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Rekonštrukcie škôl cez prázdniny vrcholia

Leto dáva školám priestor
na to, aby prešli bežnou
údržbou, či väčšími opravami. V zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad
sa v tomto období najintenzívnejšie pracuje hlavne
v materských školách.
Kapitálové výdavky boli
naplánované na nasledovné
práce: výmena gastrotech-

niky v školských jedálňach
(ZŠ s MŠ Dostojevského, ZŠ
s MŠ Francisciho, ZŠ s MŠ
Koperníkova), rekonštrukcia školských jedální MŠ (Tajovského ul. a Záborského
ul.), rekonštrukcia niektorých striech na materských
školách (MŠ Podtatranská
ul., MŠ Záborského ul. a MŠ
Ulica mládeže 5) a hydroizo-

lácia v ZŠ s MŠ
na Vagonárskej
ul. Všetko ide
podľa plánu, trpezlivejší však
musia byť rodičia detí, ktoré
navštevujú Detské jasle mesta
Poprad. „Robí
sa kompletná rekonštrukcia kuchyne (na foto),
čo si vyžaduje
dlhší čas. Nebolo
možné odstaviť
detské jasle na
celé dva mesiace, ako by sa to
dalo v prípade materskej školy. Od pondelka prevádzka
v jasliach začala, ale kuchyňa
ešte dokončená nie je. V tomto týždni by sa mali stihnúť
dokončovacie práce. Chceme
preto poprosiť rodičov, aby

boli tolerantní. Požiadali sme
ich, aby s dieťaťom ostali ešte
týždeň doma, ak sa to dá.
V opačnom prípade sme museli zabezpečiť zásobovanie
jedlom z MŠ na ulici Mládeže 5 aj pre detské jasle,“

uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu MsÚ
v Poprade Edita Pilárová.
Dodala, že rekonštrukcie
striech prídu na rad v tomto
mesiaci, prípadne aj v úvode
školského roka.
(mav)

Kresby psov na plote útulku

Psí útulok zažil farebnú sobotu.
Deti s rodičmi sa chopili štetca a
na jeho plot maľovali psíkov. Cieľom bola pomoc útulku a propagácia dobrovoľníckej činnosti v
prospech jeho psích obyvateľov.
Podujatie Namaľuj si svojho psíka
bolo určená malým i veľkým priateľom útulku.
Jakub Dančo povedal: „Prišiel som
sem pomáhať, na psy som alergický,
ale napriek tomu ich mám veľmi rád
a keby som mohol, určite by som si
nejakého osvojil.“
Klaudia Tribulová uviedla: „Keďže
už jedného psa mám, o osvojení ďalšieho neuvažujem. Nie je to pre mňa
dobrý pocit, keď som tu medzi psami,
z ktorých ide smútok, lebo nemajú

majiteľov. Mám veľmi rada prírodu
a zvieratá.“
Záujemca o osvojenie psíka absolvuje krátky pohovor s manažérom
útulku. Zisťuje sa v ňom, či pes pôjde
do vhodných podmienok. Je možné
si psa zobrať aj na skúšku, či sa bude
vedieť v rodine adaptovať prípadne
znášať sa s inými zvieratami v dome.
Iveta Borňáková z odboru správy
majetku MsÚ v Poprade povedala:
„Nie každý má možnosť osvojiť si
psa. Ale ak chce, môže prísť a pobehať si s ním po lúke, pohrať sa
s ním a venovať mu čas. To je základ podujatia - aby sme ľudí naučili
chodiť do útulku a ak chcú, aj pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Útulok
je verejnosti prístupný počas celého

týždňa. Máme určitý režim, pondelok je vyhradený ako sanitárny
deň, ale ak niekto chce prísť, môže.
V prevádzkovom poriadku máme

vyhradené hodiny pre verejnosť - verejné venčenie - cez týždeň je to do
16 hod., v piatok do 17. a cez víkend
do 14 hod.“		
(kpa)

Popradčania
môžu
odovzdávať
odpad v dvoch
zberných
dvoroch

Spoznáva
svet na
perutiach
lietadiel

Obloha plače
slzami svätého
Vavrinca
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•

Stručne

NOVÝ zákon o odpadoch
79/2015, ktorý nadobudol účinnosť
od začiatku tohto roka vyžaduje
dôslednejšie triedenie odpadov. V
tejto súvislosti dostanú v tomto období aj obyvatelia nášho mesta do
svojich schránok letáky o správnom
triedení odpadu.

•

HASIČSKÁ súťaž zaradená do
Podtatranskej hasičskej ligy O spišskosobotský pohár sa uskutoční v
nedeľu 7. augusta od 10. hod. na
Sobotskom námestí. Poprad však
čaká na rovnakom mieste 27. augusta ešte väčšie podujatie - hasičská súťaž O pohár primátora mesta
Poprad. Súčasťou bude i Spišskosobotská naberačka a nočná súťaž.

•

V AUGUSTE je v priestoroch
oddelenia umenia Podtatranskej
knižnice v Spišskej Sobote sprístupnená výstava Pavla Roška a Zoltána
Hegedöša O nás bez nás.

Skončili sa Svetové dni mládeže v Krakove

Minulý týždeň prebiehali v Krakove Svetové dni mládeže 2016, na
ktoré zavítal Svätý Otec František.
Zúčastnilo sa na nich aj množstvo
Slovákov vrátane Popradčanov.
Slovenský diplomat Adrián Kromka bol počas tohto významného podujatia uprostred diania. Zúčastnil sa
aj na slávnostnom privítaní pápeža
Františka v Krakove s mládežou z
celého sveta. O svojom zážitku povedal: „Po boku Svätého Otca bol počas
uvítacej slávnosti majster liturgických
slávení Mons. Guido Marini a na
druhej strane bol prítomný slovenský
kňaz Mons. Ján Dubina, pôsobiaci vo
Vatikáne ako pápežský ceremoniár.“
Mons. J. Dubina od júla 2011 pracuje v Úrade liturgických slávení
Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne.
Za pápežského ceremoniára bol vymenovaný 2. októbra 2015 pápežom
Františkom. Úlohou pápežských
ceremoniárov je asistovať Svätému

Otcovi a aj kardinálom počas posvätných slávení pri významných
príležitostiach. Pápežskí ceremoniári majú tiež za úlohu, pod vedením
maestra pápežských liturgických slávení, pripravovať a viesť v Ríme všet-

ky slávenia, ktoré sa konajú v mene
pápeža.
Pre účastníkov SDM bolo toto
podujatie obrovskou udalosťou. Najbližšie sa SDM uskutočnia v Paname
v roku 2019.		
(ppp)

prác Lenky Hončá•rovejVýstavu
Nastanú zmeny v školskom stravovaní?
Iný uhol pohľadu otvoria vo
štvrtok 4. augusta o 17. hod. v Galérii
Scherfelov Dom v Poprade-Veľkej.
DISTRIBÚCIA elektriny z dôvo•du plánovaných
prác na zariadení níz-

keho napätia bude prerušená v stredu
10. augusta od 7.30 do 15.30 hod. na
Scherfelovej ul., č. domu 94, 96 A, 98.
OKRÚHLY 60. ročník Medzi•národného
stretnutia mládeže Rysy

2016 sa uskutočnil minulý víkend
v InterCampe Tatranská Lomnica.
Tradičný Národný výstup na Kriváň
bude 20. augusta. Viac na www.kst.sk.

•

VERNISÁŽ výstavy Patrika Illa
Viac-menej sa uskutoční v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej ul.
v Poprade v piatok 5. augusta o 17.
hod. Hudobným hosťom bude skupina Paralen.

•

V PODCHODE do Spišskej
Soboty včera plánovali otvoriť výstavu fotografií s témou skateboarding v meste Poprad. Do včerajška
v priestoroch podchodu vystavoval
svoje obrazy Popradčan Igor Hanečák.
bude jedným z miest,
•ktoréPOPRAD
sa zapojí do bežeckého podujatia

Crazy Colors Run, ktoré sa uskutoční v našom meste 20. augusta. Registrácia a viac informácií na www.
crazycolors.sk.
Tatranského kultúrne•ho VletaRÁMCI
2016 vystúpi v sobotu 6. au-

gusta o 16. hod. v parku v Tatranskej
Lomnici a o 19. hod. v areáli Kúpeľov
Nový Smokovec Edo Klena & Klenoty, folk-rocková skupina z Prešova.

Mesto Poprad začalo
analyzovať dodávateľov
surovín do školských
stravovacích zariadení,
ktoré by mali s doterajšími dodávateľmi vypovedať zmluvy a reštartovať tak spôsob prípravy
pokrmov pre popradské
deti. Výsledkom by malo
byť kvalitnejšie a hospodárnejšie stravovanie
v základných i materských školách.
„Školy si robia verejné
obstarávania a prieskumy
podľa ročného objemu
samé, avšak tým, že oslovujú vždy svojich tradičných
dodávateľov, tak možno

nevedia posúdiť iných. Pripravujeme pre nich pomôcku, pretože ceny komodít sa
počas roka menia. Vytvorili
sme rebríček dodávateľov,
aby sa školy vedeli zorientovať v cenách a kvalite.
Niektoré školy mali zmluvy
s dodávateľmi na niekoľko
rokov dopredu a neobnovovali ich. Komodity sa však
často menia podľa aktuálneho stavu na trhu. Chceme nastaviť podmienky tak,
aby sme mohli v školách variť pestrejšie a kvalitnejšie,“
uviedla vedúca odboru
školstva, mládeže a športu
MsÚ v Poprade Edita Pilárová a dodala: „Prevádzky

jednotlivých dodávateľov si
prejdeme a budeme zisťovať
v akom sú stave. Náš návrh
je taký, že dvaja až traja dodávatelia každej komodity
budú najprospešnejší pre
všetkých. Monopol by nebol
dobrý, navyše si myslíme,
že jeden dodávateľ by nebol
schopný zabezpečiť rozvoz
obrovského množstva komodít do všetkých školských
stravovacích zariadení.“
Podľa prvého viceprimátora mesta Poprad Igora Wzoša je kľúčovým cieľom to, aby popradské deti
mali dlhodobo kvalitnú
a dobrú stravu. „Ide o dve
roviny. Je to cenová relá-

cia, kde máme kompletnú
analýzu od všetkých dodávateľov. Musím povedať,
že ceny sa veľmi líšia a líši
sa aj kvalita, o ktorú nám
však ide prioritne. V októbri chceme odštartovať
pilotný projekt, aby všetky
školské jedálne mali jednotný jedálny lístok. Takto
budeme vedieť v reálnom
čase porovnať kvalitu jedál
v rôznych školských jedálňach. Pozveme si tiež všetkých dodávateľov, pričom
chceme výrazne sprísniť
kritériá na kvalitu. Počet
dodávateľov nie je problém.
Rozhodujúca je kvalita
a cena,“ zdôraznil. (ppv)

