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V záhradkách 
je stále 
veľa práce, 
odmenou bude 
dobrá úroda
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Na prvé 
víťazstvo stačil 
jediný gól
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Mesto zvyšuje kapacitu v  materských školách

Obnovujú značenie, opravujú chodníky, schodiská i zábradlia...

Dlhodobo plánované investí-
cie v  troch materských školách 
mesta Poprad sa počas leta zača-
li napĺňať. Kým na Tranovského 
ulici je kompletná rekonštruk-
cia dokončená a  začalo sa s  po-
trebnými úpravami, na Podtat-
ranskej a  Tajovského ulici si na 
výsledok ešte treba počkať. 

Predškoláci z  Veľkej sa od sep-
tembra vrátia z azylu v základnej 
škole späť do svojich priestorov 
na Tranovského ulici. Komplet-
ná rekonštrukcia je už ukončená 
a  stavba odovzdaná. „Teraz budú 
mať Veľčania všetky klasické triedy 
aj so spálňami. Ak by sme potrebo-
vali rozšíriť kapacitu, tak v týchto 
nových priestoroch sa to dá. Celé 
to financovalo mesto z  rozpočtu 
a  rekonštrukcia stála niečo vyše 
milióna eur,“ ozrejmila vedúca 
odboru školstva, mládeže a špor-
tu MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

Veľkou zmenou prechádza aj 
MŠ na Podtatranskej ulici na síd-
lisku Západ, kde sa deti dočkajú 
nových tried v  prístavbe. „Ča-
kali sme na posúdenie verejného 

obstarávania a  uchádzali sme sa 
aj o  grant z  európskych fondov. 
Mesto bolo úspešné a čakalo sa len 
na odobrenie kontrolným úradom, 
aby sa mohli začať samotné práce. 
Menšie nedostatky sa odstránili 
a v týchto dňoch sa naplno pracu-
je na prístavbe učební a  výstavbe 
spojovacej chodby. Vytvoria sa dve 
nové triedy, aby sme mohli prijať 
aj ďalšie deti,“ povedala E. Pilá-
rová a  ďalej vysvetľovala: „Mesto 
Poprad nemá problém s  uspoko-
jovaním zákonných zástupcov, 
nakoľko vie mesto dlhodobo pri-
jať do MŠ aj deti mladšie ako tri 
roky. Rozhodli sme sa však zvýšiť 
kapacitu, aby sme mohli vyhovieť 
ďalším, nakoľko je o  takúto služ-
bu veľký záujem. Táto prístavba 
by mala byť ukončená približne 
za sedem mesiacov. Materská ško-
la bude od septembra fungovať 
v  normálnom režime, pretože gro 
stavebných prác bude vykonaných 
počas leta. Jednu triedu sme mali 
vytvorenú aj v základnej škole po-
čas celého školského roka a  tá sa 
len presunie do nových priestorov. 

K  nej sa vytvorí ďalšia. Počítame 
tu aj s  vytvorením triedy pre deti 
s poruchami učenia. Doteraz bola 
len jedna takáto trieda v  MŠ na 
Ul. mládeže 5.“ Stavebné náklady 
na prístavbu predstavujú takmer 
pol milióna eur.

Z priestorov na Tajovského uli-
ci, ktoré patria pod miestnu ZŠ sa 
pred letom vysťahovalo Centrum 

pre rodinu a  preto bude mať MŠ 
na tejto ulici ďalšie dve triedy. 
„Prijímali sme tu už deti aj vo 
veku 2 a  pol roka tak, aby mohli 
v septembri do nových tried nastú-
piť. 15. júla bola budova odovzda-
ná a  do konca prázdnin chceme 
stihnúť potrebné opravy, vymaľo-
vať a  vybaviť triedy zariadením,“ 
doplnila E. Pilárová.  (mav)

Už od začiatku júna prebieha-
jú práce na obnove vodorovné-
ho dopravného značenia, kto-
ré realizujú pracovníci Správy 
mestských komunikácií v Po-
prade a tiež dodávateľská firma 
Stoping. Riaditeľ SMK Peter Fa-
bian informoval, že v súčasnosti 
ukončujú práce na obnove vodo-
rovného dopravného značenia na 
priechodoch pre chodcov, kto-
rých je približne 250. Celkovo ide 
o výmeru 8 tisíc m2. 

Konštatoval: „Ukončené sú už 
práce na obnove vodorovného do-
pravného značenia cyklistického 
chodníka v dĺžke 3 600 metrov, na 

obnove bielych vodiacich čiar na 
mestských komunikáciách v dĺžke 

18 256 metrov, žltých v dĺžke 4 733 
metrov a na obnove deliacich čiar 

v dĺžke 32 152 metrov. V blízkos-
ti cyklistických chodníkov aj kosí-
me. Kosenie prebieha mulčovacou 
kosačkou, ktorá trávu poseká a tá 
ostáva na mieste kosby. Práve pre-
bieha štvrtá kosba a ku koncu mi-
nulého týždňa sme už spolu pokosi-
li 134 700 m2. Kosíme úseky okolo 
cyklistického chodníka Poprad 
– Svit a na území mesta Poprad – 
Strelnica, Kvetnica, sídliská Juh a 
Západ.“ 

V súčasnosti SMK pokračuje na 
obnove vodorovného dopravného 
značenia zastávok mestskej hro-
madnej dopravy a parkovacích boxov. 

V  minulom týždni už dostávala svoju tvár spojovacia chodba v  priesto-
roch MŠ na Podtatranskej ulici. Nasledujú výkopové práce základov pre 
budúcu prístavbu. FOTO – Marek Vaščura

FOTO – archív SMK



Strana 2 24. 7. 2019

Stručne
 MESTO Poprad oznamuje, 

že od 26. júla sa začína prevádzka 
ľadovej plochy na Zimnom štadió-
ne mesta Poprad v novej sezóne 
2019/2020. 

 ŠPORTOVÚ olympiádu pre 
rómske deti zo ZSS na Levočskej ul. 
organizuje  sociálny odbor MsÚ 24. 
júla v areáli na tejto ulici a 25. júla pre 
deti z Matejoviec na Staničnej ulici. 

 NA ŽATVU sú poľnohospodári 
pod Tatrami pripravení, ale niektorí 
ešte čakajú na dozretie úrody. Na-
plno sa žatevné práce rozbehnú až 
v úvode augusta, hoci v niektorých 
častiach Popradského okresu bráz-
dia polia prvé kombajny. Poľnohos-
podári sľubujú úrodu porovnateľnú 
s ostatnými rokmi.

 ĎALŠIA Letná čitáreň sa usku-
toční dnes 24. júla od 17. do 19. hod. 
v areáli Podtatranského múzea v 
Poprade. O 20. hod. bude prednášať 
Slavomír Kyseľa, tajomník Banícke-
ho cechu horného Spiša o histórii 
baníctva v Poprade po súčasnosť.

 SLOVENSKý hydromete-
orologický  ústav informoval, že 
v Poprade v období od 8. júla do 
piatka 19. júla dosiahol priemer 
ranných miním vo výške dva met-
re nad povrchom 6,4 stupňa Celzia. 
Takýto nízky priemer ranných mi-
ním počas dvanástich, po sebe idú-
cich rán v uvedenom období nebol 
dosiahnutý od roku 1951 ani raz.

 DVANÁSTY ročník poduja-
tia Medvedie dni sa uskutoční od 
31. júla do 3. augusta na Hrebien-
ku. Oficiálne otvorenie známeho 
programu bude 31. júla o 9.45 hod. 
na Hrebienku.

 DO 5. AUGUSTA 2019 môže 
verejnosť podať pripomienky k pre-
rokovaniu návrhu zmeny a doplnku 
ÚPN – mesta Poprad k územiu na-
chádzajúcemu sa južne od parkovísk 
OC Kaufland Poprad. Zmena sa 
týka zmeny funkčnej plochy sídelnej 
zelene, zmiešanej plochy bývania 
a občianskej vybavenosti a plochy 
dopravnej vybavenosti – komuniká-
cie na plochy dopravnej vybavenos-
ti – individuálne garáže. Obslužná 
komunikácia vedúca z obchvatu 
S11,5/80 do oválnej križovatky sa 
ruší.

 PODTATRANSKÁ vodáren-
ská spoločnosť informuje, že 25. a 26. 
júla od 8. hod. do odstránenia poru-
chy bude prerušená dodávka pitnej 
vody na Ul. L. Svobodu v Poprade. 
Prípadné ďalšie informácie poskyt-
ne zákaznícka linka PVPS 0850 
111 800 alebo dispečing spoločnosti 
052/77 29 548.   (ppm) 

(Dokončenie zo str. 1)

Obnovujú...

