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Poprad bol hlavným mestom mladých z celého Slovenska

Mesto Poprad pokračuje v 
postupných krokoch na pod-
poru cestovného ruchu. Dôka-
zom toho sú  dva billboardy na 
letisku Poprad - Tatry, ktoré 
samospráva využila na propa-
gáciu Popradu ako turisticky 
atraktívnej destinácie.

„Naším zámerom je, aby bol 
Poprad prítomný na letisku viac 
ako len v jeho názve. Preto sme 
pre pravidelné linky z Londýna 
zaviedli infopoint s brigádnikmi, 
ktorí zabezpečujú informačný ser-
vis pre turistov, z rovnakého dôvo-
du sme vďaka korektnej spoluprá-

ci s vedením 
letiska využili 
jeho billboar-
dové plochy 

na propagáciu mesta. Pracujeme 
tiež na intenzívnejšej prítomnosti 
mesta Poprad v letiskovom časopi-
se. Keďže cestovný ruch je pre nás 
jednou z priorít, snažíme sa o jeho 
podporu aj takýmto spôsobom,“ 
uviedol primátor Popradu Jozef 
Švagerko. Samospráva v snahe 
zvýšiť komfort pre cestujúcich z 
letiska zaviedla tiež pravidelnú 
linku MHD, ktorá zabezpečuje 
spojenie letiska s autobusovou 
stanicou. 

Na billboardoch umiestne-
ných vedľa príletovej a odleto-
vej haly popradského letiska sú 
fotografie s kompozíciou roz-
svieteného zimného Popradu s 
panorámou Vysokých Tatier a 
pohľad na dominantu Spišskej 

Soboty - Kostol 
sv. Juraja. Autor-
mi fotografií sú 
Roman Šimko 
a Richard Ge-
renyi. „V oboch 
prípadoch sme 
použili grafické 
spracovanie so 
sloganom Objav Poprad/Disco-
ver Poprad, ktorý sa objavil už 
pri komunikácii vyhliadkovej 
linky MHD s poschodovým au-
tobusom a tiež pri spustení pre-
vádzky vyhliadkového vláčika,“ 
doplnil primátor J. Švagerko.  
Rovnako ako na letisku zriadilo 
mesto Poprad sezónny infor-
mačný bod aj na železničnej 
stanici Poprad - Tatry. V oboch 

prípadoch tvoria jeho perso-
nál jazykovo vybavení brigád-
nici z radov vysokoškolských 
študentov, ktorí boli zaškolení 
Cechom sprievodcov Tatry - 
Spiš. Informačné centrá boli 
zriadené od 1. júla 2015 a ich 
úlohou je poskytovať informá-
cie o meste a regióne prichá-
dzajúcim turistom a cestujúcej 
verejnosti.  (mag)

Poprad sa stal od minulé-
ho piatka do nedele hlavným 
mestom mladých ľudí z celé-
ho Slovenska, ktorí prišli na 
Národné stretnutie mláde-
že P15. Otvoril svoju náruč 
približne 3 500 účastníkom 
tohto veľkého podujatia 
a podľa organizátorov bol vy-
nikajúcim hostiteľom. Mesto 
vytvorilo zázemie s možnos-
ťami ubytovania, stravova-
nia, priestorov v  Aréne i  na 
námestí, technického zabez-
pečenia a  pod. Prispelo aj 
svojím darom - pamätnou 
tabuľou k 20. výročiu náv-
števy svätého Jána Pavla II. 
v našom regióne. V piatok ju 
slávnostne odhalili na Kon-
katedrále Sedembolestnej 
Panny Márie v Poprade. 

Príprava P15 trvala jeden 
a  pol roka, mesto Poprad bolo 
generálnym partnerom a nebo-
lo vybrané náhodne. Na budúci 
rok sa totiž uskutočnia Svetové 
dni mládeže v  Krakove a blíz-
kosť tohto miesta cez hranice 
s  Poľskom prispela k  rozhod-
nutiu uskutočniť takéto veľké 
stretnutie práve pod Tatrami. 

Primátor mesta Jozef Švagerko 
odovzdal v  piatok symbolic-
ký kľúč od mesta predsedovi 
Konferencie biskupov Sloven-
ska Stanislavovi Zvolenskému.

Účastníci P15 sa v piatok po otváracom ceremoniáli  vydali v sprievode ulicami náš-
ho mesta do Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie, kde sa slávila svätá omša.

Sobotňajší ranný program v  Aréne, v  ktorom účinkoval aj Detský folklór-
ny súbor Kremienok z Bratislavy.     FOTO - Marta Marová, Silvia Šifrová

Pamätnú tabuľu pri príležitos-
ti 20. výročia návštevy sv. Jána 
Pavla II. v našom meste a regióne 
slávnostne odhalili v piatok.(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne Poprad bol hlavným mestom mladých...
•	OKRESNÉ riaditeľstvo ha-
sičského a záchranného zboru 
v Poprade vyzýva vodičov na 
popradských sídliskách Juh a 
Západ, aby pri parkovaní vozi-
diel nezabudli nechať priestor 
na prípadný prejazd hasičskej 
techniky. 

•	VÝSTAVA fotografií Poprad-
čana Martina Krystýneka Sen-
sual Beauty bola sprístupne-
ná verejnosti včera 4. augusta 
v priestoroch Art Klubu Tatran-
skej galérie. Záujemcovia si ju 
môžu pozrieť do 13. septembra.

•	DNES 5. augusta o 20. hod. 
sa v  priestoroch Podtatranské-
ho múzea v  Spišskej Sobote 
uskutoční prednáška s názvom 
Ničenie a skaza v Sýrii a Iraku: 
Ideológia nenávisti, verzus uče-
nia islamu. Prednášať bude Jo-
zef Lenč z Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave. 

•	ZAJTRA 6. augusta o  17. 
hod. bude v  Tatranskej galérii 
slávnostná vernisáž výstavy s 
názvom Rebel - Jiří Načeradský 
v  zbierke Ivana Melicherčíka, 
ktorá potrvá do 27. septembra. 

•	SMOKOVECKÉ trhy ume-
nia a  zábavy prebiehajú od 
pondelka 3. augusta do nedele 
9. augusta od 10. do 18. hod. v 
Starom Smokovci v objekte OC 
Mladosť. Svoje originálne vý-
robky na nich prezentujú umel-
ci a remeselníci pôsobiaci alebo 
žijúci v Poprade a v Tatrách.

•	59. ROČNÍK Medzinárod-
ného stretnutia mládeže Rysy 
2015 sa začne zajtra 6. augusta 
a  potrvá do nedele 9. augusta. 
Okrem samotného výstupu 
bude pre návštevníkov pripra-
vený bohatý kultúrny a  sprie-
vodný program v  areáli Tatra-
nec v Tatranskej Lomnici.

•	OPERA Slovakia, o.z. po-
zýva na operný benefičný ga-
lakoncert - Operné gala 2015, 
ktorý sa uskutoční 18. augusta 
o 17. hod. v  Drevenom evan-
jelickom artikulárnom kostole 
v Kežmarku. Pozvanie na druhý 
ročník koncertu prijali speváci 
Štefan Kocán, Patrícia Janečko-
vá, Peter Kellner a Titusz Tó-
bisz. Účinkujúcich bude spre-
vádzať známa klaviristka Júlia 
Grejtáková. Výťažok z koncertu 
bude venovaný Stredisku Evan-
jelickej Diakonie SVETLO na 
vytvorenie potrebného Rehabi-
litačného centra.  (ppš)

Mladí v Poprade symbolicky od-
štartovali aj duchovnú prípravu 
na SDM pod názvom Milosrd-
ný rok. V  meste ich privítal na 
otváracom ceremoniáli primátor 
Popradu Jozef Švagerko, ktorý 
im odkázal, aby sa nebáli ukázať, 
že sú veriaci. Ešte predtým odo-
vzdal za účasti mnohých sloven-
ských biskupov do rúk predsedu 
Konferencie biskupov Slovenska 
Stanislava Zvolenského symbo-
lický kľúč od mesta. Obliekol si 
tiež dres jedného z  dobrovoľní-
kov, ktorým ho ocenil organizač-
ný tím za všetkých Popradčanov. 
Veď účastníkov P15 prijali nielen 
v  popradských školách, ale aj 
v  desiatkach rodín, kde strávili 
dni počas stretnutia. Primá-
tor uviedol: „Som veľmi rád, že 
mesto Poprad sa po tri dni stalo 
hlavným mestom mladých ľudí 
na Slovensku. Bolo pre nás vý-
zvou prijať tu 3 500 ľudí, pohostiť, 
ukázať im krásy nášho mesta, aby 
sa tu mohli vracať a  spomínať 
na pekné chvíle, ktoré tu strávili. 
Jeden múdry človek povedal: Ne-
viem, čo bude v  budúcnosti, ale 
viem, komu patrí. A  budúcnosť 
patrí mladým ľuďom a  dúfam, 
že tu duchovne narástli a bude to 
mať zmysel pre nich do ďalšieho 
života.“ Biskup S. Zvolenský po-
ďakoval všetkým organizátorom 
P15, ako aj mestu Poprad a jeho 
predstaviteľom za všestrannú 

pomoc, vyzdvihol P15 ako vzác-
ne podujatie, ktoré bolo pre mlá-
dež obohacujúce po viacerých 
stránkach. Povedal: „Je to veľká 
sila - súhra motivácií a duchovnej 
sily našej mládeže. Pre nás star-
ších to bolo veľké obohatenie, lebo 
sme mohli obdivovať boží dar, 
ktorý máme v  mladých ľuďoch. 
Mladí sú budúcnosťou cirkvi.“

Na P15 mali možnosť účastní-
ci uvidieť aj kríž Svetových dní 
mládeže. Mladým z celého sve-
ta ho odovzdal ešte v roku 1984 
svätý Ján Pavol II., ktorý tradíciu 
SDM založil. Od roku 1985 spre-
vádza všetky doterajšie SDM po 
mnohých krajinách. Pod Tatry 
priniesli tento vzácny dar z Kra-
kova - dejiska najbližších SDM. 
P15 oficiálne spustilo prípra-
vu slovenskej mládeže na toto 
stretnutie. P15  bolo aj pozván-
kou pre slovenských mladých na 
ich ceste do Poľska, na ktorom 
o rok očakávajú vyše dva milió-
ny mladých ľudí z celého sveta. 

„Verím, že účastníci spoznali 
nielen samotné mesto, ale najmä 
myšlienku, o ktorú sme sa snažili 
počas celých príprav. Teraz mô-
žeme s dobrým pocitom povedať, 
že to nebolo nadarmo. Národné 

stretnutie ukázalo veľké nadšenie 
a ochotu mladých ľudí viacerých 
krajín pre čistotu srdca. To bol náš 
plán a to sme aj splnili. Tešíme sa, 
že nás mesto prijalo s otvorenou 
náručou a  budeme radi, ak sa 
niekedy opäť stretneme pri podob-
nej spolupráci,“ uviedol Michal 
Lipiak, zodpovedný za médiá. 
Ďalej dodal: „Najväčšie ďakujem 
patrí dobrovoľníkom, ktorých 
sa v  Poprade zišlo viac než 400. 
Už teraz pripravujeme štatistiku 
výpočtu dobrovoľníckych hodín, 
ktoré investovali do príprav oko-
lo celého podujatia P15. Túto 
štatistiku aj vyčíslime, aby sme 
mali prehľad, koľko to celé stá-
lo nielen finančne. V  Poprade 
sa našlo aj 50 ochotných rodín, 
ktoré prijali účastníkov, ale aj 
prítomných kňazov a  rehoľní-
kov. V  popradských rodinách 
neboli ubytovaní len slovenskí 
účastníci, ale aj delegácia z  Poľ-
ska, ktorá pozývala mladých na 
SDM, čo je opäť spojenie Krakova 
a Popradu.“  (mar, kpl)

Sprievod účastníkov s krížom Svetových dní mládeže, ktorý doniesli do 
Popradu z Krakova.