Rekonštrukcia Bernolákovej ulice finišuje

Komplexná rekonštrukcia Bernolákovej ulice
od vyústenia z parkoviska za hotelom Poprad až
po Alžbetinu ulicu finišuje.
Hoci bolo predpokladané ukončenie stavebných
prác stanovené do 15. augusta 2016, samospráva spolu so zhotoviteľom urobili všetko pre skrátenie termínu do konca tohto týždňa. Chcú tak vyjsť v ústrety
vodičom, ktorí počas rekonštrukcie trvajúcej od polovice mája tohto roku, nemohli prechádzať Bernolákovou ulicou. Stavbárom vcelku prialo počasie, až
na nedávne daždivé dni, a nevyskytli sa ani nepredvídané komplikácie. Komunikácia je pokrytá živičným
povrchom, parkovací pruh je z drenážnej dlažby,
obojstranné chodníky zo zámkovej dlažby. Na Bernolákovej ulici vykonával OR PZ dlhé roky prehliadky
motorových vozidiel, ktoré však boli už v predstihu
pred plánovanými rekonštrukčnými prácami presunuté do areálu kasární na sídlisku Západ. (pmm)
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Krátke správy
Popradčania môžu odovzdávať rôzne
PRÍVAL vody počas búrky v
druhy odpadu v dvoch zberných dvoroch •pondelok
minulého týždňa spôsobil

Popradčanom sa opäť skvalitnili
možnosti na odovzdanie rôznych
druhov odpadov. K zbernému dvoru na sídlisku Juh - Ul. L. Svobodu,
ktorý bol otvorený už v roku 1998,
pribudol ďalší. Spoločnosť Brantner Poprad dostala povolenie na
prevádzku druhého zberného dvora na jar a od začiatku apríla slúži
najmä na výkup železa a farebných
kovov. Od júla 2016 je určený aj na
ostatné odpady, ako sú stavebný a
objemný, elektroodpad, atď.
Pre občanov Popradu ide o ústretový krok, pretože najmä pre obyvateľov Veľkej sa vzdialenosť podstatne
skrátila a popradská samospráva je
spokojná, pretože pri počte obyvateľov nad 50 tisíc by malo mať mesto
dva zberné dvory.
Obidva zberné dvory - na Ul. L.
Svobodu a Hraničnej ul. v Poprade sú
cez leto, teda v júli a auguste otvorené
v predĺžených hodinách od pondelka
do piatka: 7. - 19. hod., v sobotu od
10. do 15. hod., nedeľa je zatvorené. V
septembri bude otváracia doba počas
pracovných dní kratšia o hodinu, teda
do 18. hod. (takisto býva aj v apríli až
júni) a od októbra do marca je otvorené od 7. do 17. hod. Sobotňajšie otváracie hodiny sú rovnaké počas celého
roka.
„Zberný dvor na Hraničnej ulici má
rozlohu 7660 m2 a je lepšie vybavený

okamžité uzatvorenie Expozície tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. Po vyčistení, opravách a úprave
premostení a chodníčkov expozíciu
opäť otvorili minulý štvrtok.

HORSKÁ záchranná služba
•pomohla
v utorok minulý týždeň

Zberný dvor na Hraničnej ul. v Poprade.

ako zberný dvor na sídlisku Juh. Je v
ňom umiestnená aj elektromagnetická mostová váha a môžeme tam od
občanov vykupovať okrem papiera aj
železo a farebné kovy. Občania môžu
odovzdávať prakticky všetky veci, ktoré sa v domácnosti bežne používajú
a už ich nepotrebujú. Je to papier,
plasty, sklo, drevo, kovové obaly, elektroodpad, stavebné odpady, nábytok,
biologicky rozložiteľný odpad, textil,
okrem starých vozidiel a pneumatík.
Konečný používateľ je povinný odpadovú pneumatiku odovzdať výlučne
distribútorovi pneumatík a staré vozidlo do zariadenia na zber starých
vozidiel resp. spracovateľovi starých
vozidiel.
Drobný
stavebný odpad sa
bude od budúceho
roka, t.j. od 1. januára 2017, odovzdávať
len v zbernom dvore
na Hraničnej ulici, z
toho dôvodu, že tento odpad musí byť
odvážený. V tomto
zbernom dvore od
občanov vykupujeme
nielen papier, kartón a použitý jedlý
Drvenie odpadového dreva v zbernom dvore na Hra- olej, ale aj železo a
ničnej ulici. FOTO - archív Brantner Poprad, s.r.o. farebné kovy, ako sú

meď, hliník, mosadz, bronz, nerez,
zinok, olovo,“ uviedol konateľ spoločnosti Brantner Ondrej Korenko.
Papier, kartón a použitý jedlý olej
spoločnosť Brantner vykupuje takisto naďalej vo svojom zbernom dvore na Ul. L. Svobodu. Odovzdanie
všetkých ostatných odpadov (elektroodpad, nábytok, stavebný odpad,
biologicky rozložiteľný odpad, atď.)
je pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Poprad
bezplatné.
Zberné dvory sú vyťažené. Aj
Popradčania si čoraz viac uvedomujú
nevyhnutnosť separovania a recyklovania odpadov, a preto využívajú
možnosť odovzdávať ich na ďalšie
spracovanie. „Obyvatelia Popradu
za obdobie prvého polroka 2016 odovzdali do zberného dvora na sídlisku
Juh takmer 2236 ton odpadu, z toho
najviac predstavoval stavebný odpad
1182 ton, nasledoval objemný odpad
851 ton, papier, elektroodpad, použitý
jedlý olej, motorový olej, batérie a akumulátory. Za rok 2015 to bolo celkovo
takmer 4475 ton odpadu, z toho najviac
stavebného odpadu 2380 ton, nasledoval objemný odpad 1707 ton, papier,
elektroodpad, batérie a akumulátory,
motorový olej a použitý jedlý olej,“
konštatoval O. Korenko.
(mar)

Primárka Beáta Šoltýsová získala zlatú medailu

Primárka pediatrického oddelenia s JIS
Nemocnice Poprad MUDr. Beáta Šoltýsová získala v tomto roku prestížne ocenenie.
Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) jej pri
príležitosti životného jubilea udelila Zlatú medailu za zásluhy o Slovenskú lekársku
spoločnosť.
Ide o ocenenie prvého stupňa, ktoré okrem
iného SLS udeľuje za dlhoročnú aktívnu činnosť vo výbore, za odborný a vedecký prínos v procese
ďalšieho sústavného vzdelávania a za zásluhy o budovanie a rozvoj kontaktov s partnerskými organizáciami

doma i v zahraničí. Medaily SLS -bronzová,
strieborná, zlatá, ktoré už primárka Šoltýsová získala, sú vyhotovené podľa návrhu akademickej sochárky Ľ. Cvengrošovej. „Veľmi
si vážime, že práve lekárka z našej nemocnice
získala takéto prestížne ocenenie. Je pre mňa veľkou cťou pracovať v kruhu takýchto zanietených
pracovníkov a napĺňa ma hrdosťou, že celoslovenské ocenenie vďaka pani primárke putovalo
do našej nemocnice. Ešte raz preto srdečne blahoželám a
za jej prácu vyslovujem veľké ĎAKUJEM!“ uviedol generálny riaditeľ Nemocnice Poprad Peter Petruš.
(sga)

65-ročnej nemeckej turistke. Počas
túry na turistickom chodníku zo
Štrbského Plesa na Popradské Pleso
začala pociťovať nevoľnosť a celkové vyčerpanie. Privolaní záchranári
HZS jej poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na nosidlách ku
transportovali k Popradského plesu
a odtiaľ do Vyšných Hágov, kde ju
odovzdali posádke RZP.

•

DOBROVOĽNÍCI sa už šiesty
rok môžu zapojiť do projektu Tatranskej dobrovoľníckej služby a pomôcť pri viacerých aktivitách. Ide o
ustálené činnosti, ako je sprevádzanie Galériou Encián na Skalnatom
plese, hliadkovanie okolo Skalnatého
a Štrbského plesa a terénne práce v
Tatranskom národnom parku ako
zber odpadkov z chodníkov a čistenie odrážok.

obce Šuňava sa uskutoč•ní DEŇ
v nedeľu 7. augusta od 13. hod.
Na Trojičnom námestí v tejto obci.
Okrem Kysuckého prameňa, Jožka
Jožku a ďalší hostí vystúpi o 18. hod.
Jadranka Handlovská.
ČÍSLO tiesňového volania 112
•oslávilo
v minulých dňoch 25 rokov

svojej existencie. Ako jednotné európske číslo bolo prijaté rozhodnutím
Rady EÚ presne 29. júla 1991. Je to jediné európske číslo, kde je váš hovor
automaticky do 10 sekúnd prepojený
na záchranné služby. Je bezplatné a
nepretržité a platí vo všetkých krajinách EÚ, ale aj v niektorých mimo
EÚ ako Turecko, Rusko, Švajčiarsko,
Nórsko, Island či Ukrajina.

ASTRONOMICKÝ ústav SAV
•a Ústav
experimentálnej fyziky SAV
spoluorganizujú dni otvorených dverí na Lomnickom štíte. Najbližšie sa
uskutoční už túto sobotu 6. augusta.
V rámci prehliadky pod vedením
vedeckých pracovníkov návštevníci
uvidia moderné prístroje pre výskum
Slnka a detektor častíc kozmického
žiarenia.