Mesto je pripravené na povinnú predškolskú výchovu

Príďte urobiť psíkom radosť

Pracovníci realizovali aj opravu 
dvoch schodísk na Námestí sv. Egí-
dia, schodiska na Šoltésovej ulici a 
minulý týždeň opravovali scho-
disko na Bajkalskej ul.  Oprave-
né boli i zábradlia na Železničnej 
ulici pri Velickom moste a ďalšia 
oprava je plánovaná na križovatke 
ulíc Štefánikova – 1. mája a Štefá-
nikova – Mnoheľova. SMK takisto 
opravovala dlažbu na uliciach Ši-
roká, Bernolákova, Námestie sv. 
Egídia, Joliota Curie a pri novom 
kostole na Ul. Ludvíka Svobodu. 
„Momentálne sú prioritou práce na 
veľkoplošných opravách chodníkov 
a mestských komunikácií. Prie-

bežne riešime požiadavky mest-
ského úradu a občanov. V týchto 
dňoch prebiehajú prípravné práce 
na chodníkoch pred pokládkou 

nového asfaltu, ako je odstraňova-
nie starých poškodených živičných 
krytov na vybraných komuniká-
ciách,“ dodal P. Fabian.  (mar)

Mesto Poprad pripravilo v Mest-
skom útulku pre túlavé a odchytené 
psy Deň otvorených dverí. V piatok 
26.júla od 15. do 18. hod. bude útu-
lok mimoriadne otvorený pre všet-
kých návštevníkov, ktorí budú chcieť 
urobiť radosť psíkom nachádzajú-
cim sa v tomto zariadení minimálne 
spoločnou prechádzkou. Venčenie 

psíkov bude spojené so súťažami pre 
najmenších, ktorí budú odmenení 
reklamnými predmetmi od mesta 
Poprad. Počas podujatia sa budú 
môcť návštevníci zoznámiť nielen s 
ponukou psíkov hľadajúcich nový 
domov, ale aj s možnosťami ich adop-
cie. Útulok pripravil pre návštevní-
kov tiež sprievodné aktivity, ktoré 

budú nielen zabávať, ale nenásilnou 
formou aj vzdelávať predovšetkým 
najmladších hostí podujatia.  (jhl)

Od 1. septembra 2021 bude na 
Slovensku platiť povinná pred-
školská výchova. Mestá a  obce sa 
tomu budú musieť prispôsobiť 
a  pripraviť na to v  materských 
školách podmienky. V Poprade je 
dostatok kapacít a tam kde nie sú, 
budú vytvorené.

„V  rámci kapacitných možnos-
tí nebude mať mesto Poprad veľký 
problém. Dlhodobo prijímame deti 
vo veku už od dva a  pol roka. Aj 
teraz je zákon postavený tak, že sa 
musia prednostne prijať predškoláci, 
potom päťročné, štvorročné a  troj-
ročné deti a  iba v  prípade voľných 
kapacít aj mladšie. Mnohé mestá 
prijímajú iba predškolákov. My be-
rieme všetky v  predškolskom veku 
a  vždy nechávame aj zopár miest 
voľných, ak by sa niekto prisťahoval 

do Popradu,“ uviedla vedúca odbo-
ru školstva, mládeže a športu MsÚ 
v Poprade Edita Pilárová.

Problém však v  súvislosti s  no-
vým zákonom môže nastať v  Ma-
tejovciach. „Mnohé deti zo sociálne 
slabšieho prostredia do materskej 
školy nechodili. Predpokladáme, že 
sa nám aj tam zvýšia počty a  pre-
to sme v  tomto kalendárnom roku 
pristúpili k  schváleniu kapitálových 
výdavkov na rekonštrukciu, prístav-
bu a opravu materskej školy v Mate-
jovciach na Lidickej ulici. Kapacitu 
by sme chceli zvýšiť o  jednu až dve 
triedy. Architekt navrhoval presunúť 
kuchyňu do suterénnych priestorov, 
ktoré sú veľké a  nevyužité a  na-
miesto nej vytvoriť priestor pre deti. 
Je to však ešte ďaleko. Máme na to 
dva roky, pretože povinná pred-

školská výchova bude platiť od 1. 
septembra 2021,“ ozrejmila E. Pi-
lárová a  na margo ďalších zmien 
uviedla. „Všetko to súvisí s  tým, že 
sa u  nás v  Poprade budú musieť 
zrušiť nulté a  prípravné ročníky. 
Dieťa, ktoré nebude ešte zrelé na 
nástup do 1. ročníka, môže dva-
krát opakovať predškolský ročník. 
Ak by bol však veľký problém, tak 
vieme tieto deti umiestňovať práve 
v daných priestoroch, ktoré doteraz 
slúžia pre nultý a prípravný ročník. 
Každopádne to celé skomplikuje 
život v  materských školách, ktoré 
budú musieť plniť všetky úlohy zá-
kladných škôl. Deti budú dostávať 
aj malé vysvedčenia o  absolvova-
ní a  ak nesplnia všetky náležitosti 
budú musieť dokonca absolvovať 
niečo ako opravnú skúšku.“ (mav)

Minulý týždeň sa druhým turnusom 
ukončil denný tábor pre deti zamest-
naných rodičov, ktorý toto leto po 
prvýkrát zorganizovalo mesto Pop-
rad v spolupráci s Centrom pedago-
gicko-psychologického poradenstva a 
prevencie v Poprade. Deti okrem iné-
ho navštívili vo štvrtok popoludní aj 
mestských policajtov, ktorí ich zozná-
mili so svojou prácou v rámci pútavej 
prednášky.  FOTO – Marek Vaščura

FOTO – archív SMK
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Krátke správy
 NOVÁ galéria Tatry, ktorá 

sa nachádza v Novej Polianke, 
vystavuje exkluzívnu zbierku 
šliapacích autíčok Pedal Planet. 
Patrí k najväčším v Európe a ob-
sahuje viac ako 110 vybraných 
exponátov. Expozícia je otvore-
ná denne od 9. do 18. hod.

 SKUPINA HEX bude kon-
certovať v piatok 26. júla o 19. 
hod. vo futbalovom areáli v Tat-
ranskej Lomnici. V nedeľu 28. 
júla o 19.30 hod. sa na terase Ho-
tela Lomnica v Tatranskej Lom-
nici uskutoční koncert Sym-
phony Night. Účinkovať budú 
Ondřej Brzobohatý a Gustav 
Brom Big Band, Andrea Zimá-
nyiová a ďalší. Na obe podujatia 
je vstup voľný.

 HISTORICKÁ električka 
Trojča bude premávať najbližšiu 
nedeľu 28. júla s odchodom z Po-
pradu o 10.35 hod. do St. Smo-
kovca a o 12. hod. do St. Smo-
kovca a na Štrbské Pleso. Viac na 
www.tatranskakometa.sk.

 FINANČNÁ správa infor-
movala o výsledkoch prvých 
kontrol spojených s eKasou. Za 
prvé dva týždne prevádzky od 
1. júla v systéme eKasa vydalo 
priemerne denne vyše 2,5 mil. 
pokladničných dokladov viac 
ako stotisíc pokladníc.

 PREŠOVSKý samosprávny 
kraj pripravuje v poradí už 9. 
ročník regionálnej súťaže Kríd-
la túžby, ktorej súčasťou je odo-
vzdávanie ocenení v sociálnych 
službách. Nominácie prijíma 
župa do konca augusta písomne 
na adrese: odbor sociálnych vecí 
a rodiny, Úrad PSK, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov alebo 
e-mailom na adrese katarina.
futoova@vucpo.sk. PSK má vo 
svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti 25 zariadení sociálnych 
služieb s celkovou kapacitou 
takmer 2 100 miest.

 EURÓPSKY hospodársky 
a sociálny výbor vyhlásil súťaž 
o Cenu pre občiansku spoloč-
nosť za rok 2019, ktorej témou 
je Viac žien v európskej spo-
ločnosti a hospodárstve. Oce-
nia ňou inovatívne iniciatívy a 
projekty, ktorých zámerom je 
bojovať za rovnaké príležitosti 
žien a mužov a rovnaké zaob-
chádzanie s nimi vo všetkých 
sférach hospodárskeho a soci-
álneho života. Konečný termín 
na zaslanie prihlášok je 6. sep-
tember 2019 do 10. hod. Viac na 
www.eesc.europa.eu.  (ppm)

Legenda džezu Peter Lipa koncertoval na námestí

Ďalší revivalový koncert

Ochu tna j t e   S l o vensko   v   cen t r e   Pop radu
Festival všetkého slovenského 

Made in Slovakia otvorí už po 
ôsmykrát svoje brány na Námes-
tí sv. Egídia v Poprade. Uskutoč-
ní sa od 31. júla do 3. augusta 
2019. 

V stredu 31. augusta budú od 
12. do 20. hod.  prezentovať a 
predávať originálne slovenské vý-
robky od minulosti po súčasnosť 
domáci slovenskí výrobcovia a 
rovnako tomu bude aj po ďalšie 
dni až do soboty 3. augusta. Stre-
dajší program prinesie slovenské 
legendy, o 16. hod. vystúpi Paľo 
Drapák, o 18. hod. Duchoňovci, o 
19. hod. Vašo Patejdl a o 21. hod. 
Dávid Bílek. Vo štvrtok 1. augusta 
je deň venovaný folklóru – o 14. 
hod. vystúpi FS Batizovce, o 16. 

hod. Bobáňovci z Terchovej, o 18. 
hod. Števo Štec a Fajta , o 20. hod. 
Čarovné ostrohy a o 21.30 hod. 
Tibor Pokorný band. V piatok 2. 
augusta v programe Poprad sa 
baví vystúpia o 16. hod. Ivana Re-
gešová, o 18. hod. Starmánia a Pe-
ter Marcin, o 20. hod. Kmeťo band 
a o 21.30 hod. bude diskotéka. V 
sobotu 3. augusta bude deň pod 
názvom Made in Poprad venova-
ný miestnym umelcom. O 10. hod. 
je pripravená Veselá rozprávka, o 
11. hod. Zbyňo Džadoň – Lara a 
nebo, o 12. hod. vystúpi DFS Ven-

ček, o 13. hod. tatranský silák Pe-
ter Rekenei a popradskí tanečníci 
z TK Fearless a Solus Dance Aca-
demy, o 14. hod. Gajdošská ľudo-
vá hudba Beskyd, o 15. hod. uve-
die svoju bubnovú show Batida, o 
16. hod. bude účinkovať Country 
Endless Road a o 17. hod. kapela 
City. Od 20.30 hod. je priprave-
ná tancovačka so skupinou Star 
band. Vyvrcholením tohto dňa 
bude o 22. hod. koncert skupiny 
Smola a hrušky. 

