - Poprad AS premáva 
takto: Poprad AS 10. hod., 
Veľká, Vodárenská, Jahodná 
10.14, Sp. Sobota, Vagonárska, 
Budovateľská 10.16, Sp. Sobo-
ta, Vagonárska, Uralská 10.18, 
Sp. Sobota, námestie 10.20, 
Tatravagónka, OkTan 10.21, 
Matejovce, Tatramat 10.24, 
Matejovce, Lidická 10.25, Ma-
tejovce, kostol 10.26, Mate-
jovce, Hnilec 10.27, Matejov-
ce, Tatramat 10.29, Vagónka, 
OkTan 10.31, Vagónka 10.33, 
Štefánikova, Zimný štadión 
10.35, Štefánikova, Slovenská 
sporiteľňa 10.37, Štefánikova, 
Dom kultúry 10.38 a  Poprad, 
AS 10.45 hod.  (mar)

Na novej linke...
(Dokončenie zo str. 1)
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• V  UTOROK 8. júla večer 
požiadal chatár z Téryho chaty 
o pomoc horských záchraná-
rov. Maďarskí horolezci mu 
oznámili, že ich kolega si zra-
nil nohu, keď sa za tmy vracali 
z  Pyšného štítu cez Jordánovu 
štrbinu dole žľabom k  Téryho 
chate. Záchranári HZS odišli 
zranenému na pomoc. Po pre-
vezení na Téryho chatu 37-roč-
ného Budapešťana ošetrili, rany 
zafixovali a poskytli suché oble-
čenie. Pre nepriaznivé počasie 
ho záchranári transportovali 
nosidlami po zemi k  Domu 
HZS, kde ho odovzdali posádke 
RZP.• V  PIATOK 11. júla požiadal 
personál Zamkovského chaty 
o pomoc pre slovenskú turis-
tku, ktorá si poranila dolnú 
končatinu a nebola schopná sa-
mostatnej chôdze. Do príchodu 
záchranárov HZS sa jej poda-
rilo dostať k  chate. Záchranári 
jej poskytli prvotné ošetrenie 
a následne ju transportovali na 
nosidlách k  Rainerovej chate. 
Odtiaľ turistka pokračovala 
terénnym vozidlom k  Domu 
HZS v  Starom Smokovci, kde 
bola odovzdaná privolanej po-
sádke RZP.  (hzs)

Horská služba
Zasahovala

Rozprávková stonožka sa schovala pod strechu
Rozprávkovú dielňu na Námestí sv. Egí-

dia ohrozovalo v  sobotu zlé počasie. Or-
ganizátori sa nakoniec rozhodli, že brušká 
popradskej stonožky budú deti maľovať 
pod strechou pódia v  medzikostolí. Re-
kord v  počte vymaľovaných brušiek síce 
nebol prekonaný, ale malých výtvarníkov 
dážď neodradil.

„Minulý rok sme maľovali na chodník 
a  chceli sme v  tom pokračovať. Rekord 
v  počte 103 brušiek nebol prekonaný, ale 
náhradný variant s  papierovými bruškami 
bol úspešný,“ povedala organizátorka Ma-
riana Ďurasová.

Deti napokon kreslili kriedou na papier 
a podarilo sa im vymaľovať viac ako tridsať 
brušiek popradskej stonožky. „Bol som tu aj 
minulý rok, pretože rád kreslím. Namaľoval 
som kvietky na lúke, ale  ešte niečo vymys-
lím,“ povedal Lukáš Pach. „Zavolali ma 

z pódia, keď som šla s mamkou 
okolo a  tak som sa zastavila. 
Vymaľovala som dve brušká,“ 
dodala Adriána Slamková. 
Rodičia radi poskytli mož-
nosť svojim ratolestiam tvo-
rivo sa vyžiť aj napriek vy-
trvalému dažďu. „Prišli sme 
cielene z  Trenčína, aby sme 
mohli vymaľovať aspoň jedno 
bruško popradskej stonož-
ke,“ pousmial sa Ondrej Veis 
a  pokračoval: „Minulý rok 
sme to nestihli, aj keď sme pô-
vodom z Popradu. Boli sme na 
návšteve a  tak sme to využili. 
Keby bolo lepšie počasie, bolo 
by tých brušiek určite viac.“

Najbližšie tvorivé dielne budú pod vede-
ním Mariany Ďurasovej až v septembri opäť 

na námestí, no mesto Poprad pokračuje po-
čas leta v  organizovaní detských podujatí 
každú sobotu.   (mav)

cestovná kancelária
ohlásila úpadok

Popradská cestovná kan-
celária Darne ohlásila minu-
lý týždeň úpadok. Cestovná 
kancelária bola poistená proti 
úpadku v Allianz - Slovenskej 
poisťovni. 

Priestory CK Darne v  Popra-
de na Námestí sv. Egídia sú mo-
mentálne zatvorené. Na dverách 
sú len dva oznamy. V jednom 
CK informuje o tom, že sa do-
stala do úpadku a ďalej nie je 
schopná vykonávať svoju čin-
nosť. Klientov tiež oboznamuje, 
ako majú postupovať v prípade, 
že už majú zakúpený zájazd. 

S požiadavkou sa majú klienti 
obrátiť na Allianz - Slovenskú 
poisťovňu. Druhým oznamom 
pre klientov cestovnej kancelá-
rie je certifikát Allianz - Sloven-
skej poisťovne, že kancelária má 
uzatvorené poistenie zájazdu pre 
prípad úpadku cestovnej kance-
lárie. Ak si budú chcieť klienti 
CK uplatňovať náhradu škody, 
mali by tak urobiť najneskôr do 
šiestich mesiacov, dokedy musia 
predložiť poisťovni hlásenie o 
poistnej udalosti, zmluvu o ob-
staraní zájazdu, ako aj doklad 
o zaplatení.  (red/sita)

Džemy a  lekváre sú neroz-
lučne späté s  horúcim letom, 
so zdravými letnými jedlami, 
s  maslom a  chlebom či kolá-
čom. Lesné, alebo v záhradke 
vypestované ingrediencie, sú 
stále zdravším variantom. 

Tí, čo môžu, tak si pestujú 
svoje ovocné plody vo svo-
jich záhradkách. Následne 
ich konzumujú buď čerstvé, 
alebo z nich robia džemy či 
kompóty. 