VýstavU Modrotlač a iné re•meslá...
organizuje Podtatranské

múzeum v Poprade s OC Forum v
priestoroch tohto obchodného centra od 3. do 7. augusta v čase od 9.
do 21. hod. Výstava obsahuje ukážky modrotlače, včelárstva, keramikárstva, drotárstva a iných remesiel.
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Úspešní Popradčania vo svete

Spoznáva svet na perutiach lietadiel
Popradčanka Martina Sisková
sa na svet často díva z oblohy. Už
takmer päť rokov lieta na palube
lietadiel spoločnosti Emirates. Po
absolvovaní Obchodnej akadémie v
Poprade síce pokračovala v štúdiu
ekonómie na vysokej škole, ale zlákalo ju Anglicko a štúdium nechala
načas bokom. Neskôr popri práci
doštudovala politológiu a pracovala
v oblasti administratívy, ekonómie
a potom v oblasti obchodu. Ako
24-ročná urobila nový životný krok
a nastúpila na dráhu letušky.
* Ako sa stalo, že sa dievča spod
Tatier stalo letuškou?
- „Jedným z mojich snov bolo cestovať, avšak nemôžem povedať, že stať
sa letuškou bol jedným z nich. Pravdupovediac som nad touto možnosťou
ani nerozmýšľala. Jedného dňa moja
kamarátka spomenula, či sa s ňou nezúčastním pracovného pohovoru na
pozíciu letuška pre jednu z arabských
spoločnosti. A tým sa to začalo. V priebehu dvoch mesiacov som sa zúčastnila na troch pohovoroch pre najväčšie
letecké spoločnosti. Keďže som neabsolvovala žiadny kurz ani vzdelanie
v tomto odbore, bola som milo prekvapená, že som bola úspešná vo všetkých
troch a výber tej správnej spoločnosti
ostal na mne. Koncom roka 2011 som
odletela do Spojených arabských emirátov, a to bol oficiálny začiatok mojej
kariéry.“
* Aké boli pracovné pohovory a
pre ktoré spoločnosti ste už pracovali?
- „Pracovné pohovory, ktorých som
sa zúčastnila sú naozaj jedinečné
a dokonalé vypracované, pozostávajú
z mnohých kôl a trvajú aj tri dni. Mojou prvou spoločnosťou sa stála Emirates a trúfnem si povedať, že bude aj
mojou poslednou, čo sa letectva týka.“
* Ako prijali vaše rozhodnutie
odísť do zahraničia a pracovať ako
letuška vaši najbližší?
- „Moja rodina stála za mojimi roz-

hodnutiami na sto percent a podporovala ma, aj keď nie vždy to bolo podľa
ich predstáv, no verili, že sa rozhodujem správne.“
* Aká je práca letušky v emirátoch?
- „Práca letušky v emirátoch je rozdielna od všetkých kútov sveta, nielen
prácou ako takou, kde je servis nadovšetko, ale aj životom v moslimskej
krajine. Veľmi pozitívnou stránkou je,
že Emirates lietajú do 150 destinácií
v 65 krajinách, kde vo väčšine z nich
máme možnosť stráviť minimálne jeden deň, čo spĺňa moju predstavu cestovania a videnia sveta, nielen letísk.“
* Čo je na práci letušky pre vás
atraktívne, a čo je
na druhej strane
náročné?
- „Ako som už
spomenula - mojím
snom bolo cestovať,
takže jednoznačne
atraktívnou časťou
tohto povolania je
vidieť svet. To však
prináša so sebou tú
náročnejšiu časť. Nepravidelná pracovná doba, vstávanie do práce aj o druhej
ráno a nasledovná práca vo vzduchu,
kde let môže trvať aj 16 hodín.“
* Utkvel vám niečím v pamäti niektorý z letov?
- „Za tie roky sa mi stalo zopár vtipných príhod aj tých menej bezpečných.
V pamäti mi však ostala jedna situácia,
ktorá sa stala mojej kolegynke. Na lete
z Dubaja do Melbourne museli núdzovo pristáť v Bombaji, pretože jeden z
pasažierov dostal infarkt. Letušky ho
oživovali aj počas jednej z najnebezpečnejších fáz letu, ktorým je pristávanie.
Hneď po pristátí odviezla muža sanitka
a neskôr sa posádka lietadla dozvedela,
že mužovi zachránili život.“
* Čo by ste radili dievčatám, ktoré
by sa tiež chceli stať letuškami a na
čo sa majú v tejto profesii pripraviť?
- „Je to úžasná skúsenosť do života

V sobotu Tatranský veterán
Jubilejný 30. ročník stretnutia
milovníkov historických vozidiel
Tatranský veterán 2016 sa uskutoční v sobotu 6. augusta pred OC
Forum v Poprade. Vozidlá absolvujú od 11. do 11.30 hod. jazdu na
trase Kežmarok - Poprad, od 11.30
do 13. 30 hod. bude výstava veteránov pred OC Forum a o 13.45 hod.
absolvujú jazdu na trase Poprad
- Žákovce - Ľubica. Na podujatie
je prihlásených 40 posádok, najstarším automobilom bude Mer-

cedes Benz Simplex z roku 1908.
„Bude to prehliadka zručnosti a
umeleckej tvorivosti dizajnérov a
inžinierov jednotlivých automobiliek, ktorí dokázali vytvoriť neraz
doslova umelecké skvosty na kolesách. Naše stretnutie bude malou
poctou ich genialite a zároveň príležitosťou obdivovať automobily, ktoré
aj napriek svojmu veku mnohokrát
predbehli svoju dobu,“ povedal
Marek Môcik z Tatranského Veterán Car Clubu Poprad.
(ppp)

a samozrejme životný štýl s tým spojený,
takže určite odporúčam. Treba sa však
pripraviť na to, že to nie je len prevoz
pasažierov z bodu A do bodu B a užívať si svet v päťhviezdičkových hoteloch
v svetových metropolách. V skutočnosti
neservírujeme len známe „chicken or
beef “, ale veľakrát ľudí zachraňujeme
ako napríklad, keď niekto odpadne,
ale bohužiaľ sa stávajú aj horšie prípady, ako sú infarkty alebo úmrtia.
Zároveň sme trénovaní priviesť na svet
novorodencov, čo sa tiež občas, aj keď
zriedka, na palube lietadiel stáva. Sme
tam tiež pre bezpečnosť letu a okrem
leteckých situácií
musíme vedieť, ako
máme spacifikovať
pasažierov, ktorí
ohrozujú let akýmkoľvek spôsobom.
Na všetko sme
poctivo vytrénovaní dvojmesačným
intenzívnym tréningom a počas kariéry máme ročné
skúšky, ktoré musí
každá aktívna letuška vo firme úspešne
absolvovať.“
* Aké skúsenosti máte s pasažiermi, sú rozdielni podľa národností,
cítite sa vo svojom povolaní bezpečne?
- „Denne sa stretávam so stovkami
pasažierov, keďže naše najväčšie lietadlá dokážu prepraviť až 517 ľudí.
Jednoznačne môžem povedať ÁNO sú
rozdielni podľa národností.
Bezpečnosť je momentálne top témou
všade vo svete a samozrejme ako každý, aj ja sa niekedy obávam, čo sa môže
stať, ale verím, že bezpečnosť letísk
a leteckej prepravy je na vysokej úrovni
a obavami si teda život krajším nerobíme. Takže treba fungovať, ako keby bol
všade svetový mier. Veď predsa, čo sa
má stať, to sa stane.“
* Koľko letov mesačne absolvujete,
v ktorých krajinách ste už boli, a kto-

ré by ste ešte chceli navštíviť?
- „Každý mesiac mám odlišný, ale
v priemere absolvujem 7 až 8 letov. Vo
svete som navštívila už 98 destinácií,
ale stále som nebola všade, avšak je to
na mojom zozname.
* V ktorej z navštívených krajín sa
vám najviac páčilo?
- „Možno je zaujímavé, ale nemám
obľúbenú destináciu. Veľmi rada lietam na miesta, kde sa môžem stretnúť
s priateľmi, ktorí v zahraničí žijú alebo
s rodinou, ktorej časť mám tiež v zahraničí. No určite rada navštevujem
napríklad Singapur, Tokio, Sydney či
New York. A vo veľkej obľube mám
naše nádherné európske mestá, najmä
v jarnom alebo letnom období, keďže
patrím k ľuďom, ktorí si radi sadnú na
terasu a užijú kvalitné jedlo, vínko a
vychutnávajú atmosféru daného miesta. Nesmiem však zabudnúť na obľúbené miesta, kde sa cítim ako na mini dovolenkách ako sú napr. Bali, Maurícius
alebo Phuket.“
* Ako sa vám žije v v Dubaji? Chcete sa ešte niekedy vrátiť do Popradu?
- „Dubaj je určite jedno z jedinečných
miest. Oplatí sa ho aspoň raz navštíviť
a zažiť tú atmosféru. Žijú tam všetky
národnosti a náboženstvá sveta a trúfnem si povedať, že nikto sa tam necíti
ako cudzinec. Ľudia dokážu medzi sebou fungovať bez konfliktov. Je to jedno z najbezpečnejších miest na zemi s
takmer nulovou kriminalitou. Jedna z
nepríjemnejších vecí, ktoré sú súčasťou
Dubaja, sú teploty. V lete v tieni presahujú až 50 stupňov a vtedy si človek
naozaj musí zvyknúť na život v klimatizovaných priestoroch. Nikdy predtým
som si nemyslela, že si budem tak užívať chladné popradské letá ako teraz.
Dubaj je môj druhý domov, ale jednoznačne je Poprad miestom, kde sa
stále rada vraciam za rodinou, snúbencom a známymi. Pravdepodobne bude Poprad miestom, kam budú
smerovať moje kroky po odchode
z Emirates.“		
(mar)

V mestskom útulku pre psov využívajú deti nielen
cez
prázdniny
možnosť ísť so psíkom na prechádzku. Počas minulej
soboty na podujatí
Namaľuj si svojho
psíka sa deti aj dospelí vyšantili s chlpáčmi na priľahlej
lúke
neďaleko
mestského útulku.
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Potravinová pomoc poslúži sociálne odkázaným Kino Tatran

Od pondelka sa v Popradskom
okrese začala distribúcia potravinových balíčkov pre sociálne odkázaných ľudí. V meste Poprad aj okrese ju má na starosti tunajší územný
spolok Slovenského Červeného kríža. Ústrediu práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (UPSVAR) pomáha s
distribúciou balíčkov na Slovensku
v 36 okresoch SČK, v 41 Slovenská
katolícka charita a v dvoch Charita
sv. Alžbety.
Riaditeľka kancelárie generálneho
riaditeľa Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny SR Jana Lukáčová pre
naše noviny uviedla: „Na celom Slovensku bude potravinová pomoc doručená 49 349 konečným príjemcom a
bude rozdistribuovaných takmer 103,3
tisíc balíčkov vo všetkých mestách a
obciach Slovenska. V okrese Poprad
dostane túto pomoc viac ako tisíc poberateľov.“ Ide o ľudí v hmotnej núdzi,
medzi ktorými sú rodiny s nezaopat-

reným dieťaťom, sociálne odkázaní
starobní dôchodcovia, invalidné osoby a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez príjmu zo zárobkovej
činnosti. Prípadne aj iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej
životnej situácii. Zdrojom pre výber
tých, ktorí dostanú balíčky, je databáza
Ústredia ÚPSVR o poberateľoch pomoci v hmotnej núdzi.