V sobotu ráno vystúpila v Aréne aj Sima Martausová.

Sprievod ulicami nášho mesta bol 
spojený  s  charitatívnou zbierkou 
šatstva. Vyzbieralo sa ho takmer 500 
kilogramov. Poputuje chorým, soci-
álne slabým, ľuďom bez domova, či 
farským charitám.

(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyMade in Slovakia - kúpou domácich
produktov podporujeme samých seba...

Univerzita tretieho veku v Poprade

•	LETNÉ kino na hradnom 
nádvorí v  Kežmarku bude od  7.
do 16. augusta. Najnovší doku-
ment  Suri  v nedeľu 9. augus-
ta osobne uvedie režisér a cesto-
vateľ Pavol Barabáš a v piatok 14. 
augusta letné kino privíta tvorcov 
populárneho akčného retro zom-
bie horou  Socialistický zombi 
mord na čele s jedným z režisérov 
snímky  Rastislavom Blažekom. 
Začiatok predstavení je napláno-
vaný na 21. hod.•	V  SOBOTU 8. augusta o  15. 
hod. vystúpi v  parku Tatranskej 
Lomnici a o 17.30 hod. v areáli Kú-
peľov v Novom Smokovci  dievčen-
ská kapela MIXTAPE z Rožňavy. •	RUŽBAŠSKÉ trhy folklóru 
sa budú konať v nedeľu 9. augus-
ta od 14. hod. v Kúpeľoch Vyšné 
Ružbachy. •	SLADKÝ deň medu je názov 
podujatia, ktoré sa uskutoční 
v nedeľu 9. augusta v Ľubovnian-
skom skanzene v Starej Ľubovni. 
Zameraný bude na prezentáciu 
včelárstva v našom regióne. Chý-
bať nebude ani sprievodný fol-
klórny program. •	ZÁUJEM o slovenské veľhory 
rastie. Tatrancov prekvapili najmä 
počty dlhodobých pobytov náv-
števníkov nad päť nocí, ktoré za 
obdobie od 30. mája do polovice 
júla predstavujú 65 % z celkového 
počtu pobytov. Výsledky vyplýva-
jú z počtu vydaných regionálnych 
zľavových kariet Tatry Card. Tie 
získavajú pobytoví klienti v Tat-
rách k pobytu automaticky, a to 
od 30. mája. Za prvých 55 dní 
bolo vystavených 5 500 kariet, 
pritom leto je len v polovici. •	V RÓMSKYCH osadách v 
Hranovnici a Spišskom Štiavniku 
v týchto dňoch kastrujú túlavé 
zvieratá. Aj tento rok takýmto 
spôsobom pomáha Českosloven-
ský kastračný program zvieratám 
v núdzi a tiež obciam so zvýše-
ným počtom túlavých psov.•	EURÓPSKA komisia  schvá-
lila Slovensku ďalší Operačný 
program týkajúci sa rybného 
hospodárstva. V rámci OP Ryb-
né hospodárstvo sú Slovensku 
pridelené prostriedky vo výš-
ke 15 785 000 EUR z Európskeho 
námorného a rybárskeho fon-
du  (ENRF). Cieľom tohto OP je 
dosiahnuť národné priority sta-
novené v stratégii Európa 2020. 
Týka sa aj všeobecnej reformy 
Spoločnej rybárskej politiky a 
je plne v súlade s prioritami sta-
novenými v Nariadení o Európ-
skom námornom a rybárskom 
fonde (ENRF).  (ppš)

Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici v spolupráci 
s Mestom Poprad v akademic-
kom roku 2015/2016 otvára 
ďalší ročník Univerzity tretieho 
veku v Poprade. Cieľom Uni-
verzity tretieho veku je na vyso-
koškolskej úrovni sprístupniť 
študujúcim nové poznatky a 
zručnosti z vedeckých disciplín 
v priamej nadväznosti na ich 
životné skúsenosti, záujmy a 
schopnosti. Študijné programy 
sa otvárajú v súlade s potre-
bami a záujmami študujúcich 
a  reflektujú aktuálnu situáciu 
na Slovensku a vo svete.

V ponuke na tento akademic-
ký rok ostávajú obľúbené študij-
né programy ako sú Informačné 
a komunikačné technológie, 
Starostlivosť o  telesné zdravie, 
Kresba a maľba, Dejiny Sloven-
ska, Právo, Astronómia, Psycho-

lógia, Spoločenský a  diploma-
tický protokol, Jazykové kurzy 
a  ďalšie. Do obsahu mnohých 
odborov boli zaradené nové 
témy, ktoré lepšie zodpovedajú 
záujmom študujúcich a  menia-
cim sa podmienkam. V  tomto 
akademickom roku však boli 
zaradené do ponuky aj úplne 
nové študijné odbory. Týchto 
sedem odborov je zameraných 
na tematické okruhy ako sú Tu-
ristika a  spoznávanie regiónu 
Vysokých Tatier, Cestovný ruch, 
Udržateľný svetový rozvoj, So-
ciálna práca v  zdravotníctve, 
Etnológia - kultúra Slovenska, 
Európa 21. storočia a Finančná 
gramotnosť v 21. storočí. Všet-
ky odbory a kurzy sú lektorova-
né odborníkmi z akademického 
prostredia alebo z praxe v prís-
lušnom odbore. Môžu tak štu-
dujúcim sprostredkovať nielen 

teoretické vedomosti, ale hlavne 
praktické skúsenosti. 

Podmienkou prijatia na štú-
dium je vek nad 40 rokov a stre-
doškolské vzdelanie ukončené 
maturitou. Študijný program sa 
otvorí iba pri dostatočnom poč-
te záujemcov. Zápisný poplatok 
na celý jeden akademický rok je 
70 eur pre dôchodcu a 100 eur 
pre pracujúceho. V kurzoch, kde 
je počet študentov menej ako 12 
je zápisné 100 eur pre všetkých. 

Viac informácií o štúdiu, štu-
dijných odboroch a  registrácii 
je možné získať u  novej koor-
dinátorky Ing. Lenky Veselov-
skej na Univerzite Mateja Bela 
- Francisciho 910/8 alebo elek-
tronicky na: utv.umb.poprad@
gmail.com; www.poprad.sk; 
www.umb.sk. Termín odovzda-
nia prihlášok je najneskôr do 
15. septembra 2015.  (ves)

„Koncept festivalu Made in Slovakia sa osved-
čil a podarilo sa nám z neho spraviť tradíciu. 
Našou prioritou je umožniť autentickým a ori-
ginálnym výrobkom domácich remeselníkov, 
umelcov a  majstrov prezentovať sa na centrál-
nom námestí regiónu Vysokých Tatier, ktorým 
sa Námestie sv. Egídia v Poprade už pomaličky 
stáva,“ uviedol hlavný organizátor už IV. roč-
níka festivalu, predseda združenia Pre mesto 
a poslanec mestského zastupiteľstva v Poprade  
Ondrej Kavka. 

Tohtoročný kultúrny program vďaka part-
nerskej spolupráci združenia Pre mesto 
s mestom Poprad 
a  Oblastnou or-
ganizáciou ces-
tovného ruchu 
Vysoké Tatry 
uspokojí i  najná-
ročnejších divá-
kov všetkých vekových kategórií. V stredu 5. 
augusta festival odštartuje domáca hudobná 
energická lahôdka Perpetuum Mobile, vo 
štvrtok večer si nenechajte ujsť kvalitnú slo-
venskú indiepopovú kapelu Lavagance, v pia-
tok si zakrepčíme na notoricky známe hity 
skupiny No Name a v sobotu na pódiu v srdci 
Popradu so svojou kapelou zaspieva super-
starista Samo Tomeček. Aby to však nebolo 
len o hudbe, malých i veľkých bude od štvrt-
ka do soboty, každý deň o  16. hod. svojimi 
zábavnými príbehmi a strelenými kostýmami 
baviť veselá a originálna Dorotka z Fidorko-
va. Premiérovo v  našich končinách v  piatok 
o  18. hod. vystúpi divadelno-improvizačná 
skupina troch hercov, ktorí si na javisku uží-
vajú adrenalín z improvizácie a interakcie s 
divákmi 3T - Tri Tvorivé Tvory zo Žiliny. Pre 
deti sú opäť pripravené skákacie hrady i veľmi 

obľúbený aquazorbing.
“Snažili sme sa pozvať žánrovo rôznych umel-

cov z rôznych kútov Slovenska a zároveň zapojiť 
domácu kvalitu. Sme radi, že sa nám darí splniť 
aj najnáročnejšie požiadavky interpretov a do 
Popradu tak pritiahnuť aj skutočné hviezdy slo-
venskej scény,” doplnil O. Kavka.    

Domáci návštevníci i zahraniční turisti, kto-
rí v meste i okolí v tomto čase sú, tak budú 
môcť všetkými zmyslami doslova ochutnať 
Slovensko. Vyše osemdesiat vystavovateľov vy-
tvorí originálnu mozaiku farieb, tvarov, vôní 
a chutí. Tešiť sa môžete na rôzne druhy syrov, 

mäsových vý-
robkov, korenia, 
včelích produk-
tov, vín a  alko-
holov, sladkostí 
či napríklad aj 
pravé halászle 

a  trdelník podľa originálnej receptúry. Príde 
aj množstvo šperkárov, medovníkárov, hrn-
čiarov, drotárov či rezbárov, na pamiatku si 
môžete kúpiť obraz podľa vlastného výberu, 
ručne ušitú kabelku, drevený tulipán alebo sa 
nechať namaľovať šikovným portrétistom. 

Festival Made in Slovakia zvyšuje podľa O. 
Kavku povedomie o kvalite slovenských vý-
robkov: „Aj vďaka festivalom ako je ten náš ich 
ľudia objavia a spoznajú a všeobecne pomáhajú 
predávať viac slovenských výrobkov nielen Slo-
vákom, ale i zahraničným turistom. Na druhej 
strane však  z neho profitujú i obchodníci v celom 
regióne.“  

Tohto roku organizátori na Námestí sv. Egí-
dia, počas štyroch dní festivalu Made in Slova-
kia, ktorý je po prvýkrát oficiálne aj súčasťou 
Popradského kultúrneho leta, očakávajú až 
40 000 ľudí.    (pvč)
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Poprad vtedy narástol z malého na veľké mesto

Záhradkár v auguste

Jubilanti vychovali množstvo študentov

Známeho Popradčana Fran-
tiška Lopušeka prijal minulý 
štvrtok primátor mesta Jozef 
Švagerko pri príležitosti jeho 
85. narodenín. Oslávil ich v 
dobrom zdraví, so životným 
optimizmom a hlavne v kruhu 
svojich blízkych v pohode a 
šťastí (na foto). 