Návštevníci festivalu si budú 
môcť pozrieť aj hranovnickú mod-
rotlač, ľudovo-umeleckú tvorbu 
drevorezbárov pod vedením Ada-
ma Bakoša, tvorcu Tatranského 
ľadového dómu, pripravené sú 
atrakcie pre deti a ďalšie. (ppm)

Peter Lipa patrí me-
dzi významné osobnos-
ti slovenského džezu a 
dlhé roky bol jediným 
známym interpretom 
tohto žánru na Slo-
vensku. Už dávno však 
prekročil hranice rôz-
nych žánrov - džezu, 
soulu, popu, blues aj 
rocku.

Žijúca legenda 
slovenského džezu Pe-
ter Lipa je aj po 70-tke 
činorodý a  pár mesia-
cov po premiére albu-
mu „Slovenské evergre-
eny“ uviedol na svet nový album 
„Dobré meno“. Novinka je veľ-
mi rôznorodá. Spevák uviedol: 
„Mám rád kontrasty. Všetky moje 
predchádzajúce albumy zahŕňajú 
rôznorodé štýly. Vzniká to celkom 

jednoducho tým, že spolupracujem 
vždy s rôznymi hudobníkmi. Každý 
z nich má v sebe inú energiu, má 
vlastnú predstavu o hudbe a priná-
ša do tých skladieb niečo svoje, nie-
čo nové. Ja to celé tak uzemňujem 

a zároveň uka-
zujem, že hudba 
môže byť aj iná, 
že hranice v hud-
be nie sú a všetko 
je možné.“

Titulnou pes-
ničkou albu-
mu je rezkejšia 
skladba „Dob-
ré meno“. „Je to 
pieseň na text 
Vlada Krausza 
a v refréne v nej 
spievam, že „naj-
dôležitejšie je len 
jedno, nestratiť 

dobré meno“. Človek si musí svoj 
kredit zachovať a byť na svojej 
ceste čestný, nemeniť svoje zásady 
a nerobiť zrazu niečo iné. To zá-
sadné v nás by malo zostať kon-
štantné,“ uzavrel P. Lipa.  (kpa)

V  utorok minulý týždeň pri-
šla na Námestie sv. Egídia ďal-
šia revivalová kapela - E.C.R./
SK (Eric Clapton Revival). Táto 
popradská skupina je zameraná 
na bluesový žáner a vzorom pre 
jej hru sú bluesoví velikáni Eric 
Clapton, Jimmy Hendrix a ďalší. 
E.C.R. Revival/SK hrá v obsade-
ní: Richard Bureš – spev, gitary, 
Milan Sivý – sólo gitara, spev, 
Peter Pavličko – klávesy, Ivan 
Drozdík – bicie, Juraj Švedlár – 
basová gitara.

Popradskí muzikanti, ktorí in-
terpretujú slávneho speváka po-
znajú všetky piesne tohto umelca. 
Sú ich stovky. Spevák E.C.R. Revi-
val/SK  Richard Bureš objasnil ich 
začiatky: „Pred 11-timi rokmi sme 

sa rozhodli dať 
dokopy kapelu. 
Chceli sme hrať 
a  Eric Clapton 
sa nám páčil 
od detstva. Je 
to blues, hudba, 
ktorá vznikla 
v  Amerike, ale 
dá sa povedať, 
že z  nej sa vy-
vinuli všetky 
rockové štýly 
a v každej, aj tej 
najmodernejšej 
pesničke je trošku toho blues.“ 

Kapela E.C.R. Revival/SK  
hrá 30-40 najhranejších pies-
ní Erica Claptona, ktoré naj-
viac rezonujú a  ľudia ich majú 

najradšej. Poslucháči sa v  ich vy-
stúpeniach môžu započúvať do 
„Tears in Heaven“, „After Midni-
ght“, „Change the World“, „I Shot 
the Sheriff “, „Let it rain“.  (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

FOTO – Katarína Plavčanová
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Program kina CINEMAX Poprad

Od 25. júla do 31. júla
Tajný život maznáčikov 2 

2D: o 13. hod. (hrá sa len cez 
víkend), Leví kráľ 3D: o 15.10 
hod., Leví kráľ 2D: o 17.50 hod., 
o 20.30 hod. (nehrá sa 31.7.), 
o 20.40 hod. (hrá sa len 31.7.), 
Predpremiéra – Rýchlo a zbe-
silo: Hobbs a Shaw 2D: o 20.30 
hod. (hrá sa len 31.7.), Tajný 
život maznáčikov 2 2D: o 14.30 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Loli paradička: o 16.40 hod. a 

o 18.50 hod., Detská hra: o 21. 
hod., Willy a kúzelná plané-
ta: o 13.40 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Spider-Man: Ďaleko 
od domova 2D: o 15.40 hod., 
100 vecí: o 18.30 hod. (nehrá 
sa 30.7. a 31.7.), Ibiza: o 18.30 
hod. (hrá sa len 31.7.), o 20.50 
hod. (nehrá sa 31.7.), ARTMAX 
FILMY - Free Solo: o 18.30 
hod. (hrá sa len 30.7.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

O saleziánsky tábor bol opäť veľký záujem

Horskí záchranári pomáhali

Knihy z   Ikaru vyhral i

TRI  VERŠE PRE JÁNAZaujalo
nás

Saleziáni don Bosca už nie-
koľko rokov organizujú letný 
prímestský tábor v priesto-
roch ZŠ A. V. Scherfela vo 
Veľkej a v oratóriu na Juhu, 
kde majú saleziáni svoje 

priestory. Cieľom organizo-
vania tábora je zmysluplné 
trávenie času, oddych, zába-
va a šport, a tiež vytvorenie 
spoločenstva v kresťanskom 
duchu.  

O 200 účastníkov sa minulý 
týždeň staralo 36 animátorov, 
ktorí sa s deťmi stretávajú aj 
počas roka a poznajú sa.  

Organizátor, kňaz, salezi-
án Ľuboš Stebnický uviedol: 
„Každý rok sa počas tábora 
snažíme odovzdať deťom neja-
kú peknú myšlienku. Vyberie-
me si postavu známeho alebo 
aj menej známeho svätca, alebo 
postavu zo starého zákona a 
zameriavame sa a všímame si 
jeho život. Tento rok sú našimi 
vzormi Dominik Savio a Laura 
Vicuňová. Svojím životom sú 
povzbudením a príkladom aj 
pre deti.“

Deťom vyplnili program 
množstvom športových tur-

najov, špecifickými hrami 
vymyslenými animátormi aj 
výletom na Šarišský hrad. 

Animátor a moderátor Tobi-
áš Budzák povedal: „Zámerom 
animátorov je aj to, aby deti po-
čas trvania tábora nesiahli na 

telefón. Príkladom sú samotní 
organizátori a animátori. Počas 
celého týždňa sa nám darilo 
mobilné telefóny používať čo 
najmenej.“  O tábor je veľký 
záujem a počet prihlásených 
detí z roka na rok rastie.  (kpa)

Ani ochladenie a dážď, ktorý zmočil popradské námestie počas víkendu, neod-
radili fanúšikov filmového umenia od zážitku z premietania pod holým nebom. 
Od 19. do 23. júla mali možnosť pozrieť si v Poprade v rámci Letného kina na 
kolesách Bažant kinematograf päť filmov českej či česko-slovenskej provenien-
cie. Popradčania mohli „pod širákom“ vidieť filmy Teroristka, Hastrman, Ženy 
v behu, Dôverný nepriateľ a Trabantom tam a zase späť. Spočiatku jazdil po 
Slovensku len jeden, od roku 2004 už dva, retro-autobusy. Tohto roku počas 
viac ako dvoch mesiacov celkovo prinášajú 130 premietacích dní. O obľúbenosti 
Bažant kinematografu svedčí, že sa koná už 17 rokov a dokopy naň doteraz 
prišlo vyše 710 tisíc divákov v 60-tich rôznych mestách. FOTO – Marta Marová

V nedeľu 21. júla 2019 v po-
obedňajších hodinách požia-
dal záchranárov HZS o pomoc 
69-ročný slovenský turista, 
ktorý sa nachádzal pod Chatou 
pod Soliskom. Po celodennej 
túre bol vyčerpaný, pociťoval 
kŕče v dolných končatinách, 
sám by nedokázal zostúpiť.  Zá-
chranári HZS sa k nemu dosta-
li  pomocou terénneho vozidla, 
na mieste mu poskytli  neod-
kladnú starostlivosť a následne 
ho transportovali do ubytova-

cieho zariadenia. 
Takisto v poobedňajších ho-

dinách v ten istý deň boli zá-
chranári HZS z Vysokých Tatier 
požiadaní o pomoc pre sloven-
skú rodinu, ktorá uviazla v búr-
ke na Popradskom plese. Ich 
trojmesačné dvojičky potre-
bovali vybrať lieky, ktoré mali 
v ubytovacom zariadení. Zá-
chranári ich v búrke transpor-
tovali terénnym vozidlom z 
Popradského plesa do ubyto-
vacieho zariadenia.  (hzs)

V deň prvého výročia tragickej smr-
ti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej  
22. februára 2019 dokončil Popradčan 
Dušan Ďuriš spomienkovú pesničku 
pod názvom Tri verše pre Jána. Zakrát-
ko potom ju zverejnil na youtube, kde 
za necelé tri mesiace doteraz nazbiera-
la 1725 pozretí. „Inšpiráciou na napísa-
nie skladby bolo to, čo im urobili a situ-
ácia v spoločnosti,“ uviedol autor textu 
aj hudby. Pieseň nahral s popradskou 
kapelou Kaleidoton v slovenskej verzii, 
pod ktorou je aj anglický preklad textu. 
Podľa pozretí zistil, že si ju vypočula aj 
mama Martiny Kušnírovej. Spojil sa s 
ňou, aby ju uistil, že pokiaľ ju oslovila, 
bude rád, ak ju použije na spomienko-
vých podujatiach na pamiatku oboch 
mladých ľudí. 