Balíčky sú financované z fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie
osoby s cieľom zmierniť najhoršie
formy chudoby. „Takáto pomoc z operačného programu EÚ je plánovaná do
roku 2020 spolu v hodnote takmer 65
miliónov eur, Slovenská republika hradí 15 percent. Potravinová pomoc bude
poskytovaná 2-4-krát ročne. Ďalšia
potravinová a hygienická pomoc bude
distribuovaná na prelome októbra a
novembra 2016. Jednotlivých príjemcov
tejto pomoci musia partnerské organizácie - distribútori vopred informovať o
mieste a čase, kedy si môžu pomoc prevziať,“ doplnila J. Lukáčová.
Balíček má hodnotu 33,66 eur a obsahuje cestoviny, ryžu, sušené strukoviny, olej, cukor, múku, mäsové konzervy, sardinky, instantné polievky,
sušené mlieko a paradajkový pretlak.
ÚS SČK v Poprade ich bude odovzdávať určeným príjemcom v najbližších troch týždňoch.
(mar)

Júl bol bohatý na búrky, bude august lepší?

Meteorológovia hodnotia
uplynulý júl pod Tatrami
ako mesiac, v ktorom bolo
veľa búrok. Najmä druhá júlová polovica sa vyznačovala
dažďami.
Klimatológ Slovenského
hydrometeorologického ústavu SR Pavol Faško pre naše noviny uviedol: „Mesačný úhrn
zrážok za celý júl dosiahol pri
meraniach na popradskom letisku 133 mm. Najväčší denný
úhrn zrážok v Poprade bol 17.
júla 37,8 mm. Takýto mesačný
úhrn zrážok za júl nie je nič
mimoriadne, nie je to ani málo,

ani veľa. Za dlhodobé pozorovania zatiaľ najviac napršalo
v júli 2001 - 220 mm. Zaujímavosťou uplynulého mesiaca
je, že sme v Poprade nezaznamenali ani jeden tropický deň,
teda deň s teplotou 30 a viac
stupňov Celzia. Avšak predsa
jeden deň bol rekordný. 11. júla
dosiahla maximálna denná
teplota v Poprade 29,9°C, čím
prekonal rekord z 11. júla 1968,
kedy bolo 29,4°C. V tento deň
bola takisto doteraz nameraná najvyššia priemerná denná
teplota 22,8°C, čím bol prekonaný rekord z roku 2010 s tep-

lotou 21,2°C.“ Pre zaujímavosť
od polovice 20. storočia, odkedy sa vedú pravidelné záznamy meteorologických meraní,
dosiahol najvyšší denný úhrn
zrážok 28. august 1996 so 79,3
mm.
Ako podotkol P. Faško
a vraví i stará pranostika:
Anna chladná zrána, august
sa už obyčajne, hoci to nemusí byť pravidlom, nezvykne vyrovnať v teplotách júlu.
Dni sa totiž pomaličky krátia
a predlžujúce sa noci dávajú
viac priestoru na ochladenie.
Klimatológ predpokladá, že

v auguste v Tatrách a pod nimi
nebudú podmienky na vytváranie búrok: „Zdá sa, že by
sa mohla presadiť tlaková výš
a v horských oblastiach priniesť
stabilnejšie počasie. V prvom
augustovom týždni by sme si
mali vydýchnuť od búrok. Vo
štvrtok a piatok by malo byť
v Poprade 28-29°C, ale vyparovanie vlahy môže prispieť
k prehánkam. V žiadnom prípade však neočakávame lejaky
ako v minulom týždni. Som
optimistický a v prvých augustových dňoch predpokladám
prajné počasie.“
(mar)

Chorvátsko bolo aj vlani najžiadanejšou destináciou

V organizovanom cestovnom ruchu v roku 2015 poskytovalo služby
79 cestovných kancelárií, cestovných
agentúr a fyzických osôb so sídlom
v Prešovskom kraji. Počtom subjektov
podnikajúcich v uvedenej oblasti sa
Prešovský kraj podieľal 11,9 % na celoslovenskom počte.
Prostredníctvom cestovných kancelárií a agentúr so sídlom v Prešovskom
kraji v roku 2015 v rámci pasívneho
cestovného ruchu vycestovalo na dovolenkové pobyty do cudziny 16 902 občanov s priemernou dĺžkou pobytu 6,4
dňa. Podľa počtu vycestovaných občanov do zahraničia v roku 2015 najžiadanejšou destináciou bolo Chorvátsko,
ktoré navštívilo 7 797 dovolenkárov
s dĺžkou pobytu 7,8 dňa. V poradí druhou najžiadanejšou destináciou bolo
Taliansko, kam vycestovalo 2 508 Slovákov s dĺžkou trvania pobytu 6,9 dňa.

Treťou bolo Maďarsko, kam vycestovalo 1 760 návštevníkov s priemernou
dĺžkou pobytu 2,3 dňa.
V rámci aktívneho cestovného ruchu
(pricestovanie zahraničných návštevníkov) využilo služby cestovných kancelárií a agentúr so sídlom v Prešovskom
kraji 18 156 cudzincov s priemernou
dĺžkou pobytu 4,2 dňa. Z celkového
počtu cudzincov bolo najviac Čechov 8
614 s dĺžkou pobytu 4,1 dňa, ďalej Ukrajincov v počte 3 999 s dĺžkou pobytu na
Slovensku 4,2 dňa, ďalej 1 396 Litovčanov s dĺžkou pobytu 1,2 dňa a 1 260 Rakúšanov s dĺžkou pobytu 3,4 dňa.
V domácom cestovnom ruchu si pobyty zabezpečilo cez cestovné kancelá
rie a agentúry so sídlom v Prešovskom
kraji 20 396 osôb s priemernou dĺžkou
pobytu 3,5 dňa, čo predstavuje 35,0 %
z celoslovenského počtu. Spolu za celé
Slovensko to bolo 58 291 osôb s prie-

mernou dĺžkou pobytu 4,2 dňa.
Celkový objem tržieb za služby spojené s organizovaním turistických a
pobytových zájazdov vrátane provízneho predaja, predaja cestovných lístkov,
prepravné, sprievodcovské, informačné
a ostatné služby v roku 2015 za Slovenskú republiku dosiahol hodnotu 578,3
mil. eur. Tržby v Prešovskom kraji dosiahli hodnotu 15,2 mil. eur, v tom podiel tržieb z aktívneho cestovného ruchu
predstavoval 3,7 mil. eur, pasívneho cestovného ruchu 7,3 mil. eur a domáceho
cestovného ruchu 4,2 mil. eur. Subjekty
podnikajúce v oblasti organizovaného
cestovného ruchu v rámci kraja najvyššie
tržby za služby dosiahli v okresoch Prešov (5,0 mil. eur), Bardejov (4,2 mil. eur)
a Poprad (3,2 mil. eur).
Stanislav Mundík
Štatistický úrad SR
pracovisko ŠÚ SR v Prešove

3. august
o 20.30 hod.
a 10. august
o 19. hod.
KROTITELIA DUCHOV
USA, komédia / akčný / sci-fi, 116 min., český dabing,
MP12
Tridsať rokov po tom, čo
Krotitelia duchov ovládli
svet, sa obľúbená značka
vracia. Vstupné: 4 €

5. august o 17. hod. a 9. august o 10. hod.
DOBA ĽADOVÁ:
MAMUTÍ TRESK
USA, animovaný / rodinný,
91 min., slovenský dabing, MP
Veveričiak Scrat sa v snahe
uloviť večne unikajúci žaluď
katapultuje do vesmíru, kde
vďaka svojej povestnej nešikovnosti a smole náhodne
spustí sériu kozmických katastrof. Vstupné: 4 €
5. august o 20.30 hod.
LUCIE: PRÍBEH
JEDNEJ KAPELY
CZ, dokumentárny film, 89
min., česká verzia, MP12
Strhujúci príbeh 30-tich
rokov kapely Lucie ukazuje
dosiaľ nezverejnené zábery
vytvorené samotnými členmi kapely a záznamy, o ktorých si všetci mysleli, že už
ani neexistujú. Vstupné: 4 €
8. august o 19. hod.
TAKOVEJ BAREVNEJ
VOCAS LETÍCÍ KOMETY
€URÓPSKE FILMY
ZA €URO
CZ, dokumentárny film, 100
min., česká verzia, MP12
Film o Filipovi Topolovi,
skladateľovi, textárovi, klaviristovi a spevákovi skupiny Psí vojáci. Vstupné: 1 €
9. august o 19. hod.
TURNÉ
FR, komédia / dráma, 111
min., titulky, MP12
Tragikomédia o turné americkej kabaretnej skupiny
po Francúzsku. Vstupné: 4
€, 2 € s preukazom FK
Viac na www.kinotatran.sk
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Výťažok pre mobilný hospic