Primátor zaželal jubilanto-
vi všetko najlepšie: „Pán Lo-
pušek zastával post predsedu 
mestského národného výboru 
v Poprade v rokoch, kedy naše 
mesto narástlo z 15 na 55 ti-
síc obyvateľov. Stavali sa byty, 
rodinné domy, Poprad sa bu-
doval. Toto je pre mňa určitá 
výzva, príklad, aby sa aj nám 
ďalej podarilo rozvíjať mesto 
a dokázali sme ho urobiť väč-
ším, krajším a centrom regió-
nu, aké si predstavujem.“ 

F. Lopušek zaspomínal: „Do 
funkcie najprv ako podpredseda 
MNV som nastúpil ako 34-roč-
ný v roku 1964 a na mestskom 
výbore som prežil 26 rokov až 
do odchodu do dôchodku v roku 
1990. Bolo to skutočne obdobie 
veľkého budovania Popradu, a 
to nielen počtom obyvateľov, ale 
aj po stránke vybudovania mes-
ta postavením bytov a domov, 
predškolských a školských zaria-
dení, zdravotníckych zariadení, 
ale aj kompletnej sociálno-eko-
nomickej základne, športu a kul-
túry. Veľa Popradčanov, ktorí tu 
dodnes žijú, tie časy zažili. Mo-
jou najväčšou radosťou je, keď sa 
s mnohými stretnem, poznávajú 
ma, porozprávajú a zaspomí-
najú.“ F. Lopušek sa teší nielen 
z úspechov z bývalého pracov-
ného života, ale hlavne z har-

monickej rodiny. S manželkou, 
s ktorou sú spolu už viac ako 
60 rokov, vychovali 3 deti, majú 
6 vnúčat a už aj 3 pravnúčatá. 
Oslávenec sa stále teší dobrému 
zdraviu, za čo vďačí práci v zá-
hrade i malému hospodárstvu. 

Pochválil sa, že má 5 baranov a 
v záhrade s manželkou dopes-
tujú zeleninu pre celú rodinu. 
Ako sám povedal, nemôže byť 
bez práce a odjakživa mal vzťah 
k zemi a gazdovstvu, čo mu zo-
stalo doteraz.  (mar)

Učiteľské povolanie je náročné, ale aj 
krásne, keď učiteľ vidí, ako sa bývalí žiaci 
uplatnili a sú v živote úspešní. Takého za-
dosťučinenia sa dostáva aj obom bývalým 
riaditeľom voľakedajšej Strednej ekono-
mickej školy, dnes Obchodnej akadémie v 
Poprade. 

Pavla Urdzíka, ktorý bol riaditeľom od 
roku 1978 do roku 1990 a Ladislava Fabia-
na, ktorý riaditeľoval od roku 1997 do roku 
2007, prijal pri príležitosti ich okrúhlych 
životných jubileí minulý štvrtok primátor 
mesta Jozef Švagerko. Poďakoval im za dl-
horočnú prácu: „Ich zásluhou dosiahla ob-
chodná akadémia vysokú úroveň, vychovala 
množstvo žiakov, ktorí ďalej pomáhajú roz-
víjať naše mesto.“ 

85-ročný P. Urdzík (na foto vľavo) vyučo-
val ekonomické predmety. Učiteľom chcel 
byť odjakživa, bavilo ho pracovať s mladý-
mi ľuďmi: „Celý život som učil na popradskej 
obchodnej akadémii, teda od roku 1954 až 
do roku 1990, kedy som odišiel do dôchod-
ku. Naša škola mala vždy dobré meno a ťaž-
ko sa na ňu bolo dostať. Jej absolventi totiž 
mali vysoké renomé a kedysi po jej skončení 
ľahko získali zamestnanie. Teší ma, že je 
stále záujem o štúdium.“ 70-ročný Ladislav 
Fabian (na foto vpravo) patrí takisto k tým, 
ktorí začínali v OA v Poprade a učili v nej 
celý pracovný život: „Učil som matematiku, 
telesnú a brannú výchovu a iné predmety. 
Najviac však matematiku, ktorú som učil 
veľmi rád a myslím si, že aj žiaci ju mali 

celkom radi. Bol to môj koníček. Veľa som 
sa tiež venoval športu - volejbalu, basketba-
lu, bol som takmer na všetkých lyžiarskych 
výcvikoch od roku 1968, kedy som do školy 
nastúpil ako učiteľ. S radosťou si spomínam 
na školské časy, bolo to veľmi pekné obdobie. 
Bol som rád medzi mladými ľuďmi a mám s 
nimi veľa zážitkov.“   (mar)

K  pádu vrtuľníka Mi-17 pri 
obci Geraltov boli privolané 
tri posádky Vrtuľníkovej zá-
chrannej zdravotnej služby. Pri 
ich prílete už boli na mieste 
aj zasahujúci hasiči. Vrtuľník 
privolaný zo strediska Poprad 
previezol do  prešovskej ne-
mocnice jedného zraneného 
muža s polytraumou. Košickí 
leteckí záchranári ošetrili a pre-
viezli do nemocnice v Košiciach 
druhého, 38-ročného raneného 
muža. Na pomoc bol vyslaný aj 
vrtuľník VZZS ATE z  Banskej 
Bystrice. Tretí člen, ktorý sa 
nachádzal na palube havaro-
vaného vrtuľníka, žiaľ, neho-
du neprežil.  (ztu)

Pomáhali aj
záchranári
z Popradu

Leto je v plnom prú-
de, čerešne dozreli, 
môžeme ich aj zakracovať, 
presvetľovať a upravovať. Ja-
hody končia s rodivosťou a 
cesnakové paličáky sa vyrov-
nali, čím ohlasujú svoj zber aj 
pre cibule. Teraz je čas  cesnak 
povyberať a nechať ho poriad-
ne presušiť pred uskladnením. 
Neváhajte, lebo ak cesnak včas 
nepôjde zo záhonov,  zakorení 
sa a stratí sa v zemi.

Ak bude hriadka čistá, mô-
žeme po cesnakoch presádzať 
jahody, presádzame prvú, až 
druhú odnož, alebo si zakúpi-
me sadenice od odporúčaných 
certifikovaných predajcov.

August nám pripomína, že 
ak nebudeme sledovať plody 
a zároveň ich ošetrovať, môže-
me prísť o časť úrody. Robíme 

ošetrenie jesenných a zim-
ných odrôd proti červivosti, 
aj proti moniolíovej hnilobe 
ovocia. Napadnuté dostupné 
ovocie sa snažme odstrániť a 
zlikvidovať. Tomu nezabráni-
me postrekom proti hubovým 
chorobám, lebo monilióza 
vzniká po krupobitiach, ako aj 
napádaním osami a požierka-
mi húseníc obaľovača. 

O chvíľu tu máme zber sli-
viek. Pozor! Ak sa budú ob-
javovať na plodoch preliačiny 
vytvárajúce obrazce, môžu to 
byť príznaky šárky, nebezpeč-
nej vírusovej choroby. Zatiaľ 
nie je známa ošetrujúca látka. 
Je potrebné stromy vykopať a 
zlikvidovať. Zakúpte si stromy 
rezistentné voči šárke. Ak tak 

neurobíte, môžete naka-
ziť okolie.

Teraz trošku o viniči - južania 
nám neverili, že pod Tatrami 
rastie hrozno viacerých druhov, 
v tomto období ho z koncov 
približne za piatym listom od 
konca odstrihnite - zakráťte aj 
s malými strapčekami. Nie je to 
na škodu , niektoré by zakrpa-
teli, alebo nedozreli, výživa pôj-
de do strapcov, zmohutnejú a 
budú po dozretí väčšie a sladšie.

Na záhonoch kapustovín sa 
odporúča prekrývanie sieťami, 
aby sa k nim memohol do-
stať motýľ a naložiť množstvo 
vajíčok na liahnutie húseníc. 
Tiež do 15. augusta zakryjeme 
netkanou textíliou porasty póru 
proti mínerke pórovej, nechá-
vame prikryté, až do polovice 
októbra.        Jozef Kalakaj
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Prvé stretnutieKeby som sa rozhodoval opäť,
znovu sa stanem kňazom...

Odmalička chcel vyštudo-
vať vysokú školu a  uplatniť sa 
v  živote. Rozhodnutie, ktorým 
smerom sa vydá, v  ňom do-
zrievalo dlho. Veľmi zvažoval 
medicínu, ale po maturite si 
napokon podal prihlášku na 
prírodné vedy so zameraním na 
matematiku-zemepis. Bol rok 
1969, v  spoločnosti ešte trvalo 
určité uvoľnenie. A keď si v Ka-
tolíckych novinách prečítal, že 
sa záujemcovia môžu prihlásiť 
na teológiu, neváhal. Zobrali 
ho na obidve školy. Rodičia sa 
ho pýtali, na ktorú pôjde. Cho-
dil takmer celý deň po Dolnom 
Kubíne. Zašiel do kostola a po 
úvahe si vybral životnú dráhu 
a poslanie kňaza. Tak sa začala 
cesta Antona Opartyho. 

Po štúdiách bol kaplánom 
v  Spišskom Podhradí, potom 
v  Námestove, tajomníkom Bis-
kupského úradu v  Sp. Podhra-
dí,  takmer päť rokov správcom 
farnosti v  Spišskej Starej Vsi. 
V  roku 1990 sa stal správcom 
farnosti v  Poprade - dekanom. 
Odvtedy uplynulo 25 rokov. 
A  zrazu prišiel čas, kedy sa po 
toľkých rokoch rozlúči so svo-
jimi veriacimi. Pocítil, že nastal 
čas oddychu po desaťročiach 
služby iným. „Keď som prišiel do 
Popradu, mal som len niečo vyše 
39 rokov. Nastúpil som v januári 
1990, krátko po zmene spoločen-
ského režimu a  doľahli na mňa 
veľké nároky. Ľudia si chceli dať 
do poriadku svoje životy - krsty, 
prvé sväté prijímanie, sobáše... Na 
školách sa začalo vyučovať nábo-
ženstvo, ale nemali sme kapacity, 
katechétov, pedagógov. Boli to pre 
mňa ťažké chvíle, ale i vtedy, ako 
častokrát predtým a  potom, som 
sa držal motta, ktoré som si vy-
bral na primičný obrázok z Evan-
jelia sv. Lukáša - Nebuďte ustaros-
tení! Dôveroval som Bohu a  tak 
to bolo vždy, pri všetkých mojich 
snaženiach,“ vrátil sa do svojich 
začiatkov v Poprade A. Oparty.

Podarilo sa mu vybudovať 
určitý systém práce, ale asi pol 
roka mu bolo neskutočne ťaž-
ko. Chodil spávať o  pol jednej 
v  noci unavený, vstával o  pol 
piatej neoddýchnutý. Veď pre-
vzal na seba zodpovednosť za 
chod najväčšieho dekanátu 
v  Spišskej diecéze od Štrby až 
po Červený Kláštor. Vyrasta-
lo za ním dielo. „Každý človek, 
ktorý začína na nejakom poste, 

má svoju víziu. V  duchovnej 
som chcel, aby som zachoval 
vieru, a aby si veriaci uvedomo-
vali viac a viac Božiu prítomnosť 
a  mali možnosť sa vzdelávať. 
Želal som si vybudovať cirkevné 
školstvo od materskej po vysokú 
školu a  považujem za úspech, 
že sa mi to v  podstate pošťasti-
lo. V  rovine spoločenskej bolo 
mojím prianím postaviť nový 
kostol na Juhu, opraviť Kostol 
sv. Egídia a  navrátiť ho cirkvi, 
lebo bol v užívaní štátu, opraviť 
Konkatedrálu Sedembolestnej 
Panny Márie a  postaviť faru. 
S pomocou Božou a veriacich sa 
mi to, okrem fary, podarilo. Ale 
aj pre tú je už pripravená štúdia. 
Mala by byť umiestnená juhový-
chodne vo dvore konkatedrály. 
To však už prenechám svojmu 
nástupcovi,“ zhrnul dekan. 