Svojim najbližším môžete 
urobiť radosť domácou po-
chúťkou. „Džem varím po 
troškách a  beriem ohľad na 
zachovanie cenných látok 
v ovocí. Neskôr si na ňom skve-
lo pochutnávame,“ uviedla pani 
Beáta. „Vnúčik mi ide pooberať 
zo stromu čerešne a za odmenu 
mu z  toho urobím džem. Taký 
má najradšej,“ priznala pani 

Katarína. „Džemy a ovocie sú 
zdravé. Ak tam nepridáme veľa 
cukru, sú veľmi zdravým va-
riantom stravy,“ dodala gastro-
enterologička Anna Reichová 
z Popradu.

Ak bývate v bytovke a nemáte 
k dispozícii svoju záhradu, tak 
vám príroda ponúka množstvo 
svojich plodov, ktoré si môžete 
nazbierať v lese, ale len na vlast-
né použitie. „Zbieranie plodov je 

povolené len mimo rezervácií,“ 
podotkol riaditeľ Mestských 
lesov Poprad Róbert Dula. 
„Pokiaľ ste v území so zákazom 
takej činnosti, tak ani pre vlast-
nú potrebu nie je možný zber,“ 

vyjadrila sa Eva Varholá-
ková z  úseku Štátnej správy 
ochrany prírody a  krajiny 
v Poprade. Podmienkou 
zberu pre vlastnú potrebu 
je, že musí ísť o ručný zber 
bez použitia hrebeňov, či 
„česákov“. Plody nesmú byť 
predmetom trhového alebo 
podomového predaja. 

V  lete si mnohí robia zá-
soby, aby si na nich mohli 

pochutnávať v  zime. „Už veľmi 
dlho jedávame na raňajky len 
chlebík s  maslom a  džemom, 
čiže máme veľkú spotrebu,“ 
úsmevne priznala obyvateľka 
Popradu Martina.  (aba)

Zdravé džemy ako od babičky

Posádka VZZS ATE letela 
v  piatok predpoludním do 
Skalnatej doliny na pomoc 
českej turistke, ktorá sa po-
šmykla, spadla a poranila si 
členok. Lekára k  zranenej 
spustili palubným navija-
kom. Ten 54-ročnú ženu 
v  teréne ošetril a  pripravil 
na letecký prevoz. Zranenú 
spolu s lekárom z terénu eva-
kuoval vrtuľník v transport-
nej sedačke. Počas medzipri-
státia v Starom Smokovci ju 
preložili na palubu vrtuľníka 
a  previezli do Nemocni-
ce Poprad.  (zut)

Zranila
si členok

Redakciu novín

POPRAD
nájdete na sídlisku Západ,

Podtatranská  ul. 7,
www.noviny-poprad.sk
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letná čitáreň má za sebou prvú prednášku
V priestoroch Podtatranského 

múzea v  Poprade bolo minulú 
stredu podvečer rušno. Letná či-
táreň ponúkla okrem bohatého 
knižného depozitu aj prvú zo 
štyroch prednášok, ktoré sú sú-
časťou letného maratónu čítania 
v múzeu.

Dážď síce vyháňal návštevní-
kov Letnej čitárne z  átria pod 
strechu, ale to ich neodradilo. Po 
preštudovaní zaujímavých titu-
lov z  fondu muzeálnej knižnice 
sa do múzea vrátili, aby si vypo-
čuli pútavú prednášku. „Tak ako 
po minulé roky, aj teraz sme pre 
návštevníkov pripravili štyri pred-
nášky - dve v júli a dve v auguste, 
každú druhú stredu. Prvá pred-
náška mala vojnovú tému. Bola 
venovaná 100. výročiu začiatku 

1. sv. vojny. Podobnú tému bude 
mať aj prednáška 6. augusta, kto-
rá bude venovaná 70. výročiu SNP. 
23. júla načrieme do dávnejšej 
histórie a  privítame aj vzácneho 
hosťa - Michala Slivku z  Katedry 
archeológie Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. Ten predstaví svo-
ju publikáciu o  dávnejšej histórii 
Slovenska. Posledný večer bude 20. 
augusta venovaný populárnemu 
podujatiu Petcha Kutcha Night,“ 
povedala riaditeľka Podtatranské-
ho múzea v  Poprade Magdaléna 
Bekessová.

Prednášku o  politickej situácii 
v Rakúsko – Uhorsku na začiat-
ku 1. sv. vojny pod vedením Pavla 
Minarčáka z Podtatranského mú-
zea v  Poprade si nenechalo ujsť 
viacero „historických bádateľov“. 

„Priviedol ma sem hlbší záujem 
o  dejiny. V  prvom rade vyhľadá-
vam kvalitnú literatúru,“ uviedol 
Rudolf Schuster. „Táto téma ma 
zaujala. Na prednášky chodievam 
pravidelne a občas aj do letnej či-
tárne. Je to pekné podujatie, kde 
si môžem obohatiť vedomosti,“ 
dodala návštevníčka Magdalé-

na. Prednášku si prišiel vypo-
čuť i  druhý viceprimátor mesta 
Poprad Milan Baran. „Špeciálne 
som sa chystal na túto prednášku. 
Som rád, že múzeum prišlo s myš-
lienkou letnej čitárne a átrium sa 
zmysluplne využilo. Veľmi sa mi to 
zapáčilo a zúčastnil som sa už nie-
koľkokrát,“ povedal.  (mav)

Benátky po slovensky
Už túto sobotu 19. júla sa Štrb-

ské Pleso zmení na malé Benát-
ky. Môže za to staronové tatran-
ské podujatie Benátska noc. Celé 
dianie sa sústredí k prístavu čln-
kov na Štrbskom plese. Benátska 
noc sa začne o 16. hod. 

Návštevníkov čaká originál-
ny kultúrny zážitok. Pripravená 
bude  hra na harfe, vystúpenie 
hudobnej skupiny  Bloom, živé 
zrkadlové sochy,  ochutnávka vín 
aj vynikajúce špeciality z grilu od 
majstrov kuchárov z  hotelov 
Kempinski High Tatras a Solisko. 
Vstup na podujatie je zadarmo, 
ale ten kto má záujem o  plavbu 
na člnku by nemal váhať, pretože 
počet lístkov je obmedzený a pre-
dávajú sa len priamo v prístave.