Po predchádzajúcich dvoch úspešných ročníkoch operného benefičného galakoncertu v Kežmarku usporiada občianske združenie Opera
Slovakia svoj tretí koncert s názvom
Operné gala 2016, ktorý sa uskutoční
30. augusta 2016 o 17. hod. v Drevenom evanjelickom artikulárnom
kostole v Kežmarku. Sólistami večera
budú vynikajúci slovenskí operní speváci úspešne reprezentujúci našu krajinu na zahraničných javiskách. O to
vzácnejšie bude obdivovať ich umenie
na domácej scéne. Pozvanie tentoraz
prijali sopranistka Mária Porubčinová, tenorista Peter Berger a barytonista Pavol Kubáň. Účinkujúci vystúpia s klavírnym sprievodom Júlie
Grejtákovej. Program koncertu bude
pozostávať z diel majstrov svetovej
opernej literatúry a piesňovej tvorby
slovenských autorov.
Umelci budú opäť účinkovať bez
nároku na honorár a výťažok z koncertu sa venuje neziskovej organizácii
SVETIELKO POMOCI poskytujúcej
komplexnú celoročnú pomoc onkologicky chorým deťom a ich rodinám
na východnom Slovensku počas liečby, po liečbe, v terminálnom štádiu

života dieťaťa a po jeho strate. Organizáciu vedú dve matky, ktoré zažili
onkologickú liečbu a následnú stratu
svojho dieťaťa. Hlavným projektom
organizácie je detský mobilný hospic,
ktorý v regióne východného Slovenska poskytuje zdravotnú starostlivosť
nevyliečiteľne chorým deťom v domácom prostredí. S tímom odborníkov sa
stará o to, aby choré dieťa prežilo posledné chvíle svojho života doma s najbližšími, pretože byť spolu je dôležité.
Detský mobilný hospic pôsobí v Košickom a Prešovskom kraji a je prvým
a jediným zariadením tohto druhu na
východnom Slovensku. Na základe
vlastného životného príbehu ho po
strate vlastného dieťaťa založila pani
Miroslava Hunčíková, ktorá za tento
počin získala aj cenu Krištáľové krídlo
za rok 2015 v kategórii filantropia.
Koncert prinesie nielen silný umelecký zážitok, ale aj dobrý pocit z pomoci tým, ktorí ju skutočne potrebujú.
Viac informácií na www.operaslovakia.sk alebo na tel. č. 0907818876.
Predpredaj vstupeniek je v sieti Ticketportal - https://www.ticketportal.
sk/event a priamo v kostole hodinu pred koncertom.
(ppv)

Zajtra sa začínajú Medvedie dni
Už zajtra 4. augusta sa začína 9. ročník obľúbeného tatranského medvedieho
festivalu na Hrebienku Medvedie dni. Tento rok čakajú na návštevníkov
až 4 dni plné medvedej atmosféry a zábavy pre deti i dospelých. Nebudú
chýbať „živé“ medvede, Máša a Medveď, Andrej Bičan, Majster N, Miro Jaroš, Fíha Tralala Baby Band, nové medvedie hry a súťaže, zábavné detské
divadelné predstavenia a množstvo sprievodného programu, ktorý poteší
každého návštevníka. Veľkou novinkou bude populárny muzikál Maugli.
Podujatie potrvá do nedele 7. augusta.			
(ppš)
Autor knihy Samoliečebný pud Štefan Zakuťanský
navštívil našu redakciu, aby
predstavil túto svoju publikáciu.
Čo vás priviedlo ku hľadaniu možností liečiť samého
seba?
- V minulosti som trpel
vážnymi zdravotnými problémami, ktoré sa týkali hlavne
môjho pohybového aparátu.
Pre lekárov a liečiteľov som
bol beznádejne nevyliečiteľný
prípad. Študoval som medicínu ako samouk. Snažil som
vylepšiť doterajšie medicínske
a alternatívne spôsoby liečby,
aby som sa zbavil príšerných
chronických bolestí. Moje

samoliečba

Kupón

MESTO POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Matejovce, pozemok časť parc. č. KN-C 955/1
výmere 64 m2 za účelom jeho užívania ako miest na parkovanie.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 1,66 €/m2/rok, za pozemky za účelom budovania prístupových komunikácií, parkovísk, zelených plôch a pod.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo
vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012
a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 19. augusta. 2016 o 12. hod. PP-90

MESTO POPRAD

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Veľká, časti pozemkov parc. č. KN-C 234/1
a parc. č. KN-C 1725 o výmere 78 m2 za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania.
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok, za pozemky situované pri
rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov vo
vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012
a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov).
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 19. augusta 2016 o 12. hod. PP-91

Samoliečebný pud pomáha vyzdravieť
liečenie ma neskôr doviedlo
k objaveniu samoliečby - jednoduchej, originálnej jedinečnej metódy. Prvýkrát som
ju publikoval už v roku 1992.
Odkiaľ
samoliečba
pochádza?
- Samoliečba pochádza od matky prírody.
Zakódovala ju do génov
každého živočícha, dala
ju všetkým. Samoliečbu
môžeme považovať za
vyšší princíp liečenia, aj
za prvú a prapôvodnú
medicínu sveta. V našej
kultúre okrem tradičných
remesiel, jedál, krojov,
pesničiek, tancov bolo aj
tradičné liečiteľstvo, ktoré sa
využívalo po celé generácie.
V každej domácnosti boli
nasušené byliny, pripravené
olejčeky a mastičky. Nezastu-

piteľné miesto mali aj masáže
a používali ich ako prvú pomoc, prvotné ošetrenie. Náš
národ teda vlastnil isté liečebné tradície. Toto tradičné

domáce liečenie sa prenášalo
z generácie na generáciu iba
ústnym podaním a doteraz
nebolo písomne spracované.
V dnešnej civilizovanej dobe

sa tento domáci spôsob liečby
skoro úplne vytratil zo života
ľudí, čo je na škodu veci.
V čom spočíva princíp samoliečby?
- Princíp liečby spočíva v hĺbkovej cielenej
masáži, ktorá zabezpečuje rýchlejšiu výmenu
látok, a tak na miesto starých častíc sa rýchlejšie
dostávajú výživné, stavebné, obranné látky a aj
viac kyslíka. Na zdravom
mieste to spôsobuje rýchlejšiu regeneráciu síl, ako
je to známe u športovcov.
Na chorom mieste regenerácia zabezpečuje
rýchlejšie hojenie.
Čitateľom môžem odporučiť, aby svoj vrodený
samoliečebný pud využívali podľa potreby vo svoj

prospech nielen na liečenie
zápalových ochorení: dýchacích, interných, pohybových, alergických, ale aj na
prevenciu. Robte si prvotné
ošetrenie (liečenie) masážou,
pomáhajte si sami, ako to
veky robí celá živočíšna ríša
na tejto planéte. Presvedčíte
sa, že obyčajné ošetrenie (liečenie) masážou, vie pomôcť v
80 percentách prípadov. (Viac
na www.samoliečba.com).
Š. Zakuťanský venoval
dvom našim čitateľom knihu Samoliečebný pud. Podmienkou je poslať alebo
priniesť do 7. augusta 2016
na adresu: redakcia novín
Poprad, Podtatranská ul.
149/7 korešpondenčný alebo
podobný lístok s nalepeným
kupónom súťaže a svojou adresou. Mená výhercov uverejníme v novinách Poprad
17. augusta.
PP-93
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Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
Albert EINSTEIN

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 3. augusta má meniny Jerguš, zajtra 4. augusta Dominik,
Dominika, v piatok 5. augusta Hortenzia, Hortenz, v sobotu 6.
augusta Jozefína, v nedeľu 7. augusta Štefánia, v pondelok 8. augusta Oskar a v utorok 9. augusta Ľubomíra.

BLAHOŽELanie
V sobotu 30. júla 2016 sa dožila vzácneho jubilea 100 rokov
Klotilda Husovská z Popradu - Veľkej.
K okrúhlym narodeninám želá oslávenkyni primátor
mesta Poprad Jozef Švagerko mnoho krásnych a pokojných dní,
plných lásky a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

NAVŽDY sme SA ROZLÚČIli
V piatok 29. júla 2016
vo Veľkej s

Viktorom Zastkom,
75-ročným

V piatok 29. júla 2016
vo Veľkej s

Ladislavom Ondruškom,
77-ročným

V pondelok 1. augusta 2016
vo Veľkej so

Zuzanou Sedlákovou,
98-ročnou

V pondelok 1. augusta 2016
vo Veľkej s

Ladislavom Števčekom,
76-ročným

V pondelok 1. augusta 2016
v Matejovciach s

Jozefom Holovom,
94-ročným

V utorok 2. augusta 2016
vo Veľkej s

Jolanou Stančekovou,
80-ročnou

V utorok 2. augusta 2016
vo Veľkej s

Helenou Turčanovou,
75-ročnou

V utorok 2. augusta 2016
v Spišskej Sobote s

Teréziou Hrubalovou,
65-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIme
V stredu 3. augusta 2016
o 13. hod. v Novom Smokovci s
Vo štvrtok 4. augusta 2016
o 13.hod. vo Veľkej s

Kino CINEMAX
Od 4. do 10. augusta

Predpremiéra - Tajný život maznáčikov 3D - o 14. hod. (hrá sa len 7.8.),
Doba ľadová: Mamutí tresk 2D - o 16.
hod., Doba ľadová: Mamutí tresk 3D o 13.50 hod. (hrá sa len 6.8.), Jednotka
samovrahov 2D - o 14.10 hod. (hrá sa
len 6.8.), o 18.10 hod., Jednotka samovrahov 3D - o 20.50 hod., Predpremiéra
- Tajný život maznáčikov 2D - o 13. hod.
(hrá sa len 7.8.), Učiteľka - o 15.20 hod.
(hrá sa len 9.8.), o 16.50 hod. (nehrá sa
9.8.), Nezhasínaj! - o 21. hod., Babská
jazda - Hore za láskou - o 18. hod. (hrá
sa len 9.8.), Hľadá sa Dory 2D - o 13.30
hod. (hrá sa len cez víkend), Pán Dokonalý - o 15.50 hod., Krotitelia duchov 2D
- o 18. hod. (nehrá sa 9.8.), Zozn@mka o 18.30 hod. (hrá sa len 9.8.) a o 19. hod.
(nehrá sa 9.8.), Jason Bourne - o 20.30
hod. Viac na www.cine-max.sk. (ppp)

Júliou Jančíkovou,
85-ročnou
Emilom Bezdedom,
77-ročným

Spomienka
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach však žiješ,
prekrásnymi spomienkami.