Je pre neho tiež veľkou rados-
ťou, že sa pričinil o vybudovanie 
identity Popradčana. Pred štvrť-
storočím ešte obyvatelia mes-
ta skôr hovorili - ja som spoza 
Magury, ja som Vikartovčan, 
ja Štrban... Dnes povedia, že 
sú Popradčania. „A to ma teší. 
Jednak tá príslušnosť občianska, 
jednak aj náboženská - k  far-
nosti. Takisto som rád, že sme 
si udržali dobré vzťahy medzi 
konfesionálnymi spoločenstvami. 
Ďakujem tiež za spoluprácu mes-
tu, ktorá bola vždy dobrá a  na 
vysokej úrovni,“ podotkol A. 
Oparty. Počas svojej pastoračnej 
činnosti v Poprade mal 37 kaplá-
nov a i s nimi si vždy vedeli nájsť 
k  sebe cestu a  vytvárali dobré 
spoločenstvo. Popradský dekan 
dlhé roky učil v  Teologickom 
inštitúte v  Sp. Podhradí a  na 
Katolíckej univerzite Ružombe-
rok, čo postupne zanechal, až 
pred 4-5 rokmi s  vyučovaním 
skončil. Čomu sa však mieni 
venovať ďalej je post cirkevné-
ho sudcu, na ktorom pôsobí 25 
rokov a  týmto spôsobom chce 

slúžiť Bohu a  ľuďom aj naďalej. 
Spočítal si svoje sily a hoci sa 

momentálne cíti zdravý, vie, že 
človek vek nezatají a  ani jemu 
sa nevyhli rôzne zdravotné 
problémy. 

Pastier duší odchádza do dô-
chodku. Zostávajúce roky chce 
stráviť v  rodnej Oravskej Les-
nej, kde sa narodil v  októbri 
1950 ako druhý zo šiestich detí. 
Rodičia, ktorí už nežijú, ich vy-
chovávali k  zbožnosti a  praco-
vitosti. Mohli sa tešiť z  toho, že 
všetci vyštudovali vysoké ško-
ly. Okrem lekárky, ekonómov, 
konštruktérov, učiteľa, majú aj 
filmového režiséra. „Mama vždy 
rozprávala - keď budem mať iba 
jednu sukňu, uspokojím sa, ak 
budete potrebovať peniaze na 
štúdiá. Rodičia sa tešili z úspechu 
každého z  nás,“ načrel do spo-
mienok na mladosť popradský 
dekan. Také detstvo, ako mal on, 
by prial každému dieťaťu - toľko 
v  ňom bolo radosti. Na druhej 
strane i  veľa lopoty na gazdov-
stve, ale všetci súrodenci brali 
ako prirodzenú vec vstávať o pol 
tretej ráno, robiť na hospodár-
stve a večer o desiatej ešte dojiť. 
K  tomu každý deň nezabudli 
zájsť do kostola a  pomodliť sa. 
Vďaka prostrediu, v  akom A. 
Oparty vyrastal, mu vzťah k prí-
rode zostal dodnes.

V  piatok 7. augusta o  18.30 
hod. v Kostole sv. Cyrila a Me-
toda a  v  sobotu o  10. hod. 
v  popradskej konkatedrále sa 
dekan rozlúči so svojou far-
nosťou. „Netajím, prišli aj ťažké 
chvíle, ale vždy som si povedal 
- keď som do dnešného dňa vy-
držal, zajtra ráno znova budem 
prosiť Všemohúceho Boha, aby 
som ešte kúsok vydržal. Lebo 
som sa slobodne rozhodol stať 
kňazom. A vtedy má každý hľa-
dať spôsob ako vydržať a nie ako 
meniť, opustiť sa. Dnes poviem: 
Neľutujem, a keby som bol znova 
na začiatku svojej cesty, zase by 
som  sa rozhodol ísť týmto sme-
rom...,“ zveril sa Anton Oparty. 
Po toľkých rokoch sa mu bude 
odchádzať ťažko. Svojim veria-
cim odkazuje: „Dnes fúkajú vše-
lijaké modernistické vetry, ale tie 
odvejú iba plevy. Tie nech zobe-
rie vietor a nech idú na podstiel-
ku, keď sú plevy. Ale zrno ostane. 
Nech sú teda tými zrnami a prial 
by som si, aby toto zrno prináša-
lo ďalšiu úrodu...“.  (mar)

Prešovskí colníci vybrali za 
prvý polrok 2015 na cle, DPH 
a  spotrebných daniach o  9  516 
295 eur viac ako v  prvom pol-
roku 2014. Colný úrad Prešov 
v  prvom polroku 2015 vybral 
na cle a daniach 58 714 582 eur, 
z toho do štátneho rozpočtu 
SR odviedol 58 miliónov eur 
(58 021 640,34 eur) a do rozpoč-
tu Spoločenstva bolo prevede-
ných 692 942 eur. 

Najväčší podiel z odvedenej 
sumy tvorila spotrebná daň, ktorá 
bola odvedená vo výške 39,  557 
mil. eur, čo predstavuje plnenie 
plánu na 106,85 %. Druhým naj-
väčším odvodom bola DPH, ktorá 
predstavuje sumu 18,166 mil. eur, 
čo činí plnenie plánu  na 145,17 %. 
Posledným hodnoteným je odvod 
cla, ktorého výška bola na úrovni 
0,226 mil. eur, čo znamená plnenie 
plánu na 69,99 %. 

Najvyššou sumou na odvode 
spotrebných daní sa podieľala 
spotrebná daň z minerálneho ole-
ja, ktorá činila čiastku 15,156 mil. 
eur. Za ňou nasleduje spotrebná 
daň z liehu v čiastke 14,668 mil. 
eur a  nakoniec spotrebná daň 
z piva, ktorej výška dosiahla hod-
notu  9,461 mil. eur. 

Okrem spotrebných daní 
prešovskí colníci do štátneho 
rozpočtu aj finančné prostried-
ky vybrané na DPH v  sume 
18,166 mil.  eur.  (ppr)

Po tohtoročnej konferencii, 
ktorá sa konala v júni tohto roku, 
sa Okresný výbor Slovenského 
zväzu záhradkárov rozhodol 
uskutočniť zasadnutia mimo 
kancelárie vo Svite, aj v priesto-
roch Mestského úradu v Popra-
de. Primátor mesta Jozef Šva-
gerko je naklonený spolupráci 
aj so záhradkármi v okrese. Plán 
práce je zameraný na spoluprácu 
so všetkými ZO v okrese Poprad 
a Kežmarok pre zlepšenie aktív-
nej práce všetkých členov. Na za-
sadnutí boli zriadené tri komisie 
- odborná, pre prácu s mládežou, 
pre pomoc pri vysporiadaní pod-
ľa zákona 64 z roku 1997.

OV si vytýčil ako prvoradú úlo-
hu uskutočniť podtatranskú výsta-
vu ovocia a zeleniny v Poprade, kde 
už určil i termín na 1. a 2. októbra 
2015 v priestoroch MsÚ Poprad. 
Veríme, že výstava bude prospeš-
ná pre žiakov popradských škôl i 
širokú verejnosť.  (jkl)

Odvody
prešovských 

colníkov
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V horách nás môže zachrániť
nová turistická aplikácia

Hviezdne nebo nado mnou a morálny zákon vo mne...

Tohtoročný 13. ročník Eu-
rópskeho týždňa regiónov 
a  miest - OPEN DAYS 2015 sa 
uskutoční  v Bruseli 12. - 15. 
októbra. Účastníci budú mať 
možnosť zúčastniť sa viac ako 
100 workshopov a debát. Slogan 
OPEN DAYS 2015 znie “Európ-
ske regióny a  mestá: Partneri 
pre investície a rast“.

Program sa bude niesť v troch 
kľúčových témach: * Modernizá-
cia Európy: Regióny v energetic-
kej únii a jednotný digitálny trh. *

Otvorenosť regiónov pre  ob-
chod: rozvoj malých a stredných 
podnikov, inovácie a  tvorba 
pracovných miest. * Miesta 
a  priestory: rozvoj a  integrácia 
miest a vidieckych oblastí.

Súčasťou OPEN DAYS 2015 
bude aj viacero sprievodných 
podujatí ako  OPEN DAYS Uni-
versity alebo tohtoročná novin-
ka  OPEN urban DAY, ktorej 
cieľom bude výmena poznatkov 
a  skúseností v  oblasti mestského 
rozvoja na medzinárodnej úrovni.

Okrem toho sa od  septembra 
do  novembra uskutoční  viac ako 
300 OPEN DAYS lokálnych podu-
jatí naprieč celou Európu. Partne-
rom jedného z  takýchto podujatí 
sa môžu stať aj naše mestá a obce. 
Prihlásiť sa je potrebné do  15. 
augusta 2015. Bližšie informácie 
týkajúce sa jednotlivých worksho-
pov a podujatí sú na internetovej 
stránke: http://ec.europa.eu/re-
gional_policy/opendays/od2015/
index.cfm

Na workshopy, ktoré sa usku-
točnia v  Bruseli, je potreb-
né registrovať sa do  28. sep-
tembra 2015.  (reg)

Slovensko má bohatú sieť hvezdární 
a  planetárií, ktoré umožňujú verejnosti 
nahliadnuť do vesmíru pomocou svojich 
astronomických ďalekohľadov. Všetky po-
trebné kontakty a informácie sú prehľadne 
zosumarizované na portáli vesmir.sk v od-
kaze Hvezdárne a ľudia. Letné prázdninové 
obdobie je dobrou príležitosťou navštíviť 
niektoré z  týchto zariadení a  dozvedieť sa 
priamo od odborníkov o  aktuálnom dianí 
na nočnej oblohe.

Pri pobytoch v prírode je dobrou pomôckou 
pre pozorovanie nočnej oblohy binokulárny 
ďalekohľad doplnený mapou hviezdnej oblohy 
a  baterkou s  červeným tienidlom brániacim 
oslneniu. Okrem pozorovania spomenutých 
planét je binokulár dobrou pomôckou pre vy-
hľadanie guľovej hviezdokopy M13 v súhvezdí 
Herkules, plynno-prachovej hmloviny Lagúna 
M8 v  Strelcovi, planetárnej hmloviny Čin-
ka M27 v  Líštičke, nenápadného zoskupenia 
hviezd zvaného Vešiak na pomedzí súhvezdí 

Líštička a Šíp a v  skorých ranných hodinách 
aj galaxie M31 v súhvezdí Androméda. K ich 
úspešnému vyhľadaniu je nevyhnutná pod-
robnejšia mapa hviezdnej oblohy.

Pálčivým problémom pri pozorovaní noč-
nej oblohy je jej presvetlenie alebo svetelné 
znečistenie ľuds kými svetelnými zdrojmi. 
To už nie je iba problémom miest, ale aj vi-
dieckych sídel, v  ktorých je pomaly každá 
významnejšia budova osvetlená silnými re-
flektormi mieriacimi neraz viac do oblohy 
ako na objekt. Preto únik z  tohto ľuďmi vy-
tvoreného svetelného smogu je nutnou pod-
mienkou, aby človek naplno vnímal krásu let-
nej nočnej oblohy a pochopil slávny Kantov 
výrok: „Dve veci naplňujú moju myseľ vždy no-
vým rastúcim údivom a úctou; hviezdne nebo 
nado mnou a morálny zákon vo mne.“

Fázy Mesiaca v júli a auguste
Prvá štvrť Mesiaca bola 24. júla o 6.04 hod., 

spln nastal 31. júla avšak ako druhý spln v 
uplynulom mesiaci. Vtedy sa mu hovorí Mod-

rý Mesiac (Blue Moon). Posledná štvrť bude 
7. augusta o 4.03, nov nastane 14. augusta o 
16.53 hod., prvá štrť 22. augusta o 21.31 a ďal-
ší spln 29. augusta o 20.35 hod.