Pred zhruba päťdesiatimi rok-
mi si niekoľkokrát kúpeľní hostia 
ubytovaní na Štrbskom Plese užili 
večer s člnkovaním, hudbou, tan-
covačkou, púšťaním lampiónov 
aj polnočným pálením pramice 
v  strede jazera. Odvtedy sa prí-
stup ľudí k horám a ich okoliu na-
šťastie zmenil, ale naďalej sa stále 
radi bavia.

„Veríme, že Benátska noc si zís-
ka priazeň návštevníkov a  zaradí 
sa na špicu medzi také podujatia 
ako Medvedie dni, Svište na Plese, 
či Tatry Ice Master, ktoré dokáza-
li prilákať do Tatier desiatky tisíc 
návštevníkov,“ povedala Lenka 
Maťašovská, výkonná riaditeľka 
Oblastnej organizácie CR Región 
Vysoké Tatry.  (mal)

Vo štvrtok 17. júla o 20. hod. na  
Námestí sv. Egídia 
KEĎ MUŽI PLAČÚ
A. P. ČECHOV
DIVADLO COMMEDIA
Tri jednoaktovky - klenoty sveto-
vej dramatickej tvorby - O škodli-
vosti tabaku, Tragikom proti svojej 
vôli a Labutia pieseň sú prepojené 
postavou rozprávača. V réžii V. 
Benka.
  
V piatok 18. júla o  19. hod. na 
Námestí sv. Egídia 
VIDIEK
Skupina Vidiek vznikla v roku 
1987 v obci Rovinka neďaleko 
Bratislavy. V roku 1988 už z rádií 
znel jej prvý veľký hit Vidiečan. A 
nasledovali ďalšie. Vidiek počas 
svojej existencie nahral päť albu-
mov. Vo Vidieku dodnes hrajú 

členovia pôvodnej zostavy: Ján 
Kuric - spev, Richard Jajcay - gi-
tara a Oňo Tomčala - bicie, po 
viac ako 18 rokoch sa opäť pridal 
Richard Kasák - klávesy a posled-
ným “prírastkom” je Martin Kla-
čanský - basgitara. 

V sobotu 19. júla o 10. hod.
na Námestí sv. Egídia 
ČERVENÁ ČIAPOČKA 
Vo svojich hudobných rozpráv-
kach Ujo Ľubo z Košíc aktívne za-
pája do programu malého diváka, 
ktorý sa potom cíti byť absolútnou 
súčasťou rozprávkového sveta.

V sobotu 19. júla o 16. hod. na ha-
sičskom dvore v Spišskej Sobote
ČAJ O PIATEJ S HUDBOU
V prípade nepriaznivého počasia 
sa akcia uskutoční v divadelnej 

sále v Spišskej Sobote.
V  sobotu 19. júla o 21. hod. na 
Námestí sv. Egídia 
FILMY NA PLÁTNE
MY SME MILLEROVCI
USA/110 min.
Podradný dealer „trávy“ sa musí 
stať prvotriednym drogovým paše-
rákom, ktorý dostane za úlohu pri-
niesť poslednú zásielku z Mexika. 
Ako to dopadne v tejto komédii? 
V hlavnej úlohe Jennifer Aniston.

V  nedeľu 20. júla o 15. hod. na 

Námestí sv. Egídia 
TATRA GIPSY
promenádny koncert
Cigánska kapela pod vedením 
Tibora Pokorného vystupuje nie-
len po celom Slovensku, ale aj v 
zahraničí /Poľsko, Veľká Británia/. 

Keramické výrobky z dielne Anno-
gallery si môžu občania vyzdvih-
núť v oddelení kultúry MsÚ (v 
Dome kultúry na Štefánikovej ulici 
v Poprade) v pracovných dňoch  od 
8 hod. do 15 hod.

lETo V PoPRadE

V sobotu 12. júla sa v popradskom dome kultúry predstavil súbor 
Kysucký prameň z Oščadnice známy z televíznej obrazovky. Svojím 
programom priniesol do Popradu rezké osvieženie. O  zábavu sa 
postaral i ľudový rozprávač ujo Maťo.   FOTO – Marek Vaščura
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Kamzíkov je v tatrách rekordne veľaSpoločenSKá KroniKa

HoroSKop od Stredy do Stredy
Narastá vo 
vás nespo-

kojnosť s tým, čo ste dosiahli. 
Iní by však boli radi na vašom 
mieste.

Z každej 
strany sa k 

vám budú hrnúť peniaze, ale ne-
bude to zadarmo – iba za dobrú 
prácu.

Rozvrhnite si 
svoj čas, aby ste sa vyhli zbytoč-
nému stresu a zhonu.

Je najvyšší 
čas, aby ste 

šli na dovolenku. Dokáže vás 
rozrušiť aj najmenší stres, preto 
potrebujete oddych.

D o s t a n e t e 
z a u j í m a v ú 

pracovnú ponuku. Len sa vám 
nad ňou nechce uvažovať, lebo v 
myšlienkach ste už na dovolenke.

Príjemný týž-
deň bude na-

plnený stretnutiami s rôznymi ľuď-
mi a spoznávaním nových miest.

Rušné dni 
vám tento-

raz budú odoberať sily. Skôr si 
oddýchnete v samote než v spo-
ločnosti.

Budete mať 
veľa dôvodov 

na zábavu. Užite si naplno krásne 
dni, ktoré vám dodajú nové sily.

D o s t a n e t e 
n e č a k a n ý 

dar, ktorý vás veľmi milo prekva-
pí. Môže byť aj veľkým záväzkom.

Budete rie-
šiť nejakú 

pracovnú záležitosť, pri ktorej sa 
ukáže, že ste šikovní a schopní.

Vaša intuícia 
nikdy nekla-

me. V nejakej záležitosti sa roz-
hodnete najsprávnejšie ako ste 
mohli.