Cez sociálne siete sa krátka, len 
1.22 min. trvajúca pesnička, šíri ďalej.
 (pmm)
Text zložený D. Ďurišom znie:

Jedného rána sa rozniesla správa, 
že osud Jána bol naplnený,
a kdekto v našej zemi,
bude spokojný a nemý,
keď vrahovia budú odsúdení.

Tak pre Božiu lásku,
len žiadnu otázku,
jak za toto môžme všetci v našej zemi.
Už dopadá na nás, že zomrel za nás
a teraz sme právom všetci obvinení.

Už strácam súdnosť,
už revem Už dosť,
už nechcem žiť v takejto našej zemi,
kde politici kradnú a boháči vládnu
a slušný človek má byť popravený. 

FOTO – Katarína Plavčanová

  V novinách Poprad č.  26 
bola uverejnená súťaž o tr i 
knihy z vydavateľstva Ikar. 
Zapojením sa do súťaže sú-
hlasi l i  súťažiaci  so spracova-
ním osobných údajov pre účel 
súťaže a s  uverejnením osob-
ných údajov v prípade výhr y. 
Spomedzi  tých,  ktorí  sa do 
súťaže zapoji l i  boli  vyžrebo-
vaní – knihu s  názvom Stra-

tení  vyhrala Viera Ivanová, 
Jarmočná ul. ,  Poprad,  knihu 
Kr vavý pomaranč Anna Č op-
jaková ,  Bajkalská ul. ,  Poprad 
a knihu Tajné životy Daniela 
Maniková ,  Wolkerova ul. ,  Po-
prad.  Výherkyniam srdečne 
blahoželáme.  Knihy si  môžu 
prevziať  v redakcii  (Podtat-
ranská 149/7,  Poprad) v pra-
covné dni do 15.  hod.  (ppš)
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Pôvodne tam stál mestský hotel

XXX. ročník vydávania novín Poprad je príležitosťou na spomínanie. Tentoraz sme z 
nášho archívu vybrali článok z čísla 55 z 15. 7. 1997.Retronávraty

Týždeň s mestskou políciouNeplnoletý vodič pod 
vplyvom alkoholu

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2. časť)

Kino tatran

Digitalizáciu Kina Tatran
finančne podporil 

25. júla o 19. hod.
ŠPRTKY TO CHCÚ TIEŽ 
USA, komédia, 102 min., titulky, 

MP15
Dve najlepšie kamošky a naj-

lepšie študentky v triede sú veľmi 
múdre, šikovné a ...neobľúbené. 
Rozhodnú sa, že poslednú noc na 
strednej škole si to všetko vyna-
hradia a roztočia to ako sa patrí.

Vstupné: 5€ / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€

26. júla o 19. hod.
DETSKÁ HRA 
USA, horor/triler, 120 min., ti-

tulky, MP15
Vraždiaca bábika Chucky je 

späť! Vraždí veľmi rada a s vyna-
liezavosťou tých najväčších psy-
chopatov.

Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

27. a 28. júla v 3D o 16.30 hod.  
LEVÍ KRÁĽ 

USA, rodinný, 117 min., dabing, 
MP7

V africkej savane sa narodí 
malý Simba, syn levieho kráľa 
Mufasu. Nie každý v kráľovstve 
je však jeho príchodom nadšený. 

Vstupné 3D: 6€ / vstupné zľav-
nené (deti, študenti, senior ŤZP): 
5€+ 0,80€ okuliare.

27. a 28. júla o 19. hod. - IBI-
ZA

FR, komédia, 93 min., titulky, 
MP12

Rozvedení Philippe a Carole sú 
do seba až po uši. Philipe urobí 
čokoľvek, aby si na svoju stranu 
získal Carolinine deti. Jej synovi 
navrhne, že za maturitu môže 
vybrať dovolenku. A... hurá na 
Ibizu! 

Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

29. júla o 13.30 hod.
TERORISTKA- PRE SENIO-

ROV + TOMBOLA
CZ, komédia/dráma, 95 min., 

česká verzia, MP12
Učiteľka na dôchodku (I. Jan-

žurová) celý život svojich žiakov 
učila, že základom všetkého je 
slušnosť a násilie nič nerieši. Len-
že nakoniec zistí, že presne na toto 
sa gauneri spoliehajú. 

Vstupné: 3 €
29. júla o 19. hod.
BEATRICE- €URÓPSKE 

FILMY ZA €URO 
FR, dráma, 117 min., titulky, 

MP12, FK
Claire pracuje ako pôrodná 

asistentka, no pôrodnicu, kde 
pracuje, čoskoro zatvoria. Do 
toho sa objaví Beatrice, bývalá 
milenka jej mŕtveho otca, vrtoši-
vá a sebecká žena, ktorá je jej pra-
vým opakom. 

Vstupné: 1 € 

V júli si pripomíname:
100 rokov od narodenia uči-

teľa, riaditeľa školy a kronikára 
Pavla NIPČU 

(*30. 7. 1919 Sľažany (okr. Nit-
ra)- †20. 9. 1995 Poprad)

Stredoškolské štúdium ukon-
čil v  roku 1938 maturitou na 
gymnáziu v  Zlatých Morav-
ciach. V rokoch 1938 – 1942 po-
kračoval v štúdiu na Filozofickej 
fakulte UK v  Bratislave, odbor 
dejepis a zemepis pre školy 2. 
cyklu. Po ukončení štúdia učil 
na gymnáziách v Prešove (1942 
– 1944) a v Zlatých Moravciach 
(1945 – 1951), bol riaditeľom 
Zdravotníckej školy v  Levoči 
(1951 – 1953). V rokoch 1953 – 
1963 pôsobil ako riaditeľ, neskôr 
zástupca riaditeľa novovzniknu-
tej Jedenásťročnej strednej školy 
v  Poprade. 1. augusta 1963 sa 
stal prvým riaditeľom Strednej 
zdravotníckej školy v  Poprade, 
kde pracoval do 31. júla 1980. 
Pričinil sa o  rekonštrukciu 
Žiackeho domova pri Strednej 

zdravotníckej škole, ktorý sa na-
chádzal v  Spišskej Sobote.  Od 
roku 1962 do roku 1990 pôsobil 
ako mestský kronikár, kde veľmi 
podrobne a zodpovedne mapo-
val udalosti zo života Poprad-
čanov. Publikoval v  regionálnej 
tlači príspevky k dejinám mesta 
Poprad. 

40 rokov od úmrtia horolez-
ca, zaslúžilého majstra športu, 
horského vodcu, účastníka 
niekoľkých zahraničných ho-
rolezeckých expedícií, foto-
grafa a trénera Milana KRIŠ-
ŠÁKA

(*30. 1. 1944 Stráže – †2. 7. 
1979 Poprad) 

Od roku 1959 bol členom 
Horskej služby a  od roku 1974 
sa stal jej profesionálnym čle-
nom. V  rokoch 1966 – 1976 
bol reprezentantom Slovenska 
a  ČSSR. Vo Vysokých Tatrách 
urobil množstvo extrémnych 
letných a  zimných výstupov 
a prvovýstupov, v Alpách 3 vý-
stupy Bonattiho cestou v sever-

nej strane Matterhornu (1966), 
priestup Walkerovho piliera za 
1 deň (1967), Allainovej cesty 
v severnej stene Pt. Dru a Bonat-
tiho cestou vo východnej stene 
Grand Capucina, na Kaukaze 
vystúpil na štít Voľnaja Ispania 
severovýchodným pilierom 
(1974), zúčastnil sa na výpra-
vách na Nanga Parbat (1969, 
1971) na Makalu (1973, 1976), 
kde dosiahol hlavný vrchol 
(8481 m). Na Pamíre pôsobil 
v roku 1972, kedy dosiahol Štít 
Komunizmu cez pilier Burevest-
nika a v roku 1975 (prvovýstup 
južným pilierom na Leninov 
štít) V  Hindukúši sa zúčastnil 
v roku 1977 na prvom traverze 
cez Kohi Šezi (7015 m), Acher 
Ček (7017), Šoghordah Zom 
(6836), Shayoz Zom (6855) 
a  Koh – e – Šan (6910, 6920). 
Poslednou jeho výpravou bola 
Kumbhakarna (Žannu) v  roku 
1979. Vo Vysokých Tatrách 
urobil ako skialpinista mnohé 
strmé zjazdy a prvojazdy. Na pr-

vých majstrovstvách sveta Trof-
feo Mezzalama (1975) obsadil 
s  československým družstvom 
8. miesto. Na pretekoch kona-
ných na počesť hrdinov SNP bol 
v  roku 1977 členom víťazného 
družstva, v  roku 1979 bol tretí, 
na pretekoch v Leccu (1977) je-
denásty. 

Od roku 1967 bol členom ho-
rolezeckého juniorského druž-
stva, o rok neskôr už reprezento-
val horolezecké družstvo ČSSR 
a v roku 1976 sa stal štátnym tre-
nérom. Bol autorom odborných 
článkov a  cestopisov z  výprav. 
Tragicky zahynul pri havárii vr-
tuľníka počas záchrannej akcie 
vo Vysokých Tatrách.

Za svoju prácu a športové vý-
kony sa stal nositeľom verejné-
ho uznania Za zásluhy o rozvoj 
československej telesnej výchovy 
I. stupňa a Zlatého odznaku JA-
MES – u. Zahynul pri plnení slu-
žobných povinností v Mlynickej 
doline v roku 1979.