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2016
Letný festival hudby, filmu a divadla

Štvrtok 4. - 6. august / Námestie sv. Egídia
MADE IN SLOVAKIA
OCHUTNAJTE SLOVENSKO
V CENTRE POPRADU
Cieľom podujatia Made in Slovakia je prezentovať domácim i zahraničným návštevníkom, čím
je Slovensko charakteristické a výnimočné.
Sobota 6. august o 10. hod. / Námestie sv. Egídia
ZABUDNUTÝ ČERT

Napísali ste nám
V sobotu 30. júla uplynulo 140 rokov od narodenia
katolíckeho kňaza Mons.
Štefana Mnoheľa (30. júl
1876 - 25. október 1944),
ktorý pôsobil v popradskej
farnosti od roku 1920 do
svojej smrti 1944.
Pri tejto príležitosti sa v
nedeľu 31. júla uskutočnila
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade svätá omša za tohto

Nedeľa 7. august o 15. hod. / Námestie sv. Egídia
AZUCAR CUBANA
PROMENÁDNY KONCERT
Azúcar Cubana je skupina malého formátu „s
veľkým zvukom“ pozostávajúca z piatich hudobníkov.

Matičiari nezabúdajú
kňaza a dejateľa, zakladateľa
a predsedu Matice slovenskej v Poprade, ktorú založil
27. novembra 1927 a viedol
do svojej smrti v roku 1944.
Popradská Matica si pripomenie na budúci rok 90.
výročie svojho vzniku vydaním jubilejnej pamätnice.
Po svätej omši sme si uctili pamiatku Mons. Štefana
Mnoheľa na cintoríne vo Veľkej položením kytice a zapá-

lením sviec na jeho hrobe.
Hrobové miesto sa nachádza v starej časti cintorína
pri hlavnej bráne neďaleko
kríža z roku 1907. V tejto
súvislosti by sme určite privítali plán cintorína s vyznačením osobností v ňom pochovaných pre návštevníkov,
ktorí by sa chceli zastaviť pri
ich hroboch a uctiť si ich v
tichej spomienke.
(hre)

Popradčanka je stále obľúbená

Promenádny koncert dychovej hudby Popradčanka v rámci Popradského kultúrneho leta
koncom júla rozospieval a roztancoval námestie. Piesne ako Guraľu, či ci ne žaľ, Tam pod
Tatrami, Červené jabĺčko alebo Čo to tam šu-

choce... vyvolali príjemnú atmosféru a prispeli k
pestrosti PKL. Popradčanka a najmä jej sólistka
Zuzka Pavličková, ale aj ostatní členovia súboru, nám spríjemnili nedeľné popoludnie svojím
jedinečným umeleckým vystúpením. (mka)

Pohotovosť v lekárňach
Dnes 3. augusta - Sunpharma - Tesco, vo štvrtok 4. augusta - Corrib, v piatok 5. augusta
- Adus, v sobotu 6. augusta - Aduscentrum, v nedeľu 7. augusta - Lekáreň Nemocnice Poprad, v pondelok 8. augusta
- Altea a v utorok 9. augusta - Adus.
Sunpharma - Tesco: Teplická cesta, Corrib: Levočská ul., Adus: Mnoheľova 2, č. t.

428 31 34, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia
22/49, Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka ul., Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t.
772 42 22.
Lekárne s pohotovostnou službou sú
otvorené od pondelka do piatka od 18.
hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Horoskop od stredy do stredy
Čo chytíte
do ruky, to
sa podarí. Budete mať tiež príležitosť privyrobiť si.
Po všetkých
stránkach v rodine, v škole i vo vzťahoch s
inými ľuďmi bude vládnuť pokoj
a pohoda.

Dňa 7. 8. 2016 uplynie smutný rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel a otec
Ján Červeň.
Každý z Vás, kto ho poznal a mal rád,
venujte mu prosím, tichú spomienku.
Smútok je láska, ktorá nikdy nekončí.
Manželka a dcéra

Činoherno-hudobná komédia s pesničkami inšpirovaná známym a jednoduchým príbehom o
zabudnutom čertovi.

Vaše okolie
uzná
váš
názor na nejakú záležitosť a ukáže sa, že je správny.
Budete mať
príležitosť
oddýchnuť si a načerpať nové
sily. Využite veľa príležitostí na
stretnutia s novými zaujímavými
ľuďmi.

Nejaká záležitosť vás
neuspokojuje a budete ju musieť
riešiť. Zrejme pôjde o vzťah s osobou opačného pohlavia.

Niekto vám
prejaví svoju lásku, čím vás dosť zaskočí.
Nečakali ste, že všetko naberie
taký rýchly spád.

D o st ane te
z auj í m avé
pozvanie, ktoré jednoznačne prijmite. Prinesie vám veľa radosti a
lásky.

V poslednom čase sa
cítite mimoriadne pracovne vyťažení a zostáva vám málo voľného času.

Dajte si pozor na svoje zdravie, ktoré môže
byť ohrozené zápalmi a úrazmi.
Buďte zvlášť opatrní pri turistike.

Ste náchylní k rôznym ľúbostným dovolenkovým
dobrodružstvám. Majte však na
pamäti aj možné následky.

Príjemný týždeň
nenarušia žiadne nepredvídané
udalosti. Čakajte pozvanie na nejakú oslavu.

Aj keď budete mať
veľa práce, budete mať veľa dôvodov na radosť. Potešia vás hlavne
mladšie osoby.
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Inzercia

MESTO POPRAD

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
časti pozemkov (každý o výmere 1 m²) v k. ú. Poprad vo vlastníctve mesta ako
celku, za účelom umiestnenia a prevádzkovania reklamných nosičov (cityboardov) s možnosťou využitia časti týchto stojanov, alebo určitý počet týchto stojanov, Mestom Poprad, a to:
parc. č. KN-C 2485/10, Ul. Podtatranská - 1 ks, parc. č. KN-C 2701/1, Ul. Slovenského odboja, OC Billa - 2 ks, parc. č. KN-C 2626, Ul. Murgašova, stánok
PNS - 1 ks, parc. č. KN-C 2732/4, Ul. Mnoheľova, kostol - 1 ks, parc. č. KN-C
450/9, Ul. 1. mája, pri reštaurácii - 1 ks, parc. č. KN-C 433/3, Nám. Sv. Egídia,
farský úrad, parkovisko - 1 ks, parc. č. KN-C 682, Ul. J. Curie, OTP banka 1 ks, parc. č. KN-C 92/6, Nám. Sv. Egídia, predajňa CK Satur - 1 ks, parc. č.
KN-C 103/1, Ul. Vajanského, začiatok pešej zóny - 1 ks, parc. č. KN-C 2617/1,
Ul. Francisciho, parkovisko - 1 ks, parc. č. KN-C 3009/653, Ul. L.Svobodu,
pri novom kostole - 1 ks, parc. č. KN-C 3222/11, Ul. Záborského, OC Sintra
- 1 ks, parc. č. KN-C 2993/649, Ul. Dostojevského, OC Sintra / Výkrik - 1 ks,
parc. č. KN-C 3222/444, Ul. Uherova, ŠC Arena - 1 ks, parc. č. KN-C 2737, Ul.
Hviezdoslavova, Hotel Gerlach - 1 ks, parc. č. KN-E 3400, Ul. Štefánikova, Kultúrne stredisko - 1 ks, parc. č. KN-C 2035/2, Ul. Partizánska, OC Jednota, Reg.
kultúrne stredisko - 1 ks, parc. č. KN-C 423/3, Ul. Štefánikova, ČSOB - 1 ks,
parc. č. KN-C 2729/1, Ul. Wolkerova, železničná stanica - 1 ks, parc. č. KN-C
3226/82, Ul. Uherova, VšZP, PNS - 1 ks, parc. č. KN-C 3226/3, Ul. Uherova,
OC Virma - 1 ks, parc. č. KN-C 1230, Ul. J. Curie, nemocnica, PNS - 1 ks,
parc. č. KN-C 2624/1, Ul. J. Curie, nemocnica - 1 ks, parc. č. KN-C 247, Ul. 1.
mája, FaxCopy, OC Prior - 1 ks, parc. č. KN-C 2993/655, Ul. Ludvíka Svobodu,
potraviny - 1 ks

Pre daj

nom dome so samostatným vchodom pre jednu osobu v Poprade.
Cena 250 €/l mesiac. Inf.: č. t. 0911
690 817.		
71/16-R
Zber jabĺk v Taliansku. Inf.: č. t.
0950 665 147.
73/16-R

lacno drevený ob- •
•kladPredám
- 3 €, zrubový profil, hranoly, aj dlážkovicu na podlahy.
• SČK - ÚzS Poprad príjme do
Inf.: č. t. 0908 234 866.
4/16-P trvalého pracovného pomeru ku• Predám fľaše na zaváranie 720, chárku do kuchyne v dome SČK
aj menšie, viečka na zatlačenie
(Omnia). Cena dohodou. Inf.: č. t.
052/776 19 54.
38/16-P
Predám 2-izb. byt v centre Popradu. Inf.: č. t. 0905 275 541.
39/16-P
Predám záhradu. Inf. č. t.
0907 418 226.
40/16-P

•
•
•

Rô zne

Náter striech, fasády a kostoly - 3
€/m2 s farbou, základ a vrch. Inf.: č.
t. 0915 423 705 (p. Ivan). 69/16-R
Dám do prenájmu zariadený 2-izb. podkrovný byt v rodin-

•

Spišská Sobota. Požadované vzdelanie: výučný list – kuchár. Nástup ihneď. Inf.: č. t. 0902 328 993. 74/16váľandu
•staveDarujem
s odkladacím

v dobrom
priestorom
a rozkladacie kreslo. Inf. č. t.: 0905
866 295.		
75/16-R
Dám do prenájmu 1-izb. byt
v Poprade na sídl. Juh III, s balkónom. Inf.: č. t. 0948 007 776. 76/16-R
Hľadám
šikovného
domáceho majstra na dočasnú výpomoc pri dome a záhrade. Inf.:č.t.
0915 729 568.
78/16-R

•
•

Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste vlastníctva
č. 1, k. ú. Poprad.
Technická špecifikácia reklamných stojanov:
Samostatne stojace reklamné nosiče, ktoré nie sú pevne spojené so zemou,
umiestnené na teréne, s maximálnymi rozmermi podstavy do 1 m² a maximálna výška 3000 mm.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 12. 8. 2016 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž
ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo
súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.
PP-87