Budete mať 
pocit nedo-

cenenia, ktorý však nebude ni-
čím oprávnený. Naopak, iní vedia 
oceniť vaše kvality.

program kina CineMaX poprad

Lietadlá 2 3D - o 14. hod. (hrá 
sa len cez víkend) a  o  16. hod., 
Úsvit planéty opíc 3D - o  18. 
hod., Úsvit planéty opíc 2D 
- o  20.40 hod., Lietadlá 2 2D - 
o  15.10 hod., Ako si vycvičiť 
draka 2 2D - o 13.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Transfor-

mers: Zánik 2D - o 17.10 hod., 
Blended - o  20.20 hod., Ako si 
vycvičiť draka 2 3D - o  16.10 
hod., Transformers: Zánik 3D 
- o  13. hod. (hrá sa len cez ví-
kend), 22 Jump Street - o 18.20 
hod., Zbav nás zlého - o  20.50 
hod. (nehrá sa 22.7., ART-
MAX - Cudzí obed - o  20.50 
hod. (hrá sa len 22.7.) Viac na 
www.cine-max.sk       (ppš)

Od 17. júla do 23. júla

poVedali SláVni

BlaHoŽeláMe K MenináM

naVŽdy SMe Sa roZlÚčili

naVŽdy Sa roZlÚčiMe

Odkiaľ vziať odvahu? Odvážni si ju nedajú.        ST. J. LEC

Dnes 16. júla má meniny Drahomíra, zajtra 17. júla Bohuslav, 
v piatok 18. júla Kamila, v sobotu 19. júla Dušana, v nedeľu 20. júla 
Iľja, Eliáš, v pondelok 21. júla Daniel a v utorok 22. júla Magdaléna.

V piatok 11. júla 2014
vo Veľkej s

V pondelok 14. júla 2014
vo Veľkej s

V pondelok 14. júla 2014
v Novej Lesnej s

V pondelok 14. júla 2014
vo Veľkej s

V pondelok 14. júla 2014
vo Veľkej so

V stredu 16. júla 2014
o 13. hod. v Novom Smokovci s

V stredu 16. júla 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

Elenou Zaliberovou,
92-ročnou

Cyrilom Bašistom,
74-ročným

PhMr. Máriou Dívaldovou,
92-ročnou

Annou Lackyovou,
77-ročnou

Žanetou Vrábelovou,
38-ročnou

Jánom Šmidom,
88-ročným

Helenou Fedákovou,
79-ročnou

poHotoVoSť V leKárňaCH
Dnes 16. júla - Sunpharma - 

Tesco, vo štvrtok 17. júla - Pri-
mula, v piatok 18. júla - Vic-
toria, v sobotu 19. júla - Dr. 
Max - námestie, v  nedeľu 
20. júla - Aduscentrum, 
v pondelok 21. júla - Primula a v 
utorok 22. júla - Aduscentrum.

Sunpharma - Tesco: Teplická 
cesta 3, Primula: Dostojevské-

ho 12, č. t. 773 13 95, Victoria: 
Drevárska ul., Dr. Max - ná-

mestie: Nám. sv. Egídia, 
Aduscentrum: Nám. sv. 
Egídia 22/49, 

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

Po tohtoročnom jarnom spo-
čítaní žije v Tatrách 1 232 kam-
zíkov, z toho 185 mláďat. Pritom 
v poľskom Tatranskom národ-
nom parku (TPN) napočítali 388 
kamzíkov, z toho 79 mláďat.

V porovnaní s minulým rokom, 
kedy vo vysokohorskom prostredí 
na jar napočítali 963 kamzíkov a 
z toho 168 mláďat, môže zoológ 
Štátnych lesov TANAPu Jozef 
Hybler konštatovať:  „Výsledky 
milo prekvapili. Kamzíkom viac 
vyhovuje chladnejšie počasie, než 
slnečná páľava. Sumárne môže-
me povedať, že vďaka prírastkom 
presahujúcim pätnásť percent z 
celkovej populácie a slabšej zime sa 
početnosť kamzíka naďalej zvyšu-
je. Potešila nás aj početnosť svišťa 
vrchovského, ktorého bolo nielen 

vidieť, ale aj počuť. Celoročná sta-
rostlivosť o kamzičiu zver na úze-
mí Tatranského národného parku 
formou ochranných služieb, či pri-
krmovania sušenou jarabinou má 
svoje opodstatnenie.“

Spočítavanie kamzičej zveri 
organizujú Štátne lesy TANA-
Pu už vyše päť desiatok rokov, v 
posledných rokoch v spolupráci 
s poľským Tatranským národ-
ným parkom a Správou TANA-
Pu. Spoločným hlavným cieľom 
spočítavania kamzíkov je sle-
dovanie stavov tohto vzácneho 
živočícha. Jarné spočítavanie je 
zamerané hlavne na zisťovanie 
počtu mláďat, v jesenných me-
siacoch sa spočítavajú kamzíky 
pre poznanie kmeňových stavov 
pred zimou.  (leb)

Pozemkový a  lesný odbor Okresného úradu v  Námesto-
ve v zmysle zákona o  lesoch zakazuje od 7. júla 2014 do 30. 
septembra 2014 využívanie lesov verejnosťou. Dôvodom je 
spracovanie vetrovej kalamity. Zákaz sa týka žlto značeného 
turistického chodníka v  úseku Zuberec – sedlo Pálenica, od 
Ivanova cez hrebeň Ostrého Grúňa a červeno značeného turis-
tického chodníka v úseku Biela skala – Sivý vrch, od prístrešku 
po Bielu skalu.

   Štátne lesy TANAPu uzavretie chodníkov v  teréne riadne 
vyznačili. Zároveň žiadajú návštevníkov tejto časti Tatranského 
národného parku, aby z dôvodu vlastnej bezpečnosti zákaz v pl-
nom rozsahu rešpektovali.     (leb)

Vstup do lesa pod
Sivým vrchom zakázali
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Festival divadelnej klasiky
rôZne

M E S T O    P O P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Veľká, pozemok časť parc. č. KN-C 7801/1 

a časť parc. č. KN-C 7801/2 spolu o výmere 70 m2.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemok 
situovaný pri rodinnom dome, na účely zriadenia pridomovej zá-
hradky. (Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami 
prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými 
Uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 6. 6. 2012) 
Bližšie informácie o  nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v  ka-
tastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo 
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, 
číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72  81, e-mail: ivana.jurisova@msu-
poprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 18. 7. 2014 
o 12. hod. PP-82

M E S T O    P O P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad, pozemok parc. č. KN-C 2848/3

o výmere 568 m2.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok za pozemok 
prenajímaný za účelom budovania prístupových komunikácií, par-
kovísk, chodníkov, zelených plôch a pod., ktoré slúžia alebo budú 
slúžiť na účely podnikania, alebo s ním súvisia. (Minimálna výška 
nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo vlast-
níctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012, zo 
dňa 6. 6. 2012) 
Bližšie informácie o  nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v  ka-
tastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo 
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poscho-
die, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 18. 7. 2014 
o 12. hod. PP-83

Letný festival slovenskej 
a svetovej divadelnej klasiky 
sa  začne v Kežmarku na ná-
dvorí hradu v  pondelok 21. 
júla a  potrvá do piatka 25. 
júla.