Kométa 67P/Churyumov-Gerasimen-
ko v perihéliu

Dňa 13. augusta prejde kométa 67P/Chury-
umov-Gerasimenko perihéliom, teda bodom 
svojej dráhy s  najmenšou vzdialenosťou od 
Slnka. V  tom čase bude kométu stále skúmať 
európska sonda Rosetta, ktorá je historicky vô-
bec prvou sondou študujúcou chovanie kométy 
a jej aktivitu počas preletu perihéliom. Radost-
ne vyznieva aj informácia, že pristávací modul 
Philae sa prebral z  hibernácie a  Európska ve-
smírna agentúra ESA s ním udržiava spojenie. 
Kométa bude v  tom čase vzdialená od Slnka 
približne 186 milión kilometrov. Jej jasnosť 
však bude pomerne nízka a na jej pozorovanie 
bude potrebný väčší astronomický ďalekohľad.

Astronomický ústav SAV,
Tatranská Lomnica

OPEN DAYS 2015

Nová aplikácia pod názvom Horská záchran-
ná služba je novinkou pre túto turistickú sezó-
nu. Môže výrazne uľahčiť prácu záchranárom 
a  pomôcť turistom, ktorí v  horách potrebujú 
pomoc. Aplikácia umožňuje posielanie SMS, 
ako aj volania na tiesňovú linku (HZS 18300) 
s  odoslaním GPS súradníc aktuálnej polohy, 
kde sa postihnutý nachádza. 

Novú aplikáciu horskej služby si v  priebe-
hu dvoch týždňov stiahlo asi 3 700 užívateľov. 
Okrem iného obsahuje pravidlá pohybu na ho-
rách, ako aj krátky návod na poskytnutie prvej 
pomoci. Ako povedala riaditeľka operačného 
strediska tiesňového volania Horskej záchran-
nej služby Jana Krajčírová: „V  dvoch prípadoch 
už bola aj nápomocná pri záchranných akciách v 
Tatrách, a to na mieste, kde pre slabý signál nebolo 
možné uskutočniť hovor. Veľkým prínosom je, že 
táto aplikácia dokáže zraneného turistu lokalizo-
vať na niekoľko metrov.“

V aplikácii je možné aj zadanie užitočných in-
formácií o  odosielateľovi ako napr. meno, vek, 
váha, krvná skupina, alergie či choroby, ktorými 
stratený turista trpí. Tieto informácie môžu byť 
potrebné pri záchranných akciách, ale nie sú po-
vinné a neovplyvňujú funkčnosť aplikácie. 

Pomocou nej je možné kedykoľvek a kdekoľvek 
získať aj aktuálne informácie o výstrahách v jed-
notlivých horských oblastiach. V zimnom období 
aj informácie o lavínovej situácii. 

Horská služba zároveň žiada  turistov, aby túto 
aplikáciu nezneužívali, nakoľko každá prijatá SMS 
z tejto aplikácie je vyhodnocovaná ako tiesňové 
volanie. Ak aj omylom odošlú tiesňovú SMS, mali 
by reagovať na spätnú SMS od horskej služby a in-
formovať operátora, že pomoc nepotrebujú.

Je dostupná v piatich jazykoch - v slovenčine, v 
angličtine, v nemčine, v poľštine a  v maďarčine. 
Záujemcovia si ju môžu stiahnuť bezplatne na-
príklad na stránke www.hzs.sk  (kpa)

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
O vstupenky na Country weekend Šuňava

V podtatranskej obci Šuňava 
sa 22. a 23. augusta uskutoční 
XVII. ročník festivalu country, 
folku, bluegrassovej a tramp-
skej hudby Country weekend 
Šuňava 2015. 

Oba dni budú naplnené zau-
jímavým programom, v ktorom 
vystúpia skupiny z východného 

Slovenska, ale hlavný hosť bude 
až z Poľska - Michael Lonstar and 
band. Priaznivci týchto hudob-
ných žánrov si budú môcť vypo-
čuť kapely Kentucky, Zahuráci, 
Divozel, Shamrock Red Head, Ve-
teráni, BB Country, Veslári, Žob-
ráci, Mloci a vystúpia tiež Smoky 
Mountains Dancers. Moderovať 
bude Peter „Milky“ Milkovič.

V sprievodnom programe 
nebude chýbať spanilá chopper 
country jazda, country bál, ro-
deo býk, maľovanie na tvár, 
možnosť povoziť sa na koňoch 
a poníkoch, nafukovadlá, súťa-
že pre deti a dospelých stánky 
so štýlovým tovarom a ďalšie. 

Parkovanie a stanovanie bude 
zadarmo, ceny vstupného sú na 
www.countrysunava.sk.

Organizátori z Country clubu 
Šuňava venovali do súťaže s re-
dakciou novín Poprad vstupenky 
na obidva dni festivalu. Z čita-
teľov, ktorí do 10. augusta 2015 
pošlú alebo prinesú do redakcie 
novín Poprad, Podtatranská ul. 
149/7, Poprad (na sídlisku Zá-
pad) lístok s nalepeným kupó-
nom súťaže, budú vyžrebovaní 
traja súťažiaci. Každý z nich získa 
po dve vstupenky na obidva dni 
festivalu. Mená vyžrebovaných 
uverejníme v novinách Poprad 
12. augusta.  (ppm)

Kupón



Strana 75. 8. 2015

SpoločenSKá KroniKa

poVeDali SláVni

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Každá doba neskoršie uskutoční nejaký sen doby predošlej.   J. Neruda

V stredu 5. augusta 2015
o 15. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 6. augusta 2015
o 13. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 30. júla 2015
v Spišskej Teplici s

V piatok 31. júla 2015
vo Veľkej s

V sobotu 1. augusta 2015
vo Veľkej s

V sobotu 1. augusta 2015
vo Veľkej s

Annou Bizubovou,
70-ročnou

Emilom Kollárom,
68-ročným

Tiborom Mikulským,
59-ročným

Ing. Dušanom Paločkom,
45-ročným

Ing. Štefániou Piovarcsyovou,
61-ročnou

Apolóniou Polákovou,
81-ročnou

BlaHoŽeláme K meninám
Dnes 5. augusta má meniny Hortenzia, zajtra 6. augusta Jozefína, 
v piatok 7. augusta Štefánia, v sobotu 8. augusta Oskar, v nedeľu 
9. augusta Ľubomíra, v pondelok 10. augusta Vavrinec a v utorok 
11. augusta Zuzana.

HoroSKop oD StreDY Do StreDY
Doteraz ne-
splnené pria-

nie sa vám konečne splní. Budete 
veľmi šťastní.

Dajte na svo-
ju intuíciu a 

určite sa rozhodnete správne. Je 
vhodný čas na zmeny.

Budete mimo-
riadne šťastní, 

lebo budete obklopení ľuďmi, kto-
rých máte radi a užijete si dni voľna.

V láske a pohode budete tráviť celý 
týždeň. Bude 
naplnení zá-

bavou a samými radosťami.

Nedajte sa nikým ovplyvniť. Vy 
najlepšie vie-
te, čo je pre 

vás prospešné a čo nie.

Finančné sta-
rosti vás potrá-

pia, ale nie sú neriešiteľné. Ibaže vám 
momentálne znepríjemnia život.

Zdá sa vám, 
že iní sa majú 

lepšie a majú viac než vy. Zbytočne 
sa porovnávate.

Najradšej by 
ste niekomu 

poriadne vynadali, ale je to zbytoč-
né. Tým situáciu nenapravíte.

Zamilujete sa 
do človeka, 

ktorý sa stane vaším partnerom. 
Čakajú vás dni šťastia a lásky.

August akoby 
sa spomalil a 

vy budete mať dosť času na oddych 
aj na zváženie nových plánov.

Dni pôjdu 
neuver ite ľ-

nou rýchlosťou, lebo budú naplne-
né novými zážitkami.

Po t r e b u j e -
te načerpať 

nové sily a získať nadhľad nad urči-
tým problémom. To sa vám podarí.

poHotoVoSť V leKárňacH
Dnes 5. augusta - Adus, za-

jtra 6. augusta - Aduscen-
trum, v piatok 7. augusta 
- Adus, v sobotu 8. augusta 
-  Aduscentrum, v nedeľu 9. 
augusta - Lekáreň Nemocnice 
Poprad, v pondelok 10. augus-
ta - Altea a v utorok 11. augus-
ta - Adus.

Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 

31 34, Aduscentrum: Nám. sv. 
Egídia 22/49, Lekáreň Ne-
mocnice Poprad: Banícka 
ul. 28, Altea: Nám. sv. Egídia 
25, č. t. 772 42 22.

Lekárne s  pohotovostnou služ-
bou sú otvorené od pondelka 
do piatka od 18. do 22. hod., 
počas sobôt, nedieľ a sviatkov 
od 8. do 22. hod.

naVŽDY Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 6. augusta do 12. augusta

Predpremiéra - V  hlave 3D - 
o  13.30 hod. (hrá sa len 9.8.), 
Mimoni 3D - o 14. hod. (hrá sa 
8.8.), Mimoni 2D - o  14. hod. 
(hrá sa 9.8.) o 16. hod., Mission: 
Impossible - Národ grázlov 
- o 18. hod. a o 20.40 hod., Ma-
cík 2 - o 13.10 hod. (hrá sa 8.8.), 

Papierové mestá - o 15.50 hod., 
Vykoľajená - o  18.10 hod., Ne-
smrteľný - o  20.50 hod., Pixels 
2D - o 13. hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Malý dráčik 2D - o 15.20 
hod., Bojovník - o  17.10 hod., 
Magic Mike XXL - o 19.50 hod. 
(nehrá sa 11.8.), ARTMAX FIL-
MY - AMY - o  20. hod. (hrá 
sa len 11.8.). Viac na www.ci-
ne-max.sk  (ppp)

Streda - nedeľa 5. - 9. august
Made in Slovakia
Ochutnajte Slovensko v centre 
Popradu

Sobota 8. august o 10. hod.
Zázračné kapsy
Cililing Prešov
Rozprávka pre deti z pera Pavla 
Dobšinského.

Nedeľa 9. august o 15. hod.
Mariachi Sin Fronteras
Koncert hudobnej skupiny 
hrajúcej tradičné mexické 
piesne a hudbu štýlu mariachi. 
Je to zoskupenie ľudí, ktorí 
nepoznajú kultúrne ani geo-
grafické obmedzenia. Korene 
členov skupiny možno nájsť v 
rôznych kútoch sveta - v Me-
xiku, v Paname, na Ukrajine, v 
Bielorusku a na Slovensku.

Pondelok - piatok 10. - 14. au-
gust o 21. hod.
BAŽANT
KINEMATOGRAF
Letné kino na kolesách

15. ročník úspešného premieta-
nia obľúbených českých a sloven-
ských filmov.
10. august - Díra u Hanušovic 
(ČR, 2014, 102 min., r. Miroslav 
Krobot),
11. august - Zakázané uvoľne-
nie (ČR, 2014, 77 min., r. Jan 
Hřebejk),
12. august - 38 (SR, 2014, 87 min., 
r. Daniel Dangl, Lukáš Zedniko-
vič),
13. august - Trabantom až na ko-
niec sveta (ČR, 2014, 98 min., r. 
Dan Přibáň),
14. august - Traja bratia (ČR/Dán-
sko, 2014, 90 min., r. Jan Svěrák).