 Zuzana Kollárová

Archívy sa zvyknú označovať 
aj ako pamäť národa. Skutočne v 
nich nájdete zachovanú pre bu-
dúce generácie vari celú minu-
losť. Služby Štátneho okresného 
archívu v Poprade využívajú 
novinári neraz. Tentokrát sme 
v archívnych análoch vyhľadali 
informácie o Redute v súvislosti 
so začiatkom jej rekonštrukcie. 
Dokonca sme mali šťastie, lebo 
sa nás tu stretlo niekoľko báda-
teľov. Jedným z nich bol Jozef 
Sulaček z Katedry humanit-
ných vied Ekonomickej fakulty 
Technickej univerzity Košice, 
ktorý študoval materiály pre 
knihu Dejiny Popradu. Uľahčil 
nám zdĺhavé skúmanie, preto-
že už mal nájdené údaje. Podľa 
nich 16. januára 1930 obecné 
zastupiteľstvo v Poprade prijalo 
návrh na prestavbu mestského 

hotela Poprad na Redutu. Pro-
jektantom objektu bol architekt 
Michal Milan Harminc, „ofer-
tu“, teda vlastne objednávku na 
stavbu získal popradský staviteľ 
Jozef Šašinka. Jeho firma Redu-
tu aj vybudovala za 1 286 902,68 
Kč. Mestskí radní ju slávnostne 
otvorili 26. decembra 1931.

V technickom popise adap-
tácie a prístavby mestskej 
Reduty v Poprade sa okrem 
iného uvádza: „Celá budova 
pozostáva zo starej budovy a z 
prístavby, v ktorej je umiestnené 
projektované mestské divadlo, 
poťažne kino. Na severe starej 
budovy vchádzame hlavným 
vchodom cez závetrie do ves-
tibulu prízemia, odkiaľ je prí-
stupná reštaurácia a príslušné 
podriadené miestnosti (výčap, 
prípravňa, kuchyňa, komora, 

atď.). Ostatok celého prízemia 
starej budovy i prístavby zaují-
majú obchody so skladišťami k 
nim prislúchajúcimi. Z vestibulu 
širokými schodmi vychádzame 
na polposchodie, kde je umiest-
nené divadlo (424 miest) a na 
poschodí sa nachádza tanečná 
sieň, jedáleň, predsieň. Pred 
vlastným divadlom je promenoir 
eventuálne čakárňa pri kinových 
predstaveniach. Oproti hlavným 
vchodom sa nachádza javisko 
– hudobníci sú umiestnení pod 
javiskom – s obliekarňami pre 
hercov, skladišťami pre kulisy a s 
príslušnými záchodmi. Na galé-
rii sa nachádzajú lóže, miestnosť 
pre kino operatéra, miestnosť pre 
pretáčanie filmov, sklad a šatňa. 
Na poschodí je projektovaný byt 
reštauratéra s izbami pre hosťov, 
personál, kúpeľom a záchodmi.“

Staviteľ ručil za vykonané 
práce a dodaný materiál ce-
lým svojím majetkom až do 
doby, kým superkolaudačná 
prehliadka nemala uspokoji-
vý výsledok. Mestský úrad v 
podmienkach verejnej súťaže 
žiadal stavbu začať 8. júna 1931 
a skončiť do 25. októbra 1931 a 
odovzdať. Za každý omeškaný 
deň mali strhávať staviteľovi 
500 Kč. Archívne materiály 
obsahujú podrobnú projekto-
vú dokumentáciu k prístavbe 
a adaptácii mestskej Reduty 
vtedy na námestí, ktoré nieslo 
pomenovanie Hlinkove, kolau-
dačný účet a ďalšie.

Teda aj pred rokmi bedlilo 
nad výstavbou resp. prestav-
bou z pôvodného mestského 
hotela na Redutu, samotné 
mesto. A opäť, i po desiatkach 
rokov, zostala táto starosť na 
popradskej radnici.  (mar)

Len 17-ročný mladík z Matejoviec bol 
policajtmi z Popradu obvinený z prečinu 
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

V stredu 17. júla pár minút po polnoci šo-
féroval tento mladý Matejovčan auto po Ul. 
Allendeho. Bol zastavený a podrobený kon-
trole na základe oznámenia, že je pod vply-
vom alkoholu. Dychová skúška u neho bola 
pozitívna. Mladík bol zadržaný a poverený 
príslušník podal návrh na podanie obžaloby 
na Okresnú prokuratúru v Poprade. (krp)

 MINULý týždeň v stredu v noci bol 
preverený telefonický oznam ohľadom ruše-
nia nočného pokoja za bytovým domom na 
Dostojevského ulici. Hliadka objavila skupin-
ku mladých ľudí, ktorí požívali alkoholické 
nápoje. Mestskí policajti im uložili blokové 
pokuty.

 VO ŠTVRTOK 18. júla v noci zasahova-
li mestskí policajti pred obchodným domom 
na Námestí sv. Egídia, kde dochádzalo k fy-

zickému napádaniu osôb. Jedna podozrivá 
osoba sa podrobila dychovej skúške s pozitív-
nym výsledkom. Mestská polícia vec naďalej 
rieši.

 V PIATOK 19. júla predpoludním sa 
hliadky MsP podieľali spoločne so štátnou po-
líciou na pátraní po stratenom trojročnom die-
ťati, ktoré sa   stratilo rodičom na Námestí svä-
tého Egídia. Krátko po dvanástej hodine bolo 
dieťa nájdené a odovzdané rodičom.  (msp)
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Streda 24. júl o 19. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
OTECKOVIA A TEENAGE-
RI
Divadelné predstavenie pre 
rodiny
V prípade nepriaznivého po-
časia sa podujatie presúva do 
Domu kultúry.

Štvrtok 25. júl o 20. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
RICHARD NEDVĚD/ONE 
MAN SHOW
V prípade nepriaznivého po-
časia sa koncert presúva do 
divadelnej sály Domu kultúry.

Piatok 26. júl o 10. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
SOFIA NA PREDMESTÍ
Divadlo na hojdačke Žilina

Sobota 27. júl o 19. hod./hasič-
ský dvor v Spišskej Sobote
ANNABÁL
Tancovačka, tombola, program.

Sobota 27. júl o 21. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
FILMY NA PLÁTNE
TAGUJ (USA, koméria 93´, 
2018)

Nedeľa 28. júl o 15. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
ĽUDOVÁ HUDBA KUŠTÁ-
ROVCI
V prípade nepriaznivého po-
časia sa koncert presúva do 
divadelnej sály Domu kultúry.

Pondelok 29. júl o 19. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
EUGEN BOTOŠ a RÓBERT 
VIZVÁRI
V prípade nepriaznivého po-
časia sa koncert presúva do 
divadelnej sály Domu kultúry.

Utorok 30. júl o 19. hod./Ná-
mestie sv. Egídia
KISS FOREVER BAND/HU
V prípade nepriaznivého po-
časia sa koncert presúva do 
divadelnej sály Domu kultúry.

InzercIa

 Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
– 3 €, perodrážku, zrubový 
profil – pologuľatý, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.dre-
vozrubyobklady.sk.   2/19-P

 Výkup parožia. Inf. č. t.: 
0904 834 937.  3/19-R

 Náter striech za 3 €/1 m2. 
V cene je farba + práca. Inf. 
č. t.: 0915 423 705.   19/19-R

 Darujem menšiu 
hobľovačku s cirkulár-
kou pre domáceho maj-
stra, pohon 230 V. Inf. č. t.: 
052/773 05 87.    31/19-R

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

M E S T O     P O P R A D

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

nebytových priestorov  v budove  na  ulici Rovná,   súp. č. 4243 
v Poprade  o celkovej výmere spolu  585,31 m2,  zapísanej na 
Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, katastrál-
ne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č. 2101. Nebyto-
vé priestory  sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.                   

Minimálne ročné nájomné:  9 951,-- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytových priestorov (v uvedených priesto-
roch je iba prípojka elektrickej energie).

Účel  nájmu: skladové priestory

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 29. júla 2019  do 
12,00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverej-
nené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : www.
poprad.sk Bližšie informácie:  beata.sekerakova@msupoprad.sk, 
tel. 052/7167293, 052/7167297  PP-90

Kultúrny program mesta Poprad

MESTO POPRAD

NA  PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ
podľa ustanovení § 281 až § 288 Ob-

chodného zákonníka a vyzýva na poda-
nie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmlu-
vy na kúpu nehnuteľností v k. ú. Poprad, 
objektov bývalých kasární na Ul. 29. au-
gusta v Poprade a príslušných pozemkov 
o celkovej výmere 64 561 m2 za účelom 
vypracovania návrhu riešenia územia, 
prípravy územia a následnej realizácie 
uvedeného zámeru. 
Predmet predaja na základe súťaže:

Stavby s príslušenstvom: 
– s. č. 4195 - trafostanica na par. č. 

KN-C 2004/16,
– s. č. 4197 - sklad na parc. č. KN-C 

2004/3,
– s. č. 4198 - sklad na parc. č. KN-C 

2004/18, 
– s. č. 4199 - budova KJB na parc. č. 

KN-C 2004/17, 
– s. č. 4200 - budova dozorného parku 

na parc. č. KN-C 2006/4, 
– s. č. 4201 - sklad PHM na parc. č. 

KN-C 2004/2, 
– s. č. 4202 - umývarka vozidiel na 

parc. č. KN-C 2006/3, 
– s. č. 4203 - monoblok na parc. č. 

KN-C 2006/5 až 2006/7, 
– s. č. 4204 - zdroj tepla na parc. č. 