V  pondelok o  20.30 hod. sa 
divákom predstaví Túlavé di-
vadlo s  predstavením Rómeo, 
Júlia a vírus, v ktorom účinkujú 
Lucia Rózsa Hurajová, Kamil 
Mikulčík a ďalší. V utorok tiež 
o  20.30 hod. návštevníci uvi-
dia popradský divadelný súbor 

Ozvena zo Stráží s  divadlom 
Cudzie nechcem, svoje si ne-
dám. V stredu o 16. hod. bude 
účinkovať Divadlo na cestách 
s  rozprávkou Zabudnutý čert, 
vo štvrtok o  20.30 hod. Di-
vadlo Kontra s  komédiou Ne-
návidím. V piatok o 20.30 hod. 
sa publiku predstaví Divadlo 
Commedia z Popradu s komé-
diou pre štyroch účinkujúcich 
- Skrotenie zlej ženy. Bližšie in-
formácie o festivale sú na www.
mskskezmarok.sk  (ppš)

Ďakujem lekárom, sestričkám, ošetrovateľom a všet-
kým zdravotníkom za príkladnú starostlivosť počas lieč-
by našej mamičky na geriatrii a na internom oddelení Ne-
mocnice v Poprade.    Rodina Hrehorčáková  98/14-R

Poďakovanie

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 
m2, zrubový profil, hranoly 
a  dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866.  9/14-P• Predám záhradku s  vy-
murovanou pivnicou v  OV 
v  Gánovciach. Inf.: č. t. 
0903 902 702.  78/14-P• Predám krásne prerobe-
ný 3-izb. byt s  výhľadom na 
Vysoké Tatry, 68 m2, sídl. Zá-
pad, 5 min. od centra. Inf.: č. t. 
0903 748 244.  81/14-P• Predám garáž v srdci sídlis-
ka Západ v Poprade, blok Ho-
rehronie, pri kasárňach. Jedi-
nečná možnosť pre vaše auto! 
Cena 9  000 €. Inf.: č. kozlov-
skyk@gmail.com  82/14-P• Predám kozí syr aj kozie 
mlieko. Cena dohodou. Inf.: č. 
t. 0908 215 187.  83/14-P• Predám zariadený 3-izb. 
byt na sídl. Juh v Poprade. Inf.: 
č. t. 0904 504 280.  84/14-P

• SÚŤAŽ!!! Požičajte si a vy-
hrajte DOVOLENKU!!! od 300 
€ do 4 000 €. www.popradske-
pozicky.sk. Tel.: 0911 913 849, 
0917 668 003.  45/14-R• Hĺbkové tepovanie a  obší-
vanie kobercov. Dôchodcovia 
-20%. Inf.: č. t. 0949 385  057, 
www.obsivanie.info 90/14-R• Prijmeme ihneď do za-
mestnania šikovných sto-
lárov - nábytkárov. Inf.: 
č. t. 0905 904  646, 0914 
271 646.   93/14-R• Súkromná stavebná fir-
ma K-GRUP.STAV ponúka 
tieto práce: prerábanie jadra, 
omietky, maľovanie interiéru 
a  exteriéru, maľovanie striech, 
pokladanie zámkovej dlaž-
by, plávajúcej podlahy, ob-
klady, dlažby, výkopové prá-
ce a  mnoho ďalších. Kvalita 
za rozumnú cenu. Inf.: č. t. 
0949 776 763.  96/14-R• Hľadám zdravotnú sest-
ru do ambulancie a  upra-
tovačku. Inf.: č. t. 0915 
200 098.    99/14-R

• Darujem krásne vyfarbenú 
8-týždňovú mačičku, milá, 
pokojná, prítulná. Inf.: č. t. 
0905 905 384.  100/14-R

www.nov iny -poprad . sk
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Krátko zo športu
• SLOVENSKÝ futbalový 
zväz vyžreboval vo štvrtok 10. 
júla dvojice v  pohárovej súťaži 
Slovnaft Cup 2014. Futbalisti 
druholigového FK Poprad začnú 
v skupine Východ svoje účinko-
vanie od druhého kola, ktoré sa 
uskutoční 12. a 13. augusta. Ich 
súperom bude účastník IV. ligy 
Juh FK Pokrok SEZ Krompachy.• POPRADSKÍ futbalisti spo-
znali aj súperov v  úvodných 
kolách DOXXbet ligy Východ. 
V prvom kole pocestujú už v so-
botu 26. júla na horúcu pôdu 
tímu 1. FC Tatran Prešov. Zápas 
sa začína o  17.30 hod. Doma 
sa v  NTC predstavia v  rámci 
druhého kola, a  to zatiaľ ofici-
álne v sobotu 2. augusta o 16.30 
hod. proti družstvu Partizán 
Bardejov. Celkovo odohrajú Po-
pradčania v  základnej časti 22 
zápasov. Domáce duely by chceli 
odohrať v  podvečerných hodi-
nách pod umelým osvetlením.• PREDMINULÝ víkend sa 
v  Martine konal 9. ročník me-
moriálu Ľuboša Gregora, kde 
si hokejbal zahrali aj popradskí 
hokejoví fanklubáci. Pre Poprad 
získali historické zlato. Základ-
nú skupinu vyhrali. Vo štvrťfi-
nále porazili 4:0 Piešťany a v se-
mifinále 1:0 po samostatných 
nájazdoch aj Nitru. V  súboji 
o všetko zdolali Žilinu presved-
čivo 3:0.• HASIČKY zo Šuňavy sa stali 
predminulý víkend majsterkami 
Slovenska v  rámci XI. celoštát-
neho kola hry Plameň 2014 
v  Hurbanove. Šuňavskí chlapci 
skončili druhí.• V NEDEĽU 6. júla sa v v Štr-
be konal jedenásty ročník súťaže 
hasičských družstiev O putovný 
pohár starostu obce. Bola jed-
nou z  21 súťaží seriálu Podtat-
ranskej hasičskej ligy. V kategó-
rii mužov i žien sa najviac darilo 
prvým družstvám zo Spišskej 
Soboty.• V  SOBOTU 19. júla sa so 
štartom o 15. hod. v Novej Lesnej 
uskutoční XV. ročník Memoriálu 
horského vodcu Jána Stilla v behu 
do vrchu. Preteky s  medziná-
rodnou účasťou sú zaradené do 
Mizuno Running Cup-u, Sloven-
ského pohára v  behu do vrchu 
a do Českého bežeckého pohára 
2014 - odkaz Emila Zátopka. 
Trasa povedie z Novej Lesnej cez 
lokalitu Pod lesom, Dolný Smo-
kovec, Horný Smokovec, Peknú 
Vyhliadku a Starý Smokovec až 
po Hrebienok.  (ppv)