Polícia pátra
NA 40-ročnú
Lenku Puškovú z Liptovskej
Tepličky vydal
Okresný súd v
Poprade Európsky zatýkací
rozkaz pre prečin zanedbanie povinnej výživy. Menovaná je strednej postavy,
má hnedé oči a hnedé vlasy.
NA 34-ročného
Petra Uličného
z Popradu vydal
Okresný súd v
Poprade
Európsky zatýkací rozkaz pre
zločin ublíženie na zdraví
v štádiu pokusu. Menovaný

je štíhlej postavy, má modré oči a hnedé vlasy.
NA 46-ročnú
Beátu Bretzovú
z Popradu vydal
Okresný súd v
Kežmarku príkaz na zatknutie pre prečin krádeže. Menovaná je
strednej postavy, má hnedé
oči a blond vlasy.
Akékoľvek poznatky k nezvestným osobám oznámte na oddelení pátrania
Okresného riaditeľstva Policajného zboru Poprad, t. č.
0961 89 3371, resp. na linku
158.		
(krp)

V Tatranskej Lomnici sa v nedeľu večer uskutočnil koncert s názvom Symphony Night. V podaní 35-členného symfonického orchestra z Košíc, Filipa Tůmu
a Heleny Szabóovej zazneli pod holým nebom známe napr. árie z opier Grófka Marica, Čardášová princezná, Carmen, svetové skladby a filmové piesne
- Piráti z Karibiku, Cirkus Humberto. Takmer 2-hodinový koncert ocenilo
1300-členné publikum veľkým potleskom.
FOTO - Katarína Plavčanová

Polícia hľadá svedkov nehody

V stredu 27. júla v čase okolo 14.40 hod. došlo z doposiaľ nezistených príčin v blízkosti priechodu pre chodcov pri Obchodnej akadémii v Poprade k zrážke osobného auta Škoda Felícia
a chodkyne (74r.). Žena utrpela ťažké zranenia, na následky ktorých v nemocnici podľahla.
K objasneniu príčin a okolností vzniku tejto nehody môžu pomôcť svedkovia, ktorí sa v uvedenom čase nachádzali v blízkosti miesta dopravnej
nehody a videli jej priebeh.
Polícia preto žiada prípadných svedkov, aby kontaktovali políciu, buď priamo na Okresnom dopravnom inšpektoráte OR PZ v Poprade, na tel. čísle 0961
89 3501 prípadne na známom tel. čísle 158. (krp)
týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka:
POPRA D -PhDr.
Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatran-

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

V letných mesiacoch je na
nočnej oblohe možné vidieť
omnoho viac „padajúcich
hviezd“ než inokedy. Je to
kvôli aktivite niekoľkých
meteorických rojov, z ktorých najhojnejším je roj
Perzeíd. Maximum činnosti roja nastáva každoročne
okolo sviatku svätého Vavrinca, mučeníka upáleného
v Ríme 10. augusta v roku
258. Preto sa Perzeidám
v minulosti hovorilo slzy
svätého Vavrinca.
Slovo meteor pochádza
z gréčtiny a vo všeobecnosti
znamená úkaz v ovzduší alebo
tiež vznášajúci sa vo vzduchu.
Tu má takisto pôvod pomenovanie vedy o počasí - meteorológia, ktorá ale s meteormi
ako takými nemá nič spoločné. Ak malé teliesko Slnečnej
sústavy - meteoroid (bežné
sú čiastočky s hmotnosťou
okolo 10-5 - 10-4g) vstupuje do vyšších vrstiev zemskej
atmosféry rýchlosťou rádovo
desiatky kms-1 (maximálne
72 km s-1), vďaka vysokej
kinetickej energii sa trením o
vzduch jeho povrch silne zahrieva, taví a vyparuje - začína
žiariť. Teleso naráža na molekuly a atómy atmosféry a tým
ich ionizuje a excituje; tiež sú
strhávané roztavené prvky
z jeho povrchu (proces nazývaný ablácia), ktoré rovnako
podliehajú excitácii a ionizá-

cii. Vo výškach 120 – 80 km ného bodu na oblohe, ktorý v tomto období pozorovateľné
v našej zemepisnej šírke počas
nad povrchom Zeme, kde je nazývame radiant.
už počet nárazov dostatočne
Roj Perzeíd je tvorený celej noci na severovýchodveľký, nežiari teda samotné te- pozostatkami postupne sa nom obzore. S postupom noci
leso, ale rekombinačným pro- rozpadajúcej kométy 109 vystupuje stále vyššie a vyššie
cesom žiari oblasť atmosféry P/Swift-Tuttle a je jedným nad východný obzor. Pre sles prímesami pár telesa, ktoré z najaktívnejších meteoric- dovanie Perzeíd však nie je
ho obklopujú. Centimetrové kých rojov už dlhé stáročia. nutné pozerať sa do radiantu
teliesko takto môže na krátky Kométa bola naposledy v pe- roja, meteory prelietavajú po
okamih svojím jasom prežia- rihéliu svojej dráhy v roku celej oblohe, vždy však v smeriť aj všetky hviezdy na oblo- 1992 (okolo Slnka obehne re od radiantu.
he. Meteory prestavajú žiariť približne za 130 rokov), s čím
Výrazné maximum roja
vo výškach okolo
Perzeíd sa očakáva
70 km. Meteoroi12. augusta v indy, ktoré sa pri páde
tervale od 2. do
celkom nevyparia,
6. hod. letného
ale dopadnú až na
stredoeurópskezemský povrch, naho času. Za týmto
maximom je očazývame meteority.
Meteorit s veľkou
kávané „tradičné“
hmotnosťou (niedlhé
maximum,
počas ktorého je
koľko ton) zanechá
očakávaná frekvenna povrchu Zeme
impaktný
kráter
cia až 150-160 me(takým je napríklad
teorov za hodinu.
Zem sa počas svojho obehu okolo Slnka stretáva
meteorický kráter
Podľa výpočtov J.
s mnohými prúdmi meteoroidov. V tomto období
v Arizone, široký
Vaubaillona (ESA)
prechádza prúdom Perzeíd.
1,2 km). Bežným
bude trvať od 10.
meteorom s priemernou jas- súvisela zvýšená aktivita hodiny letného stredoeurópnosťou dávajú vznik miligra- Perzeíd v prvej polovici 90- skeho času do polnoci 12.
mové zrnká, a ich zrážka so tych rokov 20. storočia. Zem augusta, teda v našich zemeZemou nepredstavuje žiadne prechádza prúdom Perzeíd pisných šírkach už nebude
v období zhruba od polovice pozorovateľné.
nebezpečenstvo.
Podmienky pre pozoroO meteorickom roji ho- júla do 24. augusta. Do atvoríme vtedy, ak sa Zem na mosféry Zeme vlietajú rých- vanie prvého výrazného
svojej dráhe okolo Slnka losťou až 59 km za sekundu.
maxima - v druhej polovici
stretáva s prúdom častíc,
Radiant roja - miesto na ob- noci z 11. na 12. augusta – sú
ktoré majú rovnaký pôvod lohe, z ktorého zdanlivo vylie- veľmi priaznivé, keďže nastaa veľmi podobné dráhy. Vte- tavajú - je v súhvezdí Perzeus, ne po západe Mesiaca, ktorý
dy sa vďaka perspektíve zdá, podľa ktorého dostal roj svoje bude tesne po prvej štvrti
že meteory vylietavajú z jed- meno. Súhvezdie Perzeus je (spln Mesiaca nastane 17.

Hlavným organizátorom je Občianske združenie Pre
mesto, spoluorganizátorom mesto Poprad a medzi
partnermi podujatia sú Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, s ktorého finančnou podporou sa podujatie realizuje, OOCR Región
Vysoké Tatry, Slovenská agentúra pre CR a ďalší.

augusta). Po polnoci bude
aj radiant roja už dostatočne
vysoko nad severovýchodným obzorom. Meteory však
s vyššou pravdepodobnosťou
uvidíme, ak budeme sledovať
oblohu v smere zhruba 20
-30° od radiantu.
Roj je činný zhruba od 17.
júla až do 24. augusta. Jeho
aktivita postupne do maxima
narastá. Vhodné podmienky
na jeho pozorovanie vzhľadom na svit Mesiaca budú
počas prvých desiatich augustových nocí.
Okrem Perzeíd a samozrejme stále aktívnych sporadických meteorov sú v auguste
činné aj iné meteorické roje.
Bohatšie sú napríklad Kappa Cygnidy, Severné a Južné
delta Aquaridy. Stačí teda
zájsť niekam za mesto, kde
svetlá civilizácie nebudú rušiť a zadívať sa na oblohu. Za
dobrých pozorovacích podmienok - pod bezoblačným
nebom a mimo pouličného
osvetlenia - je možné spozorovať v priemere 1 meteor
každú jednu až dve minúty.
Pre zaujímavosť tiež uveďme, že po západe Slnka sú na
juhozápadnom obzore až do
septembra pozorovateľné dve
planéty Mars a Saturn.
A keď bude padať hviezda,
niečo si želajte!
Zuzana Kaňuchová
Astronomický ústav SAV

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

V Šuňave sa 20. a 21. augusta
uskutoční XVIII. ročník festivalu country, folku, bluegrassovej a trampskej hudby Country weekend Šuňava 2016.
Priaznivci týchto hudobných
žánrov si budú môcť vypočuť
kapely Šidlo, Swing Time For,
BB Country, Willie Jones band,
Zatúlaní, Tomáš Linka a Přímá
linka a pozrieť si aj vystúpenie
Smoky Mountains dancers.
V sprievodnom programe
opäť nebudú chýbať rôzne súťaže pre deti aj dospelých, jazdy
na koňoch či poníkoch, stánky
so štýlovým tovarom a občerstvením, country bál, rodeo
býk, stanové mestečko a ďalšie. Stanovanie a parkovanie je
zdarma. Ceny vstupného sú na
www.countrysunava.sk a vstupenky si môžete kúpiť už teraz.