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2015
NÁMESTIE SV. EGÍDIA

ANTONA MÁLIKA

Ak ste ho poznali, venujte mu
spolu s najbližšími tichú spomienku

manželka Mária

SpomienKa

manŽelStVo uZaVreli
25. júla 2015 - Mgr. Eva Čimborová a Marek Oravec, Erika Chle-
bová a František Dvorožňak, Lucia Jankurová a Martin Maličký, 
31. júla 2015 - Dominika Handulová a  Ing. Pavol Pocklan, 1. 
augusta 2015 - Viera Kupčíková a Peter Kádaši, Marta Filipová 
a Radoslav Mrkvica.

V utorok 11. augusta 2015 uplynie 20 rokov od úmrtia
milovaného manžela, otca, svokra, deda a brata
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Teší ma dobrá kultúra
Popradské kultúrne leto láka svojím kultúrnym a spoločenským 

programom všetkých priaznivcov divadla, filmu, hudby, folklóru... 
Ozajstná pohoda a kultúrne vyžitie, ktoré sa len tak hocikedy nevi-
dí. Veď Popradčanka, Vagonár, Katka Koščová a iní umelci dávajú 
týmto podujatiam ozajstný punc dobrej kultúry. Skutočnou čereš-
ničkou na torte bolo pre mňa vystúpenie Gizky Oňovej s jej šlágra-
mi a evergrínmi, ktorými rozospievala celé námestie. 

Uvítal by som však, keby sa na programoch leta zúčastnila aj dy-
chovka zo Svitu, ktorá by iste svojím repertoárom potešila mnohých 
vyznavačov dychovej hudby. 

Ďakujem za doterajšie programy a teším sa na ďalšie podujatia 
PKL.       Marián Korvín

Nachádzanie pokladov
V polovici júla sme zažili deň 

čistej radosti. Navštívili sme 
Šoldov - zaniknutú osadu pri 
Štrbe, kde hĺbili chodby Štr-
bania pod vedením Michala 
Pavelu. Zodpovedným archeo-
lógom je doktor Marián Soják. 

Detektor bzučal a nachádzal 
cenné fragmenty, ktoré dáva-
jú odpoveď na nezodpovedané 
otázky. Poteší všetko - od kostier 
nebožtíkov - dospelého i dieťaťa, 
po nožík. Všetko sú to svedkovia 
a svedectvá o záhadne zaniknu-
tej osade pri Štrbe. Obyvatelia sa 
so cťou zhostili úlohy dopátrať 
sa archeologickým prieskumom 
započatým už v 50. rokoch 20. 
storočia pod vedením profesora 
Pifla histórie, ktorá sa šíri v le-
gendách a zachovala sa v ústnom 
podaní. Na začiatku vyklčovali 
a upravili územie a pripravili 
ho pre archeologický prieskum. 
Nádherná poloha osady priamo 
na osi Kráľová hoľa a Kriváň, 
ako aj rozvodie riek Váh a Poprad 
a panoráma Tatier dávajú tu-
šiť nebývalé dobrodružstvo pri 
odkrývaní vekmi pochovaného 
tajomstva. 

M. Pavela nám sprostredko-
val cez Petra Šimčáka stretnutie 
s lesníkom pánom Plučinským. 
Očakával nás na Štrbskom Ple-
se, odkiaľ nás viedol na rokmi 

utajovaný Trigant. Pri jazier-
kach lásky sa nachádza infor-
mačná tabuľa o tom, že práve 
na Trigante 28. októbra 1928, 
v deň. 10. výročia vzniku spo-
ločného štátu Čechov a Slová-
kov bol vztýčený 12 m vysoký 
dvojkríž, ktorý pri tejto príleži-
tosti posvätil Andrej Hlinka za 
účasti vtedajších predstaviteľov 
ČSR. V roku 1960 dal tento 
12-metrový kolos, odliaty vo 
Vítkovických železiarňach, od-
strániť nepriateľ všetkého slo-
venského Antonín Novotný.

Neschodným zarasteným te-
rénom sme sa dostali na vrchol 
Trigantu, kde sme skutočne ob-
javili vybetónovaný základ. Tam 
bol upevnený a nakoniec aj od-
tiaľ necitlivo odstránený spomí-
naný dvojkríž. Nuž pamiatka na 
minulosť, búranie nepohodlné-
ho kresťanského symbolu, dôkaz 
svojvôle a zneužívania moci sil-
nými. Takto sa zakopávajú naše 
dejiny a takto sa zahladzujú sto-
py dávnej i nedávnej minulosti. 
A národ bez pamäti o sebe nee-
xistuje. Kiež by sa nám podarilo 
spojiť sily v našom podtatran-
skom regióne a vyhlásiť zbierku 
na reinštalovanie dvojkríža hoci 
pri príležitosti 90. výročia jeho 
vztýčenia na Trigante...

Ľudmila Hrehorčáková

Súťaž Dedina roka vstúpila do  svojho 8. ročníka s  22 obcami, 
ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich 
obnove a  rozvoji. Do súťaže sa prihlásili obce zo  siedmich krajov 
Slovenska - Bošáca, Dúbrava, Dvorianky, Hamuliakovo, Haniska, 
Hervartov, Jablonka, Kapušany, Klátova Nová Ves, Kravany nad 
Dunajom, Lúčky, Miklušovce, Muránska Dlhá Lúka, Mýto pod 
Ďumbierom, Píla, Pruské, Spišský Hrhov, Svätý Anton, Štitáre, 
Tuchyňa, Veľké Chlievany a Vyhne. Súčasťou súťaže je internetové 
hlasovanie verejnosti, ktoré je dostupné na  oficiálnom webovom 
sídle Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk do 31. augus-
ta 2015. Priaznivci súťažiacich obcí ich tak môžu podporiť a zapojiť 
sa do rozhodovania v národnej súťaži.    (ppš)

Hlasujte za Dedinu roka

Napísali ste nám

ôsmy ročník tatranského fes-
tivalu medveďov na Hrebienku 
prilákal minulý týždeň do Vy-
sokých Tatier 33 tisíc návštev-
níkov. Najväčšie podujatie pre 
rodiny s deťmi v Tatrách splnilo 
očakávania organizátorov aj 
návštevníkov.

Okrem domácich Slovákov, od 
Bratislavy až po Košice, si poduja-
tie vychutnali aj naši severní a zá-
padní susedia z  Poľska a  Česka. 
Deti si aj tento rok so sebou pri-
niesli medvedíkov, takže sa od-
hadlo, že ich bolo na Hrebienku 
za štyri dni cez 14 tisíc. „Opäť sa 
nám potvrdilo, že podujatia také-
hoto rozmeru majú pre náš región 

veľký význam. Výhodou je, že na 
Hrebienku je aj veľa miesta a mô-
žeme z roka na rok areál viac otvo-
riť a pridať nové atrakcie. Aj tento 
rok bola pripravená špeciálna 
zóna pre mamičky s malými deť-
mi, kde si mohli oddýchnuť, preba-
liť ich, nakŕmiť. Okrem toho mohli 
návštevníci načerpať energiu v no-
vej relax zóne, ktorá bola otvorená 
minulý týždeň a bude k dispozícii 
všetkým počas celej letnej sezóny.  
Aj takýmto spôsobom sa snažíme 
vytvárať našim návštevníkom čo 
najlepšie podmienky počas pobytu 
na horách,“ uviedla Lenka Maťa-
šovská, výkonná riaditeľka OO 
CR Región Vysoké Tatry.     (ppš)

Hrebienok patril medveďom

V  Liptovskej Tepličke sa počas 
posledného víkendu konal ju-
bilejný 20. ročník folklórnych 
slávnosti Pod Kráľovou hoľou, 
ktoré si prišlo pozrieť aj množ-
stvo Popradčanov. V  bohatom 
kultúrnom programe sa predsta-
vili domáce súbory, ale aj súbo-
ry  z Čiech, Poľska a Maďarska. 
Záver podujatia patril orchestru 
Zlaté husle a  sólistom Lúčnice. 
Ani dážď v úvode neodradil prí-
tomných, aby si vychutnali ich 
vystúpenie, v  ktorom zaspieva-
li a  zatancovali piesne a  tance 
z  rôznych regiónov Slovenska.          

Piatková noc v  industriálnych 
priestoroch legendárnej popradskej 
Elektrárne patrila hudbe 80. ro-
kov. Jedinečnú atmosféru zažila do 
prasknutia zaplnená kaviareň Tat-
ranskej galérie, kde DJ ani na chvíľu 
nepoľavil. Hity slávnych Depeche 
Mode, Duran Duran, Eurythmics, 
Madonny, Davida Bowieho, Qu-
een, Blondie a  mnohých ďalších 
zneli do skorého rána široko ďaleko 
a  návštevníci sa už teraz tešia na 
ďalšie pokračovanie skvelej disco 
party.    FOTO - Marek Vaščura
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Jazdecké záprahy s medzinárodnou účasťou

inZercia
preDaj

rôZne

Poslednú júlovú nedeľu sa 
v  Jazdeckom areáli vo Veľkej 
Lomnici konal už trinásty roč-
ník jazdeckých záprahových 
pretekov. Napriek tomu, že 
dopoludňajšie nepriaznivé po-
časie narobilo starosti organi-
zátorom, napokon ich snaha 
nevyšla nazmar, popoludní sa 
vyčasilo a preteky prebehli bez 
problémov. 

„Teší ma najmä počet prihlá-
sených dvojzáprahov, pretože na 
Slovensku fungujú už len v Národ-
nom žrebčíne v Topoľčiankach a tu 
u nás pri Poprade,“ uviedol Franti-
šek Lizák, majiteľ firmy La-Terra. 

Spomedzi záprahov napokon 

v  klasickom parkúre zvíťazil 
Kristian Borosz zo Slovenského 
hucul klubu. Druhý skončil do-
máci jazdec Pavol Baláž a  tretí 
Milan Gajan. V  rýchlostnom 
parkúre opäť triumfoval K. Bo-
rosz, za ním sa umiestnil Mi-
lan Gonda. Obaja jazdci sú zo 
Slovenského hucul klubu. Tretí 
skončil Popradčan Pavol Baláž. 

V dvojfázovom skákaní sa naj-
lepšie darilo Zuzke Zemanovej 
z  jazdeckého oddielu Spišská 
Sobota. Druhá skončila Tatiana 
Džubanová z  Kežmarku a  tretia 
Radka Obercianová z JA Spišská 
Sobota.

Víťaznú trofej v kategórii parkúr 

ZL si odniesla Viktória Jurčová 
z  MŠK Kežmarok Ranč Čajka. 
Táto jazdkyňa získala prvé miesto 
aj v skoku Mini-Maxi. Preskočiť sa 
je podarilo výšku 160 cm. 

V  kategórii parkúr ZL sa na 
druhom mieste umiestnila R. 
Obercianová zo Sp. Soboty a na 
treťom Ivan Filinský z Hrabušíc. 
Tento jazdec skončil druhý v sko-
ku Mini-Maxi. Na treťom mieste 
v skoku Mini-Maxi skončil Fran-
tišek Kriak z Veľkej Lomnice. 

Preteky si prišiel pozrieť aj pri-
mátor Popradu Jozef Švagerko, 
ktorý je fanúšikom jazdenia. Po-
pri strýkovi navštívil viaceré me-
dzinárodné preteky a vie porov-

nať ich úroveň. „Trocha ma mrzí, 
že záujem o  tento šport tu u nás 
je nižší ako v  Česku, Poľsku či 
Maďarsku. Je to zrejme aj o finan-
ciách a  propagácii,“ uviedol pri-
mátor. Ten prisľúbil, že podobné 
preteky by sa mohli uskutočniť 
už čoskoro aj v  Poprade. S  no-
vým majiteľom areálu v Kvetnici 
sa mesto dohodlo, že mu bude 
poskytovať priestor na dve akcie 
ročne. Jednou z  nich by mohli 
byť práve takéto preteky. 