V BaM Poprad bilancovali prvú sezónu
B a s k e t b a l o v á 

akadémia mládeže 
už môže hodnotiť 
svoju prvú hraciu 

sezónu. Vstupovala do nej s ur-
čitými obavami, s okliešteným 
rozpočtom, no o to s väčším na-
sadením a entuziazmom.

Šéftrénerka klubu Jana Janáč-
ková zhodnotila prácu i výsled-
ky jednotlivých družstiev: „Naše 
najmladšie hráčky s  trénerkou 
Sárou Janáčkovou patrili medzi 
najvyťaženejšie družstvá klubu. V 
posledných kolách súťaže dokázali 
poriadne potrápiť aj celky z čela 
tabuľky. Na nízky počet účast-
níkov v súťaži trošku doplácalo 
družstvo starších mini žiačok pod 

vedením dvojice Michaela Drobná 
a Jana Božiková. Málo kvalitných 
zápasov sa dievčatám snažili tré-
nerky kompenzovať rôznymi pria-
teľskými stretnutiami a turnajmi 
doma i v zahraničí.“

Najúspešnejším tímom BAM 
sa stali mladšie žiačky trénerky 
Dany Mlynarovičovej. „Niekoľko-
ročná práca, bojovnosť a nasade-
nie priniesli svoje ovocie vo forme 
bronzovej medaily, pritom väčšina 
dievčat spolu so staršou kategóriou 
hrala paralelne aj súťaž žiačok,“ 
pokračovala J. Janáčková.

Družstvo starších žiačok hralo 
celoslovenskú súťaž po prvýkrát. 
„Ich postup medzi osmičku najlep-
ších a konečné siedme miesto mô-

žeme považovať za malý úspech. 
Nováčikom vo svojej kategórii bolo 
aj naše novovzniknuté družstvo 
kadetiek pod vedením trénerky 
Gabiky Husárovej st. Piata pozícia 
je dobrým prísľubom do ďalšej se-
zóny,“ povedala šéftrénerka.

Našim vekovo najstarším, 
aj keď služobne najmlad-
ším tímom, je družstvo žien. 
Vzniklo len v auguste minu-
lého roka.  „Na neľahkú úlohu 
trénera sa podujal Ján Hricko. 
Skĺbiť tréningy, zápasy i študij-
né povinnosti si častokrát vyža-
dovalo pochopenie a vzájomnú 
toleranciu hráčok i trénera,“ 
ukončila svoje hodnotenie Jana 
Janáčková.  (aso)

V Poprade padol slovenský rekord v hasičskej stovke
V sobotu 5. júla sa v športovom areáli OR HaZZ 

v Poprade uskutočnilo 2. kolo Slovenskej ligy v ha-
sičskej veži - výstupe na vežu pomocou rebríka a 4. 
kolo Slovenskej ligy v hasičskej stovke - súťaže jed-
notlivcov v behu na 100 m s prekážkami.

Vo výstupe do 4. podlažia cvičnej veže medzi dob-
rovoľnými hasičmi vyhral u  mužov Marián  Rerko 
(DHZ Smižany), druhý  skončil  Miroslav Šary (DHZ 
Stráže) a  tretie miesto obsadil Michal Režný (DHZ 
Kúty). Medzi profesionálnymi hasičmi bol najlepší 
nestarnúci Viliam Štinčík pred Jaroslavom Hudačom 
(obaja OR HaZZ Poprad).

Vo výstupe na vežu súťažili i  ženy. Prvenstvo zís-
kala Patrícia Betáková (DHZ Turčianske Teplice). 
Medzi dorastenkami bola najlepšia Barbora Jakub-

cová (DHZ Spišský Štvrtok), medzi dorastencami 
triumfoval Ondrej Porada (DHZ Spišské Vlachy). 
Tu skončil Jaroslav Gahura z DHZ Spišská Sobota na 
treťom mieste.

V behu na 100 m s prekážkami, bol opäť najlepší 
Marián Rerko, keď dosiahol vynikajúci čas - 16,21 s. 
Ten znamená nový slovenský rekord v tejto disciplí-
ne. Patrícia Betáková nenašla premožiteľku medzi 
ženami. Medzi dorastencami skončil tretí Kašpárek 
(DHZ Spišská Sobota). 

Vyvrcholenie súťažnej hasičskej sezóny jednot-
livcov bude opäť v Poprade na Majstrovstvách Slo-
venska v  hasičskej stovke a  hasičskej veži v  sobotu 
20. septembra 2014 v areáli hasičskej stanice so za-
čiatkom o 10. hodine.   (onk)

V  nepravi-
delnej rubrike 
sledujeme kroky tých nádejných 
športovcov pôsobiacich v  mi-
nulosti i  súčasnosti na poprad-
ských školách, ktorí reprezen-
tovali mesto, ale aj svoju školu 
v rôznych športových súťažiach. 
Na úvod letných prázdnin sa po-
zrieme na trochu iný príbeh.