Redakcia novín Poprad v
spolupráci s organizátormi z
Country clubu Šuňava pripravili súťaž o vstupenky na tento
festival. Z čitateľov, ktorí do 7.
augusta 2016 pošlú alebo prinesú do redakcie novín Poprad,
Podtatranská ul. 149/7, Poprad
(sídlisko Západ) lístok s nalepeným kupónom súťaže, budú
vyžrebovaní traja súťažiaci.
Každý z nich získa po dve vstupenky na obidva dni festivalu.
Mená vyžrebovaných uverejníme v novinách Poprad 10.
augusta 2016.
(ppm)

Kupón
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HK POPRAD

Minulý týždeň vo
štvrtok sa v Spišskej
Novej Vsi skončil
výberový kemp hokejistov do tímu HK
Poprad. Z takmer
stovky adeptov tréneri vyberali
tých najschopnejších do ďalšej
prípravy.
Klub na svojich oficiálnych internetových stránkach zverejnil prvé
dve mená Filip Vašaš a Rastislav
Václav. Sú to popradskí odchovanci, ktorí minulú sezónu pôsobili
v juniorke HK Poprad. Trénerov
HK Poprad v kempe zaujali aj ďalší hráči, ktorí dostali pozvánku do
nasledujúcej časti prípravy: obrancovia Ľubomír Pokovič a Michail
Potekhin, útočníci Dávid Bondra,
Rastislav Gašpar, Dalibor Mikula,
Alex Výhonský a brankár Martin
Šúrek. Vedenie tímu už oznámilo
aj ďalšie dva zaujímavé podpisy.
Kamzíkom sa v nastávajúcej sezóne stane útočník Ondrej Mikula,
ktorý už v minulej sezóne odohral
za Poprad 12 zápasov a z kvalitnej
švédskej súťaže prichádza skúsený
brankár Linus Fernström. O ďalších zaujímavých hráčoch bude vedenie klubu informovať postupne.
Na stránke www.hkpoprad.sk sú
už zverejnené aj prvé dva prípravné
zápasy, ktoré kamzíci v najbližších
dňoch odohrajú s Liptovským Mikulášom. V utorok 9. augusta nastúpia o 17. hod. na ľade súpera, vo
štvrtok 11. augusta privítajú Liptákov na domácom ľade o 17. hodine.
V príprave na nový ročník odohrajú Popradčania aj kvalitne obsadený Tatranský pohár koncom
augusta. Ostatné prípravné zápasy
sú momentálne v štádiu rokovania.			 (ppv)

V Poprade sa skončila šachová olympiáda

V Poprade sa minulý týždeň zišli
najlepší mladí hráči šachu z celého
sveta. Šesťdesiat družstiev - 41 krajín
Európy, Ázie, Afriky a Austrálie.
Mládežnícka šachová olympiáda
nadväzuje na najprestížnejšiu súťaž
družstiev, ktorá určuje poradie krajín
vo svete v kategórii dospelých - Šachovú olympiádu. Jej tradícia siaha
do roku 1924 a koná sa pravidelne
každé dva roky.
Jedna šachová partia môže trvať
aj 4-5 hodín. Prezident Slovenského
šachového zväzu František Jablonický povedal: „Šach je veľmi namáhavý

šport, vyžaduje si perfektnú fyzickú
zdatnosť. Majstri trénujú ako vrcholoví športovci, aby vydržali takú záťaž.
Ani psychické naladenie sa nezanedbáva - aby človek zvládol ťažšie momenty partie.“ Vo veľkej hale Arény bolo
počas súťaží úplné ticho. Šachisti sa
navzájom rešpektovali a nerušili sa.
Vedia, že aj minimálny hluk človeka
vytrhne z koncentrácie. Pochvaľovali
si klimatizovanú halu, čo vraj nie je vo
svete samozrejmosťou, napríklad ani
na majstrovstvách sveta.
V súťaží tímov si najlepšie počínalo
družstvo z Iránu, druhé miesto obsa-

dilo Rusko, nasleduje Arménsko, India
a Maďarsko (na foto víťazné družstvá
s organizátormi). Jednou zo zaujímavostí bolo exhibičné vystúpenie medzinárodného majstra Juraja Drusku.
Ten spolu so svojím asistentom, ktorý
hýbal figúrkami, odohral šach naslepo proti 4 hráčom naraz. „Zatiaľ som
to skúšal maximálne proti šiestim, päť
partií som vyhral, jednu som remizoval.
Možno sa koncom leta pokúsim hrať
proti ôsmim,“ prezradil J. Druska.
Slovenský šachový zväz má 4 tisíc
členov. Údajne až polovica Slovákov hrá doma šach.
(kpa)

Hýbať šachovými figúrkami naslepo
a pritom sa ich ani nedotknúť! Kúzlo? Nie, realita v Poprade v podobe
minulotýždňovej exhibície medzinárodného majstra Juraja Drusku, ktorý vyzval štyroch hráčov naraz počas
voľného dňa na Svetovej šachovej
olympiáde mládeže. Figúrkami hýbal
jeho asistent. Zahanbiť sa nenechal
ani prezident Slovenského šachového zväzu František Jablonický, ktorý
si to rozdal až s ôsmimi šachistami
súčasne.
FOTO - Marek Vaščura

Futbalisti štartujú novú sezónu
Futbalisti FK Poprad
sa už v sobotu predstavia na domácom
trávniku NTC v rámci
úvodného kola II. ligy
Východ 2016/17 proti Zvolenu.
V príprave uhrali Popradčania
štyri víťazstvá, dve remízy a štyri
prehry. V generálke na ostrý ligový štart remizovali minulý týždeň
v utorok v NTC s izraelským prvoligistom Hapoel Ashkelon 0:0 (na
foto). Popradský tím vstupuje do
novej sezóny s posilami na ihrisku
i na lavičke.
Káder FK Poprad v sezóne
2016/17: Róbert Huszárik, Ján Malec, Adrián Knurovský – Vladislav

Palša (kapitán mužstva), Ľubomír
Jurčo, Tomáš Peciar, Erik Šuľa, Slavomír Kica, Jozef Tropp, Miroslav
Daško (Zvolen), Ján Hatok (D. Ždaňa) – Viktor Maťaš (Haniska), Dávid
Gallovič, Rudolf Bilas, Marián Ferenc, Miroslav Poliaček (D. Ždaňa),
Mário Kurák (B. Bystrica), Szymek
Gruca, Jusufi Pëllumb (Chorvátsko)
- Marko Lukáč, Róbert Ujčík, Alekos
Alekou (Cyprus), Peter Ľupčo (Žilina), Samuel Lipták (Sp. N. Ves).
Realizačný tím: tréner - Pavol
Mlynár, asistenti trénera - Jaroslav Belejčák a Mikuláš Dvorožňák, tréner brankárov - Martin
Lipčák, vedúci mužstva - Ján
Mlynár, lekár - Jaroslav Južanin,

masér - Dárius Kolodzej.
Odišli: Erik Streňo (Tatran Prešov), Ján Zápotoka (ukončenie
hosťovania), René Durkot (dlho-

dobo zranený).
Program II. ligy Východ: 1. kolo
v sobotu 6. augusta o 19. hod. FK
Poprad – MFK Lokomotíva Zvolen.
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Jazdecké preteky záprahov

Minulú nedeľu sa v
areáli Múzea kočiarov
Pavla Baláža na okraji
Matejoviec uskutočnil XIV. ročník jazdeckých záprahových
pretekov o cenu firmy
La - Terra a obce Veľká
Lomnica, ktoré usporiadal Jazdecký klub
EQUS Poprad.
Cyril Sedlačko, tajomník pretekov uviedol: „Na pretekoch
sa zúčastnilo 12 záprahov, z toho 5
z Poľska. V sprievodnom programe
- parkúrovom skákaní zase súťažili
hlavne mladí jazdci a mladé kone.“
V kategórii skok stupňa „Z“ o Cenu
primátora mesta Poprad si víťazstvo
odniesla Daša Klein na koni Caruso
z JK Haniska-Prešov. Z Popradčanov
sa najviac darilo Petre Duroňovej na
Linde z JA Spišská Sobota, ktorá obsadila 6. miesto. V kategórii skok stupňa
„ZM“ o Cenu Klubu Matejovčanov 1.
miesto obsadila Patrícia Hagyariová na
koni Geny z Parkur Team Slavoj Prešov, najlepšie miesto z Popradčanov -

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

18. získala Radka Obercianová na Candy z JK LaTerra Matejovce. V kategórii
skok stupňa „ZM“ - deti do 14 rokov
bola prvá Miriam Kováčová na koni
Rambo z JK PD Švábovce, z Popradčanov obsadila 5. miesto Petra Duroňová
na Linde z JA Spišská Sobota.
V klasickom parkúre dvojzáprahov
sa najviac darilo Michalovi Švagerkovi ml. z klubu Kavalo Poprad (na
foto hore) a v kategórii rýchlostný
parkúr dvojzáprahov Jozefovi Bučkuliakovi z Martina.
Organizátori ocenili aj najštýlovejší záprah, ktorý mal Macej Gasienica
z Poľska (na foto dole).
(ppm)

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom offroad. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG.
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

Spotreba a emisie CO2: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A
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Krátko zo športu

•

MINULÚ nedeľu sa v Hranovnici
uskutočnila ďalšia súťaž zo seriálu Podtatranskej hasičskej ligy. Dobrovoľní
hasiči súťažili v 16. ročníku súťaže hasičských družstiev O pohár obce Hranovnica za účasti 33 družstiev. Víťazom
u mužov do 35 rokov sa stala Štôla pred
Hranovnicou a Hozelcom. U žien bolo
najlepšie Spišské Bystré, ktoré zaznamenalo aj rekord v šestnásťročnej histórii
súťaže s časom 19,08 s. Druhá priečka
patrila Liptovskej Tepličke a tretia Spišskému Štiavniku. Medzi mužmi nad 35
rokov boli prvé Batizovce, medzi dorastencami Spišské Bystré, u dievčat Nová
Lesná.
Hasičská mládež sa najbližšie stretne 6.
augusta v Spišskom Bystrom. O deň neskôr budú hasiči bojovať o Spišskosobotský pohár na historickom námestí. Slávnostný nástup je plánovaný o 9.30 hod.
V NÁRODNOM tréningovom centre
odohrajú prípravný zápas dnes 3. augusta
o 17. hod. Juniori Ramat Hasharon U 19
- FK Poprad U 19.		
(ppm)

•
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