Na pretekoch odovzdali orga-
nizátori aj špeciálne ocenenie pri 
príležitosti 75. narodením dlho-
ročnému aktívnemu rozhodcovi 
Cyrilovi Sedlačkovi.  (ppš)

Popradčan Pavol Baláž a Milan Gonda počas súťaže v rýchlostnom parkúre dvojzáprahov.                                FOTO – Silvia Šifrová

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám 3-izb. byt v Poprade 
na starom Juhu, Tomášikova ul., 
pekné prostredie, s  balkónom, 
5-panelový, 79 m2, čiastočná re-
konštrukcia, cena 59 500 €. Inf.: 
č. t. 0905 457 099.  39/15-P

• Kúpim byt v Poprade s balkó-
nom a výhľadom na Tatry. Inf.: č. 
t. 0944 287 670.  15/15-K

KÚpa

• Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory na Hranič-
nej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  60/15-R• Prenajmem kancelárske 
priestory od 50 do 70 m2 plus vyku-
rovaný sklad, vhodný aj na predaj-

ňu - rozmer 230 m2 na Ul. Hodžo-
vej - Poprad-Stráže. Cena dohodou. 
Inf. č. t.: 0948 178 228.  66/15-R• Vezmem do prenájmu 
1- alebo 2-izb. byt vo Svi-
te, príp. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0907 340 579.  70/15-R• Ponúkame krátkodobé aj 
dlhodobé ubytovanie za vý-
hodné ceny. Inf.: č. t. 0919 
045 720.   74/15-R• Prijmeme chyžnú s  praxou 
do hotela v  Poprade. Inf.: č. t. 
0919 045 720.  75/15-R• Prijmeme šikovných murá-
rov za výhodných podmienok 
na vysprávky k oknám. Inf.: č. t. 
0910 979 022.  76/15-R• Nátery striech, okien a dverí, 
fasády, nátery vo výškach a kos-
toly. Cena 2,80 €/1 m2 - strechy. Inf.: 
č. t. 091 542 37 05.  77/15-R• Dám do prenájmu komplet 
zariadený 1-izb. byt s balkónom 
v Poprade na sídl. Juh III, cena 285 
€/mesiac so všetkým. Byt je voľný 
od 1. 8. 2015. Len seriózne. Inf.: č. 
t. 0918 694 121.  78/15-R

SpráVY HZS
• Nezodpovední turisti
Večer v nedeľu 2. augusta požia-
dali HZS o pomoc štyria maďarskí 
turisti, ktorí údajne zablúdili. Ich 
pôvodný plán bol prejsť cez sedlo 
Baranie rohy, pričom pravdepo-
dobne skončili v Stolarczykovom 
sedle, ktorým sa dostali do Čier-
nej Javorovej doliny. Keďže turisti 
nedisponovali svetlom a boli bez 
jedla a pitia, záchranári HZS ich 
požiadali o GPS súradnice a ešte 
v noci sa vydali turistom oproti. 
V pondelok v ranných hodinách 
dosiahli záchranári miesto, kde sa 
mali podľa súradníc Maďari na-
chádzať, avšak na mieste nikoho 
nenašli. Tí napokon kontaktovali 
HZS prostredníctvom sms sprá-
vy s tým, že   po rozvidnení už 
pomoc záchranárov nepotrebu-
jú. Záchranári HZS, ktorí danú 
oblasť prešli a  turistov v  doline 
nestretli ani nevideli, sa vrátili do 
Starého Smokovca. • Smrť v Tatrách
Od ranných hodín v  sobotu 1. 

augusta prebiehalo pátranie po 
27-ročnej Slovenke. Podľa in-
formácií, ktoré poskytol jej otec 
záchranárom pri nahlásení ne-
zvestnosti, mala ísť hľadaná v 
piatok na túru do Vysokých Ta-
tier. Jej cieľom mohli byť vrcholy 
Furkotský, Hrubý alebo Štrbský 
štít. Záchranári HZS prepátrali 
výstupové trasy na tieto štíty, ale 
pátranie bolo neúspešné. V pod-
večerných hodinách bol usku-
točnený aj prieskumný let vo 
vytypovanej oblasti, ktorý skon-
čil opäť bez úspechu. V nedeľu 
pokračovalo pátranie vo Furkot-
skej, Mlynickej, Mengusovskej 
doline a aj na hrebeňoch ohrani-
čujúcich tieto doliny. V poobed-
ňajších hodinách bolo nájdené 
telo nezvestnej Slovenky pod ste-
nou Satana v Mlynickej doline. 
Žiaľ, Slovenka utrpela pri páde z 
výšky poranenia nezlučiteľné so 
životom. Do pátracej akcie sa za-
pojili záchranári HZS, dobrovoľ-
ní záchranári, pričom pomáhala 
aj široká verejnosť.  (hzs)
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Do ďalšieho ročníka vstupujú s novými posilami

Kamzíci na úvod prehrali

Vedenie Futbalo-
vého klubu Poprad 
predstavilo minulý 
týždeň nové posily 

a zámery, s ktorými vstupuje do 
ďalšieho ročníka DOXXbet ligy 
2015/16. Zmenilo sa zloženie re-
alizačných tímov mládežníckych 
výberov a prípraviek, posilnil sa 
realizačný tím A mužstva a zme-
ny nastali aj v jeho kádri.

Prezident klubu Roman Dvor-
čák uviedol: „Vedenie klubu roz-
hodlo o zmene športovej koncepcie, 
keď B mužstvo dospelých FK 
Poprad sa mení na juniorské muž-
stvo FK Poprad. V súťažiach bude 
vystupovať aj naďalej pod označe-
ním Poprad B. V mužstve budú pô-
sobiť hráči do 24 rokov, talentovaní 
dorastenci, hráči A mužstva po zra-
není a rekonvalescencii. Vytvoríme 
tak plynulý prechod medzi mládež-
níckym a seniorským futbalom.“ 
Budú ho viesť dvaja rovnocenní 
tréneri Stanislav Koch a Milan 

Ondruš. Prezident dodal, že na 
návrh trénera A mužstva Vladi-
míra Lajčáka posilnili aj realizačný 
tím Áčka a ako ďalší asistent pri-
šiel Pavol Mlynár, ktorý naposledy 
pôsobil v rovnakej funkcii v Sigme 

Olomouc. „Taká pestrá letná prí-
prava už dlho nebola. Skúšali sme 
dokopy 16 hráčov, 5 z nich ostáva 
- Streňo z Michaloviec, Zápotoka 
z Bardejova, Rudiuk z Moldavy 
nad Bodvou, Lukáč z Podbrezovej 

a Bilas zo Stropkova. Z hráčskeho 
kádra odišli Maliňák, Melek, Ku-
bus a  Sedlák,“ zhrnul V. Lajčák. 
Jeho ambíciou je dostať sa s muž-
stvom do šestky, ale súťaž považuje 
za neskutočne vyrovnanú. Prezi-
dent R. Dvorčák by sa potešil ešte 
lepším výsledkom: „Chceme klub 
posunúť vyššie. Bolo by to nádher-
né, keby sme o tri roky mali ligovú 
19-ku, juniorku v 3. lige a Áčko v 
prvej.“ Vedenie klubu splnilo aj 
svoj sľub profesionálnych zmlúv 
pre hráčov A mužstva. Okrem tré-
nera a dvoch hráčov, ktorí nech-
celi opustiť svoje zamestnania, sa 
stali všetci profesionálmi.

Popradčania majú za sebou už 
aj prvé kolo nového ročníka DO-
XXbet ligy: v  sobotu 1. augusta 
Partizán Bardejov - FK Poprad 
2:1 (2:1), gól Popradu: 20. Erik 
Streňo.

Program: 2. kolo v  sobotu 8. 
augusta o  19. hod. FK Poprad - 
VSS Košice.  (mar)

Nové futbalové posily (zľava doprava): asistent trénera Pavol Mlynár, Ru-
dolf Bilas, Marko Lukáč, Bogdan Rudiuk, Erik Streňo a Ján Zápotoka.
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Popradskí hokejisti odštartovali v piatok sériu prípravných duelov 
pred novou sezónou prehrou na domácom ľade s majstrovskými Koši-
cami. Tri omladené formácie HK Poprad vzdorovali súperovi pripra-
vujúcemu sa na Ligu majstrov až do poslednej tretiny, v ktorej inkaso-
vali dvakrát. Napokon prehrali 1:3. Druhý prípravný zápas odohrali 
kamzíci v  utorok 4. augusta doma proti Liptovskému Mikulášu po 
uzávierke vydania novín Poprad.

Typická pre začiatok prípravy bola prvá tretina, v ktorej sa oba tímy 
rozohrávali. V 35. minúte otvoril skóre navrátilec do zostavy kamzíkov 
Jaroslav Jabrocký a od tej chvíle hra začala naberať spád. Košice vyrovnali 
ešte v prostrednej časti a napokon dvoma presnými zásahmi v závereč-
nom dejstve strhli víťazstvo na svoju stranu. „Všetci sme boli vyhecovaní. 
Bojuje sa o fleky v tíme a preto mal zápas dobrú úroveň. Pre každého je 
zápas tou najlepšou prípravou,“ povedal 35-ročný J. Jabrocký, ktorý sa do 
rodného mesta vrátil po tretíkrát, tentoraz po pôsobení v Žiline.

Na ľade sa trénerovi HK Poprad Pavlovi Paukovčekovi predviedlo via-
cero nových tvári, medzi nimi 24-ročný obranca Ján Ťavoda zo Zvolena, či 
mladý český legionár Daniel Vosyka, ktorý prihrával Jabrockému na gól. 
Na súpiske figuroval aj Dominik Kadura, rodák z Liptovského Mikuláša, 
naposledy pôsobiaci v Banskej Bystrici, no ten do hry zatiaľ nezasiahol. 
„Hrali sme v oklieštenej zostave, ale myslím si, že tých 15 bojovníkov pred-
viedlo kvalitný výkon. Poniektorí ešte nemajú podpísané zmluvy, alebo sa 
ešte rozhodujú. S Ťavodom aj Kadurom počítame do zostavy. Ťavoda je silo-
vý obranca, ktorého na takéto malé ihrisko potrebujeme a Kadura je výbor-
ný korčuliar s tvrdou strelou. Som rád, že nás na prvý zápas prišlo podporiť 
veľa divákov a teší ma, že aj po prehre zatlieskali,“ uviedol P. Paukovček.

Výsledok: v piatok 31. júla HK Poprad - HC Košice 1:3 (0:0, 1:1, 0:2), 
gól Popradu: 35. Jaroslav Jabrocký (D. Vosyka).

Program: v piatok 7. augusta o 17. hod. HC Košice - HK Poprad, v uto-
rok 11. augusta o 17. hod. HC Olomouc (CZE) - HK Poprad.  (mav)

Na MTB cyklistov nezabú-
dajú ani v  okolí Ždiaru a  Be-
lianskych Tatier. Už v  sobotu 
8. augusta 2015 sa uskutoč-
nia prvé MTB preteky v  tejto 
oblasti, ktoré pripravilo stre-
disko SUN Bachledova tohto 
roku ako vyslovene vyhliad-
kový maratón s  dvoma trasa-
mi rôznej náročnosti i atrak-
ciami pre deti. 

Štart i  cieľ maratónu bude 
v  Bachledovej doline, kde bude 
prebiehať registrácia na preteky 
a účastníci tu nájdu aj kompletné 
zázemie, občerstvenie, atrakcie 
pre deti i turistov a iný sprievod-
ný program. 