Jozef Danielčak sa narodil 
v Prešove, kde začínal s hokejom. 
Ako školák sa presťahoval s rodi-
nou pod Tatry, kde pokračoval vo 
vývoji v popradských hokejových 
triedach. Tu sa aktívne zapájal aj 
do športových činností, v ktorých 
reprezentoval svoju školu v  Spiš-
skej Sobote. Keď bol deviatakom, 
stihol pred rokom vybojovať so 
spoluhráčmi hokejový titul maj-
stra Slovenska. Potom sa však 
rozhodol, že ochutná zahraničný 
chlebík. Dostal lákavú ponuku z 
Fínska. V krajine tisícich jazier má 
za sebou prvú – najnáročnejšiu 
sezónu. „Do piateho ročníka som 
hrával ešte v  Prešove, ako šiestak 
som zakotvil v Poprade. Snažil som 
sa o  to viac a  začal som na sebe 
intenzívnejšie pracovať,“ prezradil 
o sebe Jozef Danielčak. Jeho ďalšie 
hokejové kroky viedli do fínskeho 

mesta Vaasa. „Bola to veľká výzva. 
Kto by nechcel rásť v krajine, kde je 
hokej športom číslo jedna?“ pokra-
čoval mladý hokejový talent. Teraz 
už má za sebou Jozef Danielčak 
prvú sezónu v kvalitných mládež-
níckych súťažiach, v  ktorých na-
zbieral skúsenosti na nezaplatenie. 
„Začiatky neboli ľahké. Individuál-
ne som sa zlepšoval v korčuľovaní, 
v streľbe a v pohybe. Postupne som 
získaval dôveru trénera. Vyskúšal 
som si dve kategórie, a to do 17, ale 
aj do 18 rokov,“ povedal urastený 

mladý krídel-
ník, ktorého 

prioritou by mala byť ešte aj škola. 
„Som študentom Hotelovej akadé-
mie v  Tatrách, mám individuálny 
študijný plán. Po ukončení stred-
nej školy, by som chcel pokračovať 
v  štúdiu na americkej univerzite, 
kde by som sa venoval univerzit-
nej hokejovej lige,“ dodal. Pre Jo-
zefa Danielčaka bola prvá sezóna 
mimo domova obrovskou školou 
života, ale aj také to môže byť na 
ceste za hokejovým snom. Na 
odporúčanie trénera mohol pre-
šovský rodák ostať vo Fínsku, ale 
nedávno skúšal šťastie aj v americ-
kom Detroite. Uvidíme teda, kam 
jeho ďalšie hokejové kroky pove-
dú. Držíme palce.

Štatistiky: V sezóne 2012/2103 
získal Jozef Danielčak v drese HK 
Poprad titul majstra Slovenska 
v kategórii starších žiakov (25 zá-
pasov - 21 gólov a 18 asistencií). 
V  sezóne 2013/2104 už obliekal 
dres fínskeho celku Vaasa Sport 
U17 (SM: 15 zápasov - 11 gólov, 
10 asistencií, Mestis: 10 zápasov - 
16 gólov, 6 asistencií), ale aj U18 
(Mestis: 5 zápasov - 1 gól, 1 asis-
tencia, SM: 4 zápasy - bez gólov 
a asistencií).  (mav)

Galéria školského športu
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Výrobky z pravého včelieho vosku, ako aj ukážku malého včelieho úľu 
mohli návštevníci vidieť v stánku u domácej včelárky Ivety Bašistovej.
Na festivale predviedol svoje výtvarné umenie aj ukrajinský ma-
liar Igor Pančuk, ktorý už dlhé roky žije a  tvorí v  Poprade.

FOTO – Silvia Šifrová, Andrea Bašistová

Popradskí futbalisti ladia formu v prípravných zápasoch

Festival EĽRo
navštívil aj prezident

Uplynulý víkend sa už po 
24-krát konal medzinárod-
ný festival remesiel a  kultúry 
EĽRO 2014. Tento rok bol ve-
novaný cechom spracovateľov 
kože.

Na Hlavnom a Hradnom ná-
mestí počas troch dní predvá-
dzalo svoju zručnosť približne 
200 rôznych druhov remesel-
níkov nielen zo Slovenska, ale 
i  zahraničia. Návštevníkom 
pripomenuli a  oživili staré 
remeslá. Podľa slov riaditeľa 
festivalu Igora Kredátusa bola 

návštevnosť tohtoročného 
EĽRA najmä pre zlé počasie 
o  niečo nižšia než v  minulých 
rokoch. Zavítalo naň viac ako 
37 000 ľudí. Svojou návštevou 
ho v sobotu poctil aj prezident 
Andrej Kiska, ktorý uviedol, 
že na EĽRO chodieval takmer 
každý rok. Na záver festivalu 
sa každoročné koná korunová-
cia kráľa remesla. Tento rok sa 
ním stal kežmarský rezbár Cy-
ril Kocúrek. Vystriedal minu-
loročného majstra povrazníka 
Jána Svatíka.  (šif)

V minulom týždni odohrali 
popradskí futbalisti tri prí-
pravné zápasy. Posledný proti 
Vysokým Tatrám sa uskutoč-
nil v  utorok 15. júla po uzá-
vierke vydania Novín Poprad. 
Ťahákom prípravy bol duel 
v NTC proti rumunskému pr-
voligistovi Otelul Galati.

Po utorkovom víťazstve 3:2 
na Spiši proti Spišskej Novej Vsi 
privítali futbalisti FK Poprad 
vo štvrtok v  NTC rumunský 
prvoligový tím Otelul Galati. 
Priestor dostali mnohí mla-
dí hráči, ktorí dokázali uhrať 
cennú bezgólovú remízu. „Toto 
mužstvo hrávalo v  minulých 
rokoch európske poháre a  tak 
nemôže mať slabých hráčov. Re-
míza je pre nás skvelý výsledok,“ 
zdôrazňoval tréner FK Poprad 
Vladimír Lajčák. Dodal, že 
v príprave sa chce s tímom teraz 
viac venovať zohratosti. „Pra-
cujeme s  mladými chlapcami, 

ktorých sme si vyhliadli. Zo Spiš-
ského Podhradia sú to Maliňák 
a  Ferenc. Vrátili sa naši doras-
tenci, ktorí hrávali v  Podbrezo-
vej. Čakáme na jedného hráča 
z Trenčína, ktorého sme ešte ani 
nevideli hrať. Káder ostal viac 
menej pokope, odišiel iba Rezer, 
ktorý sa vrátil do Liptovského 
Mikuláša.“

Vyžrebovanie DOXXbet ligy 
Východ je náročné a už po šty-
roch kolách by mal tréner zistiť, 
na čo toto mužstvo má. „Ak 
by to nestačilo, mali by sme sa 
poobzerať po posilách. Zhodou 
okolností sú voľní dvaja hráči, 
ktorí sú odchovancami Popradu, 
ale hľadajú si angažmán inde. 
Tlačiť na pílu nebudeme,“ dopl-
nil V. Lajčák.