KN-C 2004/15, 
– s. č. 4205 - tech. oprav. vozidiel na 

parc. č. KN-C 2006/2, 
– s. č. 4207 - garáž na parc. č. KN-C 

2006/8, 
– s. č. 4208 - garáž na parc. č. KN-C 

2006/9, 

– s. č. 4190 - budova mužstva na par. č. 
KN-C 2004/13,

– s. č. 4191 - budova mužstva na par. č. 
KN-C 2004/14,

– s. č. 4194 – sklad na par. č. KN-C 
2004/6,

– s. č. 4196 - budova VSB na par. č. 
KN-C 2004/4,

– s. č. 4206 - garáž na par. č. KN-C 
2004/5,

pozemky: 
– parc. č. KN-C 2004/2 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 207 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/3 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 165 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/15 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 280 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/16 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 84 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/17 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1504 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/18 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 752 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/19 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 374 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/22 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 11739 m2, 
– parc. č. KN-C 2005/1 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 3425 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/1 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 15442 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/2 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 174 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/3 zastav.plochy a 

nádvoria o výmere 139 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/4 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 68 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/5 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 837 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/6 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 463 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/7 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 628 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/8 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1836 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/9 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1837 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/10 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 273 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/11 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 274 m2,
– parc. č. KN-C 2004/1 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 20143 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/4 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 258 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/5 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 375 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/6 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 805 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/13 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1230 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/14 zastav. plochy a 

nádvoria o výmere 1249 m2, 
o celkovej výmere 64 561 m2 , k. ú. Po-

prad, obec Poprad.

Podmienkou zaradenia ponuky do 
obchodnej verejnej súťaže je okrem navr-
hovanej kúpnej ceny  za celý predmet pre-
daja aj predloženie záväznej urbanisticko 
- architektonickej štúdie riešenia územia, 
ktorá bude následne súčasťou kúpnej 

zmluvy. 
Funkčné využitie územia: zmiešané 

plochy bývania v bytových a rodinných 
domoch, občianskej vybavenosti vrátane 
technického a dopravného vybavenia a 
zelene.

Zadávacie podmienky pre vypracova-
nie komplexnej záväznej urbanisticko-
-architektonickej štúdie sú uvedené v 
podrobných podmienkach súťaže.

Obhliadku nehnuteľností je potreb-
né dohodnúť vopred v pracovných 
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. na tel. čísle 
+421/0910 890 215, e-mailom: majetko-
ve@msupoprad.sk alebo osobne v sta-
novených hodinách na Mestskom úrade 
v Poprade, na 3. poschodí, č. dv. A 312. 
Záujemca má možnosť nahliadnuť do 
znaleckého posudku a ďalších podkla-
dov, ktoré sa nachádzajú na Mestskom 
úrade   v Poprade v pracovných dňoch v 
stanovených hodinách.

Termín na predloženie súťažných ná-
vrhov: do 15. novembra 2019 do 12.00 
hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo od-
mietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž 
ako neúspešnú bez výberu návrhu, me-
niť uverejnené podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na inter-
netovej stránke www.poprad.sk.

Bližšie informácie:
majetkove@msupoprad.sk,
tel. 052/716 72 92, 052/716 73 31.      

PP-85

v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž
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„Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. 
Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba.“ 

                                     MATKA TEREZA 

POVeDaLI SLÁVnI

V pondelok 22. júla 2019 v Ma-
tejovciach so 

Štefanom Zemanom, 
63-ročným

V utorok 23. júla 2019 vo Veľ-
kom Slavkove s 

Jánom Šimkom,
56-ročným

V utorok 23. júla 2019 vo Veľ-
kej s 

Hedvigou Stanovou, 
89-ročnou

V piatok 19. júla 2019 vo Veľ-
kej s 

Jánom Dugasom,
75-ročným

V pondelok 22. júla 2019 vo 
Veľkej s 

Jozefom Svrčekom,
68-ročným

naVŽDY Sme Sa rOzLÚčILI

naVŽDY Sa rOzLÚčIme

SPOmíname

SPOmIenka

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
V š e t k y 

veci budete 
riešiť s humorom, a preto aj ťažké 
situácie zvládnete.

Nevzdá-
vajte sa 
neja kého 

svojho sna. Už chýba len maličký 
kúsok, aby sa vám splnil.

R o z u m 
vám vraví 

niečo iné, než srdce. Každopádne 
city vám môžu spôsobiť problémy.

Dozviete 
sa neželané 

tajomstvo. Radšej by ste zostali v 
sladkej nevedomosti.

V nejakej 
záležitosti 

buďte opatrní. Ovplyvní vašu ďal-
šiu budúcnosť.

M i m o -
riadne rušné 
pracov né 

obdobie bude pre vás trvať až 
takmer do konca augusta.

V š e t k o 
vám pôjde 

ako po masle. Budete mať radosť z 
dobre vykonanej práce.

Ľ u d i a 
okolo vás 

vám budú prejavovať náklonnosť a 
porozumenie. Zažijete veľa radosti.

Bude sa 
vám mimoriadne dariť v podni-
kaní. Môžete dokonca očakávať 
výhru.

Dajte si 
záležať na 

každej maličkosti, lebo sa môžete 
dopustiť nepríjemnej chyby.

Zdá sa 
vám, že sa 

na vaše plecia valia samé starosti. 
Nenechajte sa využívať.

Zoznámi-
te sa s nie-

kým, kto zostane vaším priateľom 
po celý život. Ožijú aj staré priateľstvá.

V stredu 24. júla – Victoria, vo štvrtok  25. 
júla – Dr. Max - trhovisko, v piatok 26. júla 
– Corrib, v  sobotu 27. júla – Lim-
ba, v nedeľu 28. júla – Benu - Kauf-
land, v pondelok 29. júla – Dr. Max 
– Kaufland pri stanici a v utorok 30. 
júla – Lekáreň Nemocnice Poprad.

Victoria: Drevárska ul., Dr. Max – 
trhovisko: Ul. 1. mája 30, Corrib: Levočská 

26A, Limba: Podtatranská 5, Benu: Kauf-
land, Moyzesova ul. 3, Dr. Max: Kaufland 

pri stanici, Wolkerova ul., Lekáreň 
Nemocnice Poprad: Banícka ul. 28.

Lekárne s  pohotovostnou služ-
bou sú otvorené od pondelka do 
piatka od 16. hod. do 22.30 hod., 
počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 7. 

hod. do 22.30 hod.   

Dnes 24. júla má meniny – Vladimír, vo štvrtok 25. júla 
– Jakub, v piatok 26. júla – Anna, Hana, Aneta, v sobotu 
27. júla – Božena, v nedeľu 28. júla – Krištof, v pondelok 
29. júla – Marta a v utorok 30. júla – Libuša.

12. júla 2019 – Kristína Stupárová a Rudolf Bašista,
13. júla 2019 – Mgr. Jana Diviaková a Tomáš Bakó, Alžbeta 
Majerčáková a Ján Lojda.

BLaHOŽeLÁme k menInÁm

manŽeLStVO uzaVreLI

SPOLOčenSkÁ krOnIka Počet sobášov a rozvodov klesá, ale vek 
sobášiacich i rozvádzajúcich sa rastie

Vo štvrtok 25. júla 2019 o 14. 
hod. v Batizovciach s 

Milanom Benkovičom, 
71-ročným

V stredu 24. júla 2019 o 12.30 
hod. vo Veľkej s 

Editou Hermelyovou, 
82-ročnou

V piatok 26. júla 2019 o 13. 
hod. vo Veľkej so 

Štefanom Budzákom, 
84-ročným

V stredu 24. júla 2019 o 14.30 
hod. vo Veľkej s 

Evou Tobákovou,
83-ročnou 

V piatok 26. júla 2019 o 14. 
hod. vo Veľkej s 

Annou Csickovou,
78-ročnou

Vo štvrtok 25. júla 2019 o 14. 
hod. vo Veľkej so

Štefanom Novotným, 
81-ročným

POHOtOVOSť V LekÁrňacH

V priebehu roka 2018 
v  Prešovskom kraji 
vstúpilo do manželstva 
4  964 párov. V  porovna-
ní s  rokom 2017 počet 
sobášov klesol o  223. Na 
tisíc obyvateľov stredné-
ho stavu kraja pripadlo 6 
sobášov. V  rámci okresov 
Prešovského kraja najviac 
sobášov na tisíc obyvateľov 
zaznamenal okres Sabinov 
(7,2) a najmenej okres Hu-
menné (5,3).

Priemerný vek žení-
cha i  nevesty za posled-
ných desať rokov vzrástol 
približne o  2  roky. Ženísi 
mali v  priemere 31 rokov 
a  nevesty takmer 29  ro-
kov. Podobný vývoj bol aj 
u  vzájomne slobodných 
partnerov, keď ženísi vstu-
povali ako 29-roční a neves-
ty ako 27-ročné do svojho 
prvého manželstva. Najvyš-
ší priemerný vek ženíchov 
(33,9 roka) i  neviest (31,1 
roka) bol zaznamenaný 
v  okrese Poprad. Naopak, 
najnižší priemerný vek že-
níchov (29,2) bol v  okrese 
Kežmarok a  neviest (26,9) 
v okrese Sabinov.

Najviac uzavretých man-

želstiev u  oboch pohlaví 
bolo vo vekovej skupine 
25  –  29 ročných (1  776 že-
níchov, 2 037 neviest). Dru-
hou najpočetnejšou veko-
vou skupinou u  ženíchov 
bola kategória 30  –  34 roč-
ných (1  222) a u neviest to 
bola kategória 20  –  24 roč-
ných (1 110 sobášov). Man-
želstvo uzatvorilo aj 39 mu-
žov vo veku 65 a viac rokov 
a 20 žien v rovnakom veku. 

V roku 2018 bolo v  Pre-
šovskom kraji rozvedených 
1  003 manželstiev, čo je 
oproti roku 2017 o 20 rozvo-
dov menej. Na 100 sobášov 
v  kraji pripadlo 20 rozvo-
dov, čo je najmenej v rámci 
krajov Slovenskej republiky. 
Najviac rozvodov na 100 
sobášov mali v okrese Med-
zilaborce (35,2) a  najmenej 
v okrese Sabinov (12,5).

Priemerný vek rozvádza-
júcich sa žien bol 40 rokov 
a  mužov 43 rokov. Za po-
sledných desať rokov prie-
merný vek rozvádzajúcich sa 
žien i mužov vzrástol v pri-
emere o  3  roky. Priemerná 
dĺžka trvania rozvedeného 
manželstva v  kraji pred-
stavovala 15,4 roka. V roku 

2018 sa rozviedlo 212 párov, 
ktorých manželstvo trvalo 
25 rokov a dlhšie. Do 2 ro-
kov od uzavretia manželstva 
sa rozviedlo 39 manželstiev.