Maratón povedie dvoma trasa-
mi - dlhšia 40 km trať „Výzva 3 

dolín“ je vedená cez Ždiar, hre-
beň Magury, Frankovú a  Jezer-
sko. Kratšia 20 km trať „Ždiarska 
vyhliadka“ vedie cez Ždiar a hre-
beň Magury späť do Bachledovej 
doliny. Pre najmenších cyklistov 
je pripravená zábavná detská trať 
maskota Gorgyho so symbolic-
kým štartovným a darčekmi pre 
každého malého bajkera.

Po zdolaní maratónu sa účast-
níci a návštevníci môžu zabaviť 
na ľudovú nôtu na Goralských 
slávnostiach v Ždiari, ktoré budú 
prebiehať v sobotu a nedeľu  8-9 
augusta. 

Prihlásiť sa je možné priamo cez 
stránku beliansko-pieninskymtb-
maraton.mtbiker.sk, kde nájdete 
aj propozície preteku.   (mmu)

V Spišskej Sobote sa v nedeľu 9. augusta uskutoční už 16. ročník 
súťaže hasičských družstiev O Spišskosobotský pohár. Slávnostný 
nástup, pochod hasičských družstiev a otvorenie súťaže bude na 
Sobotskom námestí o 9.30 hod. Súťaž, ktorú organizuje Dobrovoľ-
ný hasičský zbor v Sp. Sobote, sa začne o 10. hod.  Súťažiť budú 
družstvá mužov, žien, dorastencov, dorasteniek a mužov nad 35 
rokov v hasičskom útoku s vodou. 

Minulého roku zvíťazili v kategórii ženy, muži a muži nad 35 ro-
kov dobrovoľní hasiči zo Sp. Soboty, v kategórii dorastenci Šuňav-
čania a v kategórii dorastenky dievčatá z Kravian. Spišskosobotský 
pohár je putovný a víťaznému družstvu sa prepožičiava len na tri 
mesiace. 

Predseda DHZ Sp. Sobota Ján Žabka pozval všetkých priaznivcov 
hasičského športu na zaujímavé zápolenie a dodal: „Spišskosobotské 
hasičské dni sa začnú touto súťažou, 22. augusta pripravujeme Hasič-
skú stovku, 29. augusta žiacku súťaž a 5. septembra chystáme Spišsko-
sobotskú naberačku a nočnú súťaž.“    (mar)

O Spišskosobotský pohár

Beliansko-Pieninský MTB maratón
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Hokejisti i primátor na piesku

PP-80

Počas víkendu sa v  poprad-
skom AquaCity uskutočnil už 
druhý ročník turnaja v  plážo-
vom volejbale Slovanet Tatra Be-
ach 2015, ktorý bol tento rok za-
radený do seriálu Majstrovstiev 
Slovenska v  plážovom volejbale 
mužov a  žien aj s  medzinárod-
nou účasťou. Okrem kvalitných 
výkonov Slovenskej špičky si di-
váci vychutnali zaujímavý sprie-
vodný program, no najmä exhi-
bičný zápas, v ktorom si zahrali 
popradskí hokejisti, zástupcovia 
mesta Poprad a  naša najlepšia 
ženská dvojica súčasnosti Natá-
lia Dubovcová - Dominika Ne-
starcová.

Turnaj bol rozložený do dvoch 
dní a  o  zábavu bolo postarané. 
V  nedeľu podujatie vyvrcholilo 
finálovými zápasmi, nechýbala 
zaujímavá exhibícia, či autogra-
miáda osobností. Víťazom žen-
ského pavúka sa stala dvojica Ľu-
bica Šipošová - Lucia Behúnová, 
v  mužskej časti sa najviac darilo 
dvojici Michal Hovorka - Ján Na-
mešanský. Nielen oni, ale všetci 
zúčastnení si úroveň turnaja po-
chvaľovali. „Bol to skvelý turnaj 
v krásnom prostredí a navyše sme 
vyhrali,“ uviedla Ľ. Šipošová. „Vý-
borná organizácia, skvelí ľudia. 
Pod Tatrami sme sa cítili perfekt-
ne,“ pokračovala L. Behúnová. 
„Toto bol jeden z  najlepších tur-
najov, aké sme zažili,“ pridal sa 
M. Hovorka. „Ďakujeme Popradu 
a organizátorom. Toto bola výbor-
ná reklama na plážový volejbal,“ 

zdôraznil Ján Namešanský.
Len v sobotu dosiahli naše naj-

lepšie plážové volejbalistky Natália 
Dubovcová s  Dominikou Nestar-
covou krásny úspech v Rakúsku na 
Majstrovstvách Európy a ovenčené 
štvrtým miestom sa ponáhľali do 
Popradu, kde na nich čakali fanú-
šikovia, ale aj spoluhráči v  rámci 
exhibičného zápasu. Dominika si 
do tímu vybrala hokejistov Arne 
Krotáka a Rada Suchého, ale aj zá-
stupcu organizátorov Jána Michlí-
ka. S Natáliou sa v úplne inej po-
zícii predstavil divákom primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko, či 
viceprimátor Popradu Igor Wzoš. 
Toto družstvo doplnil ďalší skve-
lý hokejista Ľuboš Bartečko. „Išlo 
o  zábavu, ale každý chcel vyhrať. 
Bolo to fajn kaučovať primátora 
i  viceprimátora,“ usmievala sa N. 
Dubovcová. „Mám veľmi rada ta-
kéto akcie, kde si môžeme aj trochu 
oddýchnuť,“ uviedla D. Nestarcová. 
„Na ľade je to jednoduchšie. Piesok 
spomaľuje pohyb a  v  mojom veku 
to bolo evidentné,“ skonštatoval R. 
Suchý. „Akcia sa vydarila. Bol to 
príjemný tréning,“ prezradil Ľ. Bar-
tečko. „Hral som plážový volejbal 
druhýkrát v  živote, ale užil som si 
to,“ dodal Ján Michlík.

Aj popradský primátor si so 
svojim prvým zástupcom nevšed-
ný zážitok vychutnávali. „Chceli 
sme ukázať, že sa vieme aj zabaviť. 
Plážoví volejbal som hral prvýkrát, 
no pri Spojenej škole na Letnej ulici 
sme schválili prenájom priestorov 
pre vybudovanie dvoch plážových 

ihrísk. Tam budem 
trénovať a  potom 
všetci uvidia ako mi 
to pôjde,“ povedal 
s úsmevom na tvári 
J. Švagerko.

Riaditeľ turnaja 
Juraj Michlík bol po 
záverečnom hod-
notení dobre nala-
dený. „Do budúcna 
sa budeme snažiť 
podujatie ešte viac 
zatraktívniť. Verím, 
že nás čakajú ďalšie 
vydarené ročníky,“ 
uzavrel.     (mav)

Za vynikajúcu reprezentá-
ciu mesta Poprad poďakoval na 
slávnostnom prijatí minulý uto-
rok viceprimátor Popradu Pavol 
Gašper Popradčanke Elle Fran-
kovej, majsterke sveta v naturál-
nej kulturistike v kategórii figure 
fitness nad 40 rokov, ale aj za 2. 
miesto v klasickej kategórii bez 
rozdielu veku nad 165 cm. Tituly 
si doniesla až z ďalekého Dubaja. 

P. Gašper povedal: „Je to naozaj 
výnimočný úspech nielen v Popra-
de a na Slovensku, ale aj z celosve-
tového pohľadu. Pani Franková 
je skutočne unikát, ktorý máme v 
našom meste.“ Športovkyňa nedo-
káže bez cvičenia žiť. Aj keď mala 
prestávky, stále sa mu venovala či 
už v iných podobách než kultu-
ristika a fitness - v spinningu, na 
korčuliach a pod. Aj po 9-ročnej 
prestávke v pretekaní, ukázala, že 
vďaka výdrži a tvrdej príprave, vie 
dosiahnuť mimoriadne výsledky. 
O tri mesiace ju čakajú Majstrov-
stvá Európy v Bologni a verí, že 
bude v ešte lepšej forme než na 
majstrovstvách sveta. V novem-
bri bude zase Miss Olympia v Las 
Vegas. „Miss Olympia je vrchol sú-
ťaží. Bol to môj sen od pätnástich 
rokov, kedy som si vystrihovala 
obrázky kulturistov z časopisov. 

Niekedy sa ma ľudia pýtajú, čo si 
po 9 rokoch chcem ešte dokazovať. 
Odpovedám, že nič - chcem moti-
vovať a inšpirovať iných, aby sa ne-
vzdávali. Cvičenie je o odhodlaní a 
vytrvalosti. Posledné mesiace pred 
súťažami tiež o hlbokom odrieka-
ní - diéte, tréningoch...,“ zamysle-
la sa E. Franková. Samozrejme, 
motivuje ju aj jej 15-ročný syn. A 
dokedy môže ešte pretekať? „Pýta-
la som sa rozhodcov. Vysmiali ma, 
čo je to za otázku, veď ešte stále vy-
hrávam aj medzi tými, ktoré sú o 
20 rokov mladšie. A ešte je kategó-
ria 50 rokov a vyššie - tak teda asi 
mám kus kariéry ešte pred sebou,“ 
pousmiala sa 43-ročná Poprad-
čanka. Hádam jej v tom pomôžu 
aj sponzori, lebo doteraz ju spon-
zoroval iba otec, ktorému vyslovi-
la veľké ďakujem.  (mar)

Bez cvičenia nedokáže žiť
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Spod Kráľovej hole

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny  (bez DPH)  takéto: 1 
celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch 
za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 
15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzer-
ciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri 
občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa 
nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

Jubilejný 20. ročník folklórnych slávností Pod Kráľovou hoľou bol 
slávnostný aj vďaka nedeľňajšiemu krstu knihy Spod Kráľovej hole - 
Povesti a historky z Liptovskej Tepličky, ktorej autorom je Františk 
Bardy, rodák z Popradu - Veľkej.

Do Liptovskej Tepličky ho doviedlo jeho povolanie v roku 1978. Najprv 
bol riaditeľom, neskôr učiteľom v základnej škole, ale aj dlhoročným kroni-
károm, regionálnym historikom a autorom a spoluautorom viacerých publi-
kácií o Liptovskej Tepličke. Autor knihy naplánoval jej vydanie a uvedenie do 
života práve pri príležitosti jubilejného ročníka folklórnych slávností. „Tak, 
ako sa práve ľudové zvyky a tradície viažu k tomuto prostrediu a vychádzajú 
z každodenného života ľudu pod Kráľovou hoľou, také pozoruhodné a vzrušu-
júce sú aj príhody, ktoré predkovia Tepličanov zažili, neraz obohatili vo svojej 
fantázii a rozprávali svojim potomkom v takmer štyristoročnej histórii obce,“ 
povedal Ján Jankov Šefránik, moderátor slávností. 

Knihu Spod Kráľovej hole uviedli do života Slavomír Kopáč, starosta 
Liptovskej Tepličky spolu s Františkom Bardym a pokrstili ju pramenis-
tou vodou z Liptovskej Tepličky, ktorá prináša život ľuďom v širokom re-
gióne a jedľovou vetvičkou, ktorá je symbolom života ľudí, obkolesených 
horami a nádhernou prírodou pod majestátnou Kráľovou hoľou.  Kniha 
Spod Kráľovej hole, je svedectvom o živote našich predkov, ktoré sa aj 
touto formou zachová pre budúce generácie.   (ina)

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

Pracuje s liečivými bylinkami.

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

Zavolajte 0949 404 265
PP-82POĎAKOVANIE

Mária ďakuje pani Rodike  za nájdenie šťastia, lásky a pokoja v dome.

PP-86