Proti rumunskému Galati 
nastúpil jeden z  dvojice mla-
díkov zo Spišského Podhradia 
Erik Maliňák. V Poprade si po-
maly zvyká. „Hneď od začiatku 

dostávam od trénera dosť šancí. 
Je to však len príprava a verím, 
že si ma v tíme nechá. Bude to 
ťažké, ale chcem pomôcť muž-
stvu. Prišiel som do útoku na to, 
aby som dával góly,“ uviedol.

Popradčania pokračovali v  sé-
rii prípravných zápasov v  so-
botu v  Spišskej Belej, kde čelili 

Martinu. Vyhrali 1:0 a  už teraz 
sa pripravujú na druholigovú 
generálku proti Dolnej Ždani 
v sobotu 19. júla o 19.30 v NTC 
pod umelým osvetlením. Zápasy 
vo večerných hodinách sa Po-
pradčanom osvedčili a  v  tomto 
trende by chceli pokračovať aj 
v nadchádzajúcej sezóne.  (mav)

Už po 37-krát sa v nedeľu pod Tatrami konalo bežecké podujatie 
Malý štrbský maratón. V ideálnom počasí sa v centre obce Štrba 
stretlo 390 pretekárov zo siedmich krajín.

Na náročnej trati zo Štrby do Liptovskej Tepličky a späť čakalo na 
pretekárov 31 kilometrov. Najrýchlejší v cieli bol Elias Kiptum Main-
di z Kene, ktorý len o sekundu predbehol svojho krajana a tímového 
kolegu Charlesa Ceruiyot Toroiticha. V absolútnom poradí obsadil 
tretie miesto Orest Babiak z Ukrajiny, ktorý naďalej ostáva držiteľom 
traťového rekordu. „Do Štrby chodím veľmi rád a teší ma, že sa mi opäť 
podarilo dostať na prvé miesto vo svojej kategórii,“ povedal. Medzi že-
nami dominovala maďarská pretekárka Tünde Szabó.

V 37. ročníku Malého štrbského maratónu organizátori opäť pripravili 
aj 10 kilometrovú trať zo Štrby cez Šuňavu a späť. Medzi mužmi zvíťazil 
Jozef Dubašák (na foto) z AK Steeple Poprad, medzi ženami boli naj-
rýchlejšie domáce pretekárky Alžbeta Gregušková a Zuzana Janotková. 
Kým sa pretekári prekonávali na 10 a 31 kilometrovej trati, pred kul-
túrnym domom bojovali žiaci od najmenších škôlkarov, až po najstar-
ších 15 ročných bežcov. Na štarte sa vystriedalo spolu 130 detí.   (maj)

Malý štrbský maratón aj s Keňanmi
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PoPRaD

diela Williama Shakespeara na popradskom námestí
Ďalšie podujatie kultúrneho 

leta v Poprade sa uskutočnilo 
minulý štvrtok 10. júla. Na 
popradskom námestí vystú-
pili učitelia spolu so žiakmi 
z  Gymnázia na Kukučínovej 
ulici v  Poprade s  programom 
Vášne W. Shakespeara.

„Toto predstavenie sme hrali 
úplne prvýkrát. Bolo špeciálne 
nacvičené len pre dnešný večer. 
Odzneli v  ňom slávne monoló-
gy Shakespearových diel Rómeo 

a Júlia, Veľa kriku pre nič, Mac-
beth, Kupec benátsky, Zimná 
rozprávka, Hamlet a Skrotenie 
zlej ženy. Keďže odozva bola 
veľmi pozitívna, vnuklo nám 
to myšlienku, že od septembra 
ho budeme hrať pre základné 
školy,“ uviedla režisérka Tatia-
na Husárová. Júliu si zahrala 
študentka prvého ročníka Kat-
ka Hudáčková (na foto vľavo), 
ktorá po predstavení uviedla: 
„Hralo sa mi perfektne, úplne 

úžasne, divadlo je môj život. 
Postavu Júlie som hrala prvý-
krát. Od malička som si ju 
chcela zahrať. Som veľmi rada, 
že sa mi to podarilo.“ Katka sa 
od septembra chystá študovať 
herectvo na Konzervatórium 
do Košíc. 

Gymnázium na Kukučíno-
vej ulici má obrovskú divadel-
nú tradíciu. „Začala som na 
gymnáziu obnovovať divadlo. 
Od septembra otvárame nový 

divadelný súbor. Budú v  ňom 
účinkovať učitelia nielen z  náš-
ho gymnázia, ale aj z iných škôl. 
Premiéru prvého predstavenia 
plánujeme na jar budúceho 
roka,“ zatiaľ iba toľko prezradila 
o novom projekte T. Husárová. 

Prítomným divákom sa pred-
stavila aj kapela Shakespeare´s 
fellows, ktorú tvoria študenti 
gymnázia. Zahrali populárne 
piesne transformované do ba-
rokového štýlu.  (šif)

V  nedeľu sa popradským priaznivcom folklóru predstavil 
na Námestí sv. Egídia v  rámci kultúrneho leta domáci folklór-
ny súbor Vagonár. Program s  názvom Spiš bol venovaný jedné-
mu z  najkrajších regiónov Slovenska a  ľuďom, ktorí žili a  žijú 
na tomto území. „Vždy sme pripravení podieľať sa na akomkoľ-
vek podujatí pred domácim publikom. Tento program sme pre-
zentovali premiérovo pred dvoma rokmi v  rámci osláv 40. výro-
čia založenia súboru. Pozostáva zo štylizovaných tancov nielen 
Slovákov žijúcich v  regióne Spiša, ale aj národnostných menších, 
čiže Karpatských Nemcov, Maďarov, Rusínov, Goralov, Rómov a Ži-
dov,“ povedal umelecký vedúci FS Vagonár Ján Profant.  (ppv)

V

s

T

u

P

E

N

K

a