Z hľadiska príčin rozvra-
tov ako najčastejšia prí-
čina rozvodu manželstva 
u  oboch pohlaví dlhodobo 
figuruje rozdielnosť pováh, 
názorov a záujmov. V súd-
nom konaní túto príčinu 
uviedlo 64,7 % rozvádza-
júcich sa mužov i žien. 
Ďalšími najpočetnejšími 
dôvodmi rozvratu manžel-
stiev zo strany muža bola 
nevera (9,7 %) a  alkoholiz-
mus (8,7 %), zo strany ženy 
to boli prípady, keď súd 
nezistil zavinenie (16,5  %), 
za nimi nasledovali ostatné 
príčiny (7,4  %) a   nevera 
(5,5 %).

V  roku 2018 bolo ukon-
čených rozvodom 58,8  % 
manželstiev s  maloletými 
deťmi. Najčastejšie sa roz-
vádzali manželstvá s  jed-
ným dieťaťom.

Viac info na www.statis-
tics.sk 

 Zuzana Kozoňová, 
 Štatistický úrad SR 
Pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Neplačte, že som odišiel. Ten kľud a 
mier mi prajte, len večné svetlo spo-
mienky mi v srdci zachovajte.

V piatok 26. júla uplynie 5. výročie 
úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca a a dedka Roberta Masloviaka z 
Popradu.

Zajtra 25. júla 2019 si pripomenieme 
6. 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

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka Milena a synovia a dcéry s rodinami.
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V záhradkách je stále veľa práce, odmenou bude dobrá úroda

Hubári majú zatiaľ prázdne košíky

Bude Anna bál

Ani sme sa nenazdali a máme za 
sebou pol roka. Každý záhradkár má 
odpracovaných množstvo hodín vo 
svojej záhrade. Od prvých príprav a 
vysievaní hriadok záhradkári verili, 
že príroda nebude skúpa na priaz-
nivé počasie. No tento rok bol práve 
opakom toho, čo sme očakávali.

Od skorej jari bolo po zakvitnutí 
stromov chladno a to je nepriazni-
vé pre včely, ktoré včelári museli ešte 
prikrmovať. Veď pod Tatrami bolo 
priemerne 6-8 stupňov. Včielky potre-
bujú 14 stupňov, aby vylietali opeľovať 
stromy a kríky. Keď sú stromy v kvete 
a je zima, alebo po tomto počasí prí-
de zas daždivé obdobie a zmyje peľ z 
kvetov, už nič nezachráni vývoj plo-
dov. Potom vidíme malé plody, ktoré 
nemajú výživu a opadávajú. Náhradou 
boli čmeliaky, ktoré potrebujú na svoje 
lietanie okolo 6 stupňov. Veľká škoda 
je, že ich je málo, zároveň záhradkári 
namiesto toho, aby im stavali na okraji 
svojich parciel malé úle z odpadových 
konárikov, a rôznych kúskov polienok 
a sieťok, ich likvidujú zo strachu poští-
pania. Ak im nevedia postaviť domče-
ky, môžu si ich v záhradkárskych po-
trebách zakúpiť.

Jednou z ciest dopestovania úrody 
sú samoopelivé stromy a kríky, ale tu 
nastupujú zas žraví či cicaví škodco-
via a piliarky. Vieme, že aj postreky sa 
nedali používať podľa návodu dodá-
vateľov. Postrek musíme aplikovať, aby 

mal účinok 
pri teplote 
12 stupňov a 
nesmie pršať 
minimálne 
2 hodiny. Ak 
n e v y s t i h -
neme pravý 
čas, je to ako 
by sme po-
strek vyliali.

T o h -
to roku sa 
ukázala mo-
nilióza na 
čerešniach, 
ako aj na 
o s t a t ný c h 
k ô s t k o v i -
nách, ale 
neobišla ani 
jadroviny. 
Zároveň na konároch sa objavovala 
spára (vysychanie a hnednutie listov), 
ktorá vizuálne poukazovala na poško-
denie až 50 perc. na strome. Na kon-
coch konárov badáme skrútené listy 
napadnuté voškami. Ak je strom malý, 
dosiahneme ostrihať chuchvalce listov 
s množstvom vošiek, ktoré musíme 
zneškodniť, aby sa nerozliezli, najlep-
šie je ich v pahrebe poliať troškou hor-
ľaviny a spáliť. Horšie je to s veľkými 
stromami, tie nevieme ošetriť na 100 
percent.

Základ rozmnoženia vošiek sú 

mravce, tie 
si ich pestu-
jú a vynášajú 
po mladých 
konáro ch, 
preto je dob-
ré, ak okolo 
stromov do 
pol metra 
o k o p e m e 
t r á v n i k , 
ktorý na-
h r a d í m e 
mulčovacou 
kôrou. Tá 
udržuje vlh-
kosť, ale zá-
roveň, ak raz 
za čas kôru 
prehŕňame, 
m r a v c o m 
n a r u š í m e 

ich pachovú cestičku a strácajú orien-
táciu. Nezabúdajme aj na lepivé pásy, 
nikdy nenatierajte lepidlo priamo na 
kôru, vždy je to chemikália, ktorá po-
škodí kôru a strom môže vyschnúť.

Preto odporúčame pestovať rezis-
tentné stromy najvyššie do troch met-
rov, na štíhle vretená.

Najhoršie, čo môže záhradkárov 
postretnúť je ľadovec. Zbije aj to málo, 
čo sa podarilo dopestovať. Ak nezničí 
srdiečka plodín,  spamätajú sa. Potre-
bujú len viac starostlivosti. Ubitú pôdu 
treba pokopať, aby sa prevzdušnila a 

nebola škrupinovitá.
Niektorí záhradkári už majú prvé 

plodiny pripravené na zber - reďkov-
ky, paradajky a iné, ktoré si predpes-
tovali. Teraz je potrebné sledovať ces-
nak, ak sa paličák postaví, je potrebné 
ho dať von, lebo už vlahu nepotrebu-
je a po čase môže hniť na záhone. O 
chvíľu presádzame jahody, ktoré sú už 
na záhone vyše tri roky. Prvé odnože 
zakoreňujeme a môžu ísť na stanovište 
po cesnaku. Špenát zbierame ešte pred 
kvetom, ak dozrel hrach môžeme ho 
nasiať opäť.

Teraz môže prísť obdobie vlhkej 
pôdy, preto treba sledovať aj výskyt 
zvýšenej hniloby. Vtedy plody potre-
bujú suchú podstielku, ale aj oberanie 
spodných listov (napríklad uhoriek, 
paprík, tekvice a pod.). Treba sledovať 
výskyt škodcov aj v suchšom a teplom 
období, keď sa množia molice, rozto-
če, obaľovače. Na jablone a hrušky je 
potrebný aj postrek proti chrastavitos-
ti a múčnatke.

Najlepším spôsobom je dobrá spo-
lupráca s blízkymi záhradkármi, pre-
tože, ak sa objaví problém, je najlepšie 
riešiť ho v skupinách, nakoľko aj po-
strek je určený na väčšiu plochu. Ak sa 
viacerí poskladajú a urobia si postrek 
či akúkoľvek ochranu, v konečnom 
dôsledku je to lacnejšie a viac účelné.

 Jozef Kalakaj,
 predseda OV Slovenského zväzu 

 záhradkárov Poprad

FOTO – Marta Marová

Hubári sú zatiaľ tohto roku smut-
ní. Ako povedal Andrej Akurátny, 
známy popradský mykológ, v lese 
bola ešte donedávna „sahara“.  Po-
znamenal: „Nielenže bola suchota, 
ale ešte aj fúkal teplejší vietor od 
juhu a hoci občas zapršalo, les a 
pôdu hneď vysušil. Huby teraz ne-
rástli. Ešte sa darí drevokazným 
hubám, ale tie sú nepožívateľné.“ Sú 
regióny, kde sa v listnatých lesoch 
nejaké hríby našli, ale v lokalite 
Kvetnice a Lopušnej doliny, kam 
najviac chodievajú popradskí hubá-
ri, hubárskych úlovkov zatiaľ nebo-
lo. Dokonca pod Tatrami ani okolo 
ciest nepostávajú predavači hríbov 

či kuriatok. A. Akurátny podotkol: 
„V máji som ešte nazbieral májovky, 
ale mali posunutú sezónu o 10 – 12 
dní. Okolo 1. júna sa objavili prvé 
modráky – hríby zrnitohlúbikové, 
no nebolo ich veľa. O týždeň už po-
lovica z nich bola starých, nepouži-
teľných a potom koniec. Po skončení 
prvej júnovej dekády nastalo obdo-
bie bez húb, ktoré si už dávno ani 
nepamätám.“ V minulých dňoch 
konečne viac napršalo, tak pod-
tatranskí mykológovia dúfajú, že 
sa situácia zlepší a hádam v tomto 
týždni už v lese huby nazbierajú. 
Zatiaľ však z hôr odchádzajú zväč-
ša s prázdnymi košíkmi.  (mar)

Klub Sobotčanov organizuje pre 
členov KS, obyvateľov, obdivovate-
ľov a návštevníkov Spišskej Soboty 
Anna bál 2019. Uskutoční sa v sobo-
tu 27. júla o 19. hod. v priestoroch 
hasičského dvora v Sp. Sobote. V 
programe vystúpi Jožko Jožka a FS 
Vargovčan, orientálne tance Alimah 
Fusion, do tanca bude hrať skupina 

Jožka Tomečka a o polnoci bude bo-
hatá tombola. Moderuje Rudo Ku-
bus. Vstupné sú 4 €, pre účastníkov 
v dobových kostýmoch 2 €.  (ppp)PP
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Na  p r vé   v í ť a z s t vo   s t ač i l   j e d i n ý   gó l

Budúce futbalové hviezdy bol i  pod Tatrami spokojné

Po krátkej let-
nej príprave od-
štartoval cez ví-
kend nový ročník 

II. futbalovej ligy. Poprad-
čania privítali v  sobotu 20. 
júla v NTC nováčika súťaže 
– ŠK Slovan Bratislava fut-
bal B.

Popradskí futbalisti odo-
hrali všetky prípravné pre-
vierky na ihriskách súperov 
a tak sa na úvodný zápas te-
šilo v  sobotu večer viac ako 
tisícsto fanúšikov. Napokon 

sa dočkali iba jediného 
gólu, ktorý zazname-
nal v 25. minúte Denis 
Jančo po umiestnenej 
strele, ktorá prešla cez 
klbko hráčov. Stal sa 
tak premiérovým strel-
com Popradu v  no-
vom ročníku II. ligy. 
„Mali sme nacvičené 
štandardné situácie. Po 
rohu sme síce trochu 
improvizovali, ale pre-
vzal som loptu a  skúsil som 
strelu. Schválne som to strie-

ľal medzi hráčov, v nádeji, že 
sa lopta nejako odrazí a  na-

šťastie sa to podarilo,“ uviedol.
Tréner Marek Petruš bol 

spokojný s  výsledkom, me-
nej však už s  predvedenou 
hrou. „Myslím si, že sme boli 
lepším mužstvom, ale škoda 
nepremenených vyložených 
šancí hlavne v prvom polčase. 
Obava o  výsledok do posled-
nej minúty síce bola, ale ustáli 
sme to bez inkasovaného gólu. 
Som rád, že nám vyšiel vstup 
do sezóny, ale ja verím, že vie-
me a budeme hrať lepšie, ako 
v tomto zápase,“ skonštatoval.

V piatok 26. júla budú hrať 
Popradčania v  Podbrezovej 
s  ex-fortunaligistom, doma 
sa „Orli“ predstavia opäť 
v sobotu 3. augusta, keď o 19. 
hodine privítajú ďalšieho no-
váčika – FC Košice.

Výsledok: 1. kolo II. ligy 
v  sobotu 20. júla FK Poprad 
– ŠK Slovan Bratislava futbal 
B 1:0 (1:0), gól Popradu: 25. 
Denis Jančo.

Program: 2. kolo II. ligy 
v  piatok 26. júla o  19. hod. 
FK Železiarne Podbrezo-
vá – FK Poprad.  (mav)

Vďaka úsiliu AquaCity 
Poprad, jeho majoritného 
vlastníka Jana Telenskeho 
a  vynikajúcim referenci-
ám svetoznámej klubovej 
značky Manchester United, 
ktorý v  Národnom trénin-
govom centre v  Poprade 
počas niekoľkých rokov ab-
solvoval jesenný tréningový 
kemp, si aj ďalší veľkoklub 
z  Anglicka – Arsenal Lon-
dýn vybral ako miesto na 
sústredenie svojej akadémie 
naše mesto a Vysoké Tatry.

Výprava z  Londýna prile-
tela pod Tatry vo štvrtok 11. 
júla a  hneď na druhý deň 
odohral výber do 23 rokov 
prípravný duel s  rovesníkmi 
zo Sparty Praha (0:3). Mi-
nulý týždeň v  utorok sa po-
pradskému publiku v  NTC 
predstavili chlapci do 18 ro-
kov, ktorí porazili výber Slo-
vana Bratislava do 19 rokov 
3:1. „Kanonieri“ z  U23-ky 
ukončili tréningový kemp 
pod Tatrami vo štvrtok 18. 
júla, keď predpoludním odo-

hrali posledný 
zápas v  Poprade. 
S  rovesníkmi zo 
Slávie Praha re-
mizovali 1:1 pred 
krásnou futba-
lovou kulisou, 
ktorú vytvorili 
chlapci z  letného 
futbalového kem-
pu FK Poprad 
a  chlapci z  letné-
ho futbalového 
kempu v Kežmarku. Aj preto 
si budúce hviezdy svetového 
futbalu z  Popradu odnášali 
len tie najkrajšie spomienky. 
„Odohrali sme kvalitné zápa-
sy, ktoré nás v predsezónnom 
období dobre preverili. Hralo 
sa v rýchlom tempe a bolo to 
aj fyzicky náročné, ale veľmi 
sme si to užívali. Poprad je 
veľmi pekné miesto blízko hôr, 
kam sme s  nadšením chodili 
na výlety. Je tu pekné prostre-
die s  nádhernými výhľadmi 
a ja verím, že sa sem ešte nie-
kedy vrátime,“ povedal člen 
kádra akadémie Arsenalu 

Londýn Trae Coyle. Slovami 
chváli nešetril ani šéf akadé-
mie, ktorým nie je nik iný, 
ako nemecký majster sveta 
z  roku 2014, bývalý skvelý 
obranca Arsenalu Londýn 
a víťaz FA Cupu – Per Merte-
sacker. „Podmienky boli abso-
lútne  fantastické - hotel tesne 
vedľa štadióna a k dispozícii 
sme mali aj  tréningové ihris-
ko. Odohrali sme tri dobré zá-
pasy, ale nepozeráme sa príliš 
na výsledky. Bola to pre nás 
pekná skúsenosť, takže exis-
tuje slušná šanca, že sa sem 
vrátime.  Ľudia na Slovensku 

a v Poprade nás skutočne 
rešpektovali a nechali nás dý-
chať, trénovať a robiť všetko 
preto, aby sme boli fit. Cítili 
sme sa  vítaní, ale najlepším 
momentom bolo, že chlapci si 
tu mohli zahrať  futbal,“ zdô-
raznil.

Po tom, čo tu v  minulosti 
trénovali vo farbách Man-
chestru United také svetové 
hviezdy ako Marcus Rash-
ford, Adnan Januzaj alebo 
Jesse Ellis Lingard, mali 
možnosť Popradčania a  fa-
núšikovia futbalu vidieť na 
vlastné oči ďalšie talenty 

z  liahne iného anglického 
veľkoklubu. „Arsenal jazdí 
do Rakúska, no tam nemá 
zďaleka také podmienky ako 
máme  my v  AquaCity, na 
štadióne či tréningovej ploche 
pri ňom. Chlapci navyše cho-
dili na výlety do Tatier, čím si 
zlepšovali kondičku. Ja som 
čestným  občanom Popradu a 
aj takto sa snažím propagovať 
vo svete Slovensko a mesto Po-
prad. Už teraz viem, že sem 
opäť príde Manchester United 
a  oslovili sme aj ďalšie kluby 
z  Anglicka či Talianska,“ 
uviedol J. Telensky.  (mav)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura

Po siedmych týždňoch na su-
chu a letných dovolenkách sa 
stretli hokejisti HK Poprad v 
pondelok podvečer na prvom 
spoločnom tréningu na ľade. 
Do štvrtka im bude domovom 
Spišská Nová Ves a od piatka už 
budú trénovať doma v Poprade. 
Trénerom sa hlásilo 25 hokejis-
tov vrátane Kanadského obran-
cu Phila Johanssona, ktorý je 
pod Tatrami na skúške. Ostatní 
legionári sa budú k tímu pripá-
jať postupne. Zoznam hráčov na 
prvom tréningu: Brankári - Tomáš Vošvrda, Juraj Halo, Roman Rychlík. Obrancovia - Štefan Fabian, 
Daniel Brejčák, Dominik Kramár, Lukáš Matejka, Ján Ťavoda, Phil Johansson (skúška), Dávid Roma-
ňák. Útočníci: Samuel Takáč, Marek Zagrapan, Samuel Mlynarovič, Peter Bjalončík, Matúš Paločko, 
Matej Paločko, Andreas Štrauch, Patrik Svitana, Peter Kundrik, Filip Vašaš, René Svitana, Adam Jevoš, 
Boris Martančík, Lukáš Olejník, Nicholas Bondra (umožnené trénovať).   FOTO – Marek Vaščura

Krátko zo športu

 MINULý týždeň 15. júla si 
občianske združenie Futbalový 
klub Poprad volilo nových čle-
nov správnej rady a kontrolnej 
a revíznej komisie. Tí sa stretli 
o deň neskôr na prvom zasad-
nutí a  spomedzi seba zvolili 
za prezidenta FK Poprad opäť 
Romana Dvorčáka. Prvým vi-
ceprezidentom pre seniorský 
futbal a A-mužstvo sa stal Sta-
nislav Šesták a  druhým vice-
prezidentom pre mládež sa stal 
Stanislav Koch.

 POPRADSKÍ futbalisti sú-
bežne so začiatkom novej sezó-
ny II. ligy spoznali aj súpera pre 
2. kolo pohárovej súťaže Slov-

naft Cup. Bude ním v  Strop-
kove v stredu 14. augusta o 17. 
hodine domáci tím MŠK Tesla 
Stropkov. Ten v  prvom kole 
vyradil Sabinov cez víkend na 
jeho pôde po výsledku 5:0.

 PODTATRANSKý Da-
vis Cup má za sebou 2. kolo: 
SPORT CLUB - TATRY SIMY 
2:1, Kvety Strivinský - PISTOLS 
2:1, ELAND - MAXIMCAR 
2:1, JUVE - AGM 1:1.

 V SOBOTU 20. júla súťa-
žili hasiči v Gánovciach. Medzi 
mužmi zvíťazili Sp. Vlachy, me-
dzi ženami Sp. Sobota. V nedeľu 
21. júla bola súťaž v L. Tepličke, 
kde v hlavnej kategórii mužov 
vyhralo Sp. Bystré a medzi žena-
mi domáce družstvo.  (ppv)
